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TORKOS LÁSZLÓ KÖLTÉSZETE.

1939. március 15-én hunyt el Torkos László, a magyar tanároknak 
és magyar költőknek Nesztora. Életének pályája egy jobb jövő felé tekintő 
Magyarországban indult el és egy reménykedő, az isteni igazság győzel
mében hívő Magyarországban ért véget. Ez az Isten különös kegyelméből 
neki osztályrészül jutott száz évnyi idő mennyi nemzeti vágyat, örömöt, 
gyászt hordozott magával. Torkos László mint gyermek élte át a szabadság- 
harcot, mint ifjú az elnyomatás nehéz esztendeit. Férfi korában a békében 
fejlődő magyarságnak volt lelkes és buzgó munkása, élete alkonyát a világ
háború vihara és a szétszakított magyarság gyásza dúlta fel. De az Ég 
megengedte, hogy a hajnalhasadást is megérhesse. Gyermekéveiben újdon
ság volt a technika hatalmas eredménye, a vasút, a százéves költő a rádió 
csodáján keresztül is szólhatott a közönséghez. Ebben az iskolában, ahol 
gazdag munkássága először bontakozott ki s ahol nemes szelleme 15 eszten
dőn át lobogott, szenteljük ezt az estét az ő emlékének.

Torkos László olyan evangélikus papi családból származott, amelyben 
hagyomány volt az irodalommal való foglalkozás és a tanítás ügyének 
támogatása. 1839 okt. 2-án született Kőszegen. Atyja Torkos Ferenc táblai 
ügyész és egyházfelügyelő. A családi kör nevelte belé az erős hazafias érzést 
és szülőföldjének gyönyörű környéke szerettette meg vele a természetet. 
Iskoláit Kőszegen kezdte el, majd a soproni evangélikus líceumban foly
tatta. Korán eljegyezte magát az irodalommal. Nem volt még 15 éves, 
mikor nyomtatásban megjelent egy költeménye. Sopronban búzgó részt 
vett az önképzőkör munkásságában. I tt  Domanovszky Endre vezetése 
mellett Lehr Albert és Lehr Zsigmond társaságában bontogatta szárnyait 
az ifjú költő. Hajnál címen lapot alapított s ebben sűrűén jelentek meg 
lírai költeményei, kisfaludias regéi, drámai kísérletei. Ugyanakkor elindult 
a nagyobb nyilvánosság felé is. A Vasárnapi Újság 1857-i pályázatán 
dicséretet nyert egy népies elbeszélése. Gimnáziumi tanulmányait befejez
vén a teológiára iratkozott be, majd két évre Haliéba ment. Az ottani 
egyetemen a magyar társaság körében két boldog esztendőt töltött s egy 
nagyobb németországi körútat téve 22 éves korában hazajött és beállt a 
magyar élet munkásai közé. Itthon egy évi nevelősködése alatt sok tapasz
talatot szerzett az előkelő lányok akkori divatos, idegenszerű tanítási és 
nevelési módjairól. Talán ép ezért szentelte később minden erejét' olyan 
lelkesedéssel a nőnevelés ügyének. 1862-ben iskolánk tanárává választották 
meg s itt működött 15 esztendeig.Majdnem egész itteni működése alatt 
vezetője volt az önképzőkörnek. 1872-ben igazgatója lett iskolánknak s 
alatta egészült ez ki nyolcosztályuvá, akkor tették benne az első érettségit. 
Alig volt még hároméves tanári múlt mögötte, mikor már megjelent első 
tankönyve: Költészettana. 1862-től fogva állandó munkatársa Arany János 
folyóiratának, a Koszorúnak s a többi magyar szépirodalmi lapnak. Kétszer 
nyert a Kisfaludy Társaságnál dicséretet. 1873-ban jelent meg első verses
kötete, a Költemények. Két évvel később tagjává választotta a Kisfaludy 
Társaság, 1876-ban részt vett a Petőfi Társaság megalapításában. Írói 
társaságokba azonban ritkán járt el, családi körben érezte jól magát. Köz
ben megnyílt Pesten az első állami felső leányiskola és a Nöképzőegylet
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vezetője, Veres Pálné mindjárt munkatársává választotta. 1877-ben meg is 
vált iskolánktól s az említett iskolában folytatta áldásos munkáját 1899-ig. 
Mint tanár igazságosságával, jóindulatával, tapintatával nagy szeretetnek 
örvendett. Tanári működésének jellemzésére szolgáljanak a következő sorok, 
melyek a nyugalombavonulásakor rendezett ünnepségről szólnak a Tanár
egyesületi Közlönyben: Az ünneplés a tisztelő barátságnak és a tanítványi 
szeretetnek olyan impozáns megnyilatkozásává fejlődött, amely szinte meg
lepő ebben a gyorsan élő és érzelmi felületességgel vádolt korban. . .  A 
becsületes tanári munkának legszebb jutalma, az anyák és gyermekek ver
sengő ragaszkodása valósággal ostrommal vették körül az ünnepeltet . .. A 
Royal-szálló díszterme szinte roskadozott a szorongó közönség terhe alatt, 
mégis nagyon sokan szorultak k i . . .  Sűrű soraik között csak nehezen jutott 
el székéig Wlassich miniszter is . . .

Bár célom az, hogy Torkos Lászlónak a költészetét ismertessem, mégis 
meg kell említenem más irányú munkásságát is. Tankönyvsorozata majd
nem az egész magyar nyelvi oktatást felöleli. Könyvei több kiadást értek 
meg s 30—40 évig ott találhatók a középiskolák tankönyvei között bizony
ságául annak, hogy a kor pedagógiai céljainak és követelményeinek a leg
nagyobb mértékben megfeleltek. A magyar tudományos folyóiratoknak 
állandó és búzgó munkása volt. Irodalmi és esztétikai dolgozatai közül az 
elsőt 1864-ben írta, az utolsó 1914-ben jelent meg, de 1923-ból is maradt 
egy hosszabb kézirata. Foglalkozott a korabeli költészettel, hangsúlyozta 
a nemzeti hagyományok megbecsülését, elitélte a világfájdalmas hangot. 
„Akiben nincs hit, az valódi költő, különösen lirikus nem lehet.“ Vizsgálta 
a regény és novella viszonyát, a tragikum kérdését, a költői igazságszolgál
tatás szempontjait. De különösen sokat foglalkozott a magyar verselmélet 
kérdésével. Ez az utóbbi volt az a terület, ahol legszívesebben és legnagyobb 
eredménnyel búvárkodott. Mint a szépirodalom munkását vonzotta a dráma
írás is. A nyolcvanas évek színműírói törekvéseibe kapcsolódva több darabot 
ír t (Kigyóbőr, Lejtőn, A hivatalvadász, Hármasszövetség). Mindegyik 
darabjának szép nyelvét, eleven, fordulatos dialógusait dicsérték a korabeli 
bírálók.

A magyar irodalomban Lévay József költői pályáját tartottuk eddig 
a leghosszabbnak, mert kb. 75 évre terjed. Torkos Lászlót még hosszabb 
szellemi frisseséggel áldotta meg az ég. Ha a nyomtatásban megjelent első 
versétől számítjuk, körülbelül 85 évig érezte a múzsa közelségét. Ez idő 
alatt négy kötete jelent meg: Költemények (1873), Újabb költemények 
(1886), Jó és rossz napokból (1898), Őszi harmat után (1923). Későbben 
ír t  költeményei kéziratban maradtak, legfeljebb születésnapi alkalmakkor 
közöltek belőlük az újságok. Az a félszázad, amelyre költői működése esik, 
nem kedvezett a lírának. Az olvasó közönség érdeklődésében már a regény 
foglalta le az első helyet magának, a kevésbbé igényes olvasók érdeklődését 
kielégítették a nagyra nőtt napi sajtó tárcarovatai. „A lírai költészet, mely 
Vörösmarty, Petőfi, Arany és Tompa idejében még nemzetfenntartó hiva
tást tarthatott magáénak, ebben a korban, mikor már nem fenyegette 
veszély a nemzet életét, elvesztette korábbi küldetésérzetét.“ Zajosabb 
sikert csak baráti kapcsolatok keresésével, a napi sajtó és írói körök révén 
lehetett volna elérni, egyszóval olyan módon, mely nem felelt meg a szeli- 
debb, ideálisabb lelkű Torkos László egyéniségének. Amint mondja:, „aki 
az elismerésért küzd eget poklot döngetve, olyan, mint a pocsolyából ivó 
vándor.“
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Önmaga árulja el, hogy Arany János tanítványának tartja magát. 
A róla szóló kritikák úgy jellemzik, hogy „bölcselkedő szellemű költő, a 
lelkesítés helyett szívesebben elmélkedett. Lírájában nemes emberi eszmé
nyek csodáló ja, a családi tűzhely énekese.“ Költészetében annyit mond el 
magáról, hogy szerfelett érzékeny^ gyakran önmagába mélyedő, ideálista, 
emberszerető. „Örökké az lesz jelszavam, szeretni, csak szeretni“, írja. De 
amellett önérzetes is. A Fenyő és repkény című költeményében a fenyőnek 
a szavai illenek rá:

Én nem jutottam oly magasra még,
De támaszom nincs s nem volt, csak magamban. 
Kapaszkodásban kedvem nem lelem,
Mi másnak kára, nem haszon nekem.
Kifejtve, égtől mi erőm s javam,
Amivé lettem, magamtól levék.

Csendes, békességre hajló természetével szépen megfér a legnagyobb 
gyengédség. Már idősebb korában írt költeményében, mikor egy temetést 
lát, amelyet egyetlen öregasszony kísér, így sóhajt fel:

Óh, ezerszer inkább egyedül maradni,
Utolsó utamon egyedül haladni,
Mint egy drága lelket, ha sír mélye vár rám,
Egyedül itt hagyni, védtelenül, árván.

Az élet gondja, baja, a költői lélek szenvedései, vágyak meghiúsulása, 
nem törik meg. Gazdag lelki kincsei, családi boldogsága könnyítik szíve 
terheit. Nagy eszmék iránti lelkesedését élete végéig megőrizte. Öregszem? 
kérdezi egy hasonló című költeményében. Ha az ifjúság a könnyelműsé
get, a léha életet jelenti, akkor mindig öreg volt, de ha szeretni, lelkesedni 
az ifjúság jellemvonása, akkor mindig ifjú marad.

Nem szállt még sírba ifjúságom,
Virágit bőven szaggatom.
Az élét kertje nyújtja bőven,
Nem verte még fel dudva, gyom.
Mit gyenge korban barna hajjal,
Mint agg gondoztam fukarul,
A kincs enyém lesz akkor is még,
Ha főmre dér és hó borul.

Kerüli az izgalmas életet, inkább pihenni vágyik. A lelket felrázó, 
de szívet sorvasztó szenvedélytől gondosan óvja lelki világát. A céltalan 
vak indulatot még álmában is elutasítja magától, nemhogy annak költői 
kifejezést adna.

Nagyra értékeli a költészetet. Ebbe a külön világba csak akkor lép 
be, ha a földi élet szennyét, porát lerázta magáról. A dal vígasztal. (Amíg 
bánatom dalba olvad, mely a porból felemel, A lemondás harcaiban nem 
vérzik el a kebel.) A költőnek nem az a hivatása, hogy gyönyört, kincset 
zengjen, hanem, hogy másokat emeljen, riassza a gonoszt és enyhítse a 
szenvedőt. Külső rang, dísz nem adhat emelkedést a költőnek, de a költő 
emelheti a legnagyobbat is. Ha van, akit dalával nemes lángra gyújthat,
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meg van jutalmazva. A költészetnek azonban csak akkor van értéke, ha 
tiszta és őszinte.

Ne vesd meg az őszinte d a lt. . .
Ne vesd meg, mert igénytelen,
Kortól, divattól idegen,
Divat eltűnik, kor halad,
A szív öi'ökre szív marad.

Jól ismeri a saját költői tehetségét, bántja, hogy lantján minden 
elhalkul :

Oh, érzem, ajkam hangja gyarló,
B lzengni mind, mi bennem él,
Mi lelkemben gyorsszárnyú orkán,
Dalomban lomharöptű szél.

Családi verseiben igazi, meleg érzés lüktet. Áldja szüleit, akik példát 
adtak neki, „hogy életüknek erényben folytatása legyen az ő élete“ , meg
ható szavakkal emlékezik testvéreire, akik „úgy érzi, benne élnek és 
szeretnek“. Feleségéhez végtelenül gyengéd verseket ír hangsúlyozva a 
házastársi szeretet igazi értékét, mert tudja, hogy „boldogítóbb földi kincs, 
mely annyi áldást szórna, nincs, mint a hű hitves áldott kezei.“ Mikor élete 
alkonyán eléje mered a közeledő elválás pillanata, aggódva kérdi:

Év év után száguld, rohan 
Üj új tűnő tavasszal, 
Minden perc közelebb ragad 
A sírhoz egy arasszal, 
Közéig, közéig a vég . . .
Mi lesz?
Elhagyni őt, elveszteni 
Oh, melyik kínosabb?

Feleségének 1923-ban bekövetkezett halálakor Vérző szívvel címmel 
egy egész ciklust ír a 84 éves költő. Minden sora teljes szellemi frisseségről 
tanúskodik. A kedveskedő, tréfás hang is családi költészetében szólal meg 
leggyakrabban és legtisztábban.

A nagyobb család, az'iskola is sokszor megihlette. Láthatólag jól 
érezte magát az ifjúság körében. Mikor tanári pályájának búcsút mond, 
egy tréfáshangú, meleg költeményben mond istenhozzádot a tanulóknak. 
Jellemző rá, de azt hiszem, minden tanárra és minden tanítványra is az 
a költeménye, ahol elmondja, hogy tanítványaink bármennyire szeretnek 
is bennünket, az elválás utáni első években gyakran kerülnek el, vagy a 
találkozáskor elfordítják fejüket. Viszont néhány év múlva megint öröm
mel sietnek felénk:

Ki elkerül, vagy meg sem ismer 
Léptét mosolygva követem, 
Boldog vagy, látom, hála Isten, 
Fájó seb nincs még a szíveden.

Az üdvözlőre résztvevőén 
Tekint szemem, míg elhalad, 
Szegény! megsebzett már az élet, 
Megismered barátidat.

Költői működése arra a félszázadra esik, mikor nemzetünk életében 
észrevehető volt a fejlődés, veszélytől nem kellett tartanunk, a technikai
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haladás, az anyagi gyarapodás elkápráztatta a szemeket. Ez magyarázza 
meg Torkos László hazafias költeményeinek alaphangját is. Örömmel 
zengi:

Hódít alant, fent a hon drága nyelve,
Hű terjesztői sajtó, iskola . . .
Magyar szív, szellem, mint tűz árja terjed,
Ármányon, gőgön győznek fegyveri. . .
Bércről a völgybe, völgyből bérctetőre,
Dübörgve, zúgva száz vonat vezet,
Gőz, villám dörgi a jelszót: előre,
Szomszéd határrá lett nyugat, kelet. . .
Nem tesped a haza!

Egészen más hangon és sokkal nagyobb erővel szólal meg hazafias 
költészete a háború alatt és az utána ránk szakadt megpróbáltatások idején. 
Addigi csendesebb hangját, gondos formáit, kiegyensúlyozott eszmevilágát 
erő, felindulás, formákat bontó érzelmi tartalom váltja fel.

Még sírom szélén is az égi hatalmat esengve kérem,
Csak addig, csak addig ne hívjon magához,
Egy új kor hajnalát, pacsirta új dalát 
Míg, meg nem értem.
Ne döntsön sírba a fájó tuda t:
Kimúlni megtört reménnyel,
Egy sugarat, csak egy sugarat,
Mielőtt elnyel az éjjel!

A jó Isten végtelen kegyelme megengedte neki, hogy megérhette 
ennek a sugárnak a fellobbauását is, a nemzeti ünnepen pedig már a második 
sugár fénye esett kihúnyt szemére.

Moralizáló, bölcselkedő hajlama gyakran megnyilatkozik. Meggyőző
déssel hirdeti, hogy a szív hit nélkül nem tudná elviselni a reáomló földi 
kínt, bilincsbe zárt élő halott a szív, mely nem szeret, jó tettért fizessünk 
jóval, de magunk ne számítsunk hálára, tiszteljük a múltat, de ne vessük 
meg a jelent, tiszteljük a halottakat, de ne feledkezzünk meg az élőkről. 
Ne játsszunk nagy szavakkal. Mennyi életbölcseség van a következő 
soraiban:

Gyenge voltál, megbotoltál, 
Kelj fel, folytasd utadat, 
De töröld le jól a szennyet, 
Mely estedben rádtapadt.

Egy pillanat porszemétől 
Megtisztulni könnyű még, 
Évek szennyét letörölni 
Egész élet nem elég.

A lázongó szívet Isten dicséretére búzdítja. Mély megnyugvással 
hirdeti, hogy „búból, örömből, kínból, gyönyörből a rész kijut mindenkinek. 
Ki tud szeretni, hinni, tűrni, nem döntik meg a habok, szelek.“

Ne kérj az égtől földi kincset,
Való kincsnek csak azt tekintsed.
Mit el nem pusztít rozsda, moly,
Tűrj, higgy, szeress, ne káromolj.
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Az eddig bemutatott sorokból is kitetszik, hogy Torkos László hívő 
lélek volt, Akár a saját lelkének vívódásaira, akár mások kétségére keres 
választ, megnyugtató balzsamot, mindig a hitben találja meg. A Dunán- 
núli Énekeskönyvet négy szép éneke gazdagítja. Feltámadt! hirdeti húsvéti 
énekében s ez a hit nagy vigasztalás azok számára, akik remegtek a sírtól, 
vagy akik elvesztettek valakit kedveseik közül. Torkos László lenézi a világi 
bölcseket, akik kacagnak a hívőkön, ő hő imában tud csak az ég felé for
dulni. A háború alatt, amikor ömlött a vér és pusztult a világ, amikor fel
tört a kérdés, lesz-e még egyszer egyetértés a világon, él-e az igazságos 
Isten, csak hitért tudott könyörögni. Talán egyik legszebb vallásos költe
ménye a Dicsérd az Istent című. Csak az Ember Tragédiájában az angyalok 
kara tudja ilyen erővel áldani az Isten végtelen hatalmát és jóságát:

Dicsérd hatalmát, erejével 
Mely áthat, végest, végtelent, 
Mely mindent fenntart és vezérel 
S a rombolásban is teremt. 
Dicsérd jóságát, mit magasztal 
A zord észak és enyhe dél,
Mely boldogító szent malaszttal 
Áraszt el mindent, ami él.

Óh áldjad lelkem nappal, éjjel, 
Akiben élsz s ki benned él, 
Teljes legyen dicséretével,
Mit kéz mivel, mit ajk beszél. 
Szívemnek minden dobbanása 
Egy-egy dicsérő szó legyen, 
Nagy Isten, minden üdv forrása, 
Fogadd, mit nyújtok, kegyesen.

Említettem, hogy szinte utolsó napjaiig írt. Mikor látása meggyön
gült, úgy mondta tollba költeményeit. Nem mulaszthatom el, hogy ezekből 
is ne idézzek legalább egy részletet:

Álmaim, hol vagytok, mért hagytok el 
Fájdalmim mély tengerében,
Mikor lelkemnek küzdeni kell 
A vakság poklának ördögivel 
S ellenük nincs, aki védjen.

Százféle gondolat száll körülem, 
Körülem, mint denevérek, 
Remélem, hát egyet elfoghatok, 
De üres marad a kapzsi marok, 
Közelebb egyhez sem érek.

Százféle hang üti meg fülemet, 
Lágy panasz sír az avarban, 
Hangokká lesznek a néma rögök, 
De dallá szövődni nincs erejök, 
Megfúlnak a hangzavarban.

Miután Torkos László költészetének eszmei tartalmát némikép vázol
tam, nincs más hátra, minthogy annak formai gazdagságát, változatos
ságát, finom képekben és szimbólumokban, pompás leírásokban való bővel- 
kedését hangsúlyozzam. Felemlíthetem még szép, magyar, kifejező és erő
vel teljes nyelvét, kitűnő verstechnikáját, amelyen megérzik az Arany 
iskolájába járt poéta doctus gondossága. Nem óhajtok a részletekbe bocsát
kozni, csak felemlítem, hogy sok kedves elbeszélő költeményt is írt s külö
nösen nagyértékű munkát alkotott a 12 énekes humoros époszával, Hatvani
val és hosszabb elbeszélő költeményével, a Bankó leányá-val. Mint mű
fordító, Byron költeményének, a Ciliidé Harold zarándokútjó-nak lefordí
tásával szerzett érdemet.

Ha Torkos Lászlónak külső, zajos sikerekben szerényebb, de belső 
értékben annál gazdagabb életét nézzük, nyugodtan elmondhatjuk róla,



Dr. LOISCH JÁNOS





9

hogy emlékét, mint az igazi tanár képét őrizték meg a hálás tanítványok, 
tankönyvírói munkásságára büszkén tekinthet a magyar tanárság, tudo
mányos dolgozatait elismeréssel fogják számontartani a szakirodalommal 
foglalkozó tudósok. Mint költőnek pedig önmaga jelölte ki a helyét az 
Arany Jánoshoz írt versében:

Múzsád előtt én mindig meghajoltam,
Jól tudom, nem állok egy sorban veled,
Mást nem is óhajtok, csakhogy lábaidnál,
Mint méltó tanítvány, foglaljak helyet.

Remport Elek.

Dr. LOISCH JÁNOS.

Az 1937/38. tanév végével 35 évi munkálkodás után nyugalomba 
vonult tanári testületünk nagyérdemű tagja, dr. Loisch János. Egész 
szolgálati idejét iskolánknál töltötte el s mindvégig a legnagyobb lelki
ismeretességgel. Midőn most ahhoz a mérföldkőhöz érkezett, mely számára 
a hosszú fáradságos munka után a pihenést, iskolánkra pedig oly 
igaz hűséggel betöltött munkaköréből való távozását jelenti, köteles
ségünknek tartjuk, hogy legalább töredékesen ismertessük eddigi pálya
futását s a tanítás és a tudományos élet terén szerzett érdemeit.

Loisch János a szepesmegyei Nagyszalókon született 1878-ban. 
Bizonyos, hogy e kedves vidéken inár a környezet is mélységes hatás
sal lehetett a fejlődő lélekre. A falvak, városok házaiban egyaránt gon
dosan őrzött Luther bibliák s a nagy reformátornak a szobák fehér 
falain függő képei azt a hűséget hirdették, amellyel a szepesi németség 
a legsúlyosabb viszonyok közepette is ragaszkodott Luther egyházához. 
A sok helyen fennmaradt különféle történelmi emlékek azokra a har
cokra emlékeztettek, amelyeket a német polgárság a megye magyar 
nemességével karöltve vívott az alkotmány- és vallásszabadságért. A jól 
megművelt földek, a mindenfelé ismert régi kereskedelmi- és ipari vál
lalatok kitartó munka, lankadatlan szorgalommal hirdetői voltak. Mind
ehhez még hozzávéve a szepesi tájak csodálatos szépségét, el tudjuk 
képzelni, hogy itt már a vidék, a hagyományok is eszményiségre, önzet
len munkára neveltek. S ha Loisch János 35 éven át mindenkor önzetle
nül, kitüntetést nem keresve, magasabb állások után nem törve, soha 
nem lankadó szorgalommal munkálkodott iskolájának, a tudománynak s 
szülőföldjének szolgálatában, úgy ennek magyarázatát részben a Szepes- 
ség nevelő hatása adja meg.

Elemi iskolai tanulmányainak Nagyszalókon való elvégzése után 
Loisch az ősi késmárki evangélikus liceumba iratkozott be. Ismét csupa 
történelmi hagyomány, csupa emlék vette körül. Már maga a liceum régi 
épülete is a mellette levő s a protestáns üldözések korában épült híres 
fatemplommal is mélységes hatással van a szemlélőre. I tt töltött első 
gimnáziumi évéről, valamint ezután következő középiskolai tanulmányai
ról egyébként maga Loisch János emlékszik meg meleg közvetlenséggel 
a késmárki liceum fennállásának 400. évfordulója alkalmából kiadott
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emlékkönyvben.*) Mikor édesatyja elvitte Késmárkra s ottani lakás- 
adójának átadta, e régi szepesi szólással búcsúzott tőle: „Halt aus, wirst 
Wunder sehen!“ Ha csodákat nem is látott, de azért atyja tanácsának 
megfelelően kitartó szorgalommal munkálkodott nemcsak ekkor, hanem 
egész középiskolai tanulmányai folyamán. Kedves változatosság volt 
számára, midőn itt-ott szombaton gyalog hazament a két órányira fekvő 
Nagyszalókra, vagy a valamivel közelebbi Nagylomnicon lakó rokonait 
látogatta meg. Olykor csikorgott lábai alatt a hó, repedeztek a hidegtől 
az út mentén fekvő házak tetejének zsindelyei, de ő bátran megbirkó
zott a hideggel, gyaloglással egyaránt. Bizonyos, hogy ez is, éppúgy, 
mint a korán elkezdett tátrai turistáskodás, tulajdonképpen már elő
készület volt az élet iskolája számára. Nem csoda, hogy később iskolánk
ban is oly szívesen vezetett hegymászó- és síkirándulásokat s ifjúsá
gunkkal e nemes sportágakat megkedveltette.

A késmárki liceum alsó osztályainak tanítási nyelve ekkor még a 
német volt. Hogy a magyar nyelvet is tökéletesen elsajátítsa, a II. osz
tá ly t a hajdúböszörményi, a III.—V. osztályt pedig a zilahi református 
gimnáziumban végezte. A magyar irodalom iránt már ekkor támadt föl 
benne az érdeklődés s mikor a VI. osztályba újból Késmárkra került 
vissza, kitűnt e téren való gazdag olvasottságával. A liceum felső osztá
lyaiban a tanítás magyar nyelven folyt, de a tanulók nagy részének 
német anyanyelvére való tekintettel különös gondot fordítottak a német 
Irodalmi tanulmányokra is. így külön német önképzőköre is volt az inté
zetnek, s Loisch, aki már ekkor is érdeklődött a szepesi tájköltészet iránt, 
e kör tevékeny tagja, majd ifjúsági elnöke is volt. Középiskolai tanul
mányainak Késmárkon kiváló eredménnyel való befejezése után a 
kolozsvári egyetem bölcsészeti karára iratkozott be s itt szerzett a 
magyar és német nyelvből és irodalomból tanári oklevelet; e mellett, 
mint harmadik tárgyból, a filozófiából is vizsgát tett. Egyetemi tanul
mányai folyamán különösen nagy hatással volt rá Bőhm Károly, a nagy 
magyar filozófus, kolozsvári egyetemi tanársága előtt gimnáziumunk 
nagyérdemű igazgatója, továbbá Schneller István is, a kiváló pedagó
gus, régebben evang. teol. akadémiai tanár s evang. iskolaügyünknek 
mindenkor alapos ismerője és támasza. Hogy Loisch a legnehezebb, a 
legelvontabb tudományos kérdéseket is oly bámulatos könnyedséggel 
tudta áttekinteni, abban bizonyára az oly igaz logikai következetesség
gel dolgozó Bőhm Károly hatását láthatjuk. Abban viszont, hogy nevelői 
munkájában szigorúsága mellett igaz szeretet is vezette s a gondjára 
bízott ifjak személyiségének minél teljesebb s eszményi irányban való 
kifejlesztésére törekedett, talán a személyiség pedagógusának, Schnel
ler Istvánnak követését sejthetjük.

Épen Schneller ajánlatára választották Loisch Jánost 1903-ban 
iskolánk helyettes tanárává; két év múlva azután a gimnázium rendes 
tanára lett. Itt valóban otthonosan érezhette magát. Hiszen a szülőföld 
hagyományai vették körül. Így tanári testületünk egy része mindig 
szepesi születésű vagy származású volt, s Loisch még több évig együtt 
működött a híres szepesi költővel, Weber Rudolffal. Ugyancsak minden
kor nagy számmal voltak szepesiek a fenntartó Deák-téri magyar-német 
testvéregyházak képviselőtestületében is, a nagy Hunfalvy Pál pedig,

) Zipser Jungen am  Lyceum. M em orabilia Lycei K esm arkiensis, 22—24.
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aki 1858-tól 1888-ig iskolánk felügyelői tisztét töltötte be, szintén nagy- 
szalóki születésű volt.

Mint tanár, Loiseh János kezdettől fogva mindvégig a legteljesebb 
mértékben megfelelt annak a bizalomnak, amellyel fogadták. Igaz rá
termettség alapos pedagógiai készültséggel és szaktudással egyesült 
nála. Gondos figyelemmel kísérte a külföldi neveléstani irodalmat is, 
különösen pedig ennek a nyelv- és irodalomtanítással foglalkozó részét. 
Sok értékes tapasztalatot szerzett akkor is, midőn a vallás- és közok
tatásügyi minisztérium megbízásából az 1909/10. tanévet Német- és 
Franciaországban Töltötte. Miner a- bárom szaktárgyával is állandóan 
foglalkozott és a legkisebb részletekbe is belemélyedt. Gazdag ismeret
körét a gyakorlati tanításban is kiválóan érvényesítette. Szaktárgyainak 
anyagából igen jól tudta kiválasztani mindazt, ami fontos és értékes, 
így  a magyar irodalomnál a fősúlyt a nagy írók, illetve ezek legkivá
lóbb alkotásainak minél alaposabb feldolgozására helyezte. A német 
nyelv tanításában a tankönyv anyagát igen jól megválogatott nagyobb 
olvasmányokkal egészítette ki s csupán saját magának igazolását lát
hatta akkor, mikor ezek egy részét a hivatalos tanterv is bevezette. 
A filozófia tanítása terén pedig figyelmet tudott kelteni a lélektan és 
logika körén túl eső kérdésekre is s ezeket az érdeklődőkkel részlete
sen is feldolgoztatta.

Jól tudta azonban azt is, hogy a tanítás eredményességének egyik 
legfőbb feltétele a közös munkával elvégzett anyag pontos számon
kérése. E tekintetben szigorú álláspontot foglalt el. A figyelmetlenséget, 
készületlenséget minden eszközzel üldözte, s amely esetben javulás nem 
mutatkozott, ott kérlelhetetlen volt. De ebben is kötelességtudása 
vezette. Gimnáziumunk jó hírnevét vélte szolgálni akkor, midőn a szin
tvonal mindennemű leszállítása ellen küzdött.

Hogy e szigorúsága s kemény fegyelmezésével járó látszólagos 
ridegsége mögött azonban az ifjúság iránt a lehető legnagyobb jóindulat 
vezette, azt főkép az bizonyítja, hogy épen ő karolt fel minden olyan 
új mozgalmat, pedagógiai intézményt, amely az ifjúság szellemi és testi 
fejlődésére nézve üdvös volt. Így az 1912/13. tanévben ő alapította meg 
iskolánkban —• egyelőre szűkebb körre korlátozva — a diáksportkört s 
ugyancsak ő vezette be a cserkészetet. Az előbbi irányítását ugyan egy 
év múlva átadta iskolánk testnevelési tanárának, a cserkészcsapatot 
azonban, amely alakulásának idejére nézve hazánkban a legelsők egyike 
volt, mint annak felügyelő tanára egészen 1918-ig vezette, táborozásain 
sokszor személyesen is résztvett s kiváló érzékkel gondoskodott arról, 
hogy megfelelő munkatársak álljanak rendelkezésére. I tt  talált különö
sen módot a személyiség alakítására. A csapat tagjaiban a baráti érzést, 
az összetartozás tudatát, az önzetlen gondolkodást, a becsületességet és 
megbízhatóságot igyekezett minél jobban megszilárdítani. Ismételten 
vezető tanára volt az Arany János önképzőkörnek is, s ha az V. osztály
ban magyart tanított, rendszerint külön Jókai-kört alakított érdeklődő 
tanítványai részére, mintegy bevezetésül további önképzőköri munkás
ságukhoz. Az ifjúságról való gondoskodás lebegett szeme előtt akkor is, 
midőn az irodalmi osztálykönyvtárt alapította meg, amely az V.—VIII. 
számára előírt kötelező olvasmányokat kellő számú példányban tartal
mazza. Ezt a legutóbbi években német iskolai olvasmányok megfelelő 
példányszámával egészítette ki. E mellett az 1906/7. tanévtől kezdve 
■egészen nyugalomba való vonulásáig őre volt a modern irodalmi szer-
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tárnak is, amelyet szintén ő szervezett meg s időszerű könyvekkel és 
megfelelő szemléltető eszközökkel való gyarapítására nagy gondot for
dított. Mindezek eléggé mutatják, hogy mennyi élő alkotás is tesz 
bizonyságot arról a nagy munkáról, amelyet Loisch még a tanításon 
kívül is iskolánkban végzett.

Tanári munkásságához hasonlóan széleskörű irodalmi működésé
ben sem vezették sohasem egyéni célok. Nem fogott hozzá valamely 
tudományos részletkérdésnek aprólékosságig menő feldolgozásához, ami 
a tudományos siker legegyszerűbb módja lett volna, hanem e téren is 
pedagógiai célkitűzései, szaktárgyai s azonkívül szülőföldjének szere- 
tete irányították.

Első nyomtatásban megjelent dolgozatai a magyar irodalomtörté
net és nyelvtudomány körébe esnek. Doktori értekezésének címe és 
tárgya: „Classicus nyomok Buda Halálában“ (Mezőtúr, 1909). Ugyan
csak Arany hún eposzával foglalkozik egy, az Irodalomtörténeti Közle
ményekben megjelent tanulmánya is {„Buda haláláról“ , 1908. évf. 139— 
148). E tanulmányai alapos filológiai készültségről tesznek tanúságot. Ezt 
mutatják a Magyar Nyelv ben megjelent s szintén főkép a Buda Halála 
egyes kifejezéseit magyarázó kisebb közleményei is.1)

Nem sokkal első irodalomtörténeti tanulmányainak megjelenése után 
pedagógiai tárgyú cikkeket is kezdett írni. Ezekben főkép külföldi tanul- 
mányútján szerzett tapasztalatait s az ezekkel kapcsolatos gondolatait 
ismerteti.2) Központjukban az irodalomtanítás kérdése áll. Helyteleníti 
azt a nagy rendszerességet, amely a stilisztika, retorika, poétika és iroda
lomtörténet tanításában megnyilvánul. A cél inkább az irodalomnak, az 
irodalmi müveknek alapos megismerése legyen. Egyébként ezeket az elve
ket, melyeknek Loisch nálunk első hirdetői közé tartozott, sok tekintetben 
a legújabb tanterv is magáévá tette. Hozzászól e cikkeiben Loisch ahhoz 
a kérdéshez is, ne tanítsuk-e inkább részletesen a legújabb irodalmai a 
régibb rovására. Egy német tudós ily irányú javaslatával szemben Comte 
híres mondására hivatkozik: „Az emberiség élőkből és halottakból áll; a 
halottak száma jóval nagyobb.“ Ők a hatalmasabbak, eszméikkel ők kor
mányoznak minket. Alkotásuk nagysága és tömege előtt elenyészik egy~ 
nemzedék munkája.3)

A Böhm Károly emlékére rendezett besztercebányai ünnepség alkal
mából, melyen személyesen is résztvett, iskolánk egykori igazgatójának 
logikai rendszeréről írt alapos tanulmányt.4) Kiindul Bőhm e gondola
tából: „Nemes csak az intelligencia. . .  a szellem a legmagasabb méltóság.“ 
Ezután részletesen kimutatja, mikép küzd Bőhm a világot elvont való
ságokkal benépesítő s a geometria módszerét követő formális logika ellen

1 )  „Nem n y írt f ia ta lsá g “ , M agyar N yelv 1909, 350— 351; „Láng gyűl a 
lángró l“ , u. o. 1911, 133; „U rasága“ , u. o. 1915, 362; 1. még K ék i Lajos „Tompa 
M ihály“ e. könyvéről í r t  ism ertetését; Orsz. Középisk. T anáregyesü leti Közlöny,, 
1912/Í3, 468—471.

2) L. „Grenoble és az idegen-tanfolyam “ , Orsz. K özépisk. Tanáregyesületi 
K özlöny 1910/11, 783— 84; „Repülő lapok —  feuilles vo lantes“ , u. o. 756— 761; 
„Irodalm i olvasmányok“ , u . o. 1911/12, 145— 155; e körbe ta rto zó  könyvism erteté
seit 1. u. o. 1911/12, 659— 663, 1913/14; 896— 902 s M agyar Paedagógia 1912, 
97— 101, 125—129.

3) L. M agyar Paedagógia , 1912.
4) „A logikai a lap fo rm ák  alkata, Bökni K ároly filozó fia i rendszerében“ . 

L. 1913/14. tanévi értesítőnk , 3—24.
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s mikép vezeti le ismeretelméleti alapon az érzéki és értelmi megismerés
ből saját elméletét a fogalomról, ítéletről és következtetésről. Filozófiai 
tárgyú egy Niefcschévél foglalkozó cikke is az „Uránia“ című folyóirat
ban (XIV. évf., 9. szám).

Bálim Károly halálának 25. évfordulója alkalmából Loisch újból 
visszatért a nagy filozófus emlékéhez s iskolánk Simonyi-ünnepén tartott 
előadásában Bőhmöt, mint embert, tanárt s tudóst egyaránt méltatta.1) 
Mint ünnepi előadó, egyébként azelőtt is ismételten szolgálta iskoláját.2) 
Az 1932/33. évi értesítőnk pedig dr. Halberem J. Pálról, egykori érdemes 
iskola-, majd közfelügyelőnkről szóló megemlékezését közli. Testületünk 
egyes volt tagjairól elhunytuk alkalmából tanügyi folyóiratokba írt szép 
méltatásokat.3)

Épen ily irányú, iskolánkkal kapcsolatos munkássága vezette egyéb 
okok mellett Loisch Jánost ahhoz a területhez is, amelyet azután a leg
nagyobb kitartással és szorgalommal művelt, a szepesi német irodalom 
tudományos kutatásához. Weber Rudolfnak emléke volt az, amely első 
nagyobb szepesi tárgyú munkájának megírására ösztönözte. 1925-ben 
jelent meg „Rudolf Wéber, ein Zipser Volksdichtei*“ c. műve, amely 
alaposságával és rendszerességével igazi mintája a tájköltészeti tanulmány
nak. Hogy Weber költészetének irodalomtörténeti hátterét megállapít
hassa, alapos összehasonlító tanulmányokat is kellett végeznie.

