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HORATIUS.

Alighogy belép a kis fiú a középiskola kapuján, tágranyilt 
szeme a latin könyv első lapjain egy horatiusi szállóigével találkozik. 
Dulce et decorum pro patria móri. Édes és dicső a hazáért meghalni, 
hallja mindjárt az első órákon. A további osztályok folyamán sokszor 
találkozik még Horatius nevével s a nyolcadik év végén az ő könyvé
vel a kezében vesz búcsút az iskola megszokott falaitól. Nyolc év 
latin tanulásának jutalma és öröme, hogy a nagy latin költő költé
szetét élvezheti. Ez a körülmény eléggé megindokolja, hogy most 
2000 évvel születése után iskolai értesítők díszítsék magukat a költő 
nevével és iskolai ünnepélyek áldozzanak emlékének.

„Horatius olyan megtestesítője az általános emberinek, hogy 
minden korhoz annak kortársaként beszél s egyike ama kevésszámú 
régi íróknak, akik az irántuk való csodálatban a mai időben is min
den nemzetet egyesítenek” , mondja róla a tudós. „A horatiusi zamat 
a világköltészet örök elemeihez tartozik azóta új és új ajkakon újmód 
színeződve”, jegyzi meg a költő (Babits). Ez a két értékelés mutatja, 
hogy milyen nagy az az örökség, amelyet a világ Horatiustól kapott. 
A római költészet reproduktív költészet. Legfőbb célja volt a görög 
irodalom kialakult műfajainak, szellemének, megteremtett formáinak 
minél tökéletesebb utánzása, s legnagyobb érdeme maradt, hogy 
ezeket a görög földön fakadt kincseket átmentette az itáliai fél
szigetre és tovább adta az európai kultúrának. A görög lírai költészet 
termékei jórészt elvesztek s ismeretlenek lennének, ha formáikat töké
letesen, eszméiket legalább töredékesen Horatius ránk nem hagyomá
nyozta volna. Hogy a görög lírai formák ma is élnek és kétezer év 
után is új, modern eszmék hordozói lehetnek, legnagyobb részben 
Horatius érdeme.

A tökéletes forma Horatiusnál értékes tartalommal telik meg. 
Első munkáiban, a Szatírákban egy nagy olvasottságú, a világot és 
■az embereket jól ismerő, szellemes ember csevegéseit. nyújtja, 
„nevetve mondja meg az igazat“ és a tréfa leple alatt komoly mon
danivalója van. Ódáiból a derűs életbölcseség sugárzik. Nem a hír, 
a kincs vagy a gazdagság a fontos, hanem a lelki megelégedés. 
Az „arany középszer“ ad nyugalmat. A csendes örömök, a meghitt 
barátság többet ér mindennél. Ne várjunk az élettől sokat, az idő 
elfut és a „sárga halál“ nem kímél sem szegényt, sem gazdagot.
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Néha azonban fölemeli hangját. Korának hanyatló társadalmát 
látva a még romlatlan ifjú generációhoz fordul. Rámutat az egy
szerű és istenfélő ősökre s az utódok fülébe harsogja a haza- 
szeretet, önzetlenség, elvhüség és mértékletesség követelményét. 
Igaz örömmel tud örülni az ébredő természetnek s bájos dalokban 
énekel a szerelemről. Mikor pedig költői sikerekben gazdag pályá
jának vége felé jár, esztétikai nézeteit, költői gyakorlatának tanul
ságait, kiművelt, finom ízlésének bizonyságait örökíti meg Leve
leiben. Horatius költészete maradandó és minden időben aktuális. 
A költőtől nem különbözik az ember sem. Szeretetreméltó, becsü
letes, egyszerű és önzetlen. Talán nem volt teljesen mentes korá
nak hibáitól (maga említi), de alapjában jó és nemes lélek volt. 
Ha nem volna más bizonysága, tanúsítanák azok a sorok, amelyek
ben atyjáról emlékezik meg. ő, a császár bizalmas barátja, hálával 
gondol vissza a felszabadult rabszolgára, ki nemcsak erejét felül
múló anyagi áldozatot hozott fiának neveltetéséért, hanem még 
többet tett érte azzal, hogy igyekezett jó és becsületes emberré 
nevelni.