A Weberről szóló tanulmányt ezután a szepesi vonatkozású munkák, 
cikkek egész sora követte. Ő szerkesztette a „Szepesi Egyesület Buda
pesten“ fennállásának 50. évfordulója alkalmából kiadott díszes emlék
könyvet is,4) amelynek egyes, a Szepességgel különféle szempontok szerint 
foglalkozó cikkeit kiváló szakemberek írták. Itt jelent meg Loischnak, aki 
ekkor az egyesület ügyvezető alelnöke is volt, „Felső szepesi költők“ című 
tanulmánya, amelyben Wéberé mellett Lindner Ernő és Hensch Aurél 
szepesi tájköltészetének is alapos méltatását adja. Újból sajtó alá rendezte 
s egy befejező tanulmánnyal együtt kiadta Haberern Jonathánnak, az egy
kori budapesti közös protestáns teológia volt tanárának „Natur- und 
Lebensbilder aus der Zips“ című munkáját, majd Lindner Ernőnek már 
régóta elfogyott szepesi dájszólá^ban írt verskötetét a költő életrajzával és 
munkáinak, valamint a róla írt cikkeknek pontos jegyzékével együtt.5) 
Fáradságos munkát végzett akkor is, midőn Ratzenberger Ferenc szepes- 
bélai evang. lelkésznek különböző lapokban megjelent s részben kézirat
ben maradt gölnicvidéki nyelvjárásban írt költeményeit egybegyüjtötte s 
Gréb Gyulával együtt magyarázó tanulmányok kíséretében kiadta.6) Ezt

1 )  L. 1936/37. tanév i értesítőnk, 1—13.
2) É rtesítő inkben  a következő beszédei jelentek  meg: „Ü nnepi beszéd 1916

m árcius 15.-én“ (1915/16); „Jókai M ór“ (1924/25); „L ehr A lbert sírja  e lő tt“
(1928/29).

3) „Góbi Im re“ . Orsz. Középisk. T anáregyl. Közlöny, 1927/28, 72—80, P rot. 
Tanügyi Szemle, 1927, 250—252; „T olnai Vilmos“ . Orsz. K özépisk. Tanáregyl. K öz
löny, 1937/38, 140— 142, Prot. T anügyi Szemle, 1938, 40— 44. Góbi Im re egykori 
igazgatónk „Csak szán ja tok !“ című v ersk ö te té t is Loisch rendezte sajtó  a lá (Buda
pest, Légrády T estvérek, 1927).

4) Em lékkönyv a „Szepesi E gyesület B udapesten“ fennállásának  50. évfor
dulójára. Budapest, K ókai, 1926.

5) Zepserscher Liederposchen von L endners E rnst. 3. A uflage, Budapest, 1928.
6) Iba  Peag ond Tol. Grendla G edichtechen von F ra n tz  Batzenberger. In  

A uswahl herausgegeben von Julius Gréb und Johann Loisch. K ésm árk, 1935.
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követte azután Weber Rudolf „Zépserscher Liederbronn“ című versköteté
nek második kiadása (Késmárk, 1938), amelynek függelékében a „Lieder
bronn“ nyelvjárásáról írt tanulmányát tette közzé. Mindezeknek a kiadvá
nyoknak nemcsak alapossága, hanem valóban csinos külső kiállítása is 
figyelemre méltó.

Különféle, szintén a Szepességgel foglalkozó cikkei szepesi újságok
ban s egyes folyóiratokban jelentek meg. Így a Karpathenpostban s az 
ennek mellékletekép időnként megjelenő Zipser Heimatban, valamint a 
Szepesi Híradóban gyakran találkozunk kisebb-nagyobb közleményeivel. 
A csak újabban megjelenő Zipser Jahrbuch 1938. évfolyamában „Über die 
Zipser Literaturforschung,“ az 1939.-ben pedig „Arthur Webers Erzählun
gen“ című alapos irodalomtörténeti tanulmányait tette közzé. A késmárki 
liceum fennállásának 400. évfordulója alkalmából a Protestáns Tanügyi 
Szemlébe írt „Felvidéki és alföldi diákok a késmárki líceumban“*) címen 
igen érdekes művelődéstörténeti értekezést. Igen nagy és értékes munkát 
végzett akkor is, midőn a Szepesség térképének elkészítésével kapcsolatban 
a szepesi helységek pontos magyar, német és tót elnevezéseit összegyűjtötte. 
Egyéb érdemei mellett főkép ezt az immár 2. kiadásban is megjelent tér
képét akarta méltatni a Karpathenverein akkor, midőn Loisch Jánost 
tiszteleti tagjává választotta.

Abban a megemlékezésben, amelyet Loisch diákéveiről a késmárki 
liceum emlékkönyvébe írt, röviden a szepesiek jellemvonásairól is szól. E 
kérdést külön tanulmányra tartja méltónak s ő maga a szepesi németek 
két tulajdonságát emeli k i: a tudásvágyat és a megbízhatóságot. Bizonyos, 
hogy a 800 éven át elszigetelten élő szepesi németség lelkének alakulására 
különféle földrajzi, történeti és gazdasági tényezők voltak hatással. Ezek 
közül talán a legdöntőbbek Luther reformációjának befogadása s az alkot
mány- és vallásszabadságért a magyarsággal karöltve évszázadokon keresz
tül vívott harcok voltak. Bizonyos az is, hogy az ily módon kialakult 
szepesi népiélek leghívebb visszatükröztetői a tájnyelv és a tájköltészet.

Loisch Jánosra is jellemző és pedig fokozott mértékben az a két 
tulajdonság, amelyeket épen ő ta rt szepesinek: a tudásvágy és a meg
bízhatóság. De pályája is nagy vonásokban olyan, amilyen igen sok szepesi 
honfitársáé volt, főkép a világháborút megelőző évszázadban. Tanulmányai 
befejeztével ő is szülőföldjétől távol a magyar művelődés szolgálatába 
lépett s annak lett lelkes munkásává. E mellett azonban, mint a szepesiek 
általában, ő sem feledkezett meg sohasem szeretett szülőföldjéről. Mikor 
pedig úgy látta, hogy annak szüksége van munkásságára, hogy a szepe- 
siekben épen azokat a hagyományokat kell ébren tartani, amelyek nekik 
értéket, jó hírt és történelmi szerepet adtak, kilépett a porondra s fel
adatát igaz szepesi alapossággal oldotta meg. Mert benne is él a szülő
földnek az a meleg szeretete, melynek legmeghatóbban talán az épen nála 
oly szép méltatásban részesülő szepesi költő, Lindner Ernő adott kifeje
zést e két verssorában :

„Wuhin ich auch wander, wuhin ich äuch zieh,
Dich zépsersches Ländchen, vergess ich doch nie.“

Dr. Losonczi Zoltán.

*) 1933. évf., 241—247.
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AZ ISKOLAÜGY AZ ÁLLAM ÉS AZ EGYHÁZ VISZONYÁBAN.
Sólyom Jenő dr. 1939. március 14-én tartott előadásának vázlata.
Ezt a témát azért választottam, mert az iskolafenntartó egyház 

kegyesen nekem juttatott ösztöndíja németországi tanulmányutat tett 
lehetővé számomra. Itt egyik nagy élményem az egyházi iskolák válságá
nak tanulmányozása volt. E válság minden mozzanatáról megbízható érte
sülést nem lehet szerezni, a téma történelmi vizsgálata pedig messze vezetne; 
mindezért csak néhány elvi természetű megállapításra szorítkozom.

1. Az államnak nem lényegszerű, nem feltétlen, nem állandó fel
adata iskolák fenntartása. Lényegéből folyóan, a felsőség rendeltetésé
ből következően csak az a hivatása, hogy őrködjék az iskolák felett.

2. Az egyháznak sem lényegszerű feladata iskolák fenntartása. 
A Jézus Krisztus által szerzett egyházi, tanító szolgálat nem foglalja 
magában a tanítást általában, hanem csak az ige tanítására vonatkozik.

3. Az iskola a szülők hivatáskörébe tartozik. A nevelés a szülők 
joga és kötelessége. Legfeljebb annak egy részét rábízzák valakire. Így 
történik, hogy a szülők alkalmi társulása gondoskodik közös tanítóról, 
iskoláról. Majd a község, a „társadalom“ ta rt fenn iskolát, hogy az ifjú
ság nevelése fogyatékos ne legyen. A község feladatmulasztása esetén 
kell aztán beleavatkoznia az iskolaügybe a felsőségnek. Így lesz szük
ség esetén átháramlott, időleges feladata az államnak az iskolaállítás. 
De ha az államhatalom nem teljesíti ezt az esetleg ráváró feladatot, 
akkor rendjén van, hogy egy egyházközség, vagy egy magasabb fokú 
egyházi közület vállalkozik iskolafenntartásra.

4. Addig nincs baj az iskolaügy körül, amíg az állam is, az egy
ház is csupán ilyen átvállalt, nem lényegszerű feladatának tekinti isko
lák fenntartását, és ennek megfelelően alázatosan, a szülők összessége 
iránti felelősséggel végzi ezt a munkáját.

5. Az állam és az egyház között akkor kezdődik a súrlódás az 
iskolaügy miatt, amikor az egyik, esetleg mind a kettő elégedetlen a 
másik iskoláival. Az állam vádjai az egyházi iskola ellen legtöbbször: 
alacsony színvonalú eredmény, nemzetellenesség, ellenzékiség. Az egy
háznak pedig leggyakoribb vádja az állam iskolái ellen: elidegenítik az 
ifjúságot a keresztyén gyülekezettől.

6. Ha valami nincs rendben az iskolaügy körül, a sérelmezés, a 
panasz joga elsősorban a szülőké. Az egyházi hivatal, az igehirdetői tiszt 
nem avatkozhatik bele közvetlenül az iskoláztatás kérdésébe, de igenis 
kötelessége éleszteni a szülők felelősségtudatát. Az egyházban legyen 
olyan a „társadalom“, az egyháztagok összessége, hogy ne tűrjön „rossz“ 
iskolát. Az állam szintén nem léphet föl a szülők nevében.

7. A magyar állam keretén belül működő evangélikus iskolák 
fenntartása kérdésében a mai körülmények között egyszerű dolog állást- 
foglalnunk. Maradjanak meg, mert megszüntetésükkel nem szűnnének 
meg a magyar iskolaügy nehézségei. Azon kívül, hogy a többi felekezet 
iskolái továbbra is megmaradnának, arról is lehet beszélni, hogy vájjon 
az egyházi vagy az állami iskolák nevelnek-e nemzetünknek derekabb, 
műveltebb, életrevalóbb ifjúságot.
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8. Az evangélikus iskolák létjogosultsága belülről az, hogy vala
mit úgy végezhetnek a tanításban, hogy azt náluk jobban más iskola 
nem teheti. Mindig a valóságot taníthatja. Mindig úgy veheti az embert: 
tanulót, tanítót egyaránt, mint amilyen valójában. Iskoláinkban a tanár, 
a tanító tudja magáról is, a tanulókról is, hogy bűnösök, Isten kegyel
méből élnek; ez szabja meg köztük az érintkezést, a tanítást, fegyelme
zést. A valóság előtti tisztelet szabadítja fel az evangélikus iskolát a 
jó, a megbecsülést szerző, eredményes m unkára; ez teszi számára lehe
tővé, hogy igazán az életre neveljen.

9. Ezt a létjogosultságot csak a szülők, a társadalom felé tudjuk 
igazolni. Ha az állam nem a valóságot akarja taníttatni az iskolákban, 
hanem az ismereteket a világnézetéhez alakítja, ha az embert elideáli- 
zálja, akkor nem tűri meg a valóságtisztelő egyházi iskolát.

10. Az a tapasztalat, hogy válság esetén felébred és erősödik a 
szülőkben a nevelői felelősség. Amikor változás mutatkozik az iskolák 
terén, akkor egyszerre törődni kezdenek az iskola kérdéseivel. Egy
házunk nem várhatja meg, amíg az egyházi iskolák nálunk is mutat
kozó válságának fokozódása ezt a szülői felelősséget felkelti. Már most 
azon kell dolgoznia, hogy az evangélikus „egyháztársadalom“, a gyüle
kezet álljon ott teljes felelősségtudattal, érdeklődéssel, imádsággal és a 
fenntartási költség teljes vállalásának készségével az evangélikus isko
lák mögött. Ha az egyház közönsége nem áll idejében az egyházi 
iskola mögé, akkor már feladta azt és ez nem azon fordul meg, van-e 
államsegély.

Az állam és az egyház viszonyában az iskolaügy kérdéseire egy- 
szersmindenkorra megoldást találni nem lehet, de örülnünk kell annak, 
hogyha egy kis területen is elintéződnek. Ez megtörténik ott, ahol olyan 
evangélikus iskola áll szemünk előtt, amelyik az egyháztársadalom meg
bízásából híven végzi a tanító-nevelő munkát, és ugyanakkor a nemzet
nek is híven neveli az új nemzedéket.

SÉTA A NÁPOLYI MUSEO NAZIONALE 
GÖRÖG SZOBRAI KÖZÖTT.

(Iliász József vetített-képes el&adúsának vázlata.)

Az ó-kor legvirágzóbb dél-itáliai gyarmata Kyme volt. Ennek lakói 
alapították közelükben Nápolyi Kr. e. 500 körül, és csakhamar ez lett a 
hellénség kultúrális és művészeti központja ezen a vidéken. 290-ben Kr. e. 
a rómaiak fennhatósága alá kerül, kik görög nyelvét, szokásait érintetlenül 
hagyják, úgyhogy görög jellege körülbelül a Kr. u. 7-ik századig fenn
marad. A népvándorlás viharai minden műemlékét tönkretették. Ami az 
ó-kori Nápolyból és a dél-itáliai telepekből (Kyme, Pompei, Herculaneum, 
Capua, stb.) felszínrekerült, az legnagyobbrészt a nápolyi Museo Naziona- 
léban található. Gyűjteményei nagyon gazdagok, különösen egyiptomi, 
görög, etruszk, római régiségekben és műtárgyakban. Páratlan az érc
szobrok gyűjteménye, amiből következtethetünk arra az intenzív művészi 
életre, amely Graecia Magnában az ó-korban virágzott. De a múzeum min
den gazdagsága mellett is nagyon kevés a jobb időkből származó eredeti 
szobor. A legtöbbje késői görög-római utánzat, átalakítás és hamisítás, így
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a múzeum inkább arról ad képet, hogy milyen óriási volt a régi érc- és 
márványszobrászat gyártási üzeme e vidéken az ó-korban. Különösen áll 
ez a híres, nagyrészt a campaniai ércöntőkből származó ércszobrokra. Mégis 
a múzeum gazdagsága az antik görög művészet fejlődésének különböző 
koraira nyújt áttekintést, és még a másolatok is a művészi nagyság vissza
verődő fényét mutatják.

Az antik görög szobrászat fejlődésének idejét három korszakra szokás 
osztani. Az archaikus kor a régi időktől a perzsa háborúkig, Kr. e. 480-ig 
tart. A klasszikus korszak 323-ig, Nagy Sándor haláláig terjed. Első felé
nek csúcspontját Myron, Pheidias és Polykleitos működése jelenti, a máso
dikét Skopas, Praxiteles és Lysippos munkássága. Nagy Sándor halála 
után a harmadik korban, melyet hellenismusnak neveznek, a görög művé
szet másodvirágzást él meg, hogy azután a hanyatlás korában tudós után
zatokban élje ki magát. Ezt a kort a római császárság kezdetéig számítják.

A legrégibb időkből való műemléket nem találunk a múzeumban, de 
az archaikus kor ama idejéből, midőn a keleti hatások után a görög művé
szet megtanult önállóan járni, akad egy-kettő. Ilyen a naxosi Alxenor a
VI. század második feléből való síremlékének némileg módosított másolata, 
a Kutyával játszó férfi. A t. archaikus kor művészetének virágkorából való 
az érc Aegimi Férfifej Herculaneumból; a perzsa háborúkat megelőző 
évekből származik. Formái egyszerűek, de élesek, már tűnőben az archaikus 
mosoly. Jellemző a hajviselet csigavonalas mesterkéltsége. Ebbe a korba 
tartozik még a híres Tyrannoktonoi (zsarnokölők) csoportja, mely 500 
körül keletkezett mű másolata. Ugyancsak ez időben készítette el Menaich- 
mos és Soidas Artemisnek arany-elefántcsont szobrát. Ennek a római korú 
másolata valószínűleg a katalógus Vadászó Artemis-e, melyet eleinte 
archaizáló szobornak tartottak.

A műhamisítást pasitelismusnak nevezik a Kr. e. 1. században Rómá
ban élt Pasitelesről, ki régi formákat utánzóit, átalakított, összeállított, 
„javított“, „modernizált“, ami már a kor hanyatlását jelzi. Erre példa 
többek között Orestes és Elektra csoportja Herculaneumból. A két alak 
eredetileg nem tartozott össze. Eredetijeik a klasszikus korból valók.

Az argosi ércöntő iskola hatása nyilvánul meg az ó-kori klasszikus 
kor szobrászatában. Myron munkáiról nincs kópia a nápolyi múzeumban, 
de Polykleitos Doryphoros-a (dárdavívő ifjú) kitűnő márványmásolatban 
megvan. Ez volt évszázadokon át a kánon (minta szobor), míg Lysippos 
Apoxyomenosa fel nem váltotta. A Doryphorosban Polykleitos szakít a 
hagyományokkal és megteremti az élő emberi alakot.

Az úgynevezett Farnesei Hera kolosszális szobrának értelmezése 
bizonytalan.

Pheidias a művészettörténelem leghatalmasabb egyénisége. Dolgozott 
bronzzal, arannyal, elefántcsonttal, márvánnyal a szobrászatban és építé
szetben. Az ő iskolájából való a híres Alkamenes, kinek Kerti Aphrodite-ja 
jó másolatát láthatjuk Nápolyban, hasonlóképen Pyrrhosnak, egy másik 
tanítványnak tulajdonítják a Farnesei Athene-t. Ez csak 2 ^  méter magas 
és egyszerűbb, mint a mester chryselephantin szobra a Parthenonból, 
melynek típusa közismert. Gyűjteményünkben elég sok különböző 
típusú Athene példány van.

Híres az Orpheus és Eurydike c. attikai stílű, márvány-dombormű, 
mely nagyon közel állhat az eredetihez. A mű egyszerű eszközökkel mély 
érzelmeket fejez ki. A dél-itáliai művészetre példa az 5. század második
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feléből a Dioskurok Lokroi városa templomának homlokzatáról való szobor- 
csoportja. Athen politikai bukása után való időből származik Kephisodo- 
tosnak Athena hermája, az ú. n. Athena Gorgonia.

Skopas vezette be a görög művészetbe a lélek érzéseinek, szenvedé
lyeinek ábrázolását. Az ő nevével hozzák kapcsolatba a Capuai Psyche 
ércszobrát, melynek késői római korbeli másolata a híres csonka nápolyi 
márványszobor. Ugyancsak az ő bronzműve másolatának tartják a 
Capuai Venus-1.

A Farnesei Eros-1 sokan Praxiteles híres Erosával hozzák rokon
ságba, melyet a mester legjobb szobrának tartott a Satyr mellett. 
Az attikai és peloponnesosi iskola kölcsönhatására vall többek közt az 
Ephebos (ifjú) név alatt szereplő bronzszobor Pompeiből.

Az istenek és athléták ábrázolása mellett nagy szerep jut az arc
képnek is. Eleinte idealizáltak, majd élethűségre törekedtek. Ez a törek
vés először a külső ábrázolásában nyilvánul, majd a lelket is igyekeztek 
kifejezni. A realisztikus és idealizáló irány közti átmenetet mutatja a 
múzeum kettős hermája Herodotos és Thukydides fejével. Eredetije Sila- 
niontól. A jellemképre példa Sokrates hermája. A rút arc szép lélek 
tükre. Eurypides arcképe is híven tükrözi a nagy tragikus közismert zár
kózott, komoly jellemét. A realizmus érdekes példája Aischynes-nek 
hidegen számító értelmet, nem nemes lelket tükröző szobra, mely a late- 
rani Sophokles-szel és a vatikáni Demosthenes-szel triót alkot.

Lysippos, a kovácslegényből lett művész 1500 müve közül az 
Apoxyomenos felváltotta Polykleitos Doryphorosát mint kánon. Az olajos 
port testéről levakaró ifjú athleta fejét kisebbnek, a testet nyúlánkabb
nak ábrázolta. Bronzmüvei szépségéről fogalmat nyújt a múzeum Pihenő 
Hermes-e. Csupa élet és mozgékonyság. Nagy Sándor Lysippos-alkotta sok 
arckép típusából való az Alexander Lovas-szobra című, Herculanaeumban 
talált bronz-másolát. Ugyancsak Lysippos ércszobrából származtatják a 
Farnesei Herakles kolosszális márványszobrát. Glykon dolgozta át izom
emberré, a római szertelen ízlésnek megfelelően.

A Lysippos után bekövetkező hanyatlás korából való Dionysosnak 
Narkissos név alatt szereplő szobra, mikor a plasztika már minden mé
lyebb értelem nélkül fogta fel az istenképeket, és nem szentélyekben állítot
ták fel őket, hanem kertek és lakások díszítésére alkalmazták. — E korban 
Pergamon, Rhodos, Alexandria lettek a kultúrális gócpontok. Pergamonban 
az Attalidák virágozhatták fel a szobrászától A gallusokkal való harcaikat 
örökítik meg a nápolyi múzeum Holt Gigas, Holt Amazon, Holt Perzsa 
című darabjai, melyek a közismert Haldokló Gallus rokonai. Rajtuk a 
drámai hatásra törekvés nyilvánul meg a valónak realisztikus előadásá
ban. — Rhodosból való a római múzeum Laokoon csoportja mellett a híres 
nápolyi Farnesei Bika csoportja, Apollonios és Tauriskos művének római 
korbeli másolata, a legnagyobb, antik korból ránkmaradt márványszobor. 
A drámai hatásra törekvő mű Amphiont és Zétost mutatja be, amint egy 
vad bikát lefognak, hogy anyjuk megkínzóját, Dirket a hátára kötözzék. 
A művészek helyes mérsékletet tanúsítanak, amennyiben csak sejtetik 
Dirke tragikus végét.

Sétánk végén eljutunk a harmadik gócponthoz, Alexandriához. Ennék 
művészetére jellemző az úgynevezett Alexandriai Ércfej. Csodálatos keve
réke régi görög stílusnak a keleti felfogással. Érdekes a haj elrendezése. 
Alexandria volt a Homeros-kutatás központja. Az egyik Ptolemaios temp-
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lomot is épített tiszteletére Horneros, a költő szobrával. Kóla is több másolat 
van különböző múzeumokban. A nápolyi példányon is látható, hogy a 
művész érvényesíti még ezen a képzeletből alkotott ideális képmáson is az 
•előző századók realisztikus irányát. Vele teljesen ellentétes felfogású a 
hellénisztikus idők egyik legjobb areképszobra, mely a Seneca nevet 
hordja. Egy rút, de nagy szellemű ember vonásai csodálatos művészettel 
vannak rajta egyesítve. Századokon át bámulat tárgya és méltán. Szám
talan másolatainak egyike a nápolyi.

A múzeum gazdagságából a felsoroltakkal kell megelégednünk hely
es idő kimértsége miatt a venusok, nymphák, satyrok, erosok, atlasok, 
silenek nagy száma mellett is, melyeket az alexandriai kor termelt. Lát
tam szoborkolosszusokat, melyekben nem annyira az eszme szépsége, mint 
inkább az anyag nehézségeinek játszi könnyedséggel való legyőzése a 
bámulatos. Az anyag kiválasztásánál főleg a művészi fejlődés szemmeltartá- 
sára és a közismert példányok bemutatására törekedtem.

AZ ISKOLAKERT KÉRDÉSE.

Az iskolakert érzékeny pontja a természetrajzi nevelőoktatásnak. 
E tekintetben számos eltérő vélemény ismeretes. A cél és kivitelezés 
szempontjából más lehetőséget nyújt és más megoldást kíván a fővárosi 
és a vidéki iskola. A néhány évvel ezelőtt megjelent rendelet ugyan 
kötelezővé teszi minden középiskola részére az iskolai kert létesítését, 
ennék ellenére még ma is sok iskola nélkülözi azt az anyagiak hiányában. 
Pedig, mint azt az Utasítások is hangsúlyozzák, az iskolai kert nélkü
lözhetetlen kiegészítője a természetismereti nevelő munkának. Nem 
pótolja azt sem a kirándulás, sem a laboratóriumi munka. A jól meg
tervezett iskolai kertben a tanár aránylag kis helyen együtt bemutat
hatja mindazokat a legfontosabb jelenségeket, amelyeket különben csak 
hosszú idő alatt, egész délutánokat igénybe vevő kirándulásokon lenne 
alkalma szemléltetni a tanulókkal. Az elmondottak alapján több kérdés 
merül fel! Pontosan milyen célt szolgáljon az iskolákért? Kik és hogyan 
műveljék meg? Milyen nagyságú legyen? A szükségelt anyagiak elő
teremtése ?

A Királyi Magy. Természettudományi Társulat Egyetemes szak
osztálya nemrégen foglalkozott az iskolakert kérdésével. Ez alkalommal 
Tuzson János egyetemi tanár bemutatta a budapesti egyetemi növény
kertet, hangsúlyozva annak didaktikai célt szolgáló és a középiskolák 
részére rendelkezésre álló részeit. Kerékgyártó Árpád tanügyi főtaná
csos pedig sok éven át szerzett gyakorlati tapasztalatait adta közre. 
Ismertette az iskolakert következő három elterjedt típusát: 1. olyan 
kertet, amely a tanteremben tartott óra anyagát (növénypéldányokat) 
szolgáltatja ki; 2. olyan kertet, amely a tanítás színhelye; 3. olyan ker
tet, amely mint munkakert a tanulók tevékenységének is színhelye. Leg
utóbbi a legértékesebb. — Ezután Korber Ernő igazgató vázolta az 
általa Pozsonyban és Jászberényben létesített iskolakerteket, amelyek 
ápolását kizárólag tanulók végezték. Ezekben a biológiai és a gazda
sági szempontok érvényesültek és főleg azt a célt szolgálták, hogy a 
növendékek megfigyelőképességének kifejlődését, fokozódását lehetővé 
tegyék. — Végül Sárkány Sándor előterjesztésében foglalkozott a szak-
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osztály az első angol iskolakert még ma is jól bevált berendezésével és 
az ott folyó munkának nevelési szempontból értékes eredményeivel. A 
szakosztályi ülésen számos budapesti iskola volt képviselve. Az elő
adások és hozzászólások alapján kitűnt, hogy a legmegfelelőbb az olyan 
iskolai kert, amely a tanulók öntevékenységét, biológiai megfigyelő
képességének fejlesztését, továbbá a gazdasági munkának megismerését 
és megbecsülését segíti elő. E szempontokat tartva szem előtt, legcél
szerűbb, ha a kertben mindent maguk a tanulók végeznek. A terület 
nagyságára nézve a kb. 100 m2-es már minden igényt kielégít. Az iskolai 
kert létesítésének legnehezebb része az anyagiak előteremtése. Ebben a 
tekintetben egyelőre nem lehet másra gondolni, mint az igazgatóság 
megértő támogatására.

A fentiek előrebocsátása után röviden vázolni szeretném a bpesti 
Evangélikus Gimnáziumban múlt év végén létesített iskolai kert építési 
technikáját, biológiai és didaktikai berendezését. — Meg kell említenem, 
hogy az iskolában már évtizedekkel ezelőtt volt iskolai kert, de az cél
kitűzésében, berendezésében különbözött a mostanitól. Iskolánk udvarát 
néhány éve 4—5 m széles bokrokkal, lombos fákkal, vagy fűvel beültetett 
szegélysáv határolja, amelynek összes területe kb. 800 m2. Ez a terület 
bizonyos fokú átrendezéssel teljes egészében felhasználható a növény
tani oktatás céljaira.

Mivel azonban a szegélyrész teljes bekerítése sokba került volna, 
azért egy kb. 140 m2-es területet hasítottunk ki a szűkebb értelemben 
vett iskolai kert létesítésére és azt drótkerítéssel határoltuk el. Először 
is a talaj megjavítására kellett gondolni. 60 cm mélyen felásattuk az 
egészet és kb. 15 m3 komposzt földdel javítottuk a talajt. A kert meg
munkálása önkéntes munkavállalás alapján és tanári irányítás mellett 
teljes egészében a tanulókra hárult. Ez az elgondolás vezetett már a 
kert megtervezésénél is. Kert-tervezetre pályázatot hirdettünk. Az első 
és másodosztályú tanulók a konyhakerti és virágkertészeti részt tervezték. 
Az ötödikosztályú tanulók a kert teljes berendezésére nyújtották be 
elgondolásaikat. A beérkezett tervezeteket növendékekből álló bizott
ság bírálta felül és a legjobban sikerült tervekből alakult ki a leendő 
iskolai kert végleges képe. E szerint a 140 m2-es terület egy középső 
főúttal és erre merőlegesen 3 mellékúttal összesen 8 főtáblára van fel
osztva. Minden főtábla több, átlag 2 m2-es táblából áll. A főút és a 
3 mellékút keresztezésében pedig egy-egy virág-grupp helyezkedik el, 
amelyet az első és másodikosztályú tanulók tetszésük szerint ültettek be. 
A kert további berendezése vázlatosan a következő: 2 főtábla, a konyha
kerti növények nevelésére szolgál. I tt  érvényesül a talaj célszerű kihasz
nálásának elve, továbbá az egy és kétéves növények különböző fejlődési 
alakjainak bemutatása. Képviselve vannak mindazok a növények, 
melyeket gyökerük, vagy földalatti hajtásúié, vagy földfeletti száruk, vagy 
levelük, vagy virágjuk, vagy termésük és magjuk miatt termeszt az 
ember. Egy főtáblában a legfontosabb gabonafélék szerepelnek egymás 
mellett. Külön figyelmet fordítottunk a gazdasági vetésforgó érzékel
tetésére. Hároméves vetésforgót vettünk példának. Az első év táblája 
zabosbükkönyt, a második év táblája árpát, a harmadiké pedig tengerit 
tartalmaz. A további kertrészben helyet kaptak a fűszer-növények, a 
takarmány-növények, a gyógy-növények, a szoba-növények, az árnyék
kedvelő növények, az egyéves és áttelelő kerti dísznövények képviselői.
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Megemlítésreméltó a kertnek az a főtáblája, amely kizárólag egyéni 
kísérletekre szolgál. E területből kisebb-nagyobb részt azok az ötödik
osztályos tanulók kaptak, akik valamilyen előre pontosan kidolgozott 
kísérleti tervet bemutattak. A tanulók öntevékenységére és munka
kedvére jellemző, hogy ez a rész bizonyult a legszűkebbnek.

Az elmondottakban vázolt kert több célt is szolgál. Alkalom sze
rint a tanítás színhelye és ekkor a tanulók sok tanulságot közvetlen 
szemlélet alapján vonnak le. Sokszor, különösen a kert állandó mun
kásai számos megfigyelést eszközölnek és azt naplójukba vezetik be. 
Az osztályban ta rto tt munkatanításokhoz anyagot szolgáltat. Lehetősé
get nyújt a tanulók öntevékenységének és önállóságának teljes megnyil
vánulására. Bevezettük az egyéni megfigyelési naplókat. Ezzel kapcso
latban igénybe vettük a be nem kerített és növényekkel beültetett 
szegélysávot is. A növények nevét névtáblák jelzik, továbbá minden 
növényfaj egy-egy számot kap. Önkéntes jelentkezés alapján minden 
tanuló már az év elején egy megszámozott növényt kap, annak fejlő
dését egész éven át figyelemmel tartozik kísérni. Megfigyeléseiről naplót 
Vezet és azt év végén beadja. Évközben természetesen állandó irányí
tást kapnak a megfigyelések eszközlésére vonatkozólag.

Iskolai növénykertünk jelenleg még kezdeti stádiumban van, mert 
a szegélysávban található növények nagyrésze dísznövény (cserje) és 
ezek egyelőre nem szolgálják mindenben és legeredményesebben a növény
tani nevelő-oktatást. A szegélysávnak didaktikai szempontokat is kielé
gítő átrendezése azonban tervszerűen folyik és reméljük, egy-két éven 
belül be is fejeződik.

Dr. Sárkány Sándor.

TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS A DUNÁNTÚLON.

Iskolánk 37 tanulója 1939 május 14—17. közti négy napon tanul
mányi kiránduláson vett részt. Az utazást megszervezte és a csoportot 
dr. Blázy László kísérő tanár közreműködésével vezette dr. Sárkány 
Sándor tanár. A kirándulás közvetlen célja a Dunántúl földrajzi, 
geológiai, történeti és kultúrális képének megismertetése volt. Az utat 
autóbusszal tette meg a csoport. Látták a növendékek a Bakony, a Bala
ton és a Mecsek vidéke mellett a Zalai, a Somogyi és a Tolnai halom
vidéket. —- Az út lényegesebb állomásai a következők voltak: Buda
pest — Székesfehérvár —- Várpalota — Veszprém — Balatonfüred — 
Tapolca — Keszthely — Hévíz — Nagykanizsa — Lispe (— Kerettye) —=> 
Kaposvár — Komló — Pécs — Szekszárd — Tolna — Paks — Dunaföld- 
vár •—• Budapest. A részvétel 50 P-be került.

Székesfehérvárott megnéztük Szent István bazilikájának a romjait, 
a királysírok helyét, a városházának az 1938-i országgyűlés alkalmából 
átalakított tanácstermét, valamint a város egyik legújabb és legszebb 
díszét, a Szent István-szobrot. — Majd megszemléltük a Bakony aljá
ban fekvő Várpalotán a lignitbányát. I tt hallottuk útunk során első 
ízben a hagyományos „Jó szerencsét“ bányászköszöntést. E fiatalkorú 
szénbánya termékeit a közelben lévő péti gyárüzem hasznosítja. — Az 
öt dombon felépült Veszprém utunk egyik legnagyobb élménye volt. A 
Séd patak fölött meredeken kiemelkedő várdombról szép kilátást nyer-
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tünk a város egész területére, amely elbűvölő fekvésénél fogva a gond
talanul utazó idegent is méltán megállásra készteti. Figyelmünket külö
nösen a Szent István korból származó, művészettörténetileg is értékes
épületromok vonták magukra. Lenyűgöző látványt nyújtott még az a 
hatalmas völgyhíd (viadukt), amely az egész városra jellemző görbe és 
igen meredek utcákat hidal át. — Veszprém után Balatonfüreden meg
ízleltük a híres természetes szénsavas vizet és gyönyörködtünk a Bala
ton szépségeiben. A Tihanyi-félsziget mellett elhaladva, megfigyeltük 
délebbre a balatonkörnyéki vulkáni eredetű bazalthegyek közül külö
nösen a koporsóhoz hasonlító Badacsonyt és a bazaltoszlopos Szent 
György-hegyet. Megbeszéltük az egész vulkanikus vidék eredetét és 
sajátos kialakulásának okát. — Tapolcán a víz építő-romboló munkáját 
volt alkalmunk közelről látni a párszázezeréves tavas-barlangban, amely 
a tőle mintegy kétszáz méterre fekvő nyílt tóval függ össze. Ma még ez 
az összetartozás nincs feltárva, de a két tóban élő azonos állatok ennek 
határozott bizonyítékai. — Keszthelyen irodalmi emlékek keltek ben
nünk életre a gróf Festetics György tiszteletére emelt Helikon-emlékmű 
látásakor*. Megálltunk gondolatban egy pillanatra a nyelvújítási harc
nál. Kazinczy és dunántúli ellenfelei elevenedtek meg, amint az öt heli
koni ünnepély során, belátva egymás túlzásait, közelednek egymáshoz. 
— Sétát tettünk még Keszthelyen a Balaton partján, majd az ugyan
csak Festetics György gróf nevéhez fűződő gazdasági akadémia minta
tehenészetét néztük meg. -—- Hévíz-gyógyfürdő volt a következő meg
álló. Itt a híres melegvízü gyógytavat tekintettük meg erős gőzölgése 
közben. Láttuk a tavon a jellegzetes tündérrózsákat. — Hévíz után a 
Magyarország gazdasági életére fontos lispe—kerettyei olajfeltárásokat 
néztük meg. Az ország olajszükségletének csaknem a felét nyerik itt a 
jelenleg működésben lévő 12 kútból. A napi 33 vágón olajjal feltörő 
földgáz nagy része (70.000 m3) a levegőben vész el egyelőre felhaszná
latlanul. A Mura folyó mentén a jelenlegi jugoszláv-magyar határt 
közelítettük meg. Nagykanizsán át Kaposvárra mentünk, ahol először 
a Budapesti Központi Tejcsarnok caseint és tejcukrot gyártó telepével 
ismerkedtünk meg. A tejcukrot gyógyszerek készítésénél használják fel, 
a caseinből pedig iparcikkeket készítenek. Naponta 40.000 liter tejet 
dolgoznak fel. A kaposvári cukorgyárban alkalmunk volt figyelemmel 
kísérni a cukorrépa feldolgozásának a módját. Láttuk azokat a nagy
méretű berendezéseket és hatalmas gépeket, amelyeknek a segítségével 
a répában lévő cukor eljut a kristályosodásig. A raktárhelyiségekben az 
előző évből származó kocka- és kristálycukormennyiségnek még meg
lévő részét találtuk ládákban, zsákokban és hatalmas halomban szaba
don tárolva.

Kaposvár után a Dunántúl déli bányavidékének egyik legjelentő
sebb telepén álltunk m eg: a komlói szénbányánál. Itt bányásszák hazánk 
egyik legrégibbkorú és legjobb szenét. Bányajáró ruhába tetőtől talpig 
átöltözve csak a nagyobb tanulók szánhattak le a 210 km-es sebesség
gel zuhanó liften a 320 méter mélységben lévő negyedik szintbe. Innen 
az utat a mintegy 40 méterrel mélyebben fekvő ötödik szintbe gyakran 
egészen összehúzódott testtartásban, bokáig érő vízben, időnként csúsz
kálva is, gyalog tettük meg. Elérkezve a szénfejtés helyére, megfigyel
tük a sok helyen 10 méter vastag szénréteg csapás- és dőlésirányát, 
valamint azt a hatalmas nyomást, amelyet az alapkőzet és a szén a
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támasztógerendákra és az oldaldeszkákra gyakorol. Megismerve a szén 
fejtésének nehéz munkáját és a csillékhez való szállításnak a berende
zését, a nagy melegség után kellemesen tapasztalhattuk a bánya főbe
járatában a tökéletes szellőztetőrendszert. A kisebb tanulók ezalatt a 
szénbánya iszapolótelepén azt hallották, hogy hogyan vezetik az iszapot 
a kitermelt szén helyére. Láttak még egy, a szénréteg meghatározására 
szolgáló fúrótornyot is. Mindnyájunknak volt alkalma a továbbiak 
folyamán azokat a szociális intézményeket megszemlélni, amelyeket a 
bányászok érdekében a magyar állam létesített és amelyeknek a kiépí
tése még folyamatban van. E helyen külön is köszönetét mondunk 
Telegdi Róth Gyula miniszteri tanácsos úrnak és a bánya vezetőségének, 
akik látogatásunkat magyaros vendégszeretettel részünkre lehetővé és 
felejthetetlenné tették. •— Komlóról a Mecsek hegységen keresztülvezető 
új úton Pécsre látogattunk el. Első benyomásunkat a városról a nem
rég épült Kikelet-szálló közvetlen közeléből nyertük. A városban elő
ször a Neumann-féle tejgazdasági üzemet tekintettük meg. Innen gazdag 
uzsonna után a város megtekintésére indultunk. Első utunk a székes- 
egyházba vezetett. Egyetlen Árpád-korból fennmaradt dómunk lenyű
göző hatást váltott ki bennünk. Kívülről négy óriási saroktornya, belül
ről nagyméretű festményei, az oldalkápolnákban részben Lotz Károly- 
tól és Székely Bertalantól festett falképei ragadták meg különösen 
figyelmünket. Voltunk még a székesegyház mellett levő őskeresztény 
sírkamrákban, valamint a török uralom idejéből fennmaradt minaret
ben. A Zsolnay-féle kerámiagyárban te tt látogatás értékes tanulságo
kat nyújtott. Az üzemben folyó munka megszemlélése után a felbecsül
hetetlen értékű Zsolnay-múzeumot néztük meg. — Pécset elhagyva, a 
Mecsek legmagasabb pontja, a Zengő mellett haladtunk el. — Szekszár- 
don, Garay János szülővárosában, megnéztük a selyempetetenyésztő és 
ellenőrző intézetet. A múzeum régiségtárában a Dunaföldváron löszből 
kiásott jégkorszakbeli mammut-csontok keltettek nagy érdeklődést, 
továbbá azok a leletek, melyek Tolna vármegye területéről a kő-, bronz-, 
réz- és vaskorszakból származnak. A Szekszárdról elköltözött selyem
fonalgyárat Tolnán kerestük fel. Szakszerű vezetés mellett tanulmá
nyoztuk, hogy ölik meg a gúbóban a bábot, mint kezdik legombolyítani 
a gúbóról a selyemszálakat, miként készítik a selyemfonalat megrende
lésszerinti vastagságban. — Tolnáról Mözsre mentünk, ahol a Budapesti 
Központi Tejcsarnok egyik tolnamegyei gyűjtőtelepét néztük meg. Bősé
ges uzsonna után játék volt. Igen jó hangulatban, nagy énekléssel 
haladtunk hazafelé. Pakson még egyszer megálltunk, hogy utunk során 
az utolsó kínálkozó tanulságot levonjuk: a Duna mellett kialakult 
hatalmas löszfal keletkezését beszéltük meg. Fokozatosan sötétedő úton 
közeledtünk kirándulásunk kiindulópontjához. Lenyűgöző látványban 
volt részünk, amint a Kamaraerdőnél egyszerre elébünktárult nagy 
Budapest esti panorámája ezer és ezer csillogó lámpafényével. Most- 
már mindenki készülődött, hogy néhány perc múlva sok élménnyel gaz
dagodva örömmel üdvözölje a négy nappal azelőtt elhagyott kedves 
hozzátartozókat. — Beszámolónk végén megragadjuk az alkalmat, hogy 
e helyen is hálás köszönetét mondjunk Deckner Marcel igazgató úrnak, 
aki jótanácsaival, szíves és fáradságot kívánó közreműködésével nagy
ban elősegítette a tanulmányút sikerét.
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JELENTÉS A BENCZÚR GYULA KÉPZŐMŰVÉSZETI KÖR 
12 ÉVI MUNKÁSSÁGÁRÓL.

A kör 1927-ben alakult meg.
Célunk volt, bogy a tanuló ifjúságban a képzőművészetek iránti 

érdeklődést felkeltsük és ébrentartsuk, hogy vetített képes művészettörté
neti előadások, műterem- és tárlatlátogatások, kiállítások rendezése, kéz
ügyességi és műhelygyakorlatok tartása által a konstruktív érzéket, műizlést, 
műkritikát fejlesszük, müértő és művészeteket szerető és élvező, idővel 
müpártoló, gondolatait rajzban és plasztikus formában kifejezni tudó nem
zedéket neveljünk: vagyis pótoljuk mindazokat a hiányokat, amelyek a 
középiskolai hivatalos tantervben e tekintetben — sajnos -— mind e mai 
napig hiányoznak.

Működésünket (1) építészeti és repülőgépmodell készítő, (2) szob
rászati és fafaragó, (3) festészeti, (4) fényképészeti, (5) könyvkötő, (6) 
sokszorosító, sajtó és propaganda szakosztályokban fejtettük ki.

A körnek alapító, rendes tagjai és választott dísztagjai vannak.
Az alapító tagok (a szülők, volt tanítványok, az ev. gimnázium és a 

képzőművészetek jóbarátjai, pártfogói) egyszersmindenkorra legalább 50 
pengőt fizettek be a kör pénztárába. (Postatakarékpénztári csekkszámla: 
57.867. sz.). Alapító tagjaink száma jelenleg 41.

A  rendes tagok (a gimnázium tanulói) tagsági díja évi 2 pengő; 
(szegény tanulók tagdíjat nem fizettek). Évenként átlag 150—200 tagunk 
volt.

A választott dísztagok (az ev. gimnázium padsoraiból kikerült, vala
mint iskolánkkal szorosabb összeköttetésbe került festők, szobrászok és 
építészek) tagsági díjat nem fizettek. Számuk 29: Benczúr Gyula,
Benczúr Béla, Czene Béla, Czene János, Dóczi Pál, Dolányi Benczúr 
Ida, Edvi-Illés Aladár, Éder Gyula, Fényes Adolf, Glatz Oszkár, Kandó 
László, Kúnwald Cézár, László Fülöp, Márk Lajos, Sárkány Gyula, Vajda 
Zsigmond, Ürmössyné Benczúr Elza festőművészek; Körmendi-Frimm 
Jenő, Lux Elek, Moiret Ödön, Vastagh György szobrászművészek és 
Bereczky István, Bonta Jenő, Ligeti Aurél, Ligeti Pál, Mann Mihály, 
Münnich Aladár, Quittner Ervin és Vidor Emil műépítészek.

Eddigi beszerzéseink értéke kb. 9500 pengő. Ezek között van egy 
Ica: Epidiascop vetítőgép (P 1260), egy Normál vetítőgép, 1450 drb 
műtörténeti tárgyú diapozitív (kb. 3000 P értékben), teljes fényképező fel
szerelés, asztalos szerszámok, könyvkötő felszerelés, egy kb. 500 kötetből 
álló művészeti könyvtár kb. 3500 P értékben, egy filmleadógép 54 tekercs 
filmmel 450 P értékben, stb., stb.

Tanulók jutalmazására kiadtunk kb. 700 P-t.
Műgyüjteményt is létesítettünk a választott dísztagoknak a kör 

részére ajándékozott müveiből.
Az volt a célunk (1), hogy felsorakoztassuk és egy táborba hozzuk az 

evangélikus gimnázium képzőművész volt tanítványait és barátait, (2) hogy 
emléküket „Műgyüjtemény“-mikben örök időkre megőrizzük, (3) hogy
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nevüket tanulóifjúságunkkal és hozzátartozóikkal megismertessük, végül, 
(4) hogy tanítványainknak a műalkotások tárgyalásánál eredetiben mutat
hassuk be a magyar képzőművészek jellemző alkotásait.

Mügyüjteményünk értéke a mai napig kb. 10.000 pengő.
Nevezetesebb müvek: Benczúr Gyula négy eredeti eeruzarajza, Dolányi 

Benczúr Ida „Virágok“ c. olajfestménye, Ürmössyné Benczúr Elza asztali 
szárnyas oltára, Benczúr Béla „Elhagyott tanya“ c. müve, Éder Gyula 
„Vén Kuruc“-a, Glatz Oszkár „Figyelő leányok“ c. műve és egy diákköri 
szénrajza az ifj. Dal- és Zeneegyesület jubileumára, Márk Lajos „La 
Blondine“ c. műve, Kúnwald Cézár „Öreg hollandi paraszt“-ja, Oppel 
Imre „Önarcképe“ és egy aquarellje, Czene Béla „Krisztus siratása“ , Czene 
János „A kánai menyegző“ c. képe, Velten Armand „Vértes vitéz“-e 
Orbán Ferenc pasztell tájképe, Vajda Zsigmond „Mátyás király tudósai 
körében“ c. olajfestménye. Rakssányi Dezső tempera-festménye és még 
számos vízfestmény, rajz és tanulmány. Szobrok: Vastagh György „Görgey 
Artur lovasszobra“, Lux Elek 2 drb Luther-emlékmű-je, Lehr Albert sír
emlékének domborművé, Körmendi—Frimm Jenő „Anya“ c. mükőszobra, 
Pásztor János „Luther emlékmű“-ve és Luther-szobra, Horváth János 
„Luther emlékmű“-je. Továbbá: Münnich Aladár műépítész 7 drb építészeti 
rajza és egy diákköri „Önarckép“-e, Bereczky István műépítész egy diákköri 
festménye, stb.

A kör eddigi ifjúsági elnökei voltak: Szigeti István (1926—27), 
Laszgallner Guido (1927—28), Stux László (1928—29), Laszgallner Iván 
(1929—30), vitéz Pétery Aladár (1930—31), Radnai Lóránt (1931—32), 
Freund János (1932—33), z. Poosch Géza (1933—34), Gara Péter (1934 
-—35), Elischer Gyula (1935—36), Blaho Miklós (1936—37), Antal Gyula 
(1937—38), Komáromi Károly (1938—39).

Alapszabályainkat felettes egyházi hatóságunk 1937-ben jóváhagyta.
Örömmel adjuk jelentésünket annak bizonyságául, hogy nem hiába 

dolgoztunk.
Oppel Imre

a Benczúr-kör tanárelnöke.
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I. ISKOLÁNK MÚLTJÁRÓL.

1823-ban nyílt meg a Deák-téri evangélikus iskola ú. n, „humani
tási osztálya“, evvel vált az iskola gimnáziummá. A Bach-korszakban 
négyosztályúvá hanyatlott, de lassanként újból felvirult, 1873-ban volt 
az első érettségi vizsgálat. 1864-től 1904-ig iskolánk a Sütő-utcai épület
ben, a jelenlegi leánygimnázium székhelyén volt elhelyezve. 1904-ben 
költözött intézetünk mai helyére. 1923-ban ünnepeltük iskolánk százéves 
fennállását, történetét ebből az alkalomból Hittrich Ödön dr. írta meg. 
Müvéből vesszük intézetünk vezetőinek adatait.

Iskolafelügyelők: Schedius Lajos 1811—34-ig, Szloboda Mihály 
1838-ig, dr. Fabiny János 1843-ig, Fábry Pál 1848-ig, dr. Wagner Dániel 
1848-ban, dr. Fromhold Károly 1853-ig, Hunfalvy Pál 1883-ig, Yasskó 
Endre 1886-ig, dr. Králik Lajos 1895-ig, dr. Wagner Géza 1897-ig, Zsig
mondy Géza 1900-ig, dr. Mágocsi-Dietz Sándor 1910-ig, dr. Haberern J. 
Pál 1927-ig, dr. Németh Ödön 1933-ig, dr. Hittrich Ödön 1933 óta.

Igazgatók: Kanya Pál 1821—25-ig, Fábry Pál 1837-ig, Taubner 
Károly 1843-ig, Kanya Pál 1845-ig, Tavasy (Teichengraeber) Lajos dr. 
1848-ig, Kanya Pál 1860-ig, Greguss Gyula 1863-ig, Batizfalvy István 
1866-ig, Greguss Gyula 1869-ig, Szénássy Sándor 1873-ig, Torkos László 
1875-ig, Scholtz Ágoston 1877-ig, Fröhlich Róbert dr. 1883-ig, Böhm 
Károly dr. 1896-ig, Góbi Imre 1909-ig, Rátz László 1914-ig, Hittrich 
Ödön dr. 1928-ig, Mikola Sándor 1935-ig, Koch István dr. 1935 óta.

II. ISKOLÁNK AZ 1938—39. TANÉVBEN.

Az ősi határok felé. A trianoni korlátoknak két helyen történt 
leomlását a tanári kar az ifjúsággal együtt ünnepelte, mint az iskolaév 
legnagyobb és legmaradandóbb hatású eseményeit. Napi munkánkat 
megszakítva rögtönzött ünnepélyeket rendeztünk. A nap jelentőségéről 
az igazgató és Jánossy István dr. emlékeztek meg. Az „Észak 
felé“ című hazafias filmet is együtt tekintette meg az ifjúság a 
tanári karral.

Csipkay Sándor dr. tanártársunk az őszi mozgósítás alkalmával 
bevonult. Örömteli élmény volt mindannyiunk számára visszajövetele 
után tőle magától hallani csapataink felvidéki bevonulását és lelkes 
fogadtatását.

A tanév folyamán ismételten egybegyüjtöttük dísztermünkbe a 
tanuló ifjúságot és így tájékoztattuk őket a Felvidék és Kárpátalja 
visszakerülésével kapcsolatos eseményekről. Hisszük, hogy ezek a felejt
hetetlen napok mély hatást keltettek az ifjúi lelkekben.

Iskolai hatóságok. Intézetünk a bányai evangélikus egyházkerü
lethez tartozik és D. Raffay Sándor püspök főhatósága alatt áll. Gim
náziumunk fenntartója a budapesti Deák-téri evangélikus magyar
német testvéregyház, az általa kiküldött közös képviselőtestület intézi 
iskolánk ügyeit. Ennek egyházi elnöke Broschko G. Adolf esperes, a
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német egyház lelkésze, világi elnöke az üresedésben lévő közfelügyelői 
tisztség helyettesítője, Becht Albert ny. takarékpénztári igazgató, kor
mányfőtanácsos, közgondnok. Az iskolabizottság elnöke Hittrich Ödön 
dr. ny. igazgató, tanker, kir. főigazgató, első iskolafelügyelő, helyettese 
Renk Ernő dr. orvos, iskolai másodfelügyelő. Az iskolaépület gondnoka 
Szalágyi Egyed ny. min. tanácsos.

Az állami főfelügyeleti jogot gr. Teleki Pál dr., majd Hóman 
Bálint dr. vallás- és közoktatásügyi miniszter gyakorolta Pintér Jenő dr. 
tanker, kir. főigazgató révén. Pintér Jenő immár teljes húsz éve áll a 
budapesti tankerület élén. A legnagyobb hálára kötelezett ezen idő alatt 
mindig bennünket, mert iskolánk munkáját nagybecsű és jóindulatú 
tanácsaival állandóan támogatta.

A főigazgató maga helyett megbízottul Tóth Géza dr. c. igazgató, 
főisk. tanárt küldötte ki iskolánkhoz, aki november hó 14., 16. és 17. 
napjain látogatta meg intézetünket. Tapasztalatairól a december 1-én 
tartott értekezleten számolt be.

A főigazgató megbízásából a görög nyelvi órákat Horváth Endre 
dr. egyet. m. tanár, az angol órákat pedig Kónya Sándor ref. gimn. 
tanár, a testnevelési órákat Ábrahám Géza szakfelügyelő látogatta.

Itt említjük meg, hogy P. Gurrey londoni egyetemi tanár is tanul
mányozta intézetünk angol tanítását.

Üdvözlések. Meleg szeretettel köszöntöttük D. Raffay Sándor 
püspök urat abból az alkalomból, hogy püspökségének 20-ik, pesti lel
készségének 30-ik évét töltötte be. Mint iskolánk sorsát irányító egyházi 
főhatóság, mindig atyai jóindulattal figyeli munkánkat. Adja a Minden
ható, hogy minél tovább élvezhessük bölcs vezetését.

Tomcsányi Vilmos Pál ny. miniszter urat, egyházmegyénk és 
magyar egyházközségünk felügyelőjét igaz örömmel üdvözöltük örökös 
felsőházi taggá történt legmagasabb kinevezése alkalmából.

Halottaink. Sídek Józsefet, intézetünk volt kedves tanárát, szep
tember 24-én búcsúztattuk a Farkasréti-temető halottasházában, ahon
nan a család szarvasi sírboltjába vitték örök pihenőre. A ravatalnál az 
igazgató mondott búcsúzót a tanári testület nevében. 27 éven át volt 
iskolánk mindig lelkiismeretes pontosságú tanára és az ifjúság meleg
szívű barátja. Kivételesen széleskörű műveltsége, rendkívüli szerény
sége, minden tekintetben vonzó egyénisége emlékét körünkben feledhe
tetlenné teszi. Életéről és működéséről Kilczer Gyula kartársunk emlé
kezett meg az 1935/36. értesítőnkben.

Torkos Lászlót, a magyar költők és tanárok nesztorát, 100-ik élet
évében március 18-án kísértük utolsó útjára. 15 éven át volt intézetünk 
tanára, közben igazgatója is. Emlékünnepet rendeztünk április 22-én 
tiszteletére, az akkor elhangzott előadást évkönyvünk élén közöljük.

Horváth Antalt, VIIIB. o. kedves emlékű növendékünket február 
11-én temettük. Koporsójánál osztályfőnöke, Ihász József búcsúztatta, 
osztálytársai nevében pedig Stromfeld János mondott utolsó isten- 
hozzádot. A szelídlelkű ifjú emlékét mi is megőrizzük.

Változások a tanári testületben. Loisch János dr. nyugalomba 
vonulásával megürült tanszékre a fenntartó egyház Blázy László oki. 
középiskolai tanárt, a múlt tanévben már óraadóhelyettesként itt műkö
dött kartársat választotta helyettes tanári minőségben.
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A tanév kezdetével testületünk két kiváló tagja vált meg végleg 
intézetünktől ereje teljében. Mindkettőjük működése mély nyomot 
hagyott tanítványaink lelkében, mindketten tőlünk díszes állásba távoz
tak. Kerecsényi Dezső dr.-t a vallás- és közoktatási miniszter úr a buda
pesti tanárképzőintézet gyakorló gimnáziumához nevezte ki. Intézetünk
ben egy évtizedet töltött el kiváló munkásságban, elsősorban a magyar 
nyelvi és irodalmi tanítás megreformálásában volt az egész magyar 
középiskolai oktatásra kiható tevékenykedése. — Sólyom Jenő dr., a 
pécsi Erzsébet tudományegyetem soproni evangélikus theológiai fakul
tásának tanára lett. Hét évet töltött iskolánkban, mint vallástanár és 
az ifjúság lelki gondozója. A vallástanítás bensőbbé tételében volt igen 
nagy érdeme, az egyházi ének állandó bekapcsolásával is melegebbé 
tudta tenni az ifjúság vallásos érzését. Mindkét kartárs távozása érzé
keny veszteség iskolánkra, azonban vigasztaló tudat, hogy az új kör
nyezetben is a régi lelkesedéssel folytathatják nagyhatású működésüket.

Sólyom Jenő dr. helyébe a fenntartó egyház bizalma Scholz László 
lelkész urat, egykori kedves tanítványunkat, állította. Kerecsényi 
Dezső dr. tanszékére egyházunk ajánlatára a vallás- és közoktatási 
miniszter úr Jakabfi Lászlót, a sárospataki ref. gimnázium tanárát 
nevezte ki helyettes tanári minőségben.

Kovács Béla oki. testnevelő tanár, aki a tavalyi tanévben megelége
désünkre látta el több osztály tornaóráit, a szarvasi ev. gimnázium 
helyettes tanára lett. Ezeket az órákat az idei tanév folyamán Seybold 
Vilmos oki. testnevelő tanár vette át. Scholz és Seybold kartárs urak 
nagy buzgalommal végezték munkájukat, további működésük elé szép 
reménnyel nézünk. Scholz Lászlót fenntartó egyházunk július l.-i hatály- 
lyal rendes tanárrá választotta.

Sólymos Ernő oki. középisk. tanár több mint három éven át fej
te tt ki eleinte internátusunkban, mint nevelő tanár, azután az iskolá
ban mint angol és német nyelvi óraadó tanár igen buzgó működést. Űj 
pályáján a tanári kar legjobb kívánatai kísérik.

Pór Mihály és Hegedűs Raynord oki. középiskolai tanárok óraadói 
minőségben tanítottak nálunk a tanári kar teljes megelégedésére. Pór 
Mihály a kecskeméti gazdasági középfokú iskolához, Hegedűs Raynord 
pedig az ungvári állami gimnáziumhoz távozott.

Peschko Zoltán énektanárunk a VKM. külföldi ösztöndíját nyerte 
el és a berlini Collegium Hungaricum tagjaként két féléven át tanul
mányozza az egyházi zenét. Óráit november és december hónapokban 
Schenk Endre, január óta pedig Schulek Imre oki. középiskolai ének
tanárok látták el. Scholz Lászlót betegsége idején Dezséry László lelkész 
helyettesítette.

A felsorolt személyi változások felülmúlják az évtizedeken át meg
állapítható átlagot. Noha az új kartársak kivétel nélkül eredményesen 
buzgólkodnak intézetünk hagyományaihoz simulni, mégis kívánatos, 
hogy a szokatlanul nagyszámú személycsere után bizonyos állandóság 
álljon be a testületben.

A tanári kar egészségi állapota a tanév folyamán általában ked
vező volt, múló betegeskedéseken kívül csupán egy kartárs vett igénybe 
hosszabb pihenést,

Igazgatóváltozás az internátusbán. Klaniczay Sándor 12 évi fárad
hatatlan működés után lemondott az internátus vezetői tisztéről. Az
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intézmény megalapítása óta nagy hozzáértéssel és buzgósággal végezte 
a megalapítással és korszerű berendezéssel járó fáradságos munkát. 
Helyébe a fenntartó egyház vitéz Réz Henrik dr.-t bízta meg az igaz
gatással, helyetteséül pedig eforusként Csipkay Sándor dr.-t jelölte ki. 
Felelősségteljes, nemescélú működésükhöz teljes sikert kívánunk.

Gyakorló tanárok. A püspök úr engedélyével az idei tanévben 
Horváth, Olivér, Németh László és Sztupkay Lajos szakvizsgázott rajz
tanárjelöltek töltötték gyakorlati évüket Oppel Imre vezető tanár 
mellett.

A tanári kar értekezletei. A rendes havi, továbbá ellenőrző és osz
tályozó értekezleteken kívül volt két nevelési tárgyú és két módszeres 
értekezlet. A nevelési tárgyú értekezletek az ú. n. bemutató órákhoz 
fűződtek. A szeptemberi módszeres értekezlet tárgya Kilczer Gyula „Az 
állami rendtartás“ című előadása volt, az októberi nevelésügyi értekez
leten Mikó Imre adott elő a testnevelési órák és a sport nevelő értéké
ről, a februári módszeres értekezleten Endrődi Frigyes beszélt az angol 
nyelv tanításának módszeréről.

Bemutató órák. Az iskolai év folyamán a következő bemutató órák 
voltak: dr. Koch István a VI. osztályban történelemből, (Erdély és a 
török hódoltság), dr. Blázy László a II B osztályban magyarból (törté
nelmi olvasmányok és Vörösmarty: Salamon), Scholz László a V IIIA  
osztályban vallástanból (Az ős ellenség), Jakabfi László a VI. osztályban 
angolból (Dickens Copperfield), Németh László rajzból az IB  osztály
ban (síkidomok), Sztupkay Lajos a IV B osztályban (nagyméretű geom. 
testcsoport), Horváth Olivér a IIIA  osztályban (díszítő tervezés).

A bemutató órákat a legközelebbi tanári értekezleten megbeszélés 
követte.

A tanulók fegyelmi állapota és szorgalma. Sajnálattal kell meg
állapítanunk, hogy az idei tanév folyamán megnövekedett a fegyelmi 
esetek száma, az igazgató elé is a szokottnál több fegyelmi ügy került. 
A külső élet nyugtalansága kétségtelenül érezteti a hatását az iskola 
falain belül is. Mivel megfelelő eredményt a nevelés és tanítás terén csak 
az iskolai munkálkodásunk nyugodt légköre mellett remélhetünk, a 
jövőben is rajta leszünk a rend és nyugalom feltétlen biztosításán.

Tanulmányi szempontból kevesebb a kifogásunk. E téren inkább 
az okoz gyakorta sikertelenséget, hogy a szülők nem gimnáziumba való 
fiukat is intézetünkbe járatják. Társadalmunknak egyik nagy hibája, 
hogy lenézi még mindig a gyakorlati pályára előkészítő iskolákat.

Egészségi állapot. Tanítványaink egészségi viszonyai az elmúlt 
tanév folyamán általában kedvezőnek mondhatók. Aránylag kevés volt 
a hevenyfertőző betegség és az is mind szerencsés lefolyású.

Korcsolyázás. A szomszédságunkban levő jégpályán az idén is kor
csolyáztak tanulóink a tornaórák keretében. A szegény tanulókat kor
csolyával is elláttuk. A jégnapok száma az idei télen is aránylag kevés 
volt.

Tej- és kakaó fogyasztás. Az iskolában az óraközi szünetekben kb. 
8000 drb 2 dl-es üveg tej (kb. 1600 liter) és kb. 11.300 drb 2 dl-es üveg 
kakaó (kb. 2260 liter) fogyott el. Ebből a mennyiségből a tanulók ingyen 
kaptak 2196 üveg (439*2 liter) tejet és 2190 üveg (438 liter) kakaót. Az 
ingyen ellátás céljára az Ifjúsági Segélyegylet 300 P-t, a Volt Növen
dékek Egyesülete 150 P-t, az Ifjúsági Gyámintézet 80 P-t adott.
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Tanulmányi versenyek. Intézetünk tanulói az idén is résztvettek a 
Pintér Jenő dr. tankerületi királyi főigazgató vezetésével május hó 22-én 
lefolyt országos középiskolai tanulmányi versenyen. Három derék növen
dékünk az idén is sikert aratott, Déri János V IIIB  o. tanuló történelem
ből második helyen győzött (5 egység), tanára Jánossy István dr., 
Liebner István V IIIB  o. t. földrajzból második helyen nyert dicséretet 
(2 egység), tanára Koch István dr., Marschalkó Gyula V IIIA  o. t. a szép 
kiejtés versenyén második helyen nyert dicséretet (2 egység), tanára 
Klaniczay Sándor. Evvel intézetünk összegezett pontszáma 193-ra emel
kedett, és így az évek folyamán szerzett első helyet megtartotta, A 17 
versenyből intézetünk növendékei 14 ízben küzdötték fel magukat az 
élcsapatba, háromszor az első, kétszer a második, háromszor a harmadik, 
kétszer a negyedik és ötször, mint az idén is, az ötödik helyre. Szolgáljon 
ez az eredmény buzdításul a jövendőre is.

Bánhegyi György tavaly érettségizett növendékünk a Parthenon 
egyesület által rendezett görög versenyen harmadik helyre jutott, tanára 
vitéz dr. Dengelegi Lajos volt.

Vitézavatás. Május 19-én a Kormányzó Űr Őfőméltósága két kedves 
tanítványunkat mint várományosokat vitézzé avatta : Tobak Tibor VIIIB 
o. és Dengelegi András VII. o. tanulókat.

Légoltalom. Iskolánk légoltalmi parancsnoka Sárkány Sándor dr. 
összeállította az iskolai épületre vonatkozó légoltalmi tervezetet nappali 
és éjjeli támadás esetére. Nappali légi támadásra V—VIII. o. tanulókból 
85 tagú segédszolgálatos csoportot szervezett. (Riasztó-, rendőr-, tűz
oltó-, mentő- és műszaki csoportok). — Az iskolai légoltalmi munkában 
a testnevelő tanárokon kívül dr. Vermes Miklós és Levius Ernő tanárok 
vettek részt. — Az igazgatóság a f. tanévben 10 drb gázálarcot szerzett 
be. — Több alkalommal volt légoltalmi gyakorlat riadó keretében, amely 
alatt a fegyelmezett magatartást és a gyors levonulást gyakorolták a növen
dékek. Június 7-én Schmigler Ferenc ezredes ellenőrizte a kiképzés ered
ményét, a légoltalmi kérdések tanítását és riadót is tartottunk.

Adományok kimutatása. A könyvtárak és a szertárak részére tör
tént ajándékozásokat az illető gyűjteményekről szóló jelentések közlik. 
Jótékony célra és jutalmazásra szánt adományok:
Beck József úrtól karácsonyi adomány 100 P,
Bogsch Árpád dr. kormányfőtanácsos úrtól szegény tanulók könyv

segélyére 100 P,
Deák-téri ev. német egyháztól ösztöndíjra 30 P,
Deckner Marcel rt. igazgató úrtól segélyezésre 100 P,
Doroghi Ervin dr. ügyvéd úrtól diákjóléti célókra 200 P,
Fasori Ev. Nőegylet karácsonyi adománya szegény tanulóknak 50 P, 
Fellner Pál orsz. képviselő úr pályadíja 300 P,
Hálás szülőtől jutalomdíjra 50 P,
Harkányi János műszaki főtanácsos úrtól matematikai pályadíjra 20 P, 
vitéz nagybányai Horthy Miklósné segélyakciójától Szolár Pál VIII A o. 

tanuló vizsga díj ára 50 P 20 f,
Kátai Tivadar úr adománya VIII. o. vallástanból kiváló tanuló részére 

40 P,
Kiváló volt növendékünk, akinek 2 fia szintén nálunk érettségizett, 100 P-t 

adományozott diákjóléti célra,
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Kelemen Frigyes Ottó dr. ügyvéd úr adománya jutalmazásra 40 P, 
Névtelen hálás szülő adománya jutalmazásra 100 P,
Névtelen 50 P-t adományozott Kovács Ferenc V IIIA  o. t.-nak hang

versenyünkön való kiváló szereplése jutalmául,
Névtelen hálás szülő adománya diákjóléti célra 30 P,
Orosdy Lajos dr. ny. államtitkár úrtól ösztöndíjra 50 P,
Pesti Magyar Evangélikus Egyháztól szegény tanulók étkeztetésére 500 P, 
D. Raffay Sándor püspök úrtól a Luther-szobortervekről írott pálya

müvekre 35 P,
Simon Sándor dr. egyet. m. tanár úrtól ösztöndíjra 25 P, 
özv. Sulek Józsefné karácsonyi adománya 40 P,
Szögyén Tibor igazgató úrtól jutalmazásra 25 P,
Takarékpénztárak és Bankok Egyesületétől egy szegény tanuló ellátá

sára 300 P,
Ungár György dr. adománya szegény tanulók tandíjára 40 P,
Volt Növendékek Egyesületének segélyalapjából karácsonyi segélye

zésre 500 P,
Volt Növendékek Egyesületének segélyalapjából szegény tanulók tejellá

tására 150 P, ebédeltetésre 300 P,
Volt Növendékek Egyesületétől jutalmazó ösztöndíjra 200 P,
Volt Növendékek Egyesületének segélyalapjából ösztöndíjakra 100 P, 
1889-es érettségizők adománya az Ifjúsági Segélyegyletnek 500 P, 
1889-es érettségizők pályadíjai összesen 300 P,
Rigler József Ede papímemű gyár rt. 1060 db. füzetet ajándékozott 

szegény tanulóknak kb. 300 pengő értékben.
Természetbeni adományok az internátusnak:

Hottovi Károly (Tatabánya) hízott sertés,
Sigray István (Agárd) 15 q burgonya,
Vincze István (Budapest) cukrászsütemények,
Budapesti Korcsolyázó Egyesülettől ingyen bérletjegyek a műjégpályára.

Gyűjtések. Tanulóifjúságunk a Felvidék visszacsatolásának öröm
napjaiban 420 P-t gyűjtött. Ezt az összeget a rozsnyói ev. lelkészi hiva
talhoz juttattuk magyar könyvek beszerzésére. Ugyanekkor nagyszámú 
szépirodalmi könyvet ajándékoztak tanulóink a visszatért felvidéki test
véreknek a „Magyar a magyarért“ mozgalom keretében. Karácsony előtt 
134 doboz szeretetcsomagot juttattunk felvidéki tanulóknak. A tanév 
második felében 75 P-t adományoztunk megszállott területen élő véreink
nek könyvbeszerzésre. A Magyar Iskolaszanatórium Egyesület javára a 
tanulók felvételi díjából 550 P-t küldtünk be.
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Kirándulások az 1938—39. tanévben.

O sztály Dátum A kirándulás helye és célja Vezető tan. Kísérő ta n á r

IA IX. 12. Séta  az isk. körül (fö ldr.) Sárkány Blázy

I B IX. 13. Séta  az isk. körül (fö ldr.) Sárkány —

V X. 4. Sashegy (növénygyüjtés)— Sárkány —

I A X. 8. G ellérthegy (földr. m egf.) Sárkány Hegedűs, P e tr ik

IB X. 8. G ellérthegy (földr. m egf.) Sárkány Hegedűs, P e tr ik

VII
VIIIA B X. 14. L égoltalm i k iá llítás  .......... Sárkány Benner, K ilczer 

Csipkay, E ndrődi

V X. 16. Farkasrét-Ürdögorom  (növ.) Sárkány —

I A X. 31 Aquincum. A róm ai m ű
veltség  megismerése .......... v. Dengelegi —

II B XI. 7.
Feszty-körkép. A honfog
laló pogány m agyarok m ű
veltsége ...................................

B lázy Vermes

V IV. 21. Egyetem i növénykert ......... Sárkány —

V V. 5. V irágkiállítás. Á rum intav. Sárkány Endrődi

II B V. 13. Nemz. Szính.: L udas M atyi Blázy Vermes

III— VII V. 14— 17. D unántúl ............................. Sárkány Blázy

I—VII V. 15— 17. H ajókiránd. Csepel körül O sztályfők Több kísérő ta n á r

II B V. 17— 18. Pomáz-Dobogókő-Csév Vermes Seybold

V V. 27. Sashegy környéke (növény
ta n )  ......................................... Sárkány —

V VI. 3. Irh á s  árok ................  I......... Sárkány —

IA B VI. 9. K únságpuszta ....................... S árkány v. Dengelegi

V VI. 15. Zugliget ............................. S árkány —
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Az iskolai év lefolyásának időrendje. Aug. 30—31. különbözeti 
vizsgálatok. Szept. 1. javítóvizsgálatok. Szept. 2—3. Magánvizsgálatok. 
Szept. 4. tanévmegnyitó ünnepély. Szept. 5. a tanítás kezdete. Szept. 
5—9. írásbeli és szóbeli érettségi vizsgálatok. Szept. 21. kivonulás a 
Hősök terére a Felvidék visszacsatolását követelő gyűlésre. Szept. 24. 
légoltalmi házi riadó. Szept. 26. légoltalmi városi riadó. Okt. 6. ünnepély. 
Okt. 31. reformáció-ünnepély. Nov. 1-—2. szünet. Nov. 10. a Felvidék 
visszacsatolásának alkalmából iskolai ünnepély. Nov. 11. a kormányzó 
őfőméltóságának kassai bevonulása emlékére 2 perc szünet. Nov. 12. 
egyetemes gyűlés alkalmából szünet. Nov. 24. a gyámintézet fennállásá
nak 40. évfordulója alkalmából ünnepi est. Nov. 29. iskolai légoltalmi 
gyakorlat. Dec. 6. szünet. Dec. 7. városi légoltalmi riadó. Dec. 10. az 
„Észak felé“ című film megtekintése. Dec. 23—jan. 8. karácsonyi szünet. 
Febr. 1—2 félévi szünet. Márc. 14. Dr. Sólyom Jenő és Ihász József elő
adása. Márc. 20. Megemlékezés Ruszinszkóról. Márc. 25. a Dal- és Zene
egyesület hangversenye. Márc. 27. Gyámintézeti ünnepély. Márc. 29—30. 
hiterősítő előadások. Ápr. 2—16. húsvéti szünet. Apr. 22. Torkos László- 
emlékünnepély. Ápr. 29. az Arany János-önképzőkör és a Dal- és Zene
egyesület közös előadóestje. Május 9. utolsó tanítási nap a V ili. osztály
ban, az iskolai hősi emlék megkoszorúzása, ballagás. Május 10. deprekáció 
és úrvacsora. Május 11—13. Összefoglalások a VIII. o-ban. Május 15—19. 
írásbeli érettségi vizsgálatok. Május 26. dísztorna. Június 5—14. szóbeli 
érettségi vizsgálatok. Június 15—20. összefoglalások. Jún. 19. Beírás az I.
o.-ba. Június 24. évzáró ünnepély. Jún. 26. beírás a II—VIII. 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., cimz. tanker, kir. főigazgató., ny. igazgató. Szak
tárgyai: latin és görög. 1928 óta van nyugalomban. Szolgálati éveinek 
száma 38.

Kliment Jenő dr. Szaktárgyai: latin és görög. 1933 óta van nyuga
lomban. Szolgálati éveinek száma 29.

Kovács János. Szaktárgyai: magyar és latin. 1936 óta van nyugalom
ban. Szolgálati éveinek száma 36.

Kubacska András dr., c. igazgató. Szaktárgyai: földrajz és természet
rajz. 1936 óta van nyugalomban. Szolgálati éveinek száma 33 év nálunk, 
3 év másutt.