Nem érdemtelenül nyerte el Horatius azt a nagy szeretetek 
és megbecsülést, mellyel évezredek folyamán körülvették. Juve- 
nális római költő szerint a Horatius-könyvek elkoptak a gyerekek 
kezében s kétezer évvel később Szász Károly, a nagy műfordítú 
és költő meghatódva emlékszik vissza „Horatiusa azon elrongyolt 
példányára, melyet az iskolában forgatott s melyhez ifjú kora 
első ábrándjai, a serdülő erő és serdülő képzelődés dicsfényei“ 
tapadtak. A renaissance óta mindjobban emelkedett Horatius, 
értékelése, mindenütt szerették és utánozták. De különösen szeret
ték nálunk. A múlt század eleji táblabíró világ szelleméhez hozzá 
tartozott az a sajátos szín, melyet Horatiustól kapott. Elődeink 
tőle tanulták életbölcseségük java részét, hisz költeményei — a 
latin nyelv szinte nemzeti nyelv lévén — sokkal inkább rendel
kezésére állottak a művelt embernek, mint ma. Deák Ferenc 
halálos ágyán őt olvasta és Tisza István beszédeiben gyakran elő
bukkannak Horatius gondolatai. De még többet köszönhet neki 
irodalmunk. A XVIII. században Orczy Lőrinc már reá támasz
kodik s a század végén fellépő klasszikus iskola őt tekinti fő 
mintaképének. Ennek a költői iskolának első képviselői meghono
sítják nálunk a horatiusi formákat s Virág Benedek nyomában 
megjelenik a magyar Horatius, Berzsenyi Dániel, aki tőle tanulja 
meg, „mint kell az idővel élni s bölcsen örülni s hogyan lehet a 
dicső virtus menedéköléből a vad orkánok s habok üldözését nézni 
mosolygva.“ A magyar klasszikus költészet Berzsenyinél maga
sabbra nem emelkedett, nem is emelkedhetett, de igen nagy érde
met szerzett a költői nyelv alakítása és a költői stílus nemesítése 
körül. Formái azonban tovább éltek, a múlt században is, Kölesei-
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tői Gyulai Pálig majd minden költőnk mutatja a nyomait. Csak 
a legnagyobbakra hivatkozunk. Petőfi „zöld hajtókás sárgapity- 
kés közlegény“ korában a patrontáskájában hordta magával 
Horatius verseit és barátja, a vándorszínész Arany János esténként 
— mint maga mondja — „a színpadon lámpába gyertyafarkat 
kerese s elővéve az ócska zsebhorácot“ .

Horatius büszke öntudattal írta oda ódái harmadik könyvé
nek a végére, hogy „ércnél maradandóbb emléket emelt magának“ . 
Az elmúlt két ezer év igazolta, hogy ez az öntudat jogos volt.

Remport Elek dr.
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A KOZMIKUS SUGARAKRÓL.
Székfoglaló értekezés.