Loisch János dr. Szaktárgyai: magyar és német. Szolgálati éveinek 
száma 35. 1938 óta van nyugalomban.

Mikola Sándor címz. tanker, kir. főigazgató, ny. igazgató. Szak
tárgyai : mennyiségtan és természettan. 1935 óta van nyugalomban. Szol
gálati éveinek száma 38.

Szigethy Lajos dr., c. igazgató. Szaktárgyai: történet és latin. Szol
gálati éveinek száma 35. 1925 óta van nyugalomban.
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m at.
5

m at.
3

m at.
3

fiz . 4 
m a t. 2
fiz- gy- 

3
20 A II A o sz tá ly  főnöke 

A m értan i s z e r tá r  őre

15 Losonczi Zoltán  dr.
r. ta n á r , m agyar, ném et, 
23 év , i t t  22 év

m agy .
3

n ém e t
4

n ém e t
4

m agy.
3

n ém e t
3

17 A VII. o sz tá ly  főnöke  
A ta n á ri k ö n y v tá r  ő re

16 Mikó Imre
r. te s tn e v e lé s i ta n á r, 
14 év, i t t  14 év

te s t -
nev .

4

te s t -
nev.

4

te s t-
nev .

3

te s t -
nev .

3

te s t-
nev .

3

te s l -
nev .

3

te s t-
nev .

3
23

A sp o rtk ö r  ta n á re ln ö k e  
A to rn a sz e r tá r  ő re 
A v ívó tan fo lyam  v ez e tő je

17 Mihalovics Géza dr .
isk o la o rv o s, e g .- ta n  ta n á r , 
6  év; i t t  6  év

e g é sz 
s é g i

2
3* Az in te rn á tu s  o rv o sa  

1* re n d e lő ó ra

18 Oppel Imre
r. ta n á r , m üv. rajz , 
m értan , 33 év , i t t  33 év

ra jz
2

ra jz
2

rajz
2

ra jz
2

rajz
2

ra jz
2

ra jz
2

ra jz
2 16

A m üv. r a jz s z e r tá r  őre 
A B en c zú r-k ö r ta n á re ln ö k e  
A m üv . ra jzg y a k o rla to k  és  
á b ráz o ló  tan fo ly am  veze tő je

19 P e sc h k o  Zoltán
r. é n e k tan á r,
12 év, it t  9 év

ének
2

ének
2

é n e k
2

é n e k
2

én e k
1

én e k
1

én e k
1

é n e k
1

í—Vili. é n e k k a r  heti 3 ó ra  
I—VIII. z e n e k a r  heti 1 óra 16 1938. n o v em b er 1-től 

s z a b a d s á g o n

20 R em p o r t  Elek dr.
r. ta n á r , m agyar, la tin , görög, 
18 év, i t t  18 év

la tin
5

m agy.
4

la tin
4

g y o rs 
írá s

2

m agy.
3

gyorsí.
2

20 A III B o sz tá ly  főnöke 
In te rn á tu s i fe lügyelő

21 R enner  Já n o s  dr.
r. tan ár, m e n n y iség ta n , te r 
m é sz e ttan . 25 év , it t  19 év

m at.
3

m at.
3

m a t. 3 
fiz. 4 

fiz. gy. 
4

17 Ig azg a tó h e ly e tte s
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szo lg á la ti ide je
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22 vitéz Réz Henrik  dr.
r. ta n á r , m agyar, n ém et,
18 év , it t  16 év

»nagy.
5

ném et
2

tö r t .
3

m agy.
3

m agy.
3

ném et
3

19
A VI. o sz tá ly  főnöke . A z irod. 
o sz tá ly k ö n y v tá r é s  a m odern  
iro d . s z e r tá r  ő re. A n ém e ttan f. 
vez . Az ö reg cse rk é sz cs . par.

23 S á r k á n y  S á n d o r  d r
r . tan ár, te rm .-ra jz  fö ld ra jz , 
veg y tan , 9  év, it t  4  év

te rm r.
2

fö idr.
3

te rm . 2 
fö ld r .3  
o . főn. 

1

fö id r.
3

föidr.
3

te rm r.
2 19

Az IB  o szt. főnöke . A n övény 
ta n i gyak . v ez e tő je . A kép tár 
é s  ve títő k .-g y ű jt. ő re . Az isk. 
légo lta lm i p a ran c sn o k a

24 S chenk  E ndre
ó raad ó  é n e k ta n á r ,
1938. nov . 1-től 1939 jan . 1 ig

ének
2

én e k
2

ének
2

ének
2

ének ének
1

ének
1

én e k
1

I—VIII. én e k k a r he ti 3 ó ra  
I—V ili. z e n e k a r  h e ti 1 ó ra 16

A D al- é s  Z en eeg y esü le t 
k a rn ag y a

A z e n e sz e r tá r  é s  a  ze n eeg y e 
s ü le t  k ö n y v tá rá n a k  ő re.

25 Scholz  László
ó ra a d ó  ta n á r , v a llá s ta n  
1 év, i t t  1 év

h itta n  2
h ittan

2
h itta n

2
h ittan

2
h ittan

2 h it ta n  2
h ittan

2
h ittan

2
h ittan

2
h ittan

2
h ittan

2 22 E xh o rta to r
A z Ifj. G yám in téze t e lnöke

26 Schulek  Imre
ó raad ó  én e k ta n á r  
1939. ja n u á r  1-től

ének
2

ének
2

ének
2

ének
2

ének
1

ének
1

ének
1

én e k I—V ili. é n e k k a r  h e ti 3  ó ra  
1—V ili. z e n e k a r  h e ti 1 ó ra 16

A D al- és Z e n eeg y esü le t 
k a rn ag y a

A z e n e sz é r tá r  é s  a  zen eeg y c- 
s ü le t  k ö n y v tá rá n a k  őre

27 Seybold Vilmos
ó raad ó  te s tn e v e lé s i ta n á r, 
1 év , it t  1 év

te s t -
nev .

4

te s t
név .

4

te s t -
nev .

4

te s t-
nev .

4

te s t-
név .

4

te s t-
nev .

4
24

28 Sólym os Ernő
ó raad ó  ta n á r , m agyar, ném et, 
3 év, it t  3 év , 1938. dec . 1-ig

ango l
6

ango l
4 10

29 V erm es Miklós dr.
r. ta n á r , m e n n y iség ta n , te r 
m é sz e ttan , veg y t., 11 é v ,i t t4 é v

m at.
4

m a t.
5

fiz .
2

fiz. gy. 
2

fiz .
2

fiz. gy. 
2

m at.
3 20

A IIB  o sz tá ly  főnöke 
A fiz ikai s z e r tá r  őre 
É rtc k e z 'e ti jegyző

1í
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A vallástan tanítása. A református tanulókat Pap Ferenc hitoktató 
lelkész tanította heti 20 órában. A róm. katolikus hittant Fuhrmann Ernő 
hitoktató lelkész, az izraelita növendékeket pedig Havas Manó dr. szakfel
ügyelő tanította. A görög katolikus, unitárius és baptista vallású tanítvá
nyaink iskolán kívül részesültek vallástanításban.

Altisztjeink: Andits József kapus, hadirokkant szakaszvezető, szol
gálati éveinek száma 27, Prepszent István II. o. altiszt, szóig, éveinek 
száma 12, Ötvös József II. o. altiszt, szóig, éveinek száma 4.

A 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 hányakerületi 
egyháztanács tagja, a Közoktatási Tanács, az egyetemes és bányakerületi 
törvényszék tagja. Kormányképviselő volt a soproni ev. gimnázium júniusi 
érettségi vizsgálatán. Cikket írt az Ifjú  Évekbe, felolvasásokat tartott 
evang. egyesületekben.

Blázy László bölcsészetdoktori értekezést írt: „A Megváltó képe az 
újabb német irodalomban“ címmel. Póttartalékos karpaszományos őrvezető.

Bogsch Sándor dr., a „Szepesi Egyesület Budapesten“ titkára. Meg
jelent „Magyarország föld- és néprajza“ című tankönyve a gimnázium I. 
osztálya részére a Földrajzi Intézet kiadásában.

vitéz Dengelegi Lajos dr., emléklapos százados, a nagy ezüst és kis 
ezüst vitézségi érem tulajdonosa. A Deák-téri ev. leánygimnázium görög 
nyelvi tanfolyamának előadója.

Ihász József, v. tart. hadnagy, a bronz Signum Laudis tulajdonosa, 
.a fasori Ev. Lelkészi Kör jegyzője.

Jakaibfi László két cikket írt a Prot. Tanügyi Szemlébe „Leánynevelés 
a Harmadik Birodalomban“ és „Van-e jogosultsága az internátusi nevelés
nek“ címmel.

Jánossy István dr., v. közös hadseregbeli önkéntes, a pesti ev. magyar 
gyülekezet egyháztanácsosa, az evangélikus egyetemes tanügyi bizottság 
tagja.

Kilczer Gyula, az Orsz. Evangélikus Tanáregyesület pénztárosa. Cik
keket írt az „Ifjú Évek“-be.

Losonczi Zoltán dr., a Magyar Tudományos Akadémia nyelvtudo
mányi bizottságának meghívott tagja, a Magyar Nyelvtudományi Társaság 
választmányi tagja, az Orsz. Evangélikus Tanáregyesület titkára. Ismer
tetéseket írt a Protestáns Szemlébe és a Protestáns Tanügyi Szemlébe, 
szerkesztette az Orsz. Evangélikus Tanáregyesület évkönyvét.

Mikó Imre, emléklapos tüzérhadnagy, a Testnevelési Tanárok Orszá
gos Egyesülőnek háznagya. Cikket írt a T. T. 0. E. közlönyébe.

Oppel Imre, emléklapos főhadnagy, két ezüst és egy bronz Signum 
Laudis tulajdonosa, a Magyar Rajztanárok Országos Egyesületének igaz
gatósági tagja, az Orsz. Ev. Tanáregyesület ellenőre. Több arcképet festett, 
közöttük a gimnázium képtára részére Sulek József volt tanártársunk arc
képét. A Műcsarnokban kiállított: „Optimista önarckép“ c. műve reproduk
cióban megjelent a „Művészet“ c. folyóiratban. Herceg Festetics György 
meghívására megfestette a keszthelyi park 10 részletét. A keszthelyi evang. 
templom részére „Krisztus lecsendesíti a habokat“ címmel oltárképet festett.

Remport Elek dr., emléklapos hadnagy, a bronz vitézségi érem és a 
bronz Signum Laudis tulajdonosa. Az Orsz. Ev. Tanáregyesület jegyzője,
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az Orsz. Bethlen Gábor Szövetség választmányi tagja. Az I f jú Évek felelős 
szerkesztője. Költeményei jelentek meg a Napkeletben, Magyar Protestánsok. 
Lapjában. Előadást tartott Torkos Lászlóról az Orsz. Ev. Tanáregyesület
ben. Költeményeiből olvasott fel ünnepélyek és hangversenyek alkalmával 
Rákoshegyen és több ízben Budapesten.

Benner Jáivos dr., tanulmányi felügyelő a természettanra a budapesti 
tankerületben, az Orsz. Közoktatási Tanács tagja, az Orsz. Evang. Tanár- 
egyesület mennyiségtan-természettudományi szakosztályának elnöke, a 
Magyar Tanárok Nemzeti Szövetsége mennyiségtan-természettudományi 
szakosztályának elnöke, cikket írt a „Természettudományi Közlöny“-be az 
elektronmikroszkópról. Előadást tartott az Orsz. Ev. Tanáregyesület szak
osztályában Eötvös Loránd tudományos munkásságáról. A „Zentralblatt 
für Geophysik, Meteorologie und Geodäsie“ munkatársa.

Vitéz Réz Henrik dr., a budapesti m. kir. Középiskolai Tanárképző
intézet megbízott német előadója, a Magyar Cserkészszövetség központi 
fegyelmi bíróságának rendes tagja, a budapesti VII. kér. Horthy Miklós: 
Polgári Lövész Egyesület társelnöke. Emléklapos főhadnagy, kétszer a. 
nagy ezüst vitézségi érem tulajdonosa. A hazai németségre vonatkozó iro
dalomtörténeti, néprajzi s kritikai cikkei jelentek meg az Egyetemes 
Philologiai Közlöny, a Volk und Heimat (Újvidék) és a Karpathenland 
(Reichenberg) című folyóiratokban. Egyháztörténeti tanulmánya a Protes
táns Szemlé-ben „A protestánsok mostani helyzete a Bácskában“ címmel..

Sárkány Sándor dr., a bpesti Tudományegyetem növényélettani inté
zetének díjtalan tanársegédje, egyetemi prosz. előadó. A Természettud- 
Társulat Egyetemes Szakosztályának jegyzője. Az „International Associa
tion of Wood Anatomist“ tagja. Az I. cserkészkerület körzetellenőrző tisztje. 
Az Uj Idők Lexikonának munkatársa. Előadást tartott a visszaszerzett 
Felvidék és Kárpátalja címmel a bpesti Evangélikus Gimnázium Volt 
Növendékei Egyesületének közgyűlésén. Megjelent dolgozatai, illetve 
cikkei: Fossilis növények szövettani vizsgálata (orsz. Ev. Tanáregy. Évk. 
1937/38.), A magyarországi ősemberkutatás a növénytan tükrében (u. o.)f 
A fák anatómiai vizsgálata külföldön és hazánkban (Bot. Közi. 35.), Ada
tok a hazai lombos fák és cserjék szövettani meghatározásához (Bot. Közi. 
36.), Növényszövettan (Paál Árpád dr. egyet, tanár előadásai alapján készült, 
egyetemi jegyzet), A m. kir. Földtani Intézet Igazgatósága megbízásából 
sajtó alá rendezte néhai Plollendonner Ferenc dr.-nak a Subalyuki ősember
kori faszenekre vonatkozó vizsgálati eredményeit (Geol. Hungarica).

Scholz László, evangélikus lelkész, a Keresztyén Igazság és az Evan
gélikus Élet belső munkatársa; tanulmányai, cikkei jelentek meg a fenti 
lapokon kívül a Harangszó és az Ifjú Évek hasábjain; többfelé tartott elő
adásokat, ismételten prédikált, egyszer a rádióban is; „Serkenj fői, aki 
aluszol“ címen néhai Gáncs Aladár evang. lelkész irodalmi hagyatékát 
rendezte s adta ki-, életrajzával: „Szentlélek tábora“ címen a Harmadik 
Hitágazatba tartozó igehirdetéseit, előadásait hozta nyilvánosságra.

Schulek Imre tart. hadnagy, az „Ev. Népiskola“ , „Énekszó“ és „Veze
tők Lapja“ munkatársa. Karmüvei jelentek meg az „Ev. Népiskola“ mellék
letében. Müveit előadták Győrött. Hangversenyeken közreműködött Buda
pesten és Ózdon. Előadásokat tartott cserkészvezetőképző tanfolyamokon 
és táborokban a népzenéről.

Vermes Miklós dr., cikkeket írt a Természettudományi Közlöny, a 
Fizikai és Kémiai Didaktikai Lapok című folyóiratokba. Budapest Székes-



főváros Szabadegyetemén 10 előadásból álló előadássorozatot tartott „A 
mécstől a neoncsőig“ címmel a fénytan köréből. Az Elektrotechnikai 
Egyesület mérnöki szakosztályában előadást tartott az atomfizika alapjairól.

IV. RENDKÍVÜLI TANTÁRGYAK.

Német nyelv. Tanította vitéz Réz Henrik dr. Célja a német fordí
tásban és társalgásban való gyakorlás. Közös olvasmány volt G. A. 
Bürger, Münchhausens Reisen nnd Abenteuer c. műve. Beszédgyakorla
tok a mindennapi életből és az olvasmányok alapján. Résztvett heti 2 
órában 12 tanuló. A tandíj havi 5 pengő volt, 2 tanuló a felét fizette.

Angol nyelv. Kezdő csoport. Tanította Jakabfi László. Célja az 
angol nyelven való társalgás gyakorlása. Használt kézikönyv: W. 
Ripman: Dent’s First English Book. Résztvett heti 2 órában 9 tanuló. 
Tandíj havi 5 Pengő. Haladók csoportja. Tanította Endrődi Frigyes. Célja 
az angol társalgás gyakorlása és a nyelv idiomatikus kifejezéseinek 
megfelelő alkalmazása. Használt olvasmányok: W. Ripman, Dent’s Second 
English Book c. könyve és W. Somerset Maugham, The Taipan c. elbeszé
lése. Résztvett heti 2 órában 18 tanuló. A tandíj havi 5 pengő volt. 4 tanuló 
ingyenes volt; 2 tanuló a felét fizette.

Kémiai és ásványtani gyakorlatok. A kémiai és ásványtani gyakor
latok 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 tech
nikájába és a maguk vizsgálatai alapján megállapítják az ásványok 
kristálytani, fizikai és kémiai tulajdonságait.

A gyakorlatokon résztvett a IV A osztály 42 és a IV B osztály 35 
tanulója, összesen 77 tanuló. A tanulók 4 csoportban, heti 1—1 órában 
dolgoztak a számukra kijelölt és felszerelt munkahelyükön. A kísérleti 
felszerelést, a vegyszereket iskolánk adja. A tanulók félévenként 10—10 
P díjat fizetnek, ezen díj alól felmentettük a szegénysorsú, tandíjmentes 
tanulókat, vagy indokolt esetben mérsékeltük a díjat.

A gyakorlati anyag megválogatásánál figyelemmel voltunk tanköny
vünkre, Toborffy Zoltán: Ásványtan és Kémiá-ra. Hasznos útbaigazí
tásul szolgáltak Nuriesán József, Hankó Vilmos, Méhes Gyula és Jeges 
Sándor idevágó munkái is. Vezető tanár: Dr. Bogsch Sándor.

A gyakorlatok tárgya: Kémiából: Vízforralás, szűrés, oltás, páro
logtatás. Kristályosítás. A víz analízise. Oxigénfejlesztés. Oxigénbomba. 
Kísérletek oxigénnel. Hidrogénfejlesztés. Hidrogénbomba. Kísérletek 
hidrogénnel. A levegő szétbontása. Kísérletek folyékony levegővel. Fémek 
és nemfémek oxidálása lángban. Keverékek, elegyek és vegyületek 
készítése. Kémiai folyamatok: helyettesítés, cserebomlás és kiesapás. 
Chlorfejlesztés. Savak, bázisok és sók tulajdonságai és felismerésük. 
Széndioxid, szénoxidfejlesztés és kísérletek. A fontosabb fémek, nem
fémek, savak, bázisok és sók vizsgálata. Száraz destilláció. Egyszerűbb 
szerves vegyületek. A minőségi anilizis köréből a fontosabb savmaradékok 
és fémek felismerése.

Ásványtanból: Kristályok rajzolása, kristályminták készítése. A 
tanult kristályok elemzése. Az ásványok fizikai tulajdonságai. Fajsúly- 
mérés. Keménységmeghatározás gyakorlati alapon és Mohs-féle sorozat-

39



40

tál. Hasadás. Karc. Vizsgálat turmalin-fogóval. A 25 leggyakrabban elő
forduló ásvány önálló kristálytani, fizikai és kémiai vizsgálata.

Geológiából: Kőzetek vizsgálata nagyítóval, alkatrészeik, szövetük 
megállapítása. Geológiai kirándulással kapcsolatban a geológiai erők 
működésének és a mai térszíni formák kialakulásának demonstrálása.

Növénytani gyakorlatok. E gyakorlatok a természetismereti nevelő
oktatásnak ma már nélkülözhetetlen szükségletei. A gyakorlatokon 
szóbajöttek a növények külső és belső sajátosságai, a legfontosabb élet
jelenségek, valamint a növények származási és rokonsági viszonyai. Az 
idén létesített iskolai-kertben pedig alkalmuk volt a tanulóknak gya
korlati alapon is megismerkedni a növényneveléssel. A kirándulásokon 
elsősorban alaktani, élettani és berendezéstani jelenségeket figyeltek 
meg, de nem mellőzték el a legtanulságosabb növényeknek a begyűjté
sét és meghatározását sem. A meghatározásnál Jávorka Sándor: „A 
magyar flóra kis határozójáét használták.

A gyakorlatokat az V. osztály 49 tanulója látogatta két csoportban 
heti H/2—IV2 órában. A félévi 8 pengő gyakorlati díj ellenében a tanu
lók borítólapokkal ellátott kartonokat, gyakorlati eszközöket és anyagot 
kaptak. Két-két tanulóra jutott egy-egy mikroskop teljes felszereléssel. 
A tandíjmentesek és több szegénysorsú tanuló egészen vagy részben fel 
volt mentve a díj fizetése alól. Vezető tanár: Dr. Sárkány Sándor.

A gyakorlati anyag részletezése. A magasabb rendű növények test
részeinek, különösen a virágnak a szétboncolása, préselése, kartonra- 
ragasztása, a fontosabb megfigyelések leírása. Ez alkalommal a tanulók 
rendszeretete, önállósága és csinérzékének fejlesztése érvényesült. A 
mikroszkóp szerkezete és kezelése. A mikroszkópi praeparatum elkészí
tésének módja. Alsóbb rendű moszatok és gombák tanulmányozása. A 
sejt részeinek kimutatása és mikroszkópi vizsgálata (sejtmag, kromo
szómák, cytoplasma, chloroplasta, vakuola, keményítő-, fehérje-szemek, 
kristályok, sejtfal). A bőrszövetrendszer, (szőrképletek, lélekzőnyílások, 
paraszövet), a szállítószövetrendszer (edénynyalábok, összefüggő fa-, 
háncstest) és az alapszövetrendszer mikroszkópi tanulmányozása. A 
növény testének vegytani analyzise. A növényélettan köréből az alábbi 
kísérletek szerepeltek: A klorofill kivonása és sajátosságai. A víz szállí
tása. A párologtatás és guttáció jelensége. A növény által fejlesztett 
oxigén és széndioxid kimutatása. A vöröskáposzta festékanyagának szín- 
változása savas és lúgos közegben. A napfény hatása (világosban és 
sötétben való nevelés). Fototropizmus. Geotropizmus. A mag és csira 
vizsgálata. A csirázás. A rügy szerkezete és a fiatal hajtás kialakulása. 
A növények testgyarapodása és a különböző szaporodásmódok meg
beszélése. Az évközben gyűjtött növények meghatározása és rendszerbe
foglalása.

Állattani gyakorlatok. Az állattani gyakorlatok nemcsak alkalmat 
adnak a tanulóknak közvetlen szemlélet és vizsgálat alapján az állatfajok 
felismerésére, meghatározására, de biológiai készítmények, mikroskopiai 
praeparatumok, aquariumi és terráriumi vizsgálatokkal önálló tevékeny
kedésre is serkentik őket. Minthogy élő állatok beszerzése és tartása már az 
adott viszonyokból kifolyólag is csak korlátozott lehet, a biológiai isme
retek beszerzése, gyűjtéssel kapcsolatban, állattani kirándulások alkal
mával is állandóan folyik.

A gyakorlatokon a VI. osztály 29 tanulója vett részt. A vizsgála
tokhoz szükséges anyagokat, felszerelést iskolánk adja. A gyakorlati díj
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félévenként 8—8 P, amely összeget szegénysorsú és jó előmenetelő, tanu
lóknak egészben vagy részben el is engedtük. Vezető tanár: Dr. Bogsch 
Sándor.

A gyakorlatok tárgya: Véglények, tömlősbelűek, tüskebőrűek, 
Ízeltlábúak, puhatestűek és gerincesek vizsgálata rendszertani alapon és 
mikroszkópiumi készítményeken. Száraz anyagon vizsgáltuk a tüskéket, 
szivacsot, koraitokat, csigaházakat, kagylóhéjakat, a halak pikkelyeit, 
vértjeit, kígyóbőrt, tollat, szőrt, szarvakat, patát, karmokat, csontokat 
és fogakat. Élő anyagon vizsgáltuk az aquariumi alsórendü állatokat, 
csigát, kagylót rovarokat, halakat és madarakat. Boncoltunk friss anya
gon: egeret, halat és különböző Ízeltlábúakat. Különös gonddal foglal
koztunk az emberrel, a szervek elhelyezkedését modelleken és vágó
állatok szervein friss állapotban vizsgáltuk.

Fizikai gyakorlatok. E gyakorlatokat a munkáltató tanítás szelle
mében tartottuk a III., a VII. és VIII. osztályban. Bár a gyakorlatok 
nem voltak kötelezők, a tanulók egészen kis kivétellel mind resztvettek. 
Ez lehetővé tette azt, hogy szorosan a rendes tanítási órák anyagához 
igazodjunk, vagyis munkáltató órák gyanánt használjuk fel a gyakor
latokat. A gyakorlatokat a délutáni órákban tartottuk, csak a távol 
lakók részére alakítottunk egy-egy délelőtti csoportot. Mindkét III. 
osztály tanulói két-két csoportban hetenkint egy-egy óráig dolgoztak, 
a VII. osztály tanulói három, a két VIII. osztály tanulói két-két csoport
ban hetenkint másfél óráig dolgoztak. A gyakorlatokon rész vett a IIIA 
osztályból 38, a III B osztályból 49, a VII. osztályból 61, a V IIIA  osztály
ból 30 és a V IIIB  osztályból 32 tanuló.

Nagy megtiszteltetés érte munkánkat január 18-án, amikor D. 
Raffay Sándor püspök úr és Kemény Lajos esperes úr megtekintették 
a  VII. osztály fizikai gyakorlatait (feladat: gázok sűrűségének meg
határozása). Jelen voltak a munkát megelőző megbeszélésen és végig
nézték a tanulók kísérletező munkáját. Meleg érdeklődésük a gyakorla
tokat vezető tanároknak és a tanulóknak nagyon jól esett.

A fizikai gyakorlatok vezetéséért a tanárok az iskolafenntartótól 
kaptak díjazást, a tanulóktól beszedett díjakat (alsófokon félévenkint 
és tanulónként 6, a felső osztályokban 8 pengőt) az elhasznált anyagok, 
továbbá elromlott eszközök pótlására, javítására és új eszközök beszer
zésére fordítottuk. Vezérfonalnak használtuk Dr. Renner János: „Közép
iskolai fizikai gyakorlatok“ című segédkönyvét.

A IIIA  és a I I I B osztályokban Dr. Vermes Miklós vezette a 
gyakorlatokat. Kidolgozták a következő feladatokat: 1. A rugalmas erő.
2. Szilárd testek fajsúlyának meghatározása. 3. Az emelő. 4. A súlypont 
meghatározása és tulajdonságai. 5. Az egyenletes mozgás. A lejtőn való 
mozgás. 6. Az inga lengésideje. 7. Folyadékok fajsúlyának meghatáro
zása. 8. Területmérés súlymérés alapján, térképekről. 9. Archimedes 
törvénye. 10. Az úszás törvényének megvizsgálása hengeres úszótestek
kel. 11. Szilárd testek fajsúlyának meghatározása Archimedes törvényé
vel. 12. Repülési filmek megtekintése. 13. A hőmérő alappontjainak meg
határozása. 14. Kalóriák számítása különböző hőmérsékletű víztömegek 
összeöntése alkalmával. 15. Különböző anyagok olvadáspontjának és for
ráspontjának meghatározása. 16. Fémek forrasztása. Üvegteehnikai alap
műveletek. 17. Különböző anyagok oldékonyságának meghatározása. 18. 
Húrok rezgése. 19. Sípok rezgése. 20. A sötétkamra. 21. A fényvissza
verődés és fénytörés megvizsgálása. 22. A lencsék tulajdonságai. 23. Fény-
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visszaverődésen és fénytörésen alapuló kísérletek. 24. Mágneses alap- 
jelenségek. 25. Mágneses erővonalak előállítása és rögzítése fényképé
szeti másolópapirokon. 26. Elektrosztatikai alapjelenségek. Kísérletek a 
Holtz-géppel. 27. Ohm törvénye, áramerősségek mérése. 28. Ellenállás 
mérése Ohm törvényével. 29. Különböző galvánelemek készítése, párhuza
mos és soros kapcsolások. 30. Az áram vegyi hatása, vízbontás, elektro- 
litikus fémbevonások. .31. Az áram mágneses hatása. 32. Az indukció alap- 
jelensége, transzformálás.

A VII. osztályban dr. Kenner János vezette a gyakorlatokat. A 
következő feladatokat dolgozták fel: Logaritmikus számítóléc haszná
lata, hosszúságmérés tolómércével, mértanilag meghatározott alakú 
szilárd testek fajsúlya, egy pontban támadó erők összetevése, fonálingák 
lengésideje és a szabad esés gyorsulásának mérése, Duff-féle lejtő, lejtőn 
való hajítás megfigyelése, Eötvös-féle torziós inga, merev testre ható 
párhuzamos erők egyensúlya, emelő törvénye, tehetetlenségi nyomaték 
mérése, fizikai inga lengésideje, súrlódási együttható mérése, drótok 
nyújtási rugalmassági együtthatója, szilárd testek és folyadékok faj
súlyának mérése Archimedes törvénye alapján, gázok fajsúlyának 
mérése, Boyle-Mariotte törvény igazolása; megterhelt spirális rugók 
rezgésideje, lengő rendszerek energiájának átadása laza és szoros kap
csolás mellett, húr- és hangvilla, továbbá hangvilla és légoszlop rezo
nanciája, a hang hullámhosszúságának mérése Kundt-féle csővel; fény
visszaverődés, síktükör, homorú gömbtükör, fénytörés törvénye, törés
mutató mérése, gyűjtőlencse törvénye és a nagyítás mérése, fényerős
ségmérés, színképek megfigyelése, fényelhajlási- és fényinterferencia 
jelenségek, a fény hullámhosszúságának mérése optikai rács és 
spektroszkóp segítségével.

A VIIIA. osztályban Kilczer Gyula, a VIIIB. osztályban Levius 
Ernő vezette a fizikai gyakorlatokat. A gyakorlatokon a következő fel
adatokat dolgozták fe l: hőmérő alappontjainak meghatározása, szilárd 
testek és folyadékok hőkiterjedése, fajhő mérése, kísérletek cseppfolyós 
levegővel, Gay—Lussac I. törvényének igazolása, jég olvadási hője, víz
gőz lecsapódási hője. A mágnesség alaptüneményei, mágneses erőterek 
vizsgálata, póluserősség mérése. Az elektrosztatika alaptüneményei, 
Ohm törvényének kísérleti igazolása, fémek fajlagos ellenállásának 
mérése, vörösréz, hidrogén, oxigén elektrokémiai egyenértékének meg
határozása, galvánelemek elektromotoros erejének mérése, az áram 
mágneses hatásának törvényei, az indukció alapjelenségei, elektrolitek 
fajlagos vezetőképessége. Tesla kísérletek, elektroncső, kristálydetektor 
karakterisztikája, erővonalak számának meghatározása ballisztikus gal
vanométerrel; magasságmérés teodolittal.

Művészeti rajzgyakorlatok. A természet utáni megfigyelések gya
korlására egyszerű használható tárgyak (kancsók, edények, stb.) rajzo
lása és festése foltban, naturalisztikusan és stilizálva. A síkdíszítés 
elemeinek felhasználása tervezéseknél. A tapasztalati látszattan gyakor
lására nagy- és kisméretű geom. testcsoportok, épületrészek, bútorok 
rajzolása és festése. Szabadabb művészi feladatok megoldása, csend
életfestés, plakáttervezés, tájképfestés, figurális rajz gipsz- és élőmodell 
után, illusztrálás, rekonstruálási feladatok megoldása a különböző mód
szerek alapján. Kedvező idő esetén künn a szabadban, az iskola 
udvarán, vagy a Városligetben. A résztvevők száma 56, ezek közül
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tandíjmentes 4, kedvezményes tandíjat fizetett: 17. Órók: hétfőn, szer
dán és csütörtökön délután 3—5-ig. Tandíj: havi 5 pengő. Vezető tanár: 
Oppel Imre.

Ábrázoló geometria. Mértani térmennyiségek (pont, vonal, sík
idomok, egyszerű testek) ábrázolása három képsíkon az orthogonális- 
párallel vetítőrendszer alapján. Alapvető feladatok: egyenesek nyomai, 
valódi hosszúsága, hajlásszöge; sík ábrázolása, fő- és esésvonal, metsző, 
párhuzamos és egymásra merőleges síkok; egyenes és sík helyzetei. 
Összetettebb feladatok a tanult anyagból: áthatás, metszés, érintő síkok, 
árnyékszerkesztés, parallelforgatás. Heti órák: szerdán és szombaton 
1—2-ig. Résztvevők száma: kezdők 22, haladók: 2. Tandíjmentes: 2, 
kedvezményes tandíjat fizetett 3. Tandíj havi 3 pengő. Vezető tanár: 
Oppel Imre.

Vívás. Vívótanfolyamra jelentkezett 25 tanuló, ezek közül 19 
haladó és 6 kezdő vívó volt. A kezdők az alapfogalmak elsajátításáig 
csoportos, azután éppúgy mint a haladók egyéni kiképzésben része
sültek. Heti órák száma: .3. Tanította: Mikó Imre. Tandíj: 12 P 80 fill, 
havonkint. A tanfolyamon résztvett tanulók közül 6 teljesen ingyenes, 
2 pedig tandíj-kedvezményes volt.

V. KÖNYVTÁRAK ÉS SZERTÁRAK.
Tanári könyvtár. Járattuk a következő folyóiratokat: Akadémiai 

Értesítő, Athenaeum, Budapesti Szemle, Erdélyi Helikon, Irodalom
történet, Irodalomtörténeti Közlemények, Keresztyén Igazság, Litera
risches Zentralblatt, Magyar Nyelv, Magyar Nyelvőr, Magyar Peda
gógia, Magyar Statisztikai Szemle, Magyar Szemle, Monatschrift für 
höhere Schulen, Nyelvtudományi Közlemények, Protestáns Szemle, Szá
zadok, Zeitschrift für phys. und chem. Unterricht, Gyarapodás vétel 
útján: Akadémiai Almanach, 1936. 1937, Balassa Brúnó: Fehérvári 
iskolahét, Székesfehérvár, 1938. Balassa József: A nyelvek élete, Bp., 
1938. Borotvás Nagy Sándor: Közgazdasági művelődésünk kezdetei, 
Bp., 1938. Báró Brandenstein Béla: Bölcseleti alapvetés, Bp., 1935, 
Ch. Daphson: Európa születése, Bp., Deér József: Pogány magyarság 
— keresztény magyarság, Bp., Báró Doblhof Lily: Horthy Miklós, 
Bp., Erdődi József: Épülő ország, Szeged, 1939. Értekezések a nyelv 
és széptudományok köréből, Bp., 1937. Farkas Gyula: Az asszimiláció 
kora a magyar irodalomban, Bp., T. dr. Gáli Beatrix: Gazdaság-etika, 
Bp., 1938. Gáncs Aladár: Serkenj fel, aki aluszol, Bp., 1938. A Grimm- 
féle német nagyszótár újabb füzetei. Gulyás P á l: Magyar írók élete 
és munkái, I. Bp., 1938. Harsányi Zsolt: Sacra corona, Bp., Horváth 
Jenő: A milleniumtól Trianonig, Bp. Huizinga: A holnap árnyékában, 
A középkor alkonya, Bp. A Magyar Statisztikai Szemle „Hungária“ c. 
emlékkönyve, Bp., 1938. Illyés Gyula: Magyarok, Bp. Káldor János: A 
magyar zenetörténet kis tükre, Bp., 1938. Komis Gyula: Elemi pszicho
lógiái kísérletek, Bp., 1911. Körmendi Ferenc: Budapesti kaland, Bp. 
Kundt Ernő : Anglicizmusok, Bp. Legonis—Caramian: History of English 
Literature. Magyar föld, magyar faj III—IV. Németh László: Berzsenyi, 
Bp. Osváth Gedeon: A halhatatlan diák, Kecskemét, 1938. Prohászka 
Lajos: Az oktatás elmélete, Bp., 1937. C. E. Robinson: A History of 
England, London. Harkai Schiller P á l: Lélektani tanulmányok, II. Bp.,
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1938. Serédi Juszt inián: Emlékkönyv Szent István király halálának 
kilencszázadik évfordulóján. I—III., Bp., 1938. Scholz László: A hála
adás kelyhe, Bp., 1938. Edmund Scholtz: Illustrierte Geschichte der 
evangelischen Kirchengemeinde Ágfalva, Sopron, 1938. Scriptures rerum 
Hungaricarum II., 1938. Szeliánszky Ferenc: A hibakutatás neveléstani 
problémái, I., Szeged, 1938. Udvarhelyi Károly: Magyarország földrajza 
az iskolában, Szeged, 1938. Ajándékképen kaptuk a Fővárosi Statisz
tikai Hivatal kiadványait, Brachfeld Olivértől egy spanyol nyelvű érte
kezését, Blázy Lászlótól „A Megváltó képe az újabb német irodalom
ban“ c. értekezését s 3 kötet irodalomtörténeti munkát, „egy- 
volt tanítvány“-tói Voinovich Arany életrajzának I—III. kötetét, az 
Erdélyi Helikontól Tavaszy Sándor: „Erdélyi költők“ c. munkáját, 
Gyóni Mátyástól „Magyarország és a magyarság a bizánci források 
tükrében“ c. tanulmányát s egy értekezését, dr. Renk Ernő iskolafel
ügyelőtől: „A százéves nemzeti színház“ c. díszművet, Szemere György
től Wick Béla: „A kassai Szent Erzsébet dóm“ c. munkáját, Széjjas Ernő
től a Magyar Statisztikai Szemle, a Magyar Közgazdasági Szemle és a 
Munkaügyi Szemle 1937. évi évfolyamát, dr. Vermes Miklóstól harkai 
Schiller P á l: Lélektani tanulmányok I. kötetét, az Egyet, nyomda „Szent 
István“ c. kiadványát, Werkner Lajostól „Déryné naplója“ I—III. 
kötetét.

A könyvtár leltározott állománya: 8863 mű 20.225 kötetben.
Irodalmi osztálykönyvtár. A könyvtár állománya kb. 2561 kötet. 

Űj beszerzés 32 kötet, főleg angol könyvek. Igyekeztünk a meglévő 
állományt jókarban tartani és mihelyt megfelelő, jól használható kiad
vány megjelenik, az elhasznált példányokat pótoljuk, hogy a sorozatok 
ne váljanak egyszerre használhatatlanokká.

Használati díj az V. osztályban 1.50 P, a VI—VIII. osztályban 
2 P. Tandíjmentes és szegény tanulók ingyen használták a könyveket.

Ifjúsági könyvtár. Az I—IV. oszt. tanulók számára 8 szekrény
ben az egyes osztályokban van. Az osztályfőnökök vagy a magyar 
nyelv tanárai kezelték. Állománya: 1633 kötet. Gyarapodás: 47 könyv. 
A megrongálódott köteteket újra köttettük, ill. pótoltuk.

Modem irodalmi szertár. Vétel útján gyarapodott 3 kötettel. Állo
m ány: 775 darab.

Klasszika-filológiai szertár. Gyarapodás nem volt. Állománya: 353 
kötet könyv és 170 db szemléltető eszköz.

Történeti és földrajzi szertár. Gyarapodás ajándék útján: Kogu- 
tovicz Károly: Európa politikai térképe. 12. kiadás. Vétel útján: Feszty 
körkép, 6 kép, Magyar utazási könyv és útmutató, 24.01 P értékben. 
Állomány: 300 leltári szám 2527.44 P értékben.

Éremgyűjtemény. Gyarapodott 3 éremmel (Dános Péter VIIIA 
o. t. adománya). Állománya: 12 kötet könyv és 1449 db érem.

Fizikai szertár. A tanév elején elkészítettük a fizikai szertár új 
leltárát, amely szerint a tanév elején meglévő állomány 1385 db 
36.737.96 P értékben. Ezt megelőzően az orosházai evangélikus gimná
ziumnak és a budapesti evangélikus leánygimnáziumnak átadtunk 29 db 
eszközt 749 P értékben az ő szertáraik fejlesztése érdekében.

A szertár beszerzései: egy MEVT jelzésű vezérorsós műszerész
esztergapad, 110 X 600 mm csúcsméretekkel, 135 mm átmérőjű eszterga-
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tokmány, asztali fúrógép, 100 mm-es párhuzamos fix satú, csiszoló
állvány 2 db 130 mm-es koronggal, 77 db szerszám, ólomgolyó állvány
ban a gravitációs ingához, paraboloidkondenzor, modell a fénytörés tör
vényéhez, 2 Orion hálózati transzformátor, O’l  mikrófarados kondenzá
tor (használható 3000 voltig), Wilson-kamra kellékekkel, csúcsszám
láló, shuntok, 3 táramérleg, 2 súlysorozat, 8 rúgós erőmérő, 12 lejtő, 7 
forgó test tehetetlenségi nyomaték mérésére, 15 úszócső, 14 sztalagmo- 
méter, 12 homorú tükör állványban, 24 szénrúd felszerelve Ohm törvé
nyéhez, elektródok fémből, 13 vízbontókészülék szénelektródokkal, Philips 
1875. sz. egyenirányítólámpa stb. — Könyvek: König: Fernrohre und Ent
fernungsmesser, Lange: Photoelemente und ihre Anwendungen, S tru tt: 
Moderne Mehrgitterröhren,, Holenda: Simonffy—Öveges: Összefoglaló kér
dések, Geiger—Makower: Radioaktive . Messmethoden, Przibram: Radio
aktivität, W igand: Fehler suchen und Fehler finden, Mahler: Physikalische 
Aufgabensammlung, Willers: Mathematische Instrumente, Westphal: Phys. 
Praktikum, Ratheiser: Rundfunkröhren, Schnippenkötter—Weyres: Unter
stufe Lehrerbuch, A természet világa c. sorozat I. és II. kötetei: A csillagos 
ég, A légkör, A Naturwissenschaften c. folyóirat 1938. évfolyama, A 
Középiskolai Fizikai és Kémiai Didaktikai Lapok IX. évfolyama.

Ajándékozás útján: Werkner Lajos dr. igazgató úrtól cseppfolyós 
levegő. Szalay Sándor dr. egyet, tanársegédtől radioaktív készítmények. 
Falitáblák és képek a Fiat, Mercedes-Benz, Nemzetközi Gépkereske
delmi rt., Malert cégektől. Kettőző mészpát Révész Györgytől. Bemuta
tásra való összetett neoncső a Fóthy-fény cégtől. Speciális üvegek Senft 
Aurél úrtól. Zsebvoltmérő Nemeshegyi Pétertől. 3'5 cm átmérőjű fény
elem Levius Ernőtől. 7 gázkisülési cső Levius Ernőtől. Kaucsuk gyűjtemény 
Dorogi László úrtól.

Gyarapodás 254 darab 2724.47 P értékben. Állomány: 1639 darab 
39.462.42 P lüékben.

Természetrajzi szertár. A természetrajzi szertár gyarapodása az 
1938/39. évben. Vétel: 1 db polcos szekrény 78 P, 1 db nagy demonstráló 
szekrény 540 P, 1 db herbáriumi szekrény 180 P, 16 db könyv 103.30 P, 
10 db mikroszkópiumi asztali lámpa 73.62 P, 4 db mikroszkópiumi készít
ménytartó 13.50 P, 1 db békapreparátum 12 P, 5 db ásó 12.50 P. Össze
sen: 39 db, 1012.92 P értékben. -— Ajándék: Dr. Werkner Lajos igazgató 
úr: oxigén, hidrogén, széndioxid és folyékony levegő. Mágócsy Dietz 
Sándor dr. ny. egyetemi tanár ú r : kövesült fák. Sárkány Sándor dr. 
tanár ú r : 100 db mikroszkópiumi készítmény. Szirmay Iván úr és Okány 
Schwarz Endre úr a Természettudományi Közlöny számos régibb év
folyama. Vogl Ede IIB o. t . : méhész gyúrgyalag kitömött példánya. 
Strasser Alfréd IIIB. o. t . : 100 db-ból álló ásványgyüjtemény, Gólián 
Pál V. o. t . : sebzett fatörzsek, Weinbrenner Rudolf VI. o. t . : tapló
gomba és mészkristályok, Jármay Gusztáv V. o. t . : szűrőtölcsérek, 
Révész György VIII. o. t . : selypi cementgyár fúrásából 9 db minta, 
Keleti György LVA. o. t . : óriáskígyó levetett bőre és teknősbéka teknője.

Mértani szertár. Gyarapodás: szögmérő. Állomány: 293 darab 
4039.53 P értékben.

Művészeti rajzszertár. Gyarapodás: A „Művészet“ 1939. évfolyama 
(előfizetés); Színi Zoltán: „Gyűjtemény műhelygyakorlatokhoz“ c. 
műve; Malonyay Dezső: „A magyar nép művészete“ c. műve 3 kötet-
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ben; Lázár Béla: Ladislas de Paal és Munkácsy c. müvei; D ’Albert 
Keins: Les Styles, 4 kötetben; Magyarország művészeti emlékei: I. és
IV. kötete (Magyarország románkori emlékei és Magyar kastélyok); 21 
darab diapozitív a nápolyi múzeumból. A gyarapodás értéke: 215 pengő.

Vetítőképes gyűjtemény. Előző évi állomány: 2731 darab, 1365 P 
értékben. Gyarapodás nem volt.

Tornaszertár. Ő re: Mikó Imre. A megrongált szerek kijavításán 
kívül beszereztünk egy íjjazó készletet és egy jéghokki-kapus felszerelést.

Dal- és Zeneegyesület könyv- és hangjegy tára. A Dal- és Zene
egyesület tagjai használták. Állománya : 978 kötet és zenemű. Idei gyara
podás : 7 darab 68.— P értékben.

Zeneszertár. A szertárt a Dal- és Zeneegyesület kezeli. Állománya 
24 hangszer, vonók, dobverők, hangszertokok, összesen 45 db.

Az intézet képtára. Gyarapodás nem volt. Állomány: 27 olajfestésű 
kép, 1 vízfestmény, 38 fénykép, 2 mellszobor, 25 művészi másolat. Az 
egész értéke kb. 16.500 P.

IFJÚSÁGI EGYESÜLETEK.
Arany János-kör. A kör munkáját Csipkay Sándor dr. tanár-elnök 

felügyelete mellett a következő ifjúsági vezetők irányították. I. titkár 
Graser Andor, II. titkár Marschalkó Gyula, III. titkár Érti Vilmos. 
Főkönyvtárosok Mikó Miklós és Pántnyik János. Főpénztáros Majercsik 
Zoltán. A főkönyvtárosokat 7 alkönyvtáros, a főpénztárost 4 osztály- 
pénztáros támogatta. A körnek 136 tagja volt. A 11 rendes ülésen 2 
tanulmány, 6 novella, 39 szavalat, 20 bírálat, 3 műfordítás és 6 figyelő
szám szerepelt. A bemutatott munkák és szavalatok közül érdemkönyv
ben örökítettük meg Vidor Miklós és 'Weinbrenner Rudolf tanulókét. 
Az évvégi pályázaton szorgalmasan dolgoztak a tagok. Nyertesek: Bogyó 
István, Vidor Miklós, Weinbrenner Rudolf VI. o. és Pető István VII. o. t. 
A szavaló versenyen Marschalkó az első, Vidor a második és Graser a har
madik díjat nyerte. Egy díszelőadást is rendeztünk a Dal- és Zeneegyesü
lettel karöltve szép erkölcsi és anyagi sikerrel.

Benczúr Gyula képzőművészeti kör. Részletes ismertetését külön 
cikkben adtuk. A tagok létszáma: rendes tag 215, alapító tag 42, válasz
to tt dísztag 27.

Vezetőség: Oppel Imre tanárelnök, Komáromi Károly ifj. elnök, 
Dános Péter főpénztáros, Korbély Géza főkönyvtáros, Vydareny Iván 
főszertáros, Pázsy Lajos főjegyző, Pásztor László ellenőr.

Szakosztályvezetők: Bálint János (építészeti), Komáromi Károly 
(repülő), Deák Imre (szobrászat), Farkasdy Zoltán (festészet), Ulbrich 
Sándor (könyvkötő), Szabó Gusztáv (fényképező), Korbély Géza (sajtó).

18 vetített képes előadást tartottunk. Ezeken Oppel Imre tanárelnök 
bemutatta a reneszánsz-kor képzőművészetét Tizian-ig bezárólag. Többször 
megtekintettük a Műcsarnok kiállításait. Komáromi Károly ifj. elnök a 
repülésről tartott előadásokat. Az előadások plakátjait Pázsy Lajos, Szo- 
molányf József, Szeberényi György és Farkasdy Zoltán készítették.

A  Münnich Aladár-féle ösztöndíj pályázatára 11 mű érkezett be. Az 
első díjat •— egyúttal a kivitelezést — Farkasdy Zoltán nyerte. Díjat nyert 
még Jánössy György, Szomolányi József, dicséretet érdemelt Szeberényi 
György.
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Január 21-én a deáktéri evang. leánygimnázium képzőművészeti körét 
fogadtuk és részletesen ismertettük a Kör szakosztályainak működését.

D. D. Raffay Sándor püspök úr Őnagyméltósága által az országos 
Luther-szobor pályázat méltatására hirdetett „Nekem melyik tetszett?“ 
című pályázaton a kör tagjai közül Szalay Károly a II. díjat, Szita Andor 
a III. díját nyerte, Pető István, Bruckner József, Szeberényi György és 
Jánossy György dicséretben részesült. Ezenkívül az összes nyertesek 1—1 
Luther-plakettet kaptak emlékül.

Május 8-tól 14-ig házi jellegű fényképkiállítást rendeztünk. Kiállí
tott 13 tag 50 nagyon jól sikerült képet. A bíráló bizottságba felkértük 
Vydareny Iván urat, az Emaosz alelnökét és Kunfalvi Rezső tanár urat, 
valamint a tanári testületből Lévius Ernő és dr. Vermes Miklós tanár 
urakat. A müvek díjazására a nagyobb fotocégek ajánlottak fel jutalom
díjakat. A legszebb képeket készítették: Szabó Gusztáv, Tóth Tas, Pásztor 
László és Szeberényi György. Hálás köszönetét mondunk mindazoknak, 
akik a kiállítás sikere érdekében közreműködtek.

Strasser Alfréd Illb. oszt. rendes tagunk egy Pathé-Baby 91/6 mm-es 
mozivetítő gépet ajándékozott a körnek 57 filmtekerccsel együtt cca 300 
pengő értékben. Hálásan köszönjük az ajándékozást. Hálából felvettük az 
ajándékozót az alapító tagok sorába.

Mügyüjteményünk ezidei gyarapodása: Lux Elek szobrászművésztől 
az Országos Luther-szobor pályázatra beküldött két pályaműve gipszből 
és Pásztor János szobrászművész Luther pályaműve és egy gipsz Luther 
feje. Hálásan köszönjük az adományozásokat.

A kör érdekében kifejtett buzgó munkásságáért Komáromi Károly 
ifjúsági elnök 15 P jutalomban részesült,

Dal- és Zeneegyesület. Egyesületünk tanárelnök-karnagya Peschko 
Zoltán november elsejétől az év végéig külföldi tanulmányúton volt. A 
tanárelnöki teendőket helyette Kilczer Gyula látta el, karnagyi tisztjé
ben karácsonyig Schenk Endre, azután Schulek Imre tanárok helyettesí
tették. Ifjúsági elnök: Mikó Miklós, főtitkár: Zoltán Pál, főjegyző: 
Martin Ödön, főpénztáros: Brandtner Ferenc, főkönyvtáros: Somogyi 
Zoltán, főgondnok: Kovács Ferenc, ellenőr: Dános Péter, főrendezők: 
Marschalkó Gyula és Pásztor László, aljegyző: Kappel László, alpénz- 
táros: Bokor István, alkönyvtárosok: Fürst Ferenc és Szelényi Ödön, 
algondnokok: Wollner Béla, Jánossy György, Gaeng Pál. A tisztikar 
munkáját 16 tagú választmány támogatta. A tagok száma 251 volt; az 
énekkar 119, a zenekar 22 tagból állott. Március 25-én hangversenyt ren
deztünk, amelyen szívességből közreműködött Predmerszky Tibor volt 
növendékünk, akinek ezúton is köszönetét mondunk. Április 29-én az 
Arany János-körrel együtt jól sikerült estélyt rendeztünk. Az egyesület 
tagjai közreműködtek az intézeti ünnepélyeken, a gyámintézeti ünne
pen, a Simonyi-emlékünnepen. Az egyesületben kifejtett buzgó munká
jáért 15 P jutalommal tüntettük ki Kovács Ferencet, szorgalmáért meg
dicsértük Brandtner Ferencet. A Münnich-alapítvány műsor- és plakát- 
pályázatának díját Farkasdy Zoltán, illetőleg Szomolányi József nyerte 
el, Jánossy György dicséretben részesült. A 30 P pályadíjat dr. Koch 
István igazgató a hangversenyen osztotta ki a jutalmazottak közt.

Bevételünk ez évben: áthozat szeptemberben 782.16 P, tagdíjakból 
75 P, hangversenyből 281 P, összes bevétel: 1155.16 P ; kiadás: kotákra 
47 P, adminisztrációra 52.03 P, hangversenyre 86.51 P. Országos Tanár-
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egyesület özvegyeinek és árváinak 30 P, húrokra 17.60 P, takarítás 15 P, 
jutalomra 15 P, összes kiadás 263.14 P. Egyenleg 1939. V. 31-én: 892.02 P.

Felülfizetések a Dal- és Zeneegyesület március 25-iki hangversenyén: 
Barna Tamás HA 1 P, dr. Brandtner Pál 5 P, Brandtner Ferenc VIIIA 
o. t. 5 P, De Chatel Ottó 2 P, Csegő János V. o. t. 6 P, dr. Györgyei Adolf 
4 P, dr. Heckenast Gusztáv 3 P, Mayer Emil 6 P, dr. Mikó Gézáné 20 P, 
dr. Moravcsik Gyula 1 P, dr. vitéz Móritz Ernőné 7 P, Münnich Aladár 
3.50 P, N. N. 3 P, N. N. 1 P, özv. Pásztor Ivárolyné 5 P, dr. Renk Ernő 
10 P, Szász István 1 P, Ungár György IIIB  o. t. 4 P. Összesen 87.50 P.

Ifjúsági Gyámintézet. A Magyarországi Evangélikus Gusztáv Adolf 
Gyámintézet szerve. Célja az anyagi segélyre szorult evangélikus egyhá
zak és intézmények, nemkülönben egyes szegénysorsú és gyámolításra 
érdemes tanulók segélyezése. Hivatása az ifjúságot ránevelni az egyház 
munkájáért és intézményeiért való felelősségre.

Tanárelnök: Scholz László, titkár: Déri János YIIIB, főpénztáros: 
Marschalkó Gyula VIIIA, főellenőr: Kappel László VII.

1938. nov. 24-én ünnepelte az egyesület fennállása negyvenedik 
évfordulóját ünnepi est keretében. Ezen résztvett és előadást tartott 
Bereczky Sándor c. igazgató, ny. gimn. vallástanár, az egyesület meg
szervezője, felszólalt Dr. Vladár Gábor kúriai tanácselnök, az egyesület 
első ifjúsági titkára, 1939. márc. 27-én az evangélikus leánygimnázium 
Ifjúsági Gyámintézetével közösen tartottunk ünnepélyt a Deák-téri iskola 
dísztermében. Ezen Endreffy János pozsonyi lelkész tartott böjti 
előadást.

Bevételünk a következő tételekből állott: befolyt a múlt esztendei 
megajánlásból mint hátrálék 9.04 P, mint ezidei megajánlás 596.42 P, 
mint a jubileumi est tiszta jövedelme 48.28 P, összesen: 635.74 P. A teljes 
bevétel egynegyedét: 163.50 P-t beszolgáltattuk az Egyetemes Gyám
intézetnek. Tanulók segélyezésére fordítottunk 292.44 P-t; intézmények 
támogatására 175.63 P-t. (Az intézmények támogatásában is az ifjú
ságot tartottuk szem előtt, amikor 20 P-t adtunk a zuglói gyermekek 
karácsonyfájára, 20 P-t a budapesti vallástanári testület karácsonyi 
gyermeksegélyezésére, 40 P-t a nagytarcsai Tessedik Sámuel ifjúsági 
intézményre. Adtunk templomépítésre is: Bánhidának 5 P-t, Zuglónak 
10 P-t. 10 P-t ju tta ttunk  a keszthelyi templom orgona-alapjára. A haza
tért osgyáni gyülekezetei 10 drb Dunántúli Kér. Énekeskönyvvel aján
dékoztuk meg. A rákoshegyi templom avatásán egy keresztelési kész
letet adtunk a gyülekezet számára). Összes kiadásunk 644.07 P volt. A 
fennmaradt 9.67 P-t a múlt évi 254.82 maradékhoz csatolva, a következő 
évre 264.49 P-t viszünk át.

Ifjúsági Segélyegylet. Az egyesület bevételei az előző évekhez 
képest nagy mértékben megapadtak. Az osztálygyüjtés sem mutatta 
az eddigi buzgóságot. Csupán az 1888-ban érettségizetteknek 50 éves 
érettségi találkozójuk alkalmából történt 500 P-s adománya, Dr. Bogsch 
Árpád ügyvéd úrnak tankönyvbeszerzésre felajánlott 100 pengős aján
déka és a Pesti Hazai Takarékpénztáregyesület évenkénti 50 pengős 
adománya által sikerült az egyesület tőkéjét 27.85 P apadással a tavalyi 
szinten megtartani.

Fogadják a nemeslelkű adományozók az egyesület leghálásabb 
köszönetét. A megfogyatkozott bevételek ellenére is igyekezett az egye
sület hivatásának a megszokott készséggel eleget tenni.
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Az egyesület bevételei 1938. május 25-étől 1939. június 1-ig. Ado
mányokból 665.77 P. Könyvhasználati díjakból 266.50 P. Utólagos tag
díjakból (1937/38-ra) 201.06 P. Jelen tanévi tagdíjakból 580.80 P, apróbb 
bevételekből 6.80 P, összesen 1720.93 P. Kiadások 1938. május 25-étől 
1939 június 1-ig: tankönyvekre és kötésükre 629.83 P. Szegény 
tanulóink érettségi vizsgadíjára 365 P, tejellátására 300 P. Évvégi jutal
mazó segélyekre (1937/38) 280 P. Cserkészeink szünidei táborozására 
(1937/38) 120 P. Szegény tanulóinknak nyújtott gyorssegélyek 41.78 P. 
Nyomtatványokra 12.17 P, összesen 1748.78 P.

Bevételünk 738.46 P-vel volt kevesebb, kiadásunk 219.49 P-vel volt 
több, mint tavaly.

A segélyegyleti könyvtárat Endrődi Frigyes tanár úr vezeti. Ez 
évben 294 tanulónak 2652 könyvet adtunk ki használatra. 187 tanuló
nak ingyen, 107 tanulónak csekély használati díjért. Űj beszerzés: 161 
tankönyv.

Jelen tanévvel az egyesület működésének 73. évét zárta le. Tanár
elnök: vitéz Dengelegi Lajos dr.

Cserkészcsapat. A 16-os sz. Evangélikus Gimnázium Cserkész- 
csapatának létszáma a tanév végén 140 cserkész és 44 apród.

A cserkészcsapat parancsnoka Csipkay Sándor dr. cs. cs. t., helyet
tese Endrődi Frigyes cs. t.

Rajparancsnokok: I. raj, 1. Vizicserkészek: Bendl Andor cs. t. 2. 
Roverek: Cserépy Zoltán s. t. II. ra j: Endrődi Frigyes es. t. III. ra j: 
Maier András es. t. IY. r a j : Knuth Béla cs. t.

Az apródraj parancsnoka Predmerszky Tibor s. t.
Az 1938. évi nagytáborunk Bodrogkereszturon volt június 21.— 

július 12-ig 65-ös létszámmal. Táborparancsnok Csipkay Sándor dr., 
helyettese Endrődi Frigyes. A segítségre szorultaknak a Segélyegylet, 
a Gyámintézet és csapatpénztárunk tette lehetővé a részvételt.

Évi cserkészmunkánkat a szept. 18-án tartott csapatkirándulással 
kezdtük meg.

A szokásos összejöveteleken és kirándulásokon kívül, fontosabb 
csapatesemények: Szept. 21-én kivonultunk a Hősök-terére a Felvidékért 
való hazafias tüntetésre. Dec. 4—6-án a rajok mikulásestet tartottak. 
Dec. 7-én 30 cserkésszel résztvettünk a főváros légoltalmi riadóján, ahol 
a betegszállításban és légoltami segédszolgálatban vettünk részt. Dec. 
27—31-ig 25-ös létszámmal sítábort rendeztünk a salgótarjáni hegyekben. 
1939. márc. 5-én újoncavatás 24 jelölttel. A XVIII. országos őrsveztői 
táborban fiaink is résztvettek. A húsvéti szünetben az egyes rajok 3—4 
napos kirándulásokat rendeztek a Pilis és Börzsöny hegységekben, ill. 
a Dunán, a szentendrei sziget megkerülésével. Május 6—7-én az V. kör
zet 2 napos hadijátékán a nyertesek között voltunk. Jún. 4-én az I. kerü
let cserkésznapján 100-as létszámmal vonultunk fel és több műsorszámban 
szerepeltünk.

Az idei nagytáborunkat a Duna mellett, Adony község közelében 
tartjuk meg.

Ifjúsági Sportkör. Tanárelnök: Mikó Imre. Atlétika, céllövő, gyors
korcsolya, jéghoki, kézilabda, sí, tennisz, torna, úszó, íjjazó és vívó 
szakosztályok működtek. Gyorskorcsolyázóink a KISOK kerületi verse
nyén a következő eredményeket érték e l: III. korosztály rövid korcsolyá
val Jármay Gusztáv V. o. t. első; a IV. korosztály bajnokságban hosszú
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korcsolyával Gündisch János VIII. o. t. 500 m, 1500 ni és az összetett 
versenyben is első. Jéghoki csapatunk a KISOK bajnokságban második 
helyen végzett. Tőrcsapatunk a KISOK kerületi versenyén negyedik lett, 
az országos versenyen a bajnok csapattól vereséget szenvedett és a 
további küzdelemből kiesett.

Céllövő csapatunk a Vörösmarty gimnázium fedettpálya versenyén 
második lett; egyéni versenyben Pásztor VIII. o. t. negyedik. Okányi 
VIII. o. t. hatodik, Mikó VIII. o. t. kilencedik.

A volt növendékek által alapított vándordíjas versenyeken a 
következő eredmények voltak: tenniszcsapat: 1. Budapesti Református 
gimnázium, 2. Budapesti Evangélikus gimnázium. K ardcsapat:

Háziversenyeinket a következők nyerték: tennisz egyes: Messinger
VII. o. t., tennisz páros: Messinger—Kupesák; úszás: 25 m mell Sándor 
niB , 50 m gyors: Merényi V. o. t., 50 m h á t: Hahn IVA, 75 m gyors: 
Szeghi VI. o.t., 100 m gyors: Szögyén VI. o. t., 100 m mell: Weimann 
VIIIA o. t . ; kézilabda felsős: VIIIA csapata, kézilabda alsós: IVA 
csapata; atlétika: csapat előnyverseny: 1. V. osztály csapata.

VII. AZ INTÉZET ÜNNEPEI, NYILVÁNOS ELŐADÁSAI 
ÉS HANGVERSENYEI.

1. Tanévmegnyitó ünnepély szept. 4-én a templomi istentisztelet 
után. 1. Himnusz. 2. Koch István dr. igazgató megnyitó beszéde. 3. 
Hiszekegy.

2. Nemzeti gyászünnep okt. 6-án. 1. Himnusz, ének- és zenekar
kísérettel. 2. Vályi Nagy Géza versét szavalta Graser Andor VIIIB o. t.
3. Déri János VIIIB o. t. felolvasása a szabadságharc vértanúiról. 4. 
Sajó Sándor versét szavalta Siki Béla VI. o. t. 5. Igazgató méltatta a nap 
időszerű jelentőségét. 6. Hiszekegy ének- és zenekarkísérettel.

Hittrich Ödön I. iskolafelügyelő átadta Csipkay Sándor dr. cserkész- 
parancsnokunknak a cserkészéletmentő kitüntetést. Ezt a cserkészszövet
ség abból az alkalomból küldötte, hogy Csipkay Sándor dr. Hollandiában 
a tengerből mentett ki egy leánykát.

3. Reformáció emlékünnepély okt. 31-én. 1. Jövel Szentlélek. Köz
ének. 2. Bevezetőt mondott Pap Ferenc ref. vallástanár. 3. Szavalt Mar- 
gittay Gedeon V. o. t. 4. „Ne hagyj elesnem.“ Ének- és zenekar. 5. Rész
let Bornemissza Péter prédikációjából. Felolvasta Bokor István VII. o. t. 
6. „Semmit ne bánkódjál“. Ének- és zenekar. 7. Ünnepi beszéd. Elmondta 
Ungár György VHIA o. t. 8. Szavalt Marschalkó Gyula VIIIA o. t. 9. 
„Emlékezzél, mi történik.“ Közének. Vezényelt Peschko Zoltán tanár, 
harmóniumon játszott Szelényi Ödön VI. o. t.

4. Nov. 3-án a díszteremben egybegyült ifjúság előtt Jánossy István 
dr., nov. 10-én az igazgató ismertette a Felvidék visszatérésének jelen
tőségét.

5. Ifjúsági gyámintézetünk ünnepi estje fennállásának 40-ik év
fordulóján, nov. 24-én. 1. Közének. 2. Megnyitó. Déri János VIIIB o. t., 
titkár. 3. Schubert: B-dur impromtu. Siki Béla VI. o. t. 4. Bereczky 
Sándor c. ig., ny. vallástanár emlékezése: 40 évvel ezelőtt. 5. Két vallásos 
éneket adott elő zenekari kísérettel az énekkar, szólót énekelt Marschalkó 
Gyula VIIIA. 6. Buzdítás a mai fiatalsághoz. Dr. Vladár Gábor kúriai 
tanácselnök, titkos tanácsos, a gyámintézet 40 év előtti első ifjúsági 
titkárának beszéde. 7. Szavalt Egervári Gyula IIB. 8. írásmagyarázatot
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ta rto tt Scholz László vallástanár. 9. CL. zsoltár. IIA, IVA, IVB és VII. 
o. t. szavalókórusa.

6 . Dec. 10-én az intézet tanári kara és ifjúsága együtt tekintette 
meg az „Észak felé“ című hazafias filmet.

7. Sólyom Jenő dr. és Ihász József előadása márc. 14-én. Kivonatuk 
Évkönyvünkben.

8 . Nemzeti ünnep márc. 15-én. 1. Hiszekegy. 2. Litvai Mihály VIIIB 
o. t. szavalata. 3. Bárczy Detre VIIIA o. t. felolvasása: A szabadság- 
harc és a Felvidék. 4. „Horthy Miklós táborában“ . Ének- és zenekar, 
Schulek Imre tanár feldolgozásában. 5. Gaeng János IVB o. t. szavalata. 
6 . Himnusz.

9. Ruszinszkó visszakerüléséről az ifjúság előtt a díszteremben meg
emlékezett az igazgató márc. 20-án.

10. A Dal- és Zeneegyesület hangversenye márc. 25-én. 1. Gluck: 
Megnyitó az „Iphigenia Aulisban“ c. operából. Zenekar. 2. Telemann: 
Fantázia. Zongorán előadta Blum Tamás IIA o. t. 3. Granados: Andaluza. 
Csellón előadta Gaeng Pál V. o. t., zongorán kísérte Reiner Károly V. 
o. t., . 4. Schubert: Impromtu, Es-dur. Zongorán előadta Reiner Károly
V. o. t. 5. Vivaldi: Concerto grosso, d-moll. Előadták: Dános Péter és 
Kovács Ferenc VIIIA o. t. és Zoltán Pál VIIIB o. t. 6 . Bárdos: Béres 
vagyok . . .  Énekkar. 7. Popper: Gavotte. Csellón előadta Jánossy György, 
zongorán kísérte Siki Béla VI. o. t. 8 . Liszt: Valse impromtu. Zongorán 
előadta Bauer János VIIIA o. t. 9. Mozart : Concert I. tétel, a-dur. Hege
dűn előadta Kovács Ferenc VIIIA o. t. 10. Liszt: XII. rapszódia. Zongo
rán  előadta Zoltán Pál VIIIB o. t. 11. Vivaldi: Szimfónia, c-dur. Zenekar. 
Vezényelt Schulek Imre tanár.

11. Közös gyámintézeti ünnepélyt rendeztünk márc. 27-én a leány- 
gimnáziummal. Növendékeink közül szavalt Gerey Gyula IIB o. t., befe
jezőt mondott Déri János VIIIB o. t.

12. Torkos László-emlékünnepély ápr. 22-én dísztermünkben, közö
sen a Deák-téri leánygimnázium és elemi iskola növendékeivel. 1. Meg
nyitó. A fiúgimnázium zenekara. 2. Torkos verseket szavalt Lingel Irma 
III. o. és Raffay Sándor IV. o. elemi iskolai tanuló. 3. Torkos László: 
Rigófütty. Leánygimn. IIA szavalókórusa. 4. Chopin: Phantasie im
promtu. Siki Béla VI. o. t. 5. „Torkos László, a költő“ . Remport Elek dr. 
előadása. 6 . Torkos verseket szavalt Dullien Ferenc III. o. gimn. tan., 
a költő dédunokája és Cziráky Júlia VIII. o. leánygimn. t. 7. Torkos 
László egyik egyházi éneke. Közének.

13. Az Arany János önképzőkör és a Dal- és Zeneegyesület előadó
estje ápr. 29-én. 1. Bevezető. Graser Andor VIIIB o. t. 2. Novelláját fel
olvasta Vidor Miklós VI. o. t. 3. Bach: Arioso. Gordonkán előadta 
Sándor Imre VI., kísérte Siki Béla VI. o. t. 4. Ábrányi Emil: Mi a haza ? 
■Szavalta Marschalkó Gyula VIIIA o. t., kísérte Reiner Károly V. o .t. 
5. Schubert—Liszt: Soires de Vienne. Zongorán előadta Siki Béla VI.
0. t. 6 . Két verset szavalt Graser Andor VIIIB o. t. 7. Händel: Largo. 
Di Capua: Maria, M ari! Énekelte Hetényi László, kísérte Zoltán Pál
VIII. o. t. 8 . Két Ady verset szavalt Zoltán Pál VIIIB o. t. 9. Debussy:
1. Arabesque. Zongorán előadta Reiner Károly V. o. t.

14. Szeretetvendégséget tartottak intézetünk református tanulói 
május 10-én. Zsoltáréneklés, ima, szavalatok (Barla Endre IA, Hottovi 
Tibor VI. o. t.), saját költemények (Damokos Tamás és Bogyó István
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YI. o. t.), zeneszámok (Schilling Endre IA, Kovács Ferenc VIIIA o. t.) 
voltak műsoron. Dobos Károly fasori ref. lelkész és Pap Ferenc vallás
tanár kartársunk buzdító szavakat intézett az ifjúsághoz.

15. Tomaünnepély az udvaron május 26-án.
16. Záróünepély június 24-én hálaadó templomi istentisztelet után. 

1. Himnusz. 2. Az igazgató évzáró beszéde és a jutalmak kiosztása. 3. 
Évvégi induló.

VIII. A GIMNÁZIUMMAL KAPCSOLATOS INTERNÁTUS
A gimnáziummal kapcsolatos internátusnak a f. tanévben — fenn

állása tizenkettedik évében — összesen 54 növendéke volt, 47 bennlakó 
s 7 bejáró. Ezek közül ev. volt 34, ref. 15, unit. 1, izr. 4. A szülők társa
dalmi állására nézve: a földbirtokosság köréből 13, az ipar és kereskede
lem köréből 16, az értelmiség köréből 22, özvegy, magánzó 3. A szülők 
lakóhelye szerint: helybeli 19, pestmegyei 4, más megyebeli 27, megszál
lott területről 3, külföldi 1. Osztály szerint: I. o. 7, II. o. 3, III. o. 7, 
IV. o. 10, V. o. 10, VI. o. 3, VII. o.‘ 6, VIII. o. 8.

Növendékeink élete a f. tanévben szokatlanul mozgalmas volt. 
Három új növendékünk testi fogyatkozásai miatt nem bizonyult alkal
masnak az internátusi életre, három új növendékünknek pedig szellemi 
előképzettsége volt olyan, hogy nem felelhettek meg iskolánk követel
ményeinek. Két növendékünk állandó nyugtalanságot keltő maga
tartása miatt távozott intézetünkből, kettőt pedig egyéb családi körül
mények szólítottak távozásra, úgyhogy létszámuk az év végére 44-re 
apadt. E 44 növendék annál kedvezőbb körülmények közt töltötte az 
esztendőt. Elsősorban testi fejlődésük volt kitűnő. Nem fordult elő sem
miféle komolyabb megbetegedés. Köszönhető ez bizonyára annak, hogy 
az intézeti szabályzatban megállapított életrendet következetesen keresz
tülvisszük s a szigorú orvosi és fogorvosi felügyelettel minden bajnak 
elejét vesszük. Különösen a gyengébb szervezetű vagy ideges gyermekek 
érzik a szabályozott intézeti életmódnak áldásos hatását. Éppen így 
inkább a bajok megelőzésével, mint orvoslásával foglalkoztunk a szellemi 
nevelés terén is. A tanulmányi felügyelők, nevelőtanárok, instruktorok 
buzgóságának köszönhető, hogy azok a fogyatkozások, mik akár az elő
képzettség, akár a szorgalom, figyelem s az értelmi képességek terén a 
fejlődő ifjakban sokszor megmutatkoznak, általában nem jelentenek 
veszedelmet az iskolai haladás terén. Bármily elkényeztetettek, fegyel
mezetlenek, játékosak is kisebb korukban, felső osztályos korukban egyre 
inkább buzgó, munkaszerető, szorgalmas ifjakká válnak. A f. tanévben 
érettségizett hét növendékünk közül kettő jeles, kettő jó s három elégséges
rendű érett lett.

Mozgalmassá tették növendékeink életét az őszi és tavaszi hónapok
ban a nemzeti öröm napjai. Amikor csak tehették, a rádió mellett ültek 
s a lelkesítő hírek hatása alatt" mindjárt az első napokban 84 P-t adtak 
össze maguktól a Magyar a magyarért mozgalom céljaira s az iskolai 
gyűjtésben is buzgón resztvettek. A szülők szíves készséggel látták el 
gyermekeiket gázálarccal s ők mint az iskolában, az intézetben is gyor
san és fegyelmezetten tanulták meg, hogy akár éjjel, akár nappal percek 
alatt eltűnjenek a kijelölt óvóhelyen. Nagy buzgósággal vettek részt az 
ifjúság közéletében is. Két ifjúsági egyesületnek növendékünk volt az
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elnöke s 11-en a tisztviselői. Több évi kísérletezés után külön az interná- 
tusi növendékek számára alakult meg az Internátusi Takarékpénztár 
Egyesület. Célja takarékosságra s az anyagi javak megbecsülésére szok
tatni növendékeinket s olyan tevékenység folytatása, hogy növendékeink 
a humanista gimnáziumból a ma már elengedhetetlen gazdasági érzékkel 
kerüljenek ki. Az egyesület alaptőkéje 200 drb 50 fillér névértékű részvény
ből áll, mely a jelenlegi és volt növendékek között van forgalomban. Az egye
sület elfogad a növendékektől betéteket kamatozásra, komoly esetekben köl
csönöket folyósít s előadások, versenyek, gyűjtések (pl. narancshéj, 
papírhulladék, stb.) rendezésével s egyéb forrásokból (pl. írógép-bérlet, 
újságok, könyvek kölcsönzése, stb.) szerzi jövedelmét. Az elmúlt polgári 
évben a betétszámlán 247.30 P-t, a kölcsönszámlán 79.20 P-t forgalmazott 
s jövedelme 96.63 P volt. A betétek után 10% kamatot fizetett s részvé
nyenként 6 fillér osztalékot. Az egyesület ügyeit a tanár-igazgatón kívül 
az ifjúsági cégvezető, pénztáros és könyvelő intézi egy 6 tagú igazgató
sággal.