Valahányszor egy fizikai jelenségnél energia szabadul fel, 
ez az energia nem marad a térnek azon a helyén, ahol keletkezett, 
hanem tovaterjed onnan a tér más, távoleső helyére is. Bármilyen 
fajta: mechanikai, hő, fény, elektromágneses energia tovaterjedése 
két különböző módon történhetik; vagy úgy, hogy kisebb-nagyobb 
anyagi részek viszik magukkal az energiát, vagy úgy, hogy egy 
mozgási állapot az, amely valahonnan kiindulva egy más helyen 
megjelenik, anélkül, hogy egyúttal valami anyag is haladó moz
gást végezne, mint pl. a víz felszínén kiterjedő hullámgyűrű. 
A tovaterjedés első módját anyagi természetű, a másodikat rezgés 
természetű sugárzásnak nevezhetjük. Mindkétféle sugárzásnak 
valóságos özönében élünk állandóan, de persze nem mindegyikről 
vehetünk tudomást közvetlenül, mert testünk nincs felszerelve 
olyan szervekkel, amelyekkel mind e sugárzásokat érzékelni tud
nánk. Megfelelő érzékeny eszközökkel mindezeknek a sugaraknak 
— pl. az anyagi természetű katód, az alfa- és a béta-sugaraknak, 
valamint a rezgéstermészetű rádió;, hő-, fény-, Röntgen- és gamma
sugaraknak — tulajdonságait kísérleti fizikusok megvizsgálták, 
viselkedésük törvényeit megállapították. Hogy a kísérleti ered
ményeket egységesen lehessen áttekinteni, összefoglalni és meg
magyarázni, az atomnak szerkezetére vonatkozó bizonyos feltevé
seket kellett kigondolni. Ezek szerint az atom lényegében a 
Naprendszer kisebbített mása. így pl. a legegyszerűbb atomnak, 
a hidrogén-atomnak középpontjában egy pozitív elektromos töltésű 
parányi részecske van: a proton, a hidrogén-atom magva, tőle 
aránylag igen nagy távolságban kering egy negatív elektromos 
töltésű részecske: az elektron. Az összetettebb elemek atom- 
magva protonokból és körülbelül feleannyi elektronból épül fel 
és körülötte keringenek a mag fölös pozitív töltésével fogvatartott 
elektronok bizonyos meghatározott pályákon. A hélium atom mag- 
vát 4 proton és 2 elektron alkotja, a keringő elektronok száma is 
kettő. Az atom belsejében és a szomszédos atomok között az üres
ség éppen olyan nagy, mint az égitestek között, úgyhogy egy 
idegen részecske igen sok atomon keresztülszáguldhat — akárcsak
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egy üstökös a Naprendszeren — ütközés nélkül. De azért megtör
ténhetik, hogy ha az atomon anyag, vagy rezgéstermészetű sugár 
halad át, a keringő elektronok közül egy-kettő elválik az atomtól, 
amelyből így pozitív ion válik, viszont a kiszabadult elektronok 
semleges atomra telepedve negatív iont alkotnak; a sugár az 
anyagot, gázt, amelyen átmegy, ionizálja. Az erre szükséges mun
kavégzés a sugár energiáját csökkenti, fokozatosan gyengül, 
elnyelődik. Az ionizáció és elnyelődés az összes sugarak közös 
sajátsága, tehát pusztán ezekre vonatkozó megfigyelésekből egy 
bizonyos sugárzás természetét még nem állapíthatjuk meg. Külön
böző azonban a viselkedésük elektromos és mágneses erőterekben, 
amelyek az elektromos töltésű részecskéket mozgásuk irányától 
eltérítik, de rezgéstermészetű sugarak irányváltoztatás nélkül 
haladnak át rajtuk.

A légkörben jelenlevő ionizáló sugárzások megfigyelésére 
a radioaktivitás felfedezése után terelődött rá a fizikusok figyelme. 
Rutherford már 1903-ban észrevette, hogy vastag óloniburkolat- 
tal védett elektroszkóp is fokozatosan elveszti töltését. Ő ezt földi, 
radioaktív eredetű gamma-sugarakkal magyarázta. De ha így 
van, akkor az ionizáció erősségének felfelé csökkennie kell és 
körülbelül egy kilométer magasságban meg kell szűnnie. Azonban 
léggömbökkel végzett felszállások azt mutatták, hogy 30 km 
magasságig az ionizáció folyton erősbödik, tehát az a sugárzás, 
amely ezt az ionizációt okozza, nem lehet földi eredetű. A kutatók 
jelenleg azt a nézetet fogadják el, hogy a világűrből érkezik hoz
zánk és ezért nevezik kozmikus sugárzásnak.