Iskolai tanulmányaikon s fentebbi közéleti tevékenységükön kívül 
kiegészítették általános művelődésüket külön tanulmányaik (zenét 9, 
idegen nyelvet külön 7, vívást 5, táncot 24, műhelygyakorlatokban részt- 
vett 16), valamint azok az alkalmak, amikor — 24 esetben — színházba, 
moziba, hangversenyre, kiállításra, stb. mentek. Buzgón vettek részt az 
iskola kirándulásain is.

A „legjobb fiú“ díját ebben az évben a szokásos módon, a növen
dékek titkos szavazása útján, Brandtner Ferenc, VIII. o. t. nyerte el. 
Növendékeink helyes határozatához tanáraik örömmel járultak hozzá.
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IX. A TANULÓK NÉVSORA.* 

IA osztály.
1 B anga Gyula, 1928 Szeged, ref. (2, 3) 

B arla  Endre, 1928 B pest, re f . k. (1, 1) 
B enedikti Dániel, 1927 Pécel (Pest m.) 

ev. (2, 4)
C hahada Gyula, 1928 B pest, ev. (2, 4) 

5 Csány Béla, 1927 Gyömrő (P est ni.), 
ev. (2, 4)

D örfi Lajos, 1928 R ákoshegy (P es tm .) , 
ev. (1, 3)

D rahotzky János, 1928 B pest, ev. i. 
( 2 , 3)

Eleik Tamás, 1928 B pest, izr. k. (1, 1) 
F áb ry  László, 1928 B pest, ev. (1, 3) 

10 F eh ér Gábor, 1928 B ékéscsaba, ref. 
(2; 3)

Gönye Ede, 1928 B pest, ev. (2, 4) 
H egedűs Ernő, 1927 K ecskem ét, ev. 

( 1, 2)
H esp Ede, 1927 A lag (P es t. m.) ev. 

(2, 4)
Illyés Gyula, 1928 K ispes t, ev. (2, 3) 

15 K asper Egon, 1928 B pest, ev. (2, 2) 
K enderesy Balázs, 1928 B pest, ref.

(2, 3)
K erner Gyula, 1928 Szeged, ev. (1, 2) 
K orsós Benő, 1928 B pest, ref. (2, 2) 
K ovács László, 1928 B pest, ref. (2, 2) 

20 K rausz Alfréd, 1928 B elgrad, ev. i. 
( 1, 2 )

Lautenbach Tibor, 1928 B pest, ev.
(2, 4)

M adocsai Tamás, 1928 Derecske 
(B ihar m .), ev. (1, 3)

M ajor László, 1927 Irsa  (Pest m.) ev. 
(2, 3)

M oravcsik M ihály, 1928 Bpest, ev.
(1, 1)

25 Nyerges Gábor, 1928 Tiszakarád 
(Zemplén m .), ref. (1, 1)

Pacher István, 1928 Bpest, ev. (1, 1) 
P a lla i Iván, 1928 B pest, ev. (1, 2) 
Révész Tamás, 1928 Bpest, ev. k. (1, 1) 
Rózsa Gyula, 1928 B pest, ref. k. (2, 3) 

30 Schilling Endre, 1828 Bpest, ref. (1, 1) 
Somos Pál, 1928 B pest, ev. (2, 4) 
Szelényi Elek, 1928 Bpest, ev. tm. 

( 1, 2)
Szilágyi Dezső, 1928 Bpest, ref. k.

(2, 3)
Szüsz Tamás, 1928 B pest, izr. (1, 3) 

35 Takács Sándor, 1928 Bpest, ev. (1, 3) 
Tamás Ferenc, 1928 Bpest, ref. (2, 2) 
Teresténvi Dániel, 1927 Beregszász, 

ref. (2, 4)
Tölgyesy Gusztáv, 1928 Bpest, ev. (2, 4) 
V ajda Ernő, 1928 Bpest, izr. (1, 1) 

40 V ladár István , 1928 Bpest, ref. (1, 2) 
W inkler Tamás, 1928 Bpest, izr. (2, 3)

K im aradt:
H ajdú György, 1928 Bpest, izr.

IB osztály.
A sztalos Gábor, 1928 B pest, rk. k. (1, 1) 
Bloch Péter, 1928 B pest, ev. (2, 3) 
Cleve Ervin, 1928 B pest, rk. (2, 2) 
Csermely Egon, 1928 B pest, ev. (3, 3) 

5 Deli Endre, 1928 B pest, rk. (1, 3) 
Em ich Gusztáv, 1928 B pest, ev. (1, 2) 
E rdélyi Miklós, 1928 B pest, rk. (2, 1) 
F áb ri György, 1927 R étság , ev. (1, 3) 
Fűzi Domokos, 1927 B pest, unit. (3, 4) 

10 Györgyei Illés, 1928 B pest, izr. (1, 1) 
H aeffner Róbert, 1928 B pest, ev. (1, 4) 
H ahn  Tivadar, 1927 Rákosszentm ihály, 

ev. ism. (2, 3)
H alász Iván, 1928 B pest, ev. (1, 2) 
Hegedűs László, 1927 R ákoskeresztúr, 

ev. tm., (1, 2)
15 K erényi György, 1927 T okaj, ev. (1, 2) 

K éri László, 1928 B pest, ev. (2, 3)

K nechtsberger M ihály, 1927 Sashalom, 
ev. (2, 4)

K riegler János, 1928 Wien, ev. (3, 2) 
M artonovics Ferenc, 1926 Dunaegy- 

háza, ev. tm ., (2, 2)
20 M óritz Pál, 1928 Bpest, ev. (1, 1)

Plesche Ottó, 1927 Bpest, ev. (2, 3)
Pohorely Béla, 1928 Bpest, ev. (1, 3)
Pummer Iván , 1928 Bpest, ev. (2, 2)
Ráduly Endre, 1927 Debrecen, rk.

( 2,  2 )
25 Rómay László, 1928 Bpest, rk. (2, 3) 

Schirger H enrik, 1928 Bpest, ev. (1, 2) 
Schirger R ichárd, 1928 Sashalom, ev.

(2, 3)
Sturm  László, 1928 Bpest, rk. (2, 3) 
Szabó Im re, 1928 Bpest, ev. (2, 3) 

30 Szász Pál, 1928 B pest, rk. (2, 3)

^Rövidítések: k. =  tandíjkedvezm ényes, tm . =  tandíjm entes, f. =  félévre, i =  
in te rn á tu si növendék, g =  görögöt, a. =  angolt tanu lt. A zárójelben lévő számok 
közül az első a m agaviseleti érdem jegyet, a második a tanu lásbeli általános eredm ényt 
je len ti. M agaviseleti és tanu lásbeli érdem jegyek: 1 =  jeles, 2 =  jó, 3 =  elégséges,
4 =  elégtelen. Azok a tanu lók , akiknek neve u tán  ily számok nincsenek, az értesítő  
lezárásáig  nem kap tak  osztályzatot. A színjeles kitűnő tanu lók  neve vastagbetűs.

»
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Szilasi Gábor, 1928 Bpest, ev. (2, 2) 
Szuchovszky Gyula, 1928 Bpest, ev. 

(1, 1)
Urbancsok Sándor, 1928 Bpest, ev. tm .,

( 1 , 1 )
V irágh László, 1928 Bpest, rk. (2, 1) 

35 W eehsner Tamás, 1928 Bpest, ev. (2, 4) 
W eingarten  Tibor, 1928 Bpest, izr.

( 2, 2 )

Wessely Ferene, 1928 Bpest, izr. (2, 3) 
W irth  Kudolf, 1928 Bpest, ev. k., (1, 2)

K im arad t:
A rányi Guy, 1927 P áris, rk.
Christian H elm ut 1928 F rank fu rt/a .M ., 

mgt., ev.
K o tri Tibor, 1928 Bpest, ev.
Sztalkó László, 1928Bpest, rk.

IIA osztály.
1 Balogh Lajos, 1927 Bpest, ev. (2, 4) 

B arná Tamás, 1927 N agyvárad, izr. k. 
( 1 , 2 )

B arta  Is tván , 1928 Bpest, ev. (3, 3) 
Benedek Sándor, 1927 Tordas (Fehér 

m .), ref. i. (2, 3)
5 B ernhard t Brúnó, 1926 Veresegyház 

(P est m .), ev. tm . (1, 3)
Blum Tamás, 1927 Bpest, izr. k. (2, 2) 
Borbás Andor, 1927 Bpest, ref. (1, 1) 
Csuesi József, 1927 Bpest, unit. (1, 4) 
D anielisz László, 1927 Bpest, ev. tm . 

(1, 3)
10 Deák Károly, 1927 Bpest, ref. k. (1, 1) 

F ehér János, 1927 Bpest, ev. (1, 3) 
F reireich  Iván , 1927 Bpest, izr. (3, 3) 
F rey  János, 1927 Csikóstöttös (B a

ranya m .), ev. (1, 3)
Gabulya Miklós, 1924 Nyíregyháza, ev. 

tm . (1, 1)
15 Gazda György, 1926 Bpest, ref. i. (2, 2) 

Gárdos György, 1927 Temesvár, izr i. 
(1, 3)

Glaz E rvin , 1927 Bpest, izr. (1, 2) 
Goldschmied P éter, 1927 Bpest, ref. 

(1, 1)
Győrbíró K ároly, 1927 Bpest, ev. tm .

( 2, 2 )

20 H ad falv i P é te r, 1927 Bpest, ref. k.
( 1, 2 )

H arsányi László, 1926 Bpest, ev. (1, 1) 
H elta i A ndrás, 1927 Bpest, ev. (1, 2) 
H errste in  Gyula, 1927 Bpest, ev. (1, 2) 
Jóvér György, 1927 Bpest, ref. (2, 3) 

25 Ju r id a  Ferenc, 1927 N ádudvar (H ajdú 
m .), ref. (2, 4)

K elényi A lfréd, 1927 Budakalász, ev.
( 1, 2 )

K enderesy Lajos, 1927 Bpest, ref. (2, 3)

Kerekes Péter, 1927 Bpest, ref. (1, 3) 
K eserű B álint, 1927 Bpest, ref. (1, 3) 

30 K ollár K álm án, 1927 Bpest, ref. (2, 3) 
Krump Sándor, 1925 Bodajk (F ehér m .), 

ev. tm. (1, 1)
K upfer Péter, 1927 Bpest, ev. i. (2, 2) 
K utassy K álm án, 1925 Gérce (V as m .), 

ev. tm . (1, 2)
Lisszer Péter, 1927 Bpest, ref. (2, 3) 

35 M akai Sándor, 1927 K ispest, ref. (2, 4) 
M arnitz László, 1927 Bpest, ev. (3, 3) 
M atz Béla, 1927 Bpest, ev. (2, 4) 
Miskolczy Balázs, 1927 N agyiéta  (B i

har m .), ref. (1, 1)
Mőritz Péter, 1927 Bpest, ev. (1, 1)

40 N agy B álint, 1927 K arcag, ref. (3, 3) 
N agy István , 1926 N agygeresd tm .. ev. 

(1, 3)
Saskó Sándor, 1927 Kisbér, ev. (2, 4) 
Schaffer E rvin , 1927 Bpest, izr. (3, 3) 
Sebők A lfréd, 1927 Bpest, rk. (1, 2) 

45 Sellei Tamás, 1925 Győr, izr. (2, 3) 
Strohm Ferene, 1927 Bpest, ev. (3, 4 ) 
Szemenyei T ivadar, 1925 Szentes, ev. 

tm. (2, 3)
Szendrői L órán t, 1927 Bpest, b ap t. k .

( 1 , 1 )
Szőnyi Istváfi, 1927 Bpest, ev. k. (2, 4) 

50 Tamáska János, 1927 Bpest, ev. k.
( 1 , 1 )  .

Träger Herbert, 1927 Bpest, ev. (1, 1)
V alent Béla, 1927 Bpest, ev. (1, 2) 
V arga Károly, 1926 Bpest, ev. (1, 2) 
Veszprémi Gábor, 1926 Bpest, ref.

(2, 3)
55 W inter Ernő, 1927 Bpest, ref. (1, 1) 

K ilép e tt:
B ruck István , 1927 Bpest, izr. 
Csermely Lajos, Bpest, ev.

IIB osztály.
A lbrecht Győző, 1927 Bpest, ev. k.

( 1 , 1 )
Alm ásy Gedeon, 1927 Bpest, ev. (1, 1) 
A nzenberger György, 1926 Bpest, rk. 

(2, 3)
B ittn e r János, 1927 Bpest, rk. (2, 4) 

5 Bócsay Zoltán, 1927 Balassagyarm at 
N ógrád vm.), ev. (2, 2)

Bogner Gyula, 1927 Bpest, ev. k. (1, 2)

Buday-Goldberger Berthold, 1927 B pest, 
izr. (2, 3)

Csupor Miklós, 1923 Bpest, rk . (1, 1) 
Czeck W aldemár, 1927 Bpest, ev. (1, 2) 

10 egerszalóki Czigler Péter, 1927 B pest,
rk . (2, 4)

Deutsch Is tván , 1927 Ú jpest, izr. (2, 3) 
E gervári Gyula, 1927 Bpest, ev. (1, 3) 
Elek András, 1927 Bpest, izr. (1, 1)
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E rdős Iván, 1927 B pest, izr. (2, 2) 
15 G erey Gyula, 1927 B pest, ev. (1, 2) 

G unda László, 1927 R áckeresztúr (Fe
jé r  m ) ,  év. k . (1, 2)

H elényi Mihály, 1927 Szombathely, ev. 
(2, 4)

H o rv á th  A risztid, 1926 B pest, ev. (2, 3) 
Húsz Róbert, 1927 B pest, ev. (1, 1) 

20 In o ta y  Lehel, 1927 B pest, ev. k. (1, 2) 
K auczil Lóránt, 1926 Rákoshegy (Pest 

vm .), ev. (2, 3)
K ilczer Gyula, 1926 Békéscsaba (Békés 

vm .), ev. tm . (1, 1)
K inglovics Tibor, 1927 B pest, ev. (2, 4) 
K ovács László, 1926 B pest, ev. (2, 2) 

25 K ovacsovics György 1926 Bpest, ev. 
(2, 4)

K ovalte r V iktor, 1926 N yíregyháza, ev. 
(2, 3)

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

L edényi Zoltán, 1927 B pest, ev. (2, 3) 
L énárd  László, 1927 B pest, izr. (2, 3) 

30 Lipták László, 1927 B pest, ev. (1, 1) 
M anhalt Gábor, 1927 B pest, ev. (2, 3)

IIIA

A lgőver Mihály, 1926 B pest, ev. (1, 2) 
B álint István, 1926 B pest, izr. (1, 1) 
Barlai Zoltán, 1926 L en ti (Zala vm.), 

ref. (1, 1)
B ayer Géza, 1924 A lsóság (Vas vm.), 

ev. (1, 4)
5 B äuerle Ervin, 1925 B pest, ev. ism

(2, 3)
Bendes Imre, 1924 B pest, ev. (1, 3) 
Cserey András, 1926 Hódmezővásárhely, 

ref. (2, 3)
Dolp Egon, 1926 B pest, ev. (2, 3) 
D orogi János, 1926 B pest, izr. (2, 2) 

10 E bner Károly, 1925 Győr, ev. (2, 2) 
E le fá n ty  György, 1925 Szarvas, ev.

(1, 3)
F a rk as  Tibor, 1926 B pest, ev. (1, 3) 
Fazekas László, 1926 Orosháza (Békés 

vm .), ev. i. (2, 2)
F ischm ann Osákár, 1926 TJjpest, izr.

( 2, 2 )

15 F ra n tz  A lbert, 1926 Kisszeben, ev.
(2, 4)

Gécs Pál, 1926 B pest, ev. (2, 3) 
Gombocz Is tván , 1924 Bp, ev. ism .(2, 3) 
Gönczi Sándor, 1926 B pest, ref. (2, 2) 
H ajós János, 1926 B pest, ev. k. (2, 3) 

20 H ász Péter, 1926 B pest, ev. i. (2, 3) 
H avay  Sándor, 1926 B alassagyarm at, 

ev. (1, 4)
K em enár László, 1926 Pestszentlőrinc, 
ref. (2, 3)
K éri János, 1925 Diósgyőr, (Borsod 

vm .), ev. k. (2, 3)

M esterházy Béla, 1927 Bpest, ev. (1, 4) 
M ilkó Gyula, 1927 Bpest, rk . (2, 3) 
M olnár Géza, 1927 Bpest, ev. (2, 3) 

35 P á l Géza, 1927 Bpest, ev. (1, 2) 
R a jtá r  József, 1927 Pécel (Pest vm .), 

ev. tm . (1, 1)
R anschburg  A ndrás, 1927 Bpest, izr. k.

( 1 , 1 )
R osta  Sándor, 1927 Bpest, ev. (2, 3) 
Sim on Róbert, 1927 Bpest, ev. k. (2, 2) 

40 Szakolczai Sándor, 1927 Bpest ev.
(2, 4)

Szomolányi E rvin, 1926 Bpest, ev. ism. 
(1, 3)

Teke György, 1927 Bpest, ev. (1, 2) 
T eli Vilmos, 1927 Bpest, ev. (1, 4) 
Tem esváry A ndrás, 1927 Bpest, izr. 

(1, 3)
45 Vogl Ede, 1927 Bpest, ev. (1, 1) 

W eszycki Szaniszló, 1927 Bpest, rk. 
( 1 , 1 )

K im aradt:
F recska Im re, 1926 Maglód, ev. 
S treisinger György, 1927 Bpest, izr.

osztály.

K ovács Béla, 1925 Bpest, ev, tm. (1, 1) 
25 K öszler Im re, 1926 Bpest, izr. (1, 1) 

K övesi Péter, 1926 Bpest, rk. (2, 3) 
L adány i M ihály, 1925 Rákoscsaba 

(P est vm.), ref. (2, 4)
M agdó Is tván , 1926 Derecske, ev. tm . 

i. (1, 2)
M autner Is tván , 1926 Bpest, ref. i.

(2, 3)
30 M erényi Róbert, 1926 Zalaszentgrót, 

ev. (1, 2)
Meskó A risztid, 1926 Bpest, ev. k.

( 1, 2 )
M észáros E rvin, 1925 Rákospalota, 

ref. ism. (2, 3)
M ód Béla, 1926 Bpest, ev. (2, 4) 
Patay István, 1926, Bpest, ev. tm.

( 1 , 1 )
35 P fah le r Pál, 1926 Bpest, ev. tm. (1, 2) 

P in té r  Endre, 1925 A lberti (Pest vm .), 
ev. (1, 3)

Polereczky A ndrás, 1924 W ysoka ad 
Jordanów  (Lengyelorsz.), ev. (2, 3) 

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

S á fá r Im re, 1926 Özd, ref. i. (2, 3) 
40 Solt János, 1926 Bpest, ev. (2, 3) 

Stam p Gusztáv, 1925 Bpest, ev. ism. 
( 2, 2)

Stéberl A ndrás, 1925 Gyula, ev. i.
(2, 4)

Sunyovszky K ároly, 1926 Oroszlány, ev. 
(2, 3)

Surányi Tamás, 1926 Bpest, izr. (2, 2)
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45 Suszt László, 1925 R ákoskeresztúr, ev. 
k. (2, 4)

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

Szántó Is tv án , 1924 K ispirit, ev. (1, 3) 
Takács Zoltán, 1926 Bpest, ev. (2, 2) 

50 Unger László, 1926 Bpest, ev. (1, 3) 
U rai János, 1926 Bpest, ev. (1,2) 
Zábori Zoltán, 1925 Cimkota, ev. k.

(1, 3)

III B
Bachrach Gábor, 1926 Monostorszeg 

(Jugoszlávia), izr. (1, 3)
B álin t Béla, 1926 Bpest, ev. (1, 3) 
Bárányos Is tv án , 1926 Bpest, ref. (2, 3) 
Berecz Lajos, 1926 Bpest, rk. (1, 1) 

5  B ernhardt Béla, 1926 Bpest, ev. k.
(1, 2)

Bokor A ndrás, 1926 Bpest, ev. k. (1, 3) 
Boray József, 1926 Salgótarján, rk.

(2, 3)
B ruck Tamás, 1926 Bpest, izr. (3, 3) 
Budinszky Tibor, 1925 Bpest, ev. (2, 3) 

10 Czeisler György, 1925 Bpest, izr. ism. 
(2, 3)

Czipott György, 1926 Bpest, ev. k. (1, 2) 
Deli György, 1926 Bpest, rk. (2, 3) 
Dullien Ferenc, 1925 Bpest, ev. (1, 1) 
Fekete Is tván , 1926 Kaposvár, ev. (2, 3) 

15 Félix  Pál, 1926 Bpest, izr. (2, 2) 
F iacsán M iklós, 1926 Bpest, ev. k. 

(2, 4)
Glasner Tibor, 1926 Miskolc, ev. (2, 4) 
H afenscher K ároly, 1926 Bpest, ev. 

k. (1, 2)
H an t Zoltán, 1925 Bpest, ev. tm . (3, 4) 

20 H egyi K álm án, 1926 Páris, ev. k. (2, 3) 
H eller Tamás, 1926 Bpest, ev. tm .

(2, 3)
H etyey K álm án, 1926 Bpest, ev. tm . 

(2, 3)
H orváth  Ferenc, 1926 Pesterzsébet, ev. 

(2, 3)
Huppert Iván, 1926 Bpest, izr. (1, 1) 

25 Ivanovics József, 1925 Bpest, ev. (2, 4) 
Ja rács  György, 1926 Bpest, ev. (1, 1) 
Jánossy Ferenc, 1926 Bpest, ev. tm . 

(2, 3)

IVA
Á ldott Sándar, 1923 P á ty  (Pest vm .), 

ref. k. (1, 3)
A nta l Mihály, 1925 Bpest, ev. k. (1, 2) 
BaJky Ferenc, 1925 Bpest, rk. k. (1, 3) 
Berkovits Péter, 1925 Bpest, izr. k.

( 1 , 1 )
5 Oselötei László, 1925 Rákospalota, ref.

( 1, 2 )
F ü rs t János, 1925 Bpest, ev. (3, 3) 
Gáncs Aladár, 1925 Székesfehérvár, ev. 

tm. (1, 1)

Zeisler György, 1924 Bpest ev. ism.
(1, 3)

Zvada József, 1926 Bpest, ev. (2,3) 

M agántanuló:
Kenedy Róbert, 1926 Bpest, izr. (0, 1) 

K im aradt:
Répásy János, 1926 N agykanizsa ev. 
Fuszek Rudolf m agánt., 1926 Bpest, ev.

osztály.
Joó Géza, 1926 B pest, ev. k. (2, 2) 
Kelemen Tamás, 1926 Bpest, ev. (2,2) 

30 K iss István, 1926 Bpest, ev. (2, 2) 
Koczkás Ottó, 1926 Bpest, ev. (2, 3) 
Kovács Sándor, 1926 Troppau (N ém et

ország), ev. (1, 2)
Krempels Tibor, 1926 Bpest, ev. (3, 2) 
Linczényi Adorján, 1926 Bpest, ev. k. 

( 1, 1 )
35 O blath Gyula, 1926 Bpest, izr. (1, 1) 

P au lik  Pál, 1926 Bpest, ev. (2, 2) 
Perkedy János, 1926 Bpest, rk. (2, 2) 
Pető András, 1926 Bpest, ev. (1, 1) 
Poroszlay H enrik, 1926 Bpest, ev.

(2, 4)
40 P o trák  István, 1926 Gyömrő, ev. (1, 4) 

Reinisch Egon, 1926 Bpest, rk. (1, 2) 
Sándor László, 1926 Bpest, ev. (2, 2) 
Schweickhardt G otth ilf, 1926 Bpest, 

ev. (2, 2)
Spiegel Ferenc, 1926 Bpest, ref. (3, 2) 

45 Sugár Béla, 1926 B pest, rk . (1, 2) 
Szabó Antal, 1926 Sopron, ev. (1, 4) 
Szász István, 1926 B pest, rk . (2, 3) 
Tegző Andor, 1926 Vecsés, ref. k.

(2, 3)
Tiroly Károly, 1926 B pest, ev. tm.

( 1, 2)
50 Tobak Géza, 1926 R ákoscsaba, ev. (2, 4) 

U ngar György, 1927 B pest, rk. (2, 2) 
V as István, 1926 B pest, izr. (3, 3) 
W olf Gusztáv, 1926 B pest, rk. (1, 2)

M agántanuló:
Laschober Ernő, 1926 Bpest, ev. (0, 3) 
S trasser Alfréd, 1927 B pest, ref. (0, 3)

K im arad t:
W idder Róbert, 1926 B pest, izr.

osztály.
Gláz Tibor, 1926 B pest, izr. (1, 2) 
H ahn Ödön, 1925 Rákosszentm ihály, ev. 

(1, 3)
10 H ajdú Pál, 1925 B pest, ref. (2, 1) 

H ajnal Albert, 1925 B pest, ev. (2, 2) 
H eckenast Ottó, 1925 Bpest, ev. (1, 2) 
Hesp Vilmos, 1924 A lag Pest vm,), 

ev. tm. (1, 1)
H idasy Endre, 1925 B pest, ev. (2, 3) 

15 K ákay  László, 1925 Pestszentlőrinc, 
ev. (1, 2)
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K eleti György, 1925 B pest, ref i. (1, 2) 
K irá ly  János, 1925 Szom bathely, ev.

(2, 4)
K oreny Béla, 1924 B pest, ev. (2, 4) 
Kovács Tibor, 1925 B pest, ev. (1, 2) 

20 K rum p Kálmán, 1924 B odajk (Fehér 
vm.), ev. tm . (2, 3)

Lessner József, 1925 Tapolca (Zala 
vm.), izr. i. (1, 2)

M artos Sándor, 1925 B pest, ref. (2, 2) 
Miklós Oszkár 1924 Pécs, ev. (2, 3) 
Palócz Henrik, 1925 B pest, ref. (3, 3) 

25 Pam er Imre, 1925 O rdas (Pest vm .), 
ev. (2, 3)

Radó György, 1925 Szombathely, ev. i.
(2, 3)

Rózsa Sándor, 1924 B pest, ev. k. (1, 2) 
Sándor János, 1925 B pest, ev. i. (2, 3) 
S tau ffe r Vilmos, 1925 Répcelak (Vas 

vm .), ref. i. (1, 3)
30 Szakács Jenő, B pest, ev. (1, 3)

Szluka látván, 1925 B pest, ev. (2, 3)

Szomorú Tibor, 1924 M ándok (Szabolcs 
vm.), ref. (1, 3)

Szőnyi Ferenc, 1925 Bpest, ev. (1, 3) 
T óth József, 1925 Iharosberény (So

mogy vm .), ev. k . (2, 2)
35 Tóth-Szőllös M ihály, 1925 Bpest, ev. 

tm . 1, 1)
Vineze M ihály, 1925 Orbetello (I ta lia ) , 
ref. i. (2, 3)
V ladár Pál, 1925 Bpest, ref. (1, 1) 
W einbrenner A rtú r, 1925 Bpest, ev.

(2, 3)
báró W eiss György, 1926 Bpest, rk . 

(1, 3)
40 Zeisler Tibor, 1924 Bpest, ev. i. (2, 3) 

Zimmermann K onrád , 1925 Bpest, ev.

K im arad tak :
Bauer Is tván , 1925 Bpest, izr.
György A ndrás, 1925 Bpest, izr. 
Szemere György, 1925 Bpest, rk.

IVB osztály.
Balázs János, 1925 A lbertirsa , ev. (1, 3) 
B álin t János, 1925 H ankvágás (Sáros 

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

5 if j. de Chatel O ttó, 1925 Bpest, ev.
(1, 3)

Csontos László, 1925 Székesfehérvár, 
ref. tm. (1, 2)

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

10 Földes Pál, 1925 B pest, ref. (1, 3) 
Gaeng János, 1925 B pest, ev. (1, 1) 
Grósz Endre, 1925 B pest, izr. k. (2, 3) 
Gyapay Gábor, 1924 Isaszeg (Pest vm.), 

ev. tm. (1, 1)
H árs László, 1925 B pest, ev. k. (2, 2) 

15 H edri Endre, 1925 Bpest, rk . (1, 1) 
Heves Károly, 1925 Bpest, ev. (1, 2) 
Hollósi Miklós, 1925 Szombathely, ev.

(1, 3)
Honos János, 1925 Rákosszentm ihály, 

ev. (1, 1)
K alocsai Is tván , 1925 Bpest, ev. k.

( 1 , -5 )
20 K azaesay Ferenc, 1925 Mezőtúr, ev. 

(2, 4)
Kozma Lajos, 1925 B pest, ref. k. (1, 2)

K örtvélyessy P á l, 1925 Bpest, ev. k.
(1, 2)

K rivánszky Zoltán, 1925 Bpest, ev. 
tm . (2, 2)

K un B ertalan, 1926 Bpest, ref. (2, 2) 
25 L áng György, 1925 Bpest, ev. (2, 2) 

Leutw yler O ttó, 1925 Bpest, ref. (1, 3) 
L indenm ayer A risztid , 1925 Bpest, ev. 

(1, 2)
L öff Pál, 1925 B pest, izr. (2, 3) 
M alin R óbert, 1925 Bpest, ev. (2, 3) 

30 M árta József, 1925 Bpest, ref. (2, 4) 
M artos P é te r, 1925 Bpest, izr. (2, 4) 
P in té r Im re, 1925 Sopron, ev. (2, 4) 
Rabéi Zoltán, 1924 Debrecen, ref. ism. 

(2, 3)
Rényi János, 1925 Bpest, rk. (2, 2) 
Sárkány Zuárd, 1925 Bpest, rk. (2, 2) 
T artler Ernő, 1924 Bpest, ev. k. (1, 3) 
Thurzó Rezső, 1925 Bpest, ev. (1, 2) 
Törjék Ferenc, 1924 Gérce (Vas vm .), 

ref. k. (1, 2)
Vándor E rv in , 1925 Bpest, ev. (2, 4) 

40 V arsányi A lfonz, 1925 Ú jpest, ev. tm . 
( 2, 1)

Weisz Im re, 1925 Bpest, izr. k. (2, 3) 
Zulauf R ikárd , 1924 Kalázno, ev. (1, 1)

K im arad t:
Q uittner A ntal,. 1925 Bpest, ref.

V. osztály.
Abeles Péter, 1924 W ien, izr. a. (1, 2) 
Ambrus Gyula, 1924 Bpest, izr. a. (2, 2) 
B artók Péter, 1924 Bpest, un it. a.

(1, 3)
Beek Iván, 1924 B pest, rk . a. (2, 2) 

5 Bendes Aladár, 1924 Bpest, ev. a. (2, 4)

báró B o ttlik  György, 1924 Bpest, ref. a.
(1, 2)

báró Bottlilk József, 1925 Bpest, ref. a.
(1, 1)

Csegő János, 1924 Nagyvárad, ref. a.
(1, 1)
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D án Ferenc, 1924 Bpest, rk. a. (1, 2) 
10 Deckner Gábor, 1924 Bpest, izr. a.

(1, 1)
Dömők Is tv án , 1924 Bpest, ref. a. (2, 3) 
cserkúti Engeí Péter, 1924 Bpest, izr. 

a. (1, 1)
Falud i Gábor, 1924 Bpest, ev. a. (2, 3) 
F ischer Zoltán, 1924 Bpest, ev. a. (2, 3) 

15 F rieder R óbert, 1924 Bpest, izr. a.
(2, 2)

m aróti F ü rs t Ferenc, 1924 Bpest, rk. a.
(1, 2)

Gaeng P ál, 1924 Bpest, ev. a. (1, 2) 
Gólián Pál, 1924 Ózd, ev. a. (2, 4) 
Gündiseh G usztáv, 1924 Bpest, ev. a. 

(2, 2 )
20 G yárfás János, 1924 Bpest, rk. a. (1, 2) 

Hódos Frigyes, 1924 Bpest, ev. a. (1 ,1 )  
H orn M iklós, 1924 Szalatnapuszta, ev. 

a. (1, 2)
Jankó  Miklós, 1924 Bpest, ev. g. (1, 4) 
Já rm ay  Gusztáv, 1923 Bpest, ev. a. 

(2, 3)
25 K oltai Elem ér, 1924 Bpest, ev. g. (2, 2) 

K o tri A ntal, 1924 Bpest, ev. a. (1, 4) 
K otsehy V iktor, 1924 Dunakeszi, ev. a. 

(1, 3)
K uszenda Lajos, 1924 Bpest, ev. a.

(1, 3)
m arg ita i M arg itay  Gedeon, 1924 Bpest, 

ref. a. (1, 1)
30 Merényi Miklós, 1924 Zalaszentgrót, 

ev. a. (1, 1)
Mezősi György, 1924 Bpest, ev. g.

(1, 3)
Möller Győző, 1924 Bpest, rk. a. (1, 2) 
N agy Ernő, 1924 Bpest, ref. a. (1, 2) 
N agy Iván , 1923 Bpest, ev. a. (2, 4) 

35 N agy Péter, 1924 Bpest, ref. a. (1, 2) 
N ém eth Béla, 1925 Bpest, ref. a. (1, 3) 
N ovák György, 1924 Bpest, ev. g. (1, 3) 
N ovák N orbert Cézár, 1924 Bpest, ev. 

a. (2, 2)
Oláh János, 1924 Bpest, rk. a. (1, 3) 

40 Polereczky P ál, 1923 W ysoka (Lengyel- 
ország), ev. a. (2, 2)

P rohászka József, 1923 Pesterzsébet,
ev. a. (2, 2)

Purg ly  Béla, 1924 Bpest, ev. a. (1, 3) 
R aabe R ichárd, 1924 Bpest, ev. a. (2, 3) 
Reiner Károly, 1924 Bpest, izr. a. ( 1, 1) 

45 Schm idt Gusztáv, 1924 Bpest, ev. a.
( 1 , 2 )

Schwimmer Endre, 1924 Bpest, izr. a.
( 1, 2)

Skrilecz Győző, 1923 Bpest, ev .a. (1, 2) 
Sommer Gusztáv, 1924 N agyvisnyó, ev. 

a. (1, 2)
Szadorf Miklós, 1924 Debrecen, ref. a. 

(2, 3)
50 Szemere Tamás, 1924 Bpest, rk. a.

(1, 3)
Szirm ay Iván, 1924 Bpest, ev. a. (2, 3) 
Szögyén János, 1924 Bpest, rk . a.

( 1, 2 )
Takács Gyula, 1924 Gödöllő, rk . a.

(1, 3)
Takács Sándor, 1924 Orosháza, ev. g.

(1, 2)
55 T arnay Dénes, 1924 Gálszécs, ref. a. 

(2, 3)
Tóbik János, 1923 Bpest, ev. a. (1, 1) 
Tomcsányi Pál, 1924 Bpest, ev. a. (1, 2) 
V arga László, 1924 M áriarem ete, ev. 

g- (1, 2)
V áry  József, 1924 Gyoma, ev. a. (1, 3) 

60 Vas Andor, 1924 Bpest, ref. a. (1, 2) 
V as József, 1924 Bpest, ev. a. (1, 2) 
V itéz L óránt, 1924 Bpest, ev. a. (2, 1) 
W ertheim er György, 1924 Bpest, ak. a. 

(2, 3)
W in ter András, 1924 Bpest, ref. a.

( 1 , 2 )
65 Zoltai Zoltán, 1923 Orosháza, ev. a.

(1, 3)
M agántanulók:

Dombora A ndrás, 1924 Bpest, ref. a.
( 0, 2)

Fischer János, 1919 Bpest, ev. 
Ruttlkay Iván  Igor, 1919 Zsolna, ev. a. 
W olf Tamás, 1924 Wien, rk. a.

VI. osztály.
Babos István, 1923 Bpest, ev. g. (1, 1) 
Back Sándor, 1923 Bpest, izr. a. (2, 2) 
B aranyai László, 1923 Bpest, izr. a. 

( 1, 2 )
B álin t Béla, 1923 Bpest, rk. a. (2, 4) 

5 Bogyó Is tv án , 1923 Bpest, re f a. (2, 3) 
Boros László, 1923 Bpest, ev. a. (1, 2) 
B rencsán János, 1923 Bpest, ref. a. 

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

( 2, 2 )
Damokos Tamás, 1923 Bpest, ref. a.

( 1 , 2 )
10 Duday M ihály, 1922 Bpest, rk. a. (2, 4) 

E isenstäd ter György, 1923 Bpest, ev. 
a. (2, 4)

Fabó Pál, 1923 Bpest, ev. a. (2, 2) 
F arkasdy  Zoltán, 1923 Bpest, ref. a. 

(1, 1)
G ellért Is tván , 1923 Bpest, izr. a. (1, 2) 

15 H alász Tamás, 1923 Bpest, ev. a. (2, 3) 
Heckenast Gusztáv, 1922 Bpest, ev. g. 

(1, 1)
H erzog Péter, 1922 Bpest, izr. a. (1, 2) 
H orváth  György, 1923 Sashalom, ev. 

g- (2, 4)
H o ttov i Tibor, 1923 K ispest, ref. a. i. 

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

(2, 3)
Já rm ay  Péter, 1924 Bpest, ev. a. (2, 2) 
Juhász Im re, 1923 Bpest, ev. a. (2, 3)
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K appel Tibor, 1923 Bpest, ev. a. (1, 2) 
K appeller Miklós, 1923 Bpest, ev. a. 

(2, 3)
25 K ish á z / Csaba, 1923 Bpest, ref. a.

(2, 3)
K ollár Vilmos, 1923 Bpest, ev. a. (2, 4) 
K ovács M ihály, 1922 Békéscsaba, ev. 

a. (2, 3)
K rá lik  Dezső, 1923 Bpest, ev. a. (1, 1) 
K un  Miklós, 1923 Bpest, ref. a. (2, 2) 

30 K ú ti Tamás, 1923 Bpest, izr. a. (2, 2) 
M untag Andor, 1923 Bpest, ev. a. (2, 4) 
M ünnich A ntal, 1923 Bpest, ev. a.

( 1 , 1 )
N agyszalánczy Tibor, 1923 Bepst, ev. 

a. (1, 3)
P ász to r György, 1923 Törökbálint, ref. 

a. (2, 4)
35 P a ta k i B. Tibor, 1923 Bpest, ev. a.

(1, 2)
P e rl György, 1923 Bpest, rk. a. (1, 1) 
P ilis i Is tván , 1923 Bpest, ev. g. (1, 3) 
P la n  Péter, 1923 Bpest, rk. a. (1, 1) 
Porkoláb  László, 1923 Bpest, ev. a.

(1, 3)
40 R ázgha Zoltán, 1923 Bpest, ev. a. (1, 1) 

K eich Ákos, 1923 Bpest, ev. a. (1, 2) 
Révész György, 1923 Bpest, izr. g.

( 2, 2 )
Riesz György, 1923 Bp. ev. ism. g.

(2, 3)
Saár Is tván , 1923 Bpest, izr. a. (1, 1)

VII.

Balogh E rvin, 1922 Rákoscsaba, ev. a. 
(2, 3)

Bloch A rtur, 1922 Bpest, izr. a. i. (2, 2) 
B okor Is tván , 1922 Bpest, ev. a. k.

( 2 , 2 )
B olgár Im re, 1921 Hamburg, ev. a.

(3, 3)
5 B onta Tibor, 1922 Bpest, rk. a. (2, 2) 

B ranezik  K ároly, 1922 Bpest, ev. g. k. 
( 1, 2 )

B ruckner József, 1922 Bpest, ev. a.
(2, 3)

B ún Tamás, 1922 Bpest, ev. a. (1, 1) 
v itéz  Dengelegi A ndrás, 1922 N yíregy

háza, ev. a. tm . (1, 1)
10 É r ti  Vilmos, 1922 Bpest, ev. a. (1, 2) 

Fenyő László, 1922 Bpest, rk. a. (2, 4) 
F ischer György, 1922 Bpest, izr. g. 

( 1, 2 )
Fischer Is tván , 1922 Bpest, rk. a. (2, 3) 
F leischer Endre, 1922 Bpest, ev. a.

(3, 3)
15 Forgács Péter, 1923 Sarkad (B ihar vm.) 

ev. a. tm . (1, 1)
F rey  Is tván , 1921 Csikós+öttös (B ara

nya vm .), ev. g. (2, 3)
F ü rs t Ferenc, 1922 Bpest, ev. a. (1, 2) 
Gedeon Is tván , 1922 Bpest, rk. a. (2, 3)

45 Sándor Im re, 1923 Bpest, ev. a. (2, 3) 
Schloss Tibor, 1923 Bpest, ev. a. (2, 3) 
Siki Béla, 1923 Bpest, ev. g. (1, 1) 
Som fai Ferenc, 1923 Bpest, ev. a. (1, 4) 
S teyer Ferenc, 1923 Bpest, ev. a. (2, 2) 

50 Szálkái Ottó, 1924 Debrecen, ref. a. i. 
(2, 3)

Szeben Péter, 1923 Bpest, rk . a. (2, 2) 
Szeghy Ferenc, 1923 Pusztaszabolcs, 

ref. a. (2, 4)
Szelényi Ödön, 1923 Bpest, ev. a. (2, 2) 
Szőgyén Is tván , 1923 Bpest, rk. a.

(2, 3)
55 Taksony K ároly, 1923 Bpest, rk. a.

(2, 3)
Tolnai István , 1922 Sárszentlörinc, ev. 

a. (2, 3)
T úrán László, 1923 Bpest, ev. a. (2, 3) 
U lbrich Sándor, 1922 Bpest, ev. a.

(1, 3)
V adas Gábor, 1924 Bpest, ev. a. (1, 1) 

60 V arga-H orváth József, 1923 Bpest, ev. 
a. (1, 1)

Vidor Miklós, 1923 Bpest, ev.a. (2, 2) 
W einbrenner Rezső, 1923 Bpest, ev. a. 

( 2, 2 )
Zulauf Teofil, 1923 Kalaznó, ev. g.

( 1, 1)

K im aradt:
V ánkos Jenő, m agánt. 1923 ev. Nagy- 

káta .

osztály.
G yárfás Péter, 1922 Bpest, rk . a. (1, 1) 

20 H arsányi László, 1921 K arcag, rk . a. 
(2, 3)

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

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

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

K laar Frigyes, 1922 Bpest, ev. g. (3, 4) 
25 K onkoly László, 1922 Bpest, ev. a.

( i ,  i )
K oren Miklós, 1922 Bpest, ev. k. a.

(3, 3)
K rausz Lajos, 1922 Bpest, ev. g. (2, 4) 
K upcsák Miklós, 1922 Özd (Borsod 

vm .), ev. a. i. (2, 3)
L ehotzky Tibor, 1922 Bpest, ev. a.

(1, 3)
30 Loránd János, 1922 Bpest, unit. a.

(2, 3)
L óránt Péter, 1922 Bpest, izr. a. (2, 2) 
M essinger Gábor, 1920 Bées, ref. a.

(3, 4)
Nemeshegyi Péter, 1923 Bpest, rk . a.

( 1 , 1 )
Obermayer Tibor, 1922 Bpest, ev. a.

(3, 4)
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35 Papp Dénes, 1922 Bpest, ref. a. (2, 3) 
P ekáry  György, 1021 Bpest, ref. a.

(2, 3)
Pető István, 1922 Bpest, ev. g. (1, 1) 
Poroszlay K ornél, 1921 Bpest, ev.. a. 

( 2, 4 )
Beidl Szilárd, 1921 Bpest, ev. a. (2, 3) 

40 Beischl M ihály, 1922 Bpest, ev. a.
(1, 3)

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

Schönekker János, 1921 K isláng (Fe
hér vm .), ev. g. tm . (1, 2) 

Sehultheisz József, 1922 Bpest, ev. a. 
k. (2, 3)

Sigray Pál, 1922 Bpest, reí. i. a. (1, 2) 
45 Siklós A ndrás, 1922 Bpest, ref. a. (2, .2) 

Sponer G erhardt, 1922 Bpest, ev. a.
(2 3)

Sváb János, 1922 Bpest, rk. a. (2, 2) 
Szalay K ároly, 1922 Ernőd (Borsod 

vm.), ev. g. tm . (1, 1) 
vitéz Székely Géza, 1921 Zirc, ev. a. k. 

(1, 2)

50 Szita Andor, 1922 Bpest, ev. a. ik.
( 2, 2 )

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

Tóth Kálmán, 1922 Bpest, ref. a. (1, 2) 
T óth Tas, 1923 B pest, g. ká t. a. (1, 2) 
V ereekei A ntal, 1922 Bpest, ev. a. (1, 3) 

55 Vidos József, 1922 Szombathely, ev. a.
(3, 3)

V itéz Lajos, 1921 V áralja  (Tolna vm .), 
ev. a. (2, 4)

W ack Géza, 1922 Bpest, ev. a. (1, 3) 
W inkler György, 1922 Bpest, izr. a.

( 1, 2)
W ollner Béla, 1922 Bpe"st, izr. a. (1, 2)

60 Zsengellér Lajos, 1922 Bpest, ev. g.
(1, 3)

M agántanuló:
61 Mikó József 1914 N yíregyháza, ref.

K im arad tak :
B artsch  József, 1922 Szalárd (B ihar 

vm .), ev. a. i.
K öröndi A ndrás, 1923 Bpest, izr. a. i.

VIIIA osztály.

A m tm ann E rnő, 1920 Ú jpest, ev. a.
(1, 3)

Bauer János, 1921 Bpest, izr. a. (1, 2) 
Bárczy D etre, 1921 Besztercebánya, ev. 

a. (1, 2)
Báyer Gyula, 1919 Alsóság, ev. a.

(1, 3).
5 Boross Árpád, 1921 D unaharaszti, rk. 

a. (1, I)
B randtner Ferenc, 1921 Kispest, ev. a.

i. (1, 3)
Dános P éter, 1921 Bpest, ref. a. (1, 2) 
Grunwald Béla, 1921 Bpest, rk. a. (1, 1) 
Giindisch János, 1921 Medgyes, ev. a. 

( 1, 2)
10 H orváth  László, 1921 Bpest, ev. a. k.

( 1, 2)
Jorend János, 1920 Bpest, ev. a. (1, 4) 
K irsehner Zoltán, Bpest, ev. g. tm.

(1, 3)
Komáromi K árolv , 1920 Bpest, ev. a. 

(1, 3)
K ovalszky V ik tor, 1921 Bpest, ev. a. i.

(1, 3)
15 Kovács Ferenc, 1920 Bpest, ref. a.

(1, 3)
Köhler Emil, 1921 Bpest, ev. a. (1, 3) 
K rm eczky P á l, 1919 D unaharaszti, ev.

a. (1, 3)
M arschalkó Gyula, 1921 Rákoskeresz

tú r, ev. a. k . (1, 2)
M artin  Ödön, 1921 Bpest, ev. a. i.

(1, 3)
20 Mikó Miklós, 1920 Szombathely, ev. a. 

i. (1, 1)

M olnár E rvin, 1918 Bpest, ev. a. (1, 3) 
N agel Tamás, 1921 Bpest, ev. a. (1, 3) 
O kányi Lajos, 1921 Bpest, ev. a. (1, 2) 
P án ty ik  János, 1921 Maglód, ev. a.

(1, 3)
25 Pászto r László, 1921 Felső-Elemér, ref. 

a. i. (1, 2)
Pázsy Lajos, 1919 Bpest, rk. a. (1, 3) 
R á th  Szabolcs, 1921 Bpest, ev. a. (1, 2) 
Révész György, 1921 Bpest, izr. a.

( 1, 2 )
Schréter Zoltán, 1920 Bpest, ev. a.

(1, 3)
30 Simkovics Zoltán, 1921 Bpest, ev. a. 

(1, 3)
Szabó Gusztáv, 1921 Bpest, rk. a. (1, 1)
Szeberényi György, 1921 Czibakháza, 

ev. a. (1, 4)
Szolár Pál, 1920 Bpest, ev. g. (2, 3) 
Szomolányi József, 1920 Bpest, ev. a. 

(1, 3)
35 T esity  Gábor, 1920 Bpest, ev. a. (1, 3) 

Ungár György, 1921 Bpest, ev. a. tm . 
( 1 , 1 )

V arsányi E ndre, 1921 Bpest, ev. a.
(2, 3)

W urm Sándor, 1921 Pozsony, ev. a.
(1, 3)

M agántanuló:
Sági Andor, 1920 Bpest, ev. 

K im arad tak :
Bóday Pál, 1921 Kisigm ánd, ref. 
W eim ann György, 1921 Bpest, izr.
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VIIIB osztály.

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

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

B raxatórisz Tibor, 1921 Salgótarján, ev. 
a. (1, 2)

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

5 D árdai János, 1921 B pest, ref. a. (1, 3) 
D eák Im re, 1921 B pest, ev. a. (1, 3) 
Deutsch Dénes, 1921 Bpest, ev. a.

( 1 , 1 )
Déri János, 1921 Linz (F .-A usztria), 

ev. a. (1, 1)
Doroghi E rvin, 1921 Bpest, re f , a. (1, 2) 

10 Eösze István, 1921 B pest, ev. a. (1, 2) 
F a rk as József, 1920 B pest, rk . a. (2, 3) 
F rey  Tamás, 1921 B pest, izr, a. (1, 3) 
Fritzsche Andor, 1921 Bpest, ev. a. tm . 

( 1 , 1 )
G raser Andor, 1919 B pest, rk. a. (1, 2) 

15 Groff Emil, 1921 B pest, ev. a. tm .
( 1 , 1 )

Hetényi László, 1921 B pest, rk. a. (1, 1) 
K an itz  Vilmos, 1922 B pest, ref. a.

(1, 2)
K eleti Kornél, 1921 B pest, ref. a. (1, 2) 
K orbély Géza, 1920 Pestú jhely , ev. a. 

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

L itv a i Mihály, 1920 Ősagárd, ev. a. 
(1, 3)

Maier József, 1922 B pest, ev. a. (1, 1) 
M ajer Frigyes, 1921 Miskolc, ev. a.

( 1, 2)
M ajercsik Zoltán, 1920 Maglód (Pest 

m .)r ev. a. tm . (1, 1)
25 M andel Péter, 1921 Bpest, izr. a. (1, 2)

M authner Is tván , 1921 Bpest, rk. g.
( 1, 2)

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

Radó Tamás, 1921 B pest, ref. a. k.
(1, 1)

Reimann Ernő, 1921 Bpest, ev. a.
( 1, 2)

30 Rózsa Károly, 1921 Bpest, rk. k. (1, 3) 
Sándor János, 1921 Bpest, ev. a. tm. 

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

(2, 3)
Somogyi Zoltán, 1921 Körmend (V as 

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

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

„ , v  ( 1 , 1 )
vitéz  Szepetneki János, 1921 B udafok, 

ev. a. (1, 2)
Taksony György, 1922 Bpest, rk. tm. 

k. (1, 2)
Tolnai János, 1920 B pest, ev..g . (1, 2) 
vitéz  Tobak Tibor, 1921 Bpest, ev. g. 

k. (1, 2)
40 V ydareny Iván, 1921 Bpest, ev. a. (1, 3) 

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

Zolnay András, 1921 Bpest, ev. a. (1, 2) 
Zoltán Pál, 1921 Bpest, rk. a. (1, 3)

M agántanuló:
Székely András, 1921 Bpest, izr. a.

( 0 , 1 )

M eghalt:
H orváth  A ntal, 1921 Bpest, ev. g.
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N S o p ro n  „ 1 — — 1

S z a tm á r  „ 1 1
SD S z o ln o k  „ 1 1 2
3 T o ln a  „ 1 1 — 2
-2 V as 1 3 1 1 1 7

V e sz p rém  „ 1
1 1

1 2
N Z a la  „ — — — — — — — — — — — 2
o

"n

Z e m p lé n  „ A 1 2

oÖ/)o
E

sz lo v á k
ro m á n  l l s l i 2

1 1 — 2
2

< ju g o sz lá v  S —

K ülfö ld ö n 2 1 3

n a g y b ir to k o s _ 2 _ 1 2 1 _ _ 1 ■% 1 <10
k ö z é p b ir to k o s — — — — 1 1 — 1 6 1 — 1 — 11
k isb ir to k o s — 1 1 2

03 g a z d a sá g i t is z tv . — — 1 1 3 — 1 — 3 — 1 — 1 11
'03 e g y éb  g a z d . s .- s z . 1 1 1 3
O n a g y ip ., b á n y a v á ll . — — 1 3 2 7 4 3 1 1 2 — 2 26
03 k is ip a ro s 1 4 7 9 d o 3 5 1 7 3 1 3 — 5 |
bfl. ip a r i  t is z tv ise lő 4 2 11 4 1 ■k 4 3 — 1 3 — 8

ip a r i  s e g é d m u n k á s 1 2 — 2 — Y 2 4 1 5 2 2 3 25
n a g y k e re sk e d ő 1 — 3 — 4 1 3 — 8 4 2 — 1 27

c k is k e re s k e d ő 4 3 1 1 3 1 4 6 2 6 1 — 39
JD k e re sk . tisz tv . 7 2 3 — 8 4 3 8 3 16 16 7 5 84
:3N k e re sk e d ő  s e g é d — — 1 — 1 1 — — — — — — 3

k ö zi. k is v á lla lk o z ó 1 1
■o k ö z i. t is z tv is e lő 6 2 6 4 4 — — 4 4 1 2 2 2 37
3 k ö z i. s e g é d s z e m . 2 1 — 2 2 2 2 1 — 1 — — — 13
03 k ö z tisz tv is e lő 2 1 3 5 2 5 1 1 9 8 8 6 9 60
, - p a p , ta n á r ,  t a n í tó 3 1 1 2 2 2 4 3 4 5 1 1 1 30
© e g y éb  é r te lm isé g i 5 4 8 8 5 7 2 2 5 9 8 7 8 78
O közh iv . a l t is z t — 1 — 1 3 3 — — — 1 — 1 — 10

k a to n a tis z t — 1 1 2 2 1 2 2 — — — — 2 13
S3 k a to n a  a l t is z t — — — 2 — 1 3 2 — — 1 — 1 10
C/3
O n y u g d . k ö z tis z tv . 1 — 1 — — 1 — 1 2 1 3 2 — 12
cuü0) n yugd . tisz tv . 2 1 3
£ n y u g d . a lt is z t 1 — — — — — 1 — — 1 — 2 — 5

< tő k é s — 2 — — — 1 — — — — 2 2 — 7
e g y éb  é s  ism . fo g l. — 8 1 — •a. — 1 — 8 1 — — — ■is
á rv a h á z i ta n u ló k 5 2 1 1 9



65

< CQ
Össze

sen< OD < CQ < 03 <
>

CQ
> > > > > >

A lag i
B é k á s m e g y e r 1 i
B u d a fo k 1 í 2
B u d a k a lá s z 1 1
C se p e l 1 1 2
C s illa g h e g y 1 — 1
D u n a h a ra s z t i 1 1 1 — 3
D u n a k e s z i — —• — 1 — — — — 1 _ — 1 _ 3
F e lsö g ö d — — — — — 1 1 — — — — — — 2
G y ö m rö 1 1 2
Irsa 1 1
K isp e s t 1 í 1 — — 1 — — — 1 — — — 5
K is ta rc s a — í 1
M a g ló d  - 1 — 1
N a g y té tén y 1 1

)h P e s t s z e n te r z s é b e t 1 1 2
P e s ts z e n tlő r in c — — 1 — 2 1 1 í 2 _ — — _ 8
P e s tú jh e ly 1 — — — — — — í — — 2 — — 4
R á k o s c s a b a 1 1

a> R á k o sh e g y 1 — — 1 1 — — — — — — — — 3
R á k o s k e re s z tú r — í 1 1 — 3

03 R á k o s lig e t 1 1
R á k o sp a lo ta — 2 1 — 3 1 1 í 1 1 1 — — 12
R á k o ssz e n tm ih á ly — 1 1 1 1 — 1 í — 1 — 1 í 9
S a sh a lo m — 2 1 — — — — — — — 1 1 í 6
S o ro k s á r 1 1
S z e n te n d re í 1
T a k so n y 1 1
Ú jp e s t 1 — 1
V e c sé s 1
P á ty 1 1
S z ő d lig e t 1
Z só f ia lig e t — 1 1
T ö rö k b á l in t 1

CTJ
■o
o ig a z o lt 3024 1655 3607 2946 2553 2709 2021 1656 3890 3482 2878 2065 3424 35640

ig a z o la tla n 15 10 — — — — 9 — — — 1 16 1 52
s

•
3C03 n é m e t 6 _ 2 _ _ 2 1 _ 1 12

a n g o l — — — — 1 1 1 3 8 11 1 — _ 2603 fiz ik a i g y a k . — —■ — — 38 49 — — — — 61 30 32 210
Ö£ te rm , ra jz i g y a k . 42 35 49 29 — — — 155'03 m ű v é sz e ti  r a jz 4 4 6 7 8 8 6 3 1 4 2 3 _ 56

á b rá z o ló  g e o m . 20 2 2 — 24
T3 v ív ás 2 4 6 7 3 3 25
O)

Q£ k ü lö n  to rn a 4 1 5

*5 te l je s  f ize tő 35 33 41 36 40 42 3 0 28 59 43 48 33 32 500
s te l je s  m e n te s 1 1 4 3 4 4 4 5 5 10 6 2 6 55
H k e d v e z m é n y e s 5 5 10 7 10 9 7 9 5 10 6

1
3 6 92
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4 — — 1 5 3 3

1 15 19 10 9 _ 16 — — 9 15 — 13 — 11 19 — — 15 — 11 9

£0
2 20 17 18 11 — 15 — — 13 15 — 7 — 20 13 — — 22 — 23 26
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4
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4
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> 3 6 9 20 27 2 16 18 8 7 — 23 26 — — 22 — 11 — — — 9
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1 36 19 7 6 1 8 10 9 — — 10 7 10 — 17 — — — — — 7
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3 17 19 — 20 20 14 — — 16 18 9 — 4 — — — — — —
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Általános előmenetel.*)
IA IB IIA IIB IIIA 1IIB IVA 1VB V VI VII VIIIA VIIIB Ö sszesen
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A z isk o la i  fe lsze re lé s  é r té k e .

G y a ra p o d á s Á llo m án y

vétel
d a ra b

aján d ék
d a ra b

é r té k
P d a ra b é r té k

P

B ú to ro k 1.270 5 0 .0 0 0 .—
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 41 46 1 .050.— 20.225 134 .085 .—
Iro d a lm i o s z tá ly k ö n y v tá r 32 — 6 3 .— 2.561 7 .0 4 0 .—
Ifjú sá g i k ö n y v tá r 12 35 3 2 4 .— 1.683 4 .4 5 4 .—
Ö n k é p z ő k ö r i  k ö n y v tá r — — ------ 3.015 2 6 .0 6 7 .—
M o d e rn - iro d a lm i s z e r tá r 3 — 10.— 775 3 .4 8 5 .—
K la s sz ik a  f ilo ló g ia i s z e r tá r — — ------.------- 523 5 .6 8 8 .—
F iz ik a i  s z e r tá r 241 11 2 .686 .92 1.637 39 .4 2 4 .8 8
T e rm é s z e tr a jz i  s z e r tá r 39 17 1.066.— 13.907 2 0 .7 5 2 .—
D a l-  é s  Z e n e e g y e sü le ti  K ö n y v tá r  

é s  h a n g je g y tá r 7 — 6 7 .6 6 978 5 .0 0 6 .6 6

Z e n e s z e r tá r — — ------.------ 46 2 .8 6 4 .—
M é rta n i s z e r tá r 1 — 6 .8 0 293 4 .0 3 9 .5 3
T ö r té n e t- fö ld ra jz i  s z e r tá r 2 1 24.01 300 2 .5 2 7 .4 4
M ű v é sz e ti  r a jz s z e r tá r  

K é p z ő m ű v é sz e ti  K ö r 20 55 7 1 5 . - 2 .169 13 .893.—

T o rn a  s z e r tá r 10 — 2 2 0 . - 491 4 .5 0 7 .—
E g é s z s é g ta n i  s z e r tá r — — ------ . ------ 34 5 6 .—
É re m g y ű jte m é n y — 3 1.— 1.461 2 7 8 .—
K é p tá r — — 3 0 0 . - 93 16.500.—
V e títő k é p e s  g y ű jte m é n y — • ------ 2.731 1 .3 6 5 . -

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 m, 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. Rajszertár: 
26.32 m2. Mértani szertár: 31.92 m2. Rajzterem: 101.08 m2. Díszterem 
180 m2. Dísztermi karzat: 84.66 m2. Mellékhelyiségek: 23.69 m2, 3 m2. 
Udvar: 3800 m2.

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



A tanulók számának alakulása.

1
ny. m.

II
ny. ni.

III
ny. m.

IV
ny. m.

V
ny. m.

VI
ny. m.

VII
ny. m.

V ili
ny. m.

Összes«
nyilv. I  mag.

ín
együtt

1920/21 125 12 96 3 95 í 82 4 56 7 58 7 48 7 46 2 6 0 6 43 649
19 2 1 /2 2 116 8 111 8 82 91 2 56 3 58 4 58 3 48 6 6 2 0 34 654
19 2 2 /2 3 118 4 108 3 116 2 83 2 60 6 56 3 49 2 60 1 6 5 0 23 673
19 2 3 /2 4 105 3 107 5 98 1 108 2 58 1 57 — 52 3 51 5 6 3 6 20 656
19 2 4 /2 5 95 9 107 1 96 4 86 3 57 4 53 2 54 2 47 2 5 9 5 27 622
1 9 2 5 /2 6 83 — 79 I 104 81 2 58 3 48 — 49 — 51 — 5 5 3 6 559
19 2 6 /2 7 75 3 85 2 75 1 102 1 54 3 48 2 48 1 45 1 5 3 2 14 546
19 2 7 /2 8 83 3 65 82 2 73 2 92 — 48 1 47 1 49 1 5 3 9 10 549
19 2 8 /2 9 82 3 72 2 52 85 1 52 1 87 1 46 — 46 1 5 2 2 9 531
1 9 2 9 /3 0 121 3 71 2 63 2 50 2 75 — 46 1 88 2 43 — 5 5 7 12 569
1930/31 119 2 105 1 64 2 61 46 — 73 — 51 1 87 — 6 0 6 6 612
1 9 3 1 /3 2 149 2 103 2 9 6 2 66 1 45 — 40 — 71 — 49 2 6 1 9 9 628
19 3 2 /3 3 93 3 128 2 86 3 89 1 52 1 45 — 39 2 65 — 597 12 609
1 9 3 3 /3 4 112 1 89 4 112 1 75 1 64 — 49 1 46 — 35 2 5 8 2 10 592
1934 /35 117 1 102 2 84 1 96 2 74 — 62 — 44 1 45 1 6 2 4 8 632
1 9 3 5 /3 6 112 — 108 — 92 1 81 — 90 2 69 — 60 — 41 1 6 5 3 4 657
1936/37 107 — 104 — 101 1 82 — 60 — 86 1 64 1 59 — 6 6 3 3 666
1937 /38 108 — 102 2 97 95 3 64 — 64 — 85 4 60 — 675 9 684
19 3 8 /3 9 79 101 — 106 H 83 — 65 s 63 — 60 — 81 1 638 a 64f>

XI. PÁLYADÍJAK, ÖSZTÖNDÍJAK ÉS JUTALMAK.

Pályadíjak.
Az országos középiskolai tanulmányi versenyen történelemből máso

dik’helyen győztes Déri János VIIIB o. t. egy tízkoronás aranyat kapott 
Kund László hagyatékából.

Felbier Pál 300 P pályadíjat adott a következő tétel kidolgozására: 
„A gyáripar jelentősége Magyarországon“. Ebből az öszegből 100—100 P 
pályadíjat kaptak Horváth László VIIIA, Ráth Szabolcs VIIIA és Déri 
János VIIIB o. t.

1889-ben érettségizettek 300 P-s jutalmat adtak pályaművek díja
zására. „A légvédelem fizikai feladatai“ c. dolgozatáért 50 P-t kapott 
Taksony György VIIIB, 50 P-t kapott Bartók László VIIIB és 25 P-t 
kapott Dengelegi András VII. o. t. „A Felvidék szerepe a magyar történe
lemben“ c. dolgozatáért 75 P-t kapott Heckenast Gusztáv VI. és 25 P-t 
kapott Weinbretiner Rudolf VI o. t. „A Felvidék a magyar protestantiz
mus történetében“ c. dolgozatáért 50 P-t kapott Gyapay Gábor IVB és 
25 P-t kapott Tóth-Szőllős Mihály IVA o. t.

Roth-Teleki Johanna grófnő alapítványának 10—10 P-s pályadíjait 
dolgozataik alapján Forgács Péter VII, Kirschner Zoltán VIIIA, Ungar 
György VIIIA és Majercsik Zoltán VIIIB o. tanulók nyerték el.

Gretzmacher Jenő-alapítvány 24 P-s pályadíját Vidor Miklós VI. o. 
t. nyerte el magyar irodalmi dolgozatával és novellájával.

Dr. Serédi Lajos-aMpítvány 27 P-s pálya díját Weinbrenner Rudolf
VI. o. t. nyerte el vers-műfordításaival.

Münnich Aladár-alapitványból Farkasdy Zoltán VI. o. t. 20 P-t, 
Szomolányi József V IIIA  o. t. 10 P-t kapott műsortervezetéért.

Harkányi János matematikai pályázatának 10—10 P-s díjait Bún 
Tamás VII. o. és Varga-Horváth József VI. o. tanulók nyerték el. A döntő
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versenybe bejutottak még Gellert István VI., Králik Dezső VI., Taksony 
Károly VI., Szita Andor VII. o. tanulók.

Az IA osztály vándordíját, a díszkoszdobó fiút ábrázoló bronzszob
rocskát Barla Endre IA osztályú tanuló nyerte el, mint aki társai között 
a latin nyelv tanulásában legjobban kitűnt.

Ösztöndíjak és jutalmak.
A Horthy Miklós ösztöndíjalapból 200—200 P-t kapott Groff Emil 

VIIIB és Varga-Horváth József VI. o.t.
Állami köztisztviselői 100 P-s ösztöndíjat kapja Zulauf Tepfil VI. o. t.
A Benczúr Gyula Képzőművészeti Kör 15 P-s jutalmát Komáromi 

Károly VIIIA o. t. ifjúsági elnök kapta kiváló eredményes munkásságáért.
A Dal- és Zeneegyesület 15 P-s jutalmát az egyesületben kifejtett 

buzgó munkájáért Kovács Ferenc VIIIA o. t. kapta.
A Deák-téri evangélikus német egyház 30 P-s jutalmát Hesp Vilmos 

IVA o. t. kapta a német nyelv tanulásában való kiválóságáért.
Deckner Marcell 100 P-s adományából 20 P jutalomdíjat Gyapay 

Gábor IVB o. t., 10—10 P jutalomdíjat Bernhardt Béla IIIB o. t., Aszta
los Gábor IB o. t. és Urbancsok Ferenc IB o. t. kapott. 50 P-t szegény 
tanulók tandíjsegélyére fordítottunk.

Dr. Doroghi Ervin 200 P-s adományából 30 P jutalomdíjat kapott 
Kadó Tamás V IIIB  o. t., 55 P-t szegény tanulók tandíj segélyére fordí
tottunk. Az adomány fennmaradó részét a jövő tanévben.fogjuk diákjóléti 
célra felhasználni.

Az 1894-es érettségizők 27 P-s jutalomdíját Rajtár József IIB o. t. 
kapta, mint jeles előmenetelü, törekvő és kiváló tehetségű tanuló.

Az 1906-os érettségizők 16 P-s jutalomdíját v. Szepetneki János 
VIIIB o. t. kapta, mint jó előmenetelü evangélikus érettségiző tanuló.

Az 1908-as érettségizők 40 P-s ösztöndíjából 20—20 P-t kaptak Hesp 
Vilmos IVA o. t. és Kucsmán Árpád IIB o. t., mint jeles előmenetelü, 
törekvő és kiváló tehetségű tanulók.

Az 1909-es érettségizők 50 P-s ösztöndíját Fritzsche Andor VIIIB 
osztályú kiváló tanulónak adtuk.

Az 1915-ös érettségizők „kalokagathia“ alapítványának 20 P-s juta
lomdíját Mikó Miklós VIIIA osztályú internista testgyakorlásban is kiváló 
jeles tanuló kapta,

Fellner Henrik-alapítványból 40—40 P-t Boross Árpád VIIIA o. t. 
és Taksony György VIIIB o. t. kapott.

Galli Lajos-alapítvány 12 P-s ösztöndíját Bárczy Detre VIIIA o. 
intemista testgyakorlásban kiváló, jóviseletű, jellemes tanuló kapta.

Góbi Imre-alapítvány 16 P-s jutalomdíját Déri János VIIIB o. t., a 
történelemben elért kiváló eredményért kapta.

Egy hálás tanítvány 10 P-s jutalomdíját Erdélyi Miklós IB o. 
kiváló tanuló kapta.

Hajdú Endre korán elhunyt kedves tanítványunk emlékére tett ala
pítvány 20 P-s jutalomdíját Kovács Béla IIIA o. t. kapta.

Heinrich Teddy-alapít vány 10 P-s jutalomdíját Barla Endre IA o. 
t. kapta.
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Hősi halottak-emlékálapítvány 12 P-s jutalomdíját Maier József 
VIIIB o. t. érdemelte ki, mint olyan cserkész, aki személyes példájával a 
legnagyobb nevelő hatást tette cserkésztársaira.

Kátai Tivadar 40 P-s adományát Ungar György VIIIA  osztályú 
vallástanból kiváló tanuló kapta.

Dr. Kelemen Frigyes Ottó 40 P-s jutalomdíját Zulauf Richárd IYB
o. t. kapta, mint a latinból kiváló tanuló.

Mauthner Alfréd-alapítvány 55 P-s ösztöndíjából 40 P-t Sándor 
János VIIIB o. és 15 P-t Szalay Károly VII. o. példás magaviseletű, jeles 
tanulók kapták.

Névtelen hálás szülő 100 P-s adományából 50 P-t kapott Majercsik 
Zoltán VIIIB osztályú kiváló tanuló. 50 P-t szegény tanulók tandíjsegé
lyére fordítottunk.

Névtelen 30 P-s adományát Vas József V. o. t. kapta.
Egy kitűnő volt növendékünk 100 P-s adományából 40 P-t Rázgha 

Zoltán VI. o., 20—20 P-t Reiner Károly és Prohászka József V. o., 10—10 
P-t Merényi Miklós V. o. és Gönczi Sándor IIIA  o. tanulók kaptak.

Névtelen adakozók 30 P-s adományából 10—10 P-t kaptak Pfahler 
Pál IIIA o., Hegedűs László és Szuchovszky Gyula IB o. tanulók.

Névtelen hálás szülő 50 P-s adományából 25 P-t kapott Gabulya Miklós 
IIA  o. t. és 25 P-t szegény tanulók tandíjsegélyére fordítottunk.

Névtelen adakozó 50 P-t adományozott Kovács Ferenc VIIIA o. 
tanulónak a Dal- és Zeneegyesület hangversenyén való szép szerepléséért.

Orosdy Lajos korán elhunyt kedves tanítványunk emlékére adomá
nyozott 50 P-s jutalomdíjat Varga László V. o. példás magaviseletű, 
szelidlelkű tanuló kapta.

Perl Jenöné született Ladányi Klári-alapítvány kamatából 37 P-t 
Saár István VI. o., 30 P-t Heckenast Gusztáv VI. o. tanuló kapott a 
magyar nyelvben tanúsított kiváló előmenetelért.

Sax Frigyes-alapítvány 13 P-s jutalomdíját Merényi Miklós V. o. 
tanuló kapta az iskolai dolgozatokban és a fogalmazásban való kiválóságáért.

Dr. Simon Sándor egykori kiváló tanítványunk 25 P-s jutalomdíját 
a magyar nyelv és irodalom tanulásában elért eredményéért Babos István
VI. o. t nyerte el.

Szántói Körössy Pál László-alapítvány 17 P-s jutalomdíját Martono- 
vics Ferenc IB o. szegénysorsú, jó előmenetelő, tehetséges tanulónak ítéltük 
oda.

Dr. Szigethy Lajosnak a tanárok gyermekei javára létesített alapít
ványából egyenként 52 P 50 f ösztöndíjat kaptak v. Dengelegi András
VII, Jánossy György VI, Jánossy Ferenc IIIB  és Kilczer Gyula IIB o. 
tanulók.

Szögyén Tibor 25 P-s jutalomdíját Tobak Tibor VIIIB o. t. kapta.
Tomcsányi Mór és felesége Vladár Mária-alapítványból 40 P-t Boros 

László mint a Felvidékről származó törhetetlen magyarérzésű, az alapító
val rokonságban levő VI. o. tanuló kapta.

A Volt Növendékek Egyesületének 50—50 P-s ösztöndíjaiban része
sültek: Marschalkó Gyula VIIIA, Spreitzer Ferenc VIIIB, Forgács Péter
VII., Kappel LászlóVII., Králik Dezső VI. és Berkovits Péter IVA o. 
tanulók.
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Dr. Szigethy Lajosné született Brósz Erzsébet alapítványából kitün
tető jutalomkönyvet kaptak a szép kultuszáért: Radó Tamás VIIIB o. t. 
mint szépíró, Zoltán Pál V IIIB  o. t. mint zenész, Marschalkö Gyula VIIIA
o. t. mint szavaló és Szomolányi József VIIIA o. t. mint festő.

Dr. Renk Ernő jutalomkönyvét Stromfeld János VIIIB o. t. kapta.
A British Council angolnyelvű jutalomkönyveit a következő tanulók 

kapták: Szabó Gusztáv V IIIA  o., Jaezina István VII. o., Damokos Tamás 
VI. o. és Margitay Gedeon V, o. tanulók.

Jutalomkönyvet kaptak az iskola következő kiváló tanítványai: 
Boross Árpád VIIIA, Bartók László VIIIB, Liebner István VIIIB, Nemes
hegyi Péter VII., Pető István VII., Münnich Antal VI., Siki Béla VI., 
Deckner Gábor V., Hajdú Pál IVA, Gaeng János IVB, Barlai Zoltán IIIA, 
Bálint István IIIA, Berecz Lajos IIIB, Huppert Iván IIIB, Deák Károly 
IIA, Lipták László IIB, Moravcsik Mihály IA, Schilling Endre IA, 
Györgyey Illés IB és Móricz Pál IB o.

Az Ifjúsági Segélyegylet évvégi jutalmazó segélyeit kapták: Komá
romi Károly VIIIA 25 P, Szita Andor VII. 25 P, Skrileez Győző V. 25 P, 
Tóbik János V. 25 P, Gáncs Aladár IVA 25 P, Heckenast Ottó IVA 20 P, 
Rózsa Sándor IVA 20 P, Tóth-Szőllős Mihály IVA 20 P, Varsányi Alfonz 
IVB 20 P, Patay István IIIA  25 P, Czipott György IIIB  20 P, Linczényi 
Adorján IIIB  20 P, Tiroly Károly IIIB  15 P, Győrbíró Károly IIA 10 
P, Krump Sándor IIA 20 P, Rajtár József IIB 15 P és Révész Tamás IA 
20 P.

A  ta n u ló k n a k  j u t t a t o t t  jó té te m é n y e k  ö ssze g e :

Az elengedett tandíj és üzemi díj ....................... ....................  7179.— P
Az elengedett internátusi díj .................................................  1200.— P
Pesti ev. magyar egyháztól szegény tanulók ebédeltetésére 500.— P
A Volt Növendékek Egyesületének karácsonyi segélye .... 440.— P
A Volt Növendékek Egyesületének segélyalapjából szegény

tanulók tandíjára.................... ......................................... 60.— 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_____ _ 1400.— P
Az Ifj. Segélyegylet érettségi díjra ....... .......................... . 365.— P
Az Ifj. Segélyegylet a tanulók tejellátására ........, ....... . 300.— P
Az Ifj. Segélyegylet évvégi jutalmazó segélyekre ..... . .... 350.— P
Az Ifj. Segélyegylet táborozó cserkészeknek .... .... .... .... 120.— P
Az Ifj. Segélyegylet szegény tanulók gyorssegélyére .... .... 41.78 P
Az Ifj. Gyámintézet tanulók segélyezésére ....................... 212.44 P
Az Ifj. Gyámintézet a tanulók tejellátására ......................  80.— P
Az igazgató rendelkezési alapja tandíjra .... .... ..............  165.— P
A tanári kar vizsgadíj elengedése ................. ......................... 287.50 P
Pályadíjak ................................................................... .........  741.— P
Ösztöndíjak és jutalmak .... ....... . ...............  .... ..............  1805.— P
TÉBE segélye ................................  ......................................  300.— P
Tandíjsegélyek adományokból .........................................  180,— P

összesen: 16.226.72 P
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XII. AZ INTÉZET ALAPÍTVÁNYAI.