A kozmikus sugárzás ionizáló képessége igen csekély, köb- 
centiméterenként és másodpercenként csupán 2 ionpár, úgyhogy 
meghatározására különleges érzékenységű eszközöket kellett szer
keszteni. Ilyenekkel ma már a Föld színén meglevő ionizációnak 
egy ezredrészét is ki tudjuk mutatni. Ilyen eszközökét visznek, 
illetőleg bocsátanak fel barométerrel, hőmérővel és óraműszerke
zettel szabályozott fényképező géppel felszerelve egészen 25—30 
km magasra, miközben a fényképező gép megfelelő időközökben 
filmre rögzíti az eszköz mutatójának állását. Ugyancsak ilyeneket 
bocsátottak le víz felszíne alá egészen 230 méter mélységig és 
ilyeneket vittek le bányák aknáiba, ahol 7—800 m vízrétegnek 
megfelelő mélységben is még ki lehetett mutatni e sugarak hatását.

Eszerint a kozmikus sugarak első legnkiább szembetűnő és 
meglepő sajátsága a nagy áthatoló képesség; legalább is egy részük 
nemcsak a légkör vastag rétegén, hanem még több száz méter 
vastag vízrétegen tud áthatolni, mielőtt energiáját elvesztené, 
összehasonlításul megemlítem, hogy a Röntgen-sugarak kb. 2‘5 
centiméter, a rádium gamma sugarai 2‘5 deciméter ólmon hatolnak 
át, ellenben a kozmikus sugarakat csak 2'5 méter vastag ólomréteg
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tartóztatja fel, úgyhogy áthatoló képességük, vagy amint mondani 
szokás, keménységük az eddig ismeretes legkeményebb sugárzá
sokét többszörösen felülmúlja.

Az előbb említett léghajókísérletek megmutatták, hogy a 
kozmikus sugaraknak ionizáló hatásukkal mért erőssége felülről 
lefelé haladva hogyan csökken, amint mindig vastagabb és vas
tagabb levegőrétegen mennek keresztül, vagyis megmutatták, hogy 
a levegő hogyan nyeli el ezeket a sugarakat. Az elnyelés módját 
elméletileg csak úgy tudjuk megmagyarázni, ha feltesszük, hogy a 
kozmikus sugárzás nem egynemű, hanem több összetevője van, 
amelyek közül kettő igen kemény, három lágyabb. A kemény 
sugarak vastag anyag-rétegen haladnak át energiaveszteség, tehát 
ionizáció nélkül. Az ionizációt — különösen a légkör magasabb 
rétegeiben — a lágyabb sugarak végzik, amelyek emiatt hamar 
elnyelődnek, iigyhogy a Föld színén már csak a keményebb ösz- 
szetevők hatása figyelhető meg.

Ezek a kísérletek még semmi útbaigazítást sem adnak arra 
vonatkozólag, hogy a kozmikus sugarak milyen természetűek. Az 
első tapogatózó kísérleteket annak eldöntésére, hogy a kozmikus 
sugárzás anyag, vagy rezgés természetű-e, ionszámláló csövekkel 
végezték. Az ionszámláló cső néhány cm átmérőjű és néhány dm 
hosszú üres fémhenger, kisnyomású gázzal töltött, légmentesen 
záró üvegcsőben elhelyezve. A fémhenger tengelyében a fémhen
gertől elszigetelt drót feszül ki. A hengerpalást ehhez a dróthoz 
képest egy-kétezer volt negatív feszültségen van. Elég nagy feszült
ségkülönbségek ritkított gázokban elektromos kisülések formájá
ban egyenlítődnek ki. A számlálócső feszültsége éppen azon a hatá
ron van, amelyen túl ez a kisülés megindul, tehát a cső mintegy 
labilis egyensúlyban van. Ha ebben a csőben levő gázt ionizáló 
sugár éri, elég, ha csak egy elektront szabadít fel, egy ionpárt 
teremt, mert ezek az ionok az elektromos erőtér hatására nagy 
sebességet nyernek, a gázmolekulákba ütközve azokat ionizálják, 
ezek az ionok ismét újakat teremtenek; így az eredeti egy ionpár 
egész ionlavinát zúdít az elektródokra, mire a számlálócsővel ösz- 
szekapcsolt elektrométer áramot jelez. Megfelelőképen beiktatott 
ellenállás a meginduló áramot gyorsan megszünteti, úgyhogy min
den ionizáló sugár csak egy pillanatnyi áramlökést okoz, amelyet 
közvetlenül megfigyelhetünk. A számlálócsőben keletkező kis 
áramlökést akár fel is erősíthetjük; a felerősített áram közvetíté
sével a kozmikus sugár pl. ködfénylámpa felvillantásával vagy 
hangszóróban koppanással jelentkezik. Tapasztalás szerint a szám
lálócsöveket rezgéstermészetü sugarak nem hozzák működésbe. 
Mivel kozmikus sugarak áthaladását a számlálócsövek jelzik, azt 
lehetne következtetni, hogy tehát ezek anyagtermészetüek. De 
nem szabad elfelednünk, hogy az eredeti kozmikus sugár anyagon
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áthaladva ionizál, másodlagos sugárzást indít el, úgyhogy a szám
lálócsövek működését ezek a másodlagos sugarak okozhatják és 
emellett az eredeti kozmikus sugár lehet rezgéstermészetű is.

Hogy melyik felfogás helyes, azt következőképen próbálták 
eldönteni: Két számlálócsövet helyeztek el egymás fölött nehány 
deciméter távolságban. Azt vették észre, hogy körülbelül minden 
ötödik áramlökés a két csőben egyszerre történik, koincidál. Ezt 
nyilván csakis olyan anyagi részecskék okozhatják, amelyek 
mindkét csövön áthaladtak. Ha most a két cső közé elnyelő anya
got helyezünk, a koincidenciák számának csökkennie kell és a 
csökkenés mértékéből meg lehet határozni, hogy a közbehelyezett 
anyag hogyan nyeli el a koincidenciát okozó sugárzást. Az ered
mény az volt, hogy a koincidenciát okozó sugárzás elnyelése ugyan
olyan mértékű, mint a légkör ionizációját okozó sugárzásé. Azon
ban más ismeretes sugaraknál a másodlagos sugarak általában 
nagyobb mértékben elnyelhetők, mint az eredetiek. Ha tehát az 
eddig ismert sugarak viselkedésére vonatkozó ismereteinket szabad 
kiterjesztenünk ezekre az új sugarakra, akkor azt kell következ
tetnünk, hogy a koincidenciát okozó sugarak maguk a kozmikus 
sugarak és így ezek anyagtermészetűek. Részletes vizsgálatok azt 
mutatták, hogy egy részük 2'5 m ólmon is áthatol. Ilyen anyagi 
részecske energiája legalább 5000 millió elektronvolt (eV), vagyis 
akkora, mint egy olyan elektroné, amely 5000 millió volt feszült
ségkülönbséget futott be szabadon. Ha egy elektron a városi 
egyenáramú 100 voltos vezeték negatív sarkáról szabadon eljutna 
a pozitív sarkára, 100 eV energiájú lenne. Ha nem szabadon, hanem 
pl. izzólámpa drótján át jut oda, akkor ezt az energiát leadja, a 
drót felmelegszik. Egy 100 wattos izzólámpa drótján kb. 6 trillió 
elektron áramlik át másodpercenként, miközben 600 trillió eV 
energiát ad le. Egy ilyen izzólámpa üzemben tartására tehát 
másodpercenként kb. egy tized billió kozmikus sugár energiájára 
volna szükség. Ez a számítás azt mutatja, hogy az a nagy szám, 
amellyel a kozmikus sugár energiáját kifejezzük, gyakorlati szem
pontból igen keveset jelent.