Újabb alapítvány. Dr. Szigethy Lajos c. igazgató, egykori kedves tanár
társunk m ég a m egelőző tan év  folyam án tek intélyesen  m egnövelte tanárgyer
m ekek javára te tt a lap ítványát. Annál értékesebb ez a nem eslelkü adomány, 
m ert ez nem  egy  hatalm as vagyon szerény, jótékonykodó töredéké, hanem egy  
lem ondani, takarékoskodni tudó tanári házaspár életének  gondosan félretett 
tartaléktőkéje. A z 1937. nov. 29-én kelt alapítólevél lényegesebb pontjait it t  
közöljük.

„1. Az alapítvány neve: ,,Dr. Szigethy Lajos ösztöndíjalapítványa Szi
g e th y  Lajosné Brósz E rzséb et és ennek édesanyja Brósz Jónátné Bielek Kor
nélia  em lékére.” R övid ítve: „Szigethy-B rósz alapítvány.”

2. A z alapítvány célja, hogy annak a 7. pont szerint felosztásra kerülő 
jövedelm éből a D eák-téri evangélikus testvéregyházak  három  iskolájába .(fiú- 
gim názium , leánygim názium , elem i iskola) járó m egfelelő előm eneteld és ma- 
gaviseletü  olyan evan gélikus tanulók részesüljenek a tan testü let által az ala
p ítványi hatóság jóváh agyása  m ellett m egállapítandó egyenlő összegű ösztön
díjban, kiknek szülője a  három  iskola valam elyikének szolgálatban levő rendes 
tanára, tanárnője, tan ítója , tanítónője, ideértve a tényleges rendes énektaná
rokat is. Néhai V idovszky Kálm án kiváló érdem einek elism eréséül az ő árvája, 
Tam ás, amennyiben fen ti iskolák valam elyikének m gefelelő előm eneteld és 
m agaviseletü  tanulója, az  ösztöndíjban szintén részesítendő.

A z ösztöndíj, m elyben  a  tanárgyerm ek ezen alap ítvány jövedelméből 
részesül, egyéb ösztöndíjak , segélyek  odaítélésénél figyelem be nem  vehető, 
vagy is  aki ebben az ösztöndíjban részesül, egyéb ösztöndíjaknál, segélyezések
nél a  többi tanulókkal szem ben  hátrányos helyzetbe nem  kerülhet.

M indegyik. isk o la  ta n testü le té i külöh-külön m egállap ítja  az ösztöndíjban 
részesítendő tan ítványok  névsorát és ez alkalom m al titkos szavazással m eg  
nem  felelő m agaviselet, illető leg  előm enetel m iatt az iskolájuk tanár- vagy  
tanítógyerm ek ta n ítván yát az illető iskolai évre ezen ösztöndíj élvezetéből 
kizárhatja.

3. A z alapítványi hatóság  a Budapesti D eák-téri Á gosta i H itvallású  
E vangélikus testvéregyházak  képviselőtestülete.

4. A z a lap ítvány vagyona a  Budapest Székesfőváros Dunajobbparti 
résznek 237/14. szám ú telekkönyvi albetétben A— 1. sorsz. 7207/1/159-14. 
hrszám  a la tt fe lvett, B udapesten az I. kér. K risztina-körút 159. szám  alatt 
fekvő háznak részét képező s ezen alapítvány nevére írandó társasház tulajdoni 
illetőség, m ely 1 udvari szoba, 1 előszoba, konyha, kam ra, fürdőszoba, klosetből 
álló lakásból, a hozzátartozó padlás- és pincerekeszböl s  a  közös telek  274/10.000 
részéből áll, 8700 ar. P , azaz N yolcezerhétszáz aranypengő értékben.

5. Az alapítvány vagyonát a Budapesti D eák-téri ág. hitv. evangélikus 
testvéregyházak pénztára  kezeli az alapítványi hatóság  felügyelete m ellett, 
pénztári szabályzatnak m egfelelő  módon.

6. Az alapítványról külön -számadás vezetendő, am ely az alapítványi 
h atóság  által k ikü ldött szám vizsgáló-b izottság által m egvizsgálva, utóbbinak 
je len té se . kapcsán terjesztendő az alapítványi hatóság  elé.

7. Az alapítvány év i jövedelme, az esetleges kezelési költségek  levoná
sával a  következőképen használandó fel:

a) A  tiszta  jövedelem  öt (5%) százaléka évenként tartalékként tőké
sítendő, m ely tök e s annak időközi kam atai szükség esetén  az esetleges 
jav ítási költségek, üresedés, stb., végül az adóm entesség m egszűntével a  fe l
osztandó jövedelemben előálló hiány pótlására is fordítható. H a azonban ez a 
tartalék  idővel nagyobb összegre szaporodna fel, az ingatlanba befektetendő, 
s  ezzel az alapítvány á llaga  növelendő.

b) A tiszta  jövedelem nek fennm aradó része a  2. pont értelm ében hasz
nálandó fel. A z év i jövedelem ből fe l nem használt rész a tartalékhoz csatolandó.

c) Am íg az a lap ítván y  jövedelméből az átírási illeték  törlesztése és az 
első csonka év kevesebb jövedelm e folytán  az egyelőre 420 ar. P, azaz N égy
százhúsz arany pengőnyi ösztördíjak k iegészítésére felveendő tartozás le  nem  
törlesztetik , évenként csak  a fennmaradó körülbelül N égyszázhúsz pengőnyi 
összeg  kerülhet k iadásra.
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Az evangélikus egyházi pénztár kezelésében:

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

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

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

7%-os Pesti Magyar Kereskedelmi Bankzáloglevél) 
1915-ös érettségizők „kalokagathia“ alapítványa
Egy hálás tanítvány alapítványa _____ ____  .... ...... ....
Fellner Henrik alapítványa ... .... .... .... .... .... .... .... ....
Galli Lajos-alapítvány ......... ....  .................... ....... .... ....
Góbi Imre-alapítvány ....... ........ .... .... .... .;......c .........
Gretzmacher Jenő-alapítvány .... .... .... .... ....• ............. .......
Heinrich Teddy-alapítvány ............. ................................... . ....
Dr. Hajdú Ödön és neje Jámbor Ilonka Hajdú Endre emlék

alapítványa .......-  .........  .... ...............  .... .... .... ....
Hősi halottak-alapítvány .... .... .... .... ............. : .... .... ....
Lamm Dezső-ösztöndíjalapítvány .... .... ............... .........  ....
Mauthner Alfréd-alapítvány .............. ............. .... .... ....
Münnich Aladár alapítványa (40 font névértékű 4^% -os 

Budapest Székesfővárosi kölcsönkötvény) ..„ .... .........
Sax Frigyes-alapítvány .... ..ALII
Dr. Serédi Lajos-alapítvány . . . . . .  .... ....... .... ....
várdombi Simonyi Ágoston-alapítyány _(a DgákJéri evan

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

Szigethy Lajosné szül. Brósz Erzsébet jutalomkönyvosztó- 
alapítvány (felerészben az evangélikus leánygimná
zium javára) _____ ___ _ .... .... .... .... .........  .........

Perl Jenőné szül. Ladányi K lári-alapítvány______ ___  ....
„Szigethy-Brósz“ alapítvány a tanárok gyermekei javára 

(a testvérintézetekkel együtt) ingatlanba fektetve ....

A magyar egyház pénztárának kezelésében:

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

Tomcsányi Mór és felesége, Vladár Mária emlékezetére léte
sített tanulmányi alapítvány ..........................  .........

Iglói Szontagh György-alapítvány bankrészvényekben n. é.....

A Magyar Orsz. Központi Takarékpénztár Részvény- 
társaság kezelésében:

Szántói Körössy Pál László jutalomalapítvány (120 dollár 
névértékű 71/4%-os Magyar Országos Központi Taka

rékpénztár-záloglevél) .................. . - ........................

1035.28 P

578.30 P 
800.— P

1708.88 P 
686.76 P  
.312.53 P 

2578.70 P 
409.— P
548.30 P 
914.50 P 
198.29 P

400.— P 
478.08 P  
135.49 P 

2059.30 P

660.65 P 
500.47 P 
934.71 P

4496.16 P  
1644,39 P

8700.— P

1688.80 P

1495.16 P 
500.— P

600.— P
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A  Magyar Jelzálog Hitelbank kezelésében (Yárkonyi 
Oszkár dr. ügyvéd, egykori tanítványunk nevén) :

1889-es érettségizők gyűjtése egy intézeti vidéki telep léte
sítésére ...... ......................................................................... 1008.— P

A Volt Növendékek Egyesületének kezelésében:

1918-as érettségizők Rátz—Tóth-alapítványa (befektetve 
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 Egyesülete 
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., Amerikai-út 
31.578. és 31.577. új hrsz. telekbe ................................

Az igazgatói kezelésben:

Kirándulási alap ......................................  .... ........................... 222.58 P
Kund László-aranyak .............................................. ........... . 300.— P

XIII. A BUDAPESTI EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM 
VOLT NÖVENDÉKEINEK EGYESÜLETE.

1. Évi jelentés az egyesület működéséről.

A gimnázium fennállásának századik évfordulóját 1923 június 
10-én ünnepeltük. Ennek előkészítésében a volt növendékek már osztályon
ként szervezve vettek részt és 1924 február 12-én megalakították az 
egyesületet, amely a most lefolyt tanévvel betöltötte működésének tizen
ötödik esztendejét.

Működésünk alapjául szolgáló alapszabályainkat egy évtized múl
tán a követelményeknek megfelelően módosítottuk. Az új alapszabály
zatot a m. kir. belügyminiszter 1934 szeptember 14-én 182.589/VIII. a. 
szám alatt jóváhagyta és az 1935 június hó 22-én megtartott közgyűlé
sünk napjával lépett életbe.

Az 1938 évi június 10-én tarto tt közgyűlésünkkel és társasvacso
ránkkal egyidőben tarto ttak  érettségi találkozót az 1898., 1908., 1913., 
1918. évbeliek. Az 1913-ban érettségit te tt VIII. osztály díszes emlék
könyvet adott ki dr. Heckenast Gusztáv és ifj. dr. Oravecz Pál szer
kesztésében.

A társasvacsorán dr. Pósch Gyula elnök köszöntötte az évi közép
iskolai tanulmányversenyen győztes jelenvolt ifjakat. A köszöntésre a 
három ifjú közül Antal Gyula válaszolt. Dr. Hittrich Ödön ügyvezető 
elnök az ünneplő évfolyambelieket üdvözölte, akiknek nevében dr. Béla- 
váry Burchard Andor, Münnich Aladár, dr. Oravecz Pál, dr. Hollós Pál 
szólották.
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Az 1939. évben közgyűlésünket június 12-én tartottuk, utána tá r
sasvacsorára gyűltünk össze Gundel városligeti éttermében. Jubiláltak 
az 1889., 1899., 1909., 1914., 1919. és 1929-ben érettségizett volt növen
dékek. Most is felhívtuk a találkozót rendező osztálymegbízottakat, hogy 
lehetőleg velünk kapcsolatban tartsák a találkozót, mert a közös ünnep
lés fokozza azok jelentőségét és erősíti az összetartozás érzetét. Velünk 
együtt ünnepeltek azok a volt növendékeink, akik 1889., 1899., 1909., 
1914., 1919., 1929-ben tettek érettségit. Osztálymegbízottaik: Scholtz 
Kornél dr., vitéz Mátyásfalvy Glatz Erich dr., Haberern György és 
Ország Sándor dr., de Chátel Ottó, Elischer Pál, Scholz László.

Felhívtuk az újabb (1924—1935) évfolyamok osztálymegbizottjait, 
hogy igyekezzenek már elhelyezkedett osztálytársaikat az egyesületnek 
tagokul megnyerni.

Felszólítottuk azokat, akik ifjúságunk megsegítésére több évre 
szólóan bizonyos adományösszegek fizetésére kötelezték magukat, hogy 
a folyó évre esedékes összegeket a segélyző alap javára küldjék be a 
postatakarékpénztári számlánkra (45.506. sz.). Az 1939. évi eddig befi
zetett adományok összege 2645 P.

Az elnök és az illetékes bizottság a segélyző alapból a következő 
segélyeket utalta ki:

1. Gimnáziumi tanulók részére. Karácsonyi segély 1937-ben 460 P ; 
tandíj, tejellátás, ösztöndíj, ingyenebéd 750 P ; karácsonyi segély 1938- 
ban 500 P, — összesen: 1710 P. (Részletesen a tavalyi iskolai értesítőben 
és az idei évkönyvben.)

2. Főiskolai hallgatók részére. Beiratás- és tandíjra Jakab Miklós 
150 P, Paulinyi Ernő 150 P, Stohl Gábor 150 P, Tóth Gyula 150 P, Juhi 
Béla 120 P ; vizsgadíjra: Sikuta Gusztáv 72.50 P, Juhi Béla 46.60 P, Munz 
Frigyes 50 P, — összesen: 889.10 P.

A segélyre fordított teljes összeg: 2599.10 P.
Felhívjuk a segélyreszoruló főiskolai tanulóinkat, hogy kérvényei

ket segély elnyerése végett az Egyesület elnökségéhez címezve szeptem
ber 8-ig a gimnázium igazgatójánál adják be.

A Takarékpénztárak és Bankok Egyesülete ez évben is 250 P-t ado
mányozott az egyesületnek szegénysorsú diákok támogatására. Ebből az 
összegből négy 50—50 pengős jutalmat adtunk arra érdemes gimnáziumi 
tanulóinknak; 50 pengőt fordítottunk az egyesület fenntartására,

A leánygimnázium építési alapjára befizettük a megajánlott 1000 
pengős hozzájárulásunk utolsó részleteként 200 pengőt. A. Weber: 
Liederbronn című verskötetnek eladásából folyó számlánkra befolyt 180 
P-t átutaltattuk a kiadóknak.

Foglalkoztunk az egyesületi telkek értékesítésével. Erre nézve 
Münnich Aladár középítkezési tanácsos, választmányi tagunk, tervet 
dolgozott ki és szakvéleményt nyújtott át az egyesületnek. A választ
mány május 15-iki gyűlésén a szakelőadó meghallgatása és beható tár
gyalás után elhatározta, hogy a telkek értékesítését kedvezőbb áralakulás 
idejére halasztja.

Egyesületünk elismerő köszönetét fejezte ki dr. Légrády Ottónak, 
a Pesti Hírlap főszerkesztőjének a revízió érdekében kifejtett áldozatos 
felvilágosító munkájáért a Felvidék egyrészének visszatérése alkalmá
val. Üdvözöltük Tors Tibor országgyűlési képviselő, választmányi tagun-

J
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kát kormányfőtanácsosi kitüntetése és ifj. dr. Oravecz Pált egyetemi 
magántanári kinevezése ■ alkalmából.

Az 1939. május 15-én megtartott választmányi gyűlésünk dr. 
Pósch Gyula indítványára elhatározta, hogy egyesületünk első ügyveze
tőjének emlékére egy „Rátz László emlékserleg“-et szerez be, azt hasz
nálatba veszi, azzal a rendeltetéssel, hogy az é.vi rendes közgyűléseinket 
követő társasvacsorán az esetről-esetre felkért ünnepi szónok mond, a 
serleggel a kezében, alkalmi beszédet. A serleg első ízben a most tartott 
közvacsoránkon került használatba, amikor Rakovszky István társelnö
künk, egyesületünk alapítóinak egyike, mondotta a felavató beszédet. Öröm
mel közöljük, hogy a díszes ezüst serleget Münnich Aladár tagtársunk 
ajándékozta, az egyesületnek.

Megszereztük iskolánk számára Torkos Lászlónak, gimnáziumunk 
egykori tanárának és igazgatójának, a kiváló pedagógus írónak plakett
jét. Már a 100. évében levő tudós férfiú ünneplésében való részvételünk
ről tanácskoztunk, amikor halálhírét vettük. Temetésén ott voltunk és 
meleg részvétünket fejeztük ki a gyászoló családnak. Halottaink közé 
soroljuk még Folkusházy Lajos és dr. Koós Emil tagjainkat.

Legutolsó választmányi, gyűlésünk elhatározta, hogy néhai kiérde
mesült tanárunknak, Sulek Józsefnek arcképét Oppel Imre rajztanárunk 
által megfesteti.

Választmányi gyűlést tartottunk 1938. november 16-án, 1939. febr. 
24-én és május 15-én. Az első gyűlés után dr. Toporci (Tinnschmidt) 
Emil volt növendékünk tartott rendkívül érdekes élő adást, a totális 
revízióról. A folyó évi rendes közgyűlésünk után előadást tartott dr. 
Sárkány Sándor gimn. tanár „A visszaszerzett Felvidék és az Északkeleti 
Kárpátok“ címen.

A tagsági állapot lényegesen nem változott. Beléptek rendes tag
nak: Amár Rezső hites könyvvizsgáló’ (1921), Freund Imre ügyvezető 
(1908), Gróf György szig. g. mérnök (1933), dr. Grotta György ügyvéd- 
jelölt (1934), Gyóni Mátyás tanár (1932), dr. Holzmann Gyula orvos 
ótátrafüred (1913), dr. Kovácsi Gyula orvos (1932), Kurucz Gyula 
banktisztv. (1932), monori Kovács Jenő. g.-mérnök, Lóránt György 
g.-mérnök (1921), dr. Márkus Ervin orvos (1913), Orosdy Béla szigorló
orvos" (1933), Pálmai Kálmán tanárjelölt (1934), Sági Károly magánzó 
(1913), Werkner Jenő g.-mérnök (1933).

Kiléptek Sámuel József min. tan. (1902), Rejtő Jenő máv. főfel
ügyelő (1893), dr. Vázsonyi János ügyvéd (1917).

A belépés megkönnyítése végett ismételten közöljük, hogy az 
egyesületbe tagnak belépni szándékozók a belépési nyilatkozatot a pon
tos címük megadása és a tagság minőségének (alapító, rendes, pártoló), 
érettségi évüknek (osztálynak) megjelölése mellett egyszerű levelező 
lapon is beküldhetik. Kívánatra külön „Belépési nyilatkozat“-nyomtat
ványt küldünk.

Sokan vannak azok, különösen az újabb évfolyamokból, akik még 
nem tagjai egyesületünknek. Ezeket ezúton is belépésre szólítjuk fel. A 
mindig több és több áldozatot kívánó emberbarát! céljainkat csak nagy 
taglétszámmal, osztályonként való tömeges belépéssel valósíthatjuk meg. 
És e célok szolgálatában az „osztály“ mint kis egész, külön is kiveheti a 
maga részét áldozat (jutalom, emlék-alapítvány) hozatalával.

Tömörüljünk; egyesülésben az erő !
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2. Az Egyesület tisztikara és választmánya.
Tiszteletbeli tagok: I). Raffay Sándor püspök, titkos tanácsos, IV. 

Deák-tér 4. Glatz Oszkár festőművész, I., Városmajor-u. 32. dr. Lamotte 
Károly a Pesti Magyar Keresk. Bank. vezérigazgatója, V., Vigadó-u. 2. 
Légrády Ottó dr., a Pesti Hírlap főszerkesztője, V., Vilmos császár-út 78. 
Mikola Sándor ny. gimn. ig., c. főigazgató, VII., Vilma királynő-út 33. 
Stein Aurél ázsiakutató, 22, Manor Place, Oxford. Szelényi Aladár dr. 
ügyvéd, kormányfőtanácsos, IV., Váci-u. 3. Szigethy Lajos dr. ny. tb. igaz
gató, I., Krisztina-körút 159.

Elnök: Pósch Gyula dr., a Pénzintézeti Központ ügyvezető igazgatója, 
korm.-főtanácsos, VI., Benczúr-u. 41.

Társelnökök: Buday-Goldberger Leó dr., gyáros korm.-főtan., V., 
Arany János-u. 32., Hittrich Ödön dr. ügyv. elnök, ny. gimn. ig. c. főig., 
iskolai I. felügyelő, VII., Damjanich-u. 28/b. Rakovszky István dr. korm.- 
főtan., V., Tükör-u. 3. Scheuer Róbert gyáros, V., Rudolf rakpart 9.

Alelnökök: Bogsch Árpád dr. ügyvéd, korm.-főtan., VI., Andrássy-út 
5. Brechtel Frigyes dr. ezredes-hadbíró, VI., Teréz-körút 44. Gosztonyi 
László dr. ügyvéd, M. Á. K. igazgató, V., Fáik 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, iskolai 
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., Uri-u. 70.

Ügyészek: Gusztáv Kornél dr. ügyvéd, V. Báró Acél-U. 3. Neugröschel 
Endre dr. ügyvéd, V., Deák-tér 3.

Jegyzők: Fellner Vilmos dr., mérnök, VI., Benczúr-u. 11. Heckenast 
Gusztáv dr., orvos, XI., Horthy Miklós-út 128.

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, XI., Horthy M.-út 66 .
Választmányi tagok: Blatniczky Jenő, ev. lelkész, Cinkota, Bókay 

Árpád, az AEG Unió rt. budapesti vezérig., IX., Lónyai-u. 17. Bókay 
János dr. író, VII., Damjanich-u. 14. Berczelly Harry dr. ügyvéd, V., 
Nádor-u, 28. egerszalóki Czigler Béla gyáros, XL, Horthy Miklós-út 50. 
Elischer Ernő dr., kórházi sebészfőorvos, VIII., Szentkirályi-utca 27. 
Elischer Pál mérnök, V., Szabadság-tér 9. cser kúti Engel György ny. 
bankig., V., Ferenc József-tér 5—6. Fabinyi Géza dr. orvos adjunktus,
VIII., Szentkirályi-u. 29. Fellner Pál gyáros, VI., Benczur-u. 11. Fenyő 
Miksa dr. GyOSz ig-, V., Akadémia-u. 1. Ilaberern György szív.. tisztv., 
II. Margit-krt. 50. Kelemen Ferenc dr. ny. földhit. int. ig., II. Gömbös 
Gyula-u. 40/b. Kéler Tibor dr. kir. táblabíró, VII., Szinyei Merse-u. 7. 
Koós Miklós ezredes szárnysegéd, I., Ybl Miklós-tér 2. Kunwald
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Cézár festőművész, VII., Ajtósi Dürer-sor 31. Ligeti Pál műépítész,
VI. , Vilmos császár-út 23. Markos Olivér dr. Máv főügyész, X., Család-u. 
50. Moravcsik Gyula dr. egyet, tanár. VI., Benczúr-u. 31. Münnich Aladár 
középítési tanácsos, V., gróf Vigyázó-u. 8 . Oppel Henrik mérnök, VIII., 
Rákóczi-út 75. ifj. Oravecz Pál dr. főorvos, egy. m. tanár, IV., Kossuth L.-u.
17. Pözel István dr. ügyvéd, IV., Kaplony-u. 9. Práger Pád), a Ganz-Danub. 
vezérigazg., X., Kőbányai-út 31. Vitéz Raffay Béla, bírósági v. mérnök, II., 
Csalán-u. 33. Schreyer Endre vezérig., IV., Piarista-n. 12. Teasdale Ottó 
tüzoltófőparancsnok, VI., 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: Haintz Ödön dr. orvos, tanársegéd, VIII., 
Baross-u. 22. Holitscher Géza g. mérnök, I., Hieronimy-út 21/a. Kellner 
Ernő nyomdatulajdonos, V., Csáky-u. 10. Laszgallner Guido, VI., Csen- 
gery-u. 2 .

A tanári testület képviselői: Koch István dr., a gimnázium igazgatója,
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 ideje:
Az 1939—40-i egyesületi év végéig: Berczelly Harry, Czigler Béla, 

Fellner Pál, Kelemen Ferenc, Markos Olivér, Münnich Aladár, Pözel 
István, Schreyer Endre, Tors Tibor.

Az 1940—41-i egyesületi év végéig: Blatniczky Jenő, Bókay Árpád, 
Bókay János, Engel György, Fabinyi Géza, Höherem György, Kunwald 
Cézár, ifj. Oravecz Pál, Raffay Béla, Teasdale Ottó.

Az 1939. VI. 12-i közgyűlés az 1940—41-i év végéig választmányi 
taggá választotta Elischer Ernőt, ugyanezen időpontig meghosszabbította 
a következő választmányi tagok megbízatását: Elischer Pál, Kéler Tibor, 
Elischer Ernő, Koós Miklós, Ligeti Pál, Moravcsik Gyula, Oppel Henrik, 
Prager Pál, Vidor Pál, Werkner Lajos.

3. Pénztári és vagyoni állapot az 1938. évben.
A Budapesti Evangélikus Gimnázium volt Növendékei 

Egyesülete tisztelt Közgyűlésének
Budapest.

Tisztelt Közgyűlés!
Tisztelettel jelentjük, hogy Egyesületünk számadásait a lefolyt 1938. 

évben megvizsgáltuk és rendbenlévőnek találtuk.
Multévi jelentésünk szerint 1937. december 31-én a Magyar Általános 

Hitelbank, budapesti pénzintézet, a rendelkezésük alatt álló következő 
számlákat vezette:
Kötött kamatozású számlát ....... ............................... 1.062.— P és
folyószámlát ................................................................. 1.153.— P________

összesen: 2.215.— P állaggal
A múlt év folyamán tagdíjakból és adományokból 1.572.34 P 
kamatokból (költségek levonásával) ...... ..  .... 24,30 P folyt be,

3.811.57 P
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ezzel szemben a folyó kiadások ........ . .... .... .... —.1.584.30 P tettek ki
további .........................................................................  39.45 p
alantiak szerint a Hitelbanknál újonnan nyitott 

„Segély-Alap“ elnevezésű számlára vezettet
tünk át,

úgyhogy az 1938 év végével......................................  2.187.82 P
készpénzállomány mutatkozik a Magyar Általános Hitelbanknál, mégpedig
kötött kamatozású számlán .... ........ . ..................... 1.092.— P
és folyószámlán ..........................................................   1.095.82 P

Az elmúlt évben megindított segélyakció céljaira a Magyar Általános 
Hitelbanknál és a M. Kir. Postatakarékpénztárnál nyitott külön számlánkra
adományokból befolyt ........................... .... ...............  4.183.— P
kamatokból (költségek levonásával) ..........................  29.23 P

4.212.23 P
ezzel szemben segélyek címén folyósíttatott  ........... 2.480.— P
úgyhogy az 1938 év végével......................................  1.732.23 P
készpénz mutatkozik, mégpedig
a Postatakarékpénztárnál clearing-számlán ..............  184.23 P
a Magyar általános Hitelbanknál „Segély-Alap“

elnevezésű kötött kamatozású számlán ......... 1.548.— P
Ehelyütt megemlítjük, hogy a Hitelbanknál vezetett rendes szám

lánkra már 1937. év végén segélyezési célokra ......... 499.45 P folyt be,
mely összegből .............................. ............................. 460,— P_______
folyósíttatván — ugyanezen időben —, a fennmaradó 39.45 P
— mint fentebb említettük a Hitelbanknál újonnan nyitott „Segély-Alap“ 
elnevezésű számlára vezettük át. Ezen P 39.45 a hitelbanki „Segély-Alap“ 
számlán kimutatott összegben bennfoglaltatik.

A Pesti Hazai Első Takarékpénztár Egyesületnél 1937 december
31-én kötött kamatozású számlán .........  ..................... 1.361.— P
készpénzkövetelése volt egyesületünknek,
kamatokból (költségek levonásával) folyt be ....... 34.— P
úgyhogy az 1938 év végével ..................................... . 1.395.— P
készpénzállomány mutatkozik a Pesti Hazai Első Takarékpénztár Egye
sületnél kötött kamatozású számlán.

Egyesületünk ingatlanai:
1 . A XIY. (ezelőtt VII.) Amerikai-út 3/c és 3/d sz. alatti 285. 10. és 

ill. 285.20, összesen 570.30 négyszögöl kiterjedésű, a Budapest-balparti 
telekkönyvben 8166 betétsz. és 31.577 hrsz. és ill. 8167 betétsz. és 31.578 
hrsz. alatt felvett telkek.

2. A XIV. (ezelőtt VII.) 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 8.667 
P-ből 4.202 P-őt Egyesületünk, 3.533 P-t az Egyesületünk kezelése alatt 
álló Rátz-alap, 932 P-t pedig a Rátz és Tóth-alap folyósítván, annak tulaj
donjoga ezen összegek arányában illeti meg Egyesületünket és az említett 
két alapot.

Budapest, 1939. május 5.
Hánnos Róbert 

báró Ohrenstein György 
a számvizsgáló bizottság tagjai.
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XIV. ÉRETTSÉGI VIZSGÁLATOK.

A május 15, 16, 17 és 19-én tarto tt írásbeli érettségi vizsgálatokra 
a püspök úr a következő tételeket tűzte ki:

A VIIÍA o. számára:
1. A magyar nyelv és irodalomból: a) Irodalmi irányok és írói 

törekvések irodalmunk újabb korszakaiban; b) Nemzetiségeink viszonya 
a magyarsághoz és a magyar államhoz a nemzeti eszme megszületése óta.

2. A latin nyelv és irodalomból: Ovidius: Metamorphoses XI. 106— 
130. „Laetus abi t . . .  torquetur ab auro.“ Midas király megnyerte 
Bacchustól azon dőre kívánságát, hogy minden, amit megérintett, 
arannyá változott.

3. A német nyelvből: Petőfi Sándor levele Szemere Bertalanhoz.
4. A görög úyelv és irodalomból: Platon: Kriton (Teubner-szöveg- 

kiadás 64, 65. lap) I. cap. 10. sortól II. cap. 2. sorig. Kriton csodálkozik, 
hogy Sokrates a börtönben olyan jóízűen alszik, pedig már közeledik 
hazafelé a delosi ünnepi hajó, annak megérkezte után esedékes a kivég
zés. Sokrates kifejezi, hogy kora és az istenek akaratában való meg
nyugvása az alapja nyugalmának.

A VIIIB o. számára:
1. A magyar nyelv és irodalomból: a) Az ember tragédiájának 

eszmemenete és a műből levonható tanulságok; b) A fényképezés.
2. A latin nyelv és irodalomból: Ovid. Fasti I. 193—218. „Vix 

ego . . .  ubique iacet.“ Janus isten összehasonlítja a régi időket a költő 
korával és megállapítja, hogy a régi egyszerűség helyébe a kapzsiság 
lépett.

3. A német nyelvből: Felvidéki testvéreink visszatéréséhez. Rész
letek Hóman Bálintnak a M. Tört. Társulat 1938 nov. 7-i közgyűlésén 
mondott elnöki megnyitóbeszédéből. Századok, LXXII. évf. 9—10. sz. 
409—419. 1.

4. A görög nyelv és irodalomból: lásd VIIIA.
A június 5-től 14-ig tartott szóbeli érettségi vizsgálaton. Kemény 

Lajos esperes, kormányfőtanácsos elnökölt. A kormányt a VIIIA o. érett
ségi vizsgálatán Varga Sándor dr. tanulmányi felügyelő, a VIIIB osztályén 
dr. Mahr Károly igazgatóhelyettes képviselte.

A vizsgálatokon a VIIIA o..tanulói a következő eredményt, érték el:
Kitüntetéssel érett: Boross Árpád. (1)
Jelesen érettek: Bárczy Detre, Horváth László, Mikó Miklós, O'kányi 

Lajos, Szabó Gusztáv, Ungár György. (6 )
Jól érettek: Bauer János, Dános Péter, Grunwald Béla, Gündisch 

János, Marschalkó Gyula, Pásztor László, Ráth Szabolcs, Révész György. 
' ( 8 )

Érettek: Amtmann Ernő, Báyer Gyula, Brandtner Ferenc, Kir$chner 
Zoltán, Komáromi Károly, Kovalszky Viktor, Kovács Ferenc, Martin Ödön, 
Na^el Tamás, Pántyik János, Pázsy Lajos, Schréter Zoltán, Sirgkovics 
Zoltán, Szomolányi József, Varsányi Endre, Wurm Sándor. (16)

Két hónap múlva teendő javító érettségi vizsgálatra utasíttatott 5 
tanuló.

A vizsgálatokon a VIIIB o. tanulói a következő eredményt érték el:
Kitüntetéssel érett 7 tanuló: Bartók László, Bernhardt György, Déri 

János, Gréff Emil, Lieíkfer István, Márér József, Sándor János.
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Jelesen érett 11 tanuló: Deutsch Dénes, Fritzsche Andor, Hetényi 
László, Kanitz Vilmos, Majercsik Zoltán, Radó Tamás, Spreitzer Ferenc, 
Stromfeld János, Székely András, Taksony György, Werkner János.

Jól érett 13 tanuló: Braxatórisz Tibor, Doroghi Ervin, Keleti Kornél, 
Májer Tibor, Mandel Péter, Mauthner István, Porubszky Egon, Rózsa 
Károly, Somogyi Zoltán, vitéz Szepetneki János, Tobak Tibor, Tolnay 
János, Zolnay András.

Érett 11 tanuló: Buócz Kálmán, Dárdai János, Deák Imre, Eösze 
István, Farkas József Frey Tamás, Graser Andor, Litvai Mihály, Reimann 
Ernő, Vydareny Iván, Zoltán Pál.

Két hónap múlva teendő javító érettségi vizsgálatra utasíttatott 2 
tanuló.

Az érettségit tett tanulók pályaválasztása: (VIIIA) pap 1, jogász 2, 
orvos 2, tanár 1, gyógyszerész 1, mérnök 9, kereskedő 4, tisztviselő 2, 
katona 1, gazdasági 1, ipari 2, bizonytalan 5. — (VIIIB) lelkész 2, jogász 
2, állatorvos 1, tanár 1, mérnök 17, kereskedő 3, tisztviselő 2, katona 6 , 
közigazgatási 2, mezőgazdasági 4, vasutas 1, zenei 2, filmrendező 1.

XV. TÁJÉKOZTATÓ AZ 1939—40. ISKOLAI ÉVRE.

1. Beírás és a tanév kezdete.
Június 19-én 8-tól 11-ig beírás az I. osztályba; 8-tól 10-ig kizárólag 

csak az evangélikusok és az előjegyzettek részére.
Az I. osztályba való beírásnál szükség van a születési anyakönyvi 

kivonatra, elemi iskolai IV. osztályú bizonyítványra és oltási bizonyít
ványra.

Június. 26-án 9-től 11-ig beírás a II—VIII. osztályokba. Volt tanít
ványaink e napon. kötelesek beiratkozni, mert ősszel nem lesz számukra 
külön beírás.

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

Szeptember 5-én délelőtt 8 órai kezdettel javítóvizsgálatok. Ugyan
aznap délután 3-tól 5-ig beírás a javító vizsgát tett tanulók részére, mások
nak csak az esetben, ha az illető osztályban van hely.

Szeptember 6 . és 7. délelőtt 8 órától magán-, pótló és különbözeti 
vizsgálatok.

Szeptember 8-án délelőtt 8 órakor istentisztelet, 9-kor évmegnyitó 
ünnepély, utána osztályrendezés.

Szeptember 9. A tanítás kezdete.

2. Tandíjfizetési szabályzat.
A budapesti evangélikus gimnáziumban a beiratási díj 26 P, az 

üzemi pótlék 60 P, a tandíj evangélikusoknak 40 P, reformátusoknak 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 alkalmazottainak fiai 
és a Protestáns Árvaház ingyenes növendékei vannak felmentve.
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Az üzemi pótlék és a tandíj fizethető a beírásnál és a tanév elején, 
de négy részletben is fizethető. Az I. részlet esedékes legkésőbb október 
3-ig, a II. részlet december 3-ig, a III. részlet február 3-ig, a IV. részlet 
április 3-ig. A tandíjrészletek befizetése postatakarékpénztári befizetési 
lapokkal történik. A tanulók a tandíj lefizetését postatakarékpénztári el- 
ismervénnyel igazolják.

Ha a tanuló a jelzett fizetési határidő valamelyikére nem fizeti be 
a megfelelő részletet, akkor az igazgató köteles őt haza küldeni az iskolá
ból. Ha további nyolc napon belül sem fizet, ez esetben a nyilvános tanulók 
sorából törölni kell.

Az üzemi pótlék fizetése alól való felmentésnek csak a legritkább 
esetben van helye.

Tandíjmentességért folyamodhatik olyan szegénysorsú tanuló, aki a 
megelőző félévben jeles (1) vagy legalább jó (2 ) magaviseletét tanúsí
tott és előmenetele általában jó, ha szülője igazolni tudja, hogy a tandíj 

f  megfizetése vagyoni, kereseti és családi viszonyainál fogva súlyos meg
terhelést jelent. A folyamodványhoz csatolni kell 1. szegénységi bizonyít
ványt, 2 . a fölöttes hatóságtól, illetőleg kenyéradótól bizonyítványt a 
szülők fizetéséről és családi viszonyairól. Középiskolai tanárok és köz- 
oktatásügyi tisztviselők gyermekei, ha egyébként a feltételeknek meg
felelnek, az 1. és 2 . sz. bizonyítványok nélkül is részesíthetők tandíj- 
mentességben. Az I. osztályban az első félévben általában nem adhatunk 
mentességet vagy kedvezményt.

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

Nem evangélikus tanulók összes számuk 10%-ig részesíthetők tandíj- 
mentességben.

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 maga
viseleté nem felel meg a fenti feltételeknek.

A megfelelő bizonyítványokkal felszerelt és a képviselőtestülethez 
intézett kérvényeket szeptember, illetőleg február 15-ig kell az osztály
főnöknél benyújtani.

Felhívjuk a t. szülők figyelmét arra, hogy tanulóinknak ünnepélye
ken és kivonulások alkalmával való egyöntetű megjelenése az intézeti sapka 
és egyenruha beszerzését kívánatossá teszi. Egyelőre a sapka viselését fog
juk kötelezővé tenni.
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