Ezek a számlálócsöves kísérletek amellett szólnak, hogy a 
kozmikus sugarak anyagi természetűek. Viszont más jelenségekből 
tudjuk, hogy igen kis hullámhosszúságú rezgések ionizáció szem
pontjából úgy viselkedhetnek, mint nagy sebességű anyagi részecs
kék. De lényegesen különböző a viselkedésük mágneses erőtérben. 
A fizikusok természetesen már kezdettől fogva igyekeztek a koz
mikus sugarakat ilyen szempontból is megvizsgálni, de előrelátható 
volt, hogy nagy energiájuk miatt csak igen erős, vagy ha gyen
gébb, akkor csak igen nagy kiterjedésű mágneses térnek lehet 
észrevehető hatása. Ilyen a Föld mágneses tere. Ha a Földhöz 
elektromos töltésű részecskék közelednek, akkor ezek az erővona-
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lak köré csavarodnak sebességük szerint kisebb-nagyobb sugarú 
körökben. így az egyenlítő vidékén, ahol az erővonalak vízszinte
sen haladnak, nem juthatnak le a Föld színére, csak a mágneses 
pólusok tájékán, ahol az erővonalak iránya függőleges. Azt lehe
tett tehát várni, hogy ha a kozmikus sugárzás elektromos töltésű 
részecskékből áll, erőssége függ a földrajzi szélességtől. A mérési 
eljárások tökéletesítése és a megfigyelések rendszeres végrehaj
tása nemrégiben igazolta, hogy a Föld mágneses terének megvan 
ez a hatása, amely kiváltképen a légkör magasabb rétegeiben 
érvényesül. Nyilvánvaló ebből, hogy a kozmikus sugárzásnak van 
olyan összetevője, amely elektromos töltésű anyagi részecskékből 
áll. Hogy ezek milyen előjelűek, azt a Wilson-féle ködkészülék 
segítségével határozták meg.

A levegőben lebegő ionoknak az a sajátságuk van, hogy a 
levegő vízgőztartalma lehűléskor ezeken az ionokon sűrűsödik 
apró cseppekké. Ha tehát olyan levegőt, amelyen ionizáló sugár 
halad keresztül, egyeidejüleg lehűtünk, a sugár nyomán képződő 
ionokra rakódó parányi vízcseppek pontosan megmutatják a sugár 
útját a levegőben. Ez a Wilson-féle készülék működésének elve.

Ilyen készülék segítségével lefényképezték a kozmikus suga
rak pályáját erős mágneses térben és azt találták, hogy 200.000 
millió eV energiájú részecskék is előfordulnak, továbbá, hogy 
szerepelnek köztük nemcsak az ismeretes negatív elektronok, 
hanem eddig ismeretlen, ugyanakkora, de pozitív töltésű részecskék 
is, amelyeket pozitronoknak neveztek el. Kiderült, hogy vannak 
köztük elektromosan semlegesek is : a neutronok. A sugarak 
útjába fémlemezt helyezve abból a pontból, ahol a sugár a lemezt 
éri, néha 15—20 ionizált pálya indul ki, amiből arra kellett követ
keztetni, hogy ezek a sugarak nemcsak a keringő elektronokat 
szakítják le az atommagról, hanem magát az atommagot is szét 
tudják rombolni.

Mindezek alapján kétségtelen, hogy annak a kozmikus sugár
zásnak. amelyet itt a Földön megfigyelhetünk, vannak anyagi 
természetű összetevői, de eldöntetlen, hogy vájjon tisztán csak 
ilyenekből áll-e és hogy ezek-e az eredeti kozmikus sugarak, vagy 
pedig csak másodlagosak? Ugyanis vannak olyan elméleti ered
mények, amelyek a kozmikus sugárzás rezgéstermészetét bizo
nyítják. Az elméleti fizika kiszámítja, hogy mennyi energia van 
összesűrítve egy-egy atom hidrogénben és héliumban és így azt is 
ki tudja számítani, hogy akkor, amikor négy atom hidrogén egye
sül egy atom héliummá, mennyi energia szabadul fel és mekkora 
hullámhosszúságú rezgések alakjában. Az elméletileg kiszámított 
hullámhosszúság teljesen megegyezik az elnyelési kísérletek ada
taiból számított értékkel és a kozmikus sugárzás leglágyabb ösz- 
szetevőjének felel meg. Eszerint a kozmikus sugarak, mint igen
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szapora rezgések, a tér olyan helyeiről jönnének, ahol hélium, 
illetőleg a sugárzás többi összetevőinek megfelelő más atomok 
keletkeznek. Ezzel szemben viszont annak a felfogásnak is van 
alapja, hogy igen kis hullámhosszúságú elektromágneses rezgések
nek kell kiindulniok akkor, amidőn valamilyen atom, vagyis az 
atomot alkotó elektromos erőtér megsemmisül, amidőn anyag 
átalakul sugárzó energiává.

Ha most azt kérdezzük, hogy hol születnek, vagy hol semmi
sülnek meg atomok, vagyis honnan eredhetnek a kozmikus suga
rak, — elsősorban a Napra és a többi állócsillagra kell gondol
nunk. De mivel már régen bebizonyosodott, hogy a sugárzás erős
sége éjjel-nappal változatlan, a Napból nem jöhetnek. Mivel pedig 
a többi állócsillagok a mi Napunkkal rokontermészetűek, való
színűleg ezek sem bocsátanak ki ilyen sugarakat. Az ionizációs 
módszerrel eddig végzett megfigyelések szerint ezek a sugarak 
minden irányból egyenletesen érkeznek Földünkre, úgyhogy azt 
sem lehetett megállapítani, hogy a világegyetem melyik vidékéről 
eredhetnek, ha ugyan egyáltalában lehet szó egy meghatározott 
kiindulási helyről. T. i. egyes csillagászok úgy vélik, hogy ezek a 
sugarak nem is a már meglevő állócsillagokon keletkeznek, hanem 
ezeknek a csillagoknak születésével egyidőben, mint ezt a folya
matot kísérő igen kemény gamma-sugarak indultak el és minden 
irányban szétszóródva járják évmilliók óta szakadatlan útjukat.

Ezek a mindenségből érkező sugarak aránylag rövid idő alatt 
nagy mértékben gyarapították és átalakították az atom szerkeze
tére vonatkozó ismereteinket. De amint látjuk, magukra a suga
rakra vonatkozó tudásunk még igen hézagos. Ha azonban tekin
tetbe vesszük azokat a nehézségeket, amelyek a kutatásnak ezen 
a terén elénk tornyosulnak, nem szabad csodálkoznunk azon, hogy 
még nem tudunk határozott feleletet adni arra a két alapvető 
kérdésre, hogy milyen természetűek és honnan jönnek ezek a 
titokzatos sugarak. Itt még nehéz és fáradságos munka vár a 
tudományos kutatásra. Akármi lesz is ennek eredménye, egyrészt 
a mindenségre, másrészt az atomra vonatkozó ismereteinket nagy 
lépéssel fogja előbbre vinni.

Kilczer Gyula.
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KAPCSOLATOK ANGLIA ÉS MAGYARORSZÁG KÖZÖTT 
AZ ÁRPÁDOK KORÁBAN.1)

Székfoglaló értekezés.

Hullatja levelét az idők vén fája, — igen, rég elhullatta sok 
levelét, mely ott korhad évszázados rétegek alatt, feledve, elrej
tőzve a fürkésző szem kutatása elől. Pedig valami különös varázsa 
van annak, hogy e levelek halvány, elmosódott vonalaiban betűz
zünk és belőlük régmúlt idők színes, eleven életét lássuk.

A vén fához közeledünk mink is, amikor választ keresünk 
arra az eddig válasz nélkül maradt kérdésre: volt-e és miféle 
kapcsolata volt az Árpádkori hatalmas Magyarországnak a ködös 
távolba esett szigetországgal, melynek történelmi rendeltetése, 
hogy — hozzá való hasonlóságban — soha nem létezett, hatalmas, 
jóformán az egész glóbust átfogó világbirodalomnak legyen gon
dolkozó és szervező központja? Miféle kapcsolataink voltak, amikor 
még egy nagy országnak nagy királyai hírben, hatalomban nem
csak megközelítették, hanem akárhányszor túl is szárnyalták a 
normann, majd pedig a Plantagenet-Angliának koronás ural
kodóit? És ha volt kapcsolat, múló, gyorsan felejtett epizódnak 
maradt-e, vagy hagyott mélyebb nyomot is a két nemzet életében, 
történetében? E gondolatokkal keresgélünk régi századok rég 
elhullatott levelei között és megfejteni igyekezünk, amit három 
levél bizonytalan, elfakult vonalai sejtetnek.

1. Skóciai Szent Margit Szent István unokája.
Anglia történetének legviharosabb századában történt, a dán, 

majd a normann invázió mindent felforgató évtizedeiben. Nagy 
Kanut haragja elől menekülésre kényszerültek az angol trón egye
düli törvényes örökösei, a Nagy Alfréd véréből származó Edmund 
és Edvard angol-szász hercegek. Még igen zsenge korban voltak, 
mikor az angol királyi család híveinek segítségével sikerült a két 
kis herceg életét megmenteni. Svédországba vitték őket és onnan, 
miután ott nem tudták őket biztonságban, Magyarországba küld
ték Szent István udvarába. Ez 1018 körül történhetett. Valószínű,

*) A részletfejtegetést 1. az 1934—35-iki iskolaévben megjelent érteke
zéseimben: Budapesti Szemle, 1934. szept. és okt. Phil. Közlöny, 1935., 1. továbbá 
a Bp. Szemle egyik legközelebbi számában megjelenendő dolgozatomat.
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hogy az ifjú keresztény állam királyának híre, jósága és bölcse- 
sége bírta rá a királyi hercegek életéért aggódókat arra, hogy a 
távol Magyarországba küldjék az angol trón örököseit. Régi angol 
krónikákból értesülünk arról, hogy Szent István királyunk szíve
sen, szeretettel fogadta és neveltette mindkettőjüket. Az egyik 
herceg, Edmund azonban nemsokára meghalt és most öccse, 
Edvard, az egyedüli sarja az ősrégi angol királyi háznak, egyedüli 
törvényes örököse az angol koronának. És ez az Edvard herceg a 
távoli Magyarország királyának vendége, hazájából számkivetett, 
félig elfelejtett királyfi, akire Angliában csak akkor kezdenek 
emlékezni, mikor a trónöröklés bizonytalansága újabb nemzeti 
szerencsétlenséggel fenyegeti az országot. Azon negyven esztendő, 
melyet Edvard angol-szász herceg a magyar királyok vendégszerető 
udvarában töltött, Angliában nagy változásokat hozott. Nagy 
Kanut dán király háza kihal, az angolok Hitvalló Eduardot, a 
mi két angol-szász hercegünk nagybátyját ültetik trónra, hogy 
ismét a régi nagy királyok házából származott nemzeti uralkodó 
irányítsa Anglia sorsát. De Hitvalló Eduardnak nincsenek gyer
mekei, halála után újabb súlyos megrázkódtatásoktól lehet félteni 
a sokat szenvedett szigetországot. Ekkor jut az angol államférfiak
nak eszükbe a távol Magyarországon élő törvényes trónörökös, a 
mi Edvard hercegünk. Az ismételt küldött járásnak végre megvan 
az eredménye: 1057-ben hazatér Edvard herceg hosszas számki
vetéséből, vele megy családja, felesége Ágota, vele mennek gyer
mekei, Margit, Christine és Edgár herceg. De az angol nemzeti párt 
reménye, Edvard, aki 40 évi távoliét alatt annyira elmagyaro- 
sodhatott, hogy inkább magyar, mint angol, nemsokára Londonba 
való megérkezése után meghal. Felesége és gyermekei azonban 
Angliában maradnak, egyik leánya, a Magyarországon nevelke
dett Margit, a skót, illetve az angol történetnek egyik legneveze
tesebb, egyúttal egyik legnemesebb nőalakja.

Ágota gyermekeivel egyideig Angliában élt, de Hódító Vil
mos hastingsi győzelme (1066) az ő gyermekeinek életét is veszé
lyeztette. Hisz Edgar hercegnek, mint az angol királyi család 
egyedüli sarjának, tekintélyes pártja lehetett a leigázott angolok 
között. Hódító Vilmosnak épúgy érdekében állt őt láb alól eltenni, 
mint ahogy Nagy Kanut, a dán hódító annakidején atyját akarta 
elpusztíttatni. Ágota menekülésre készült, Magyarországba akart 
visszatérni, de a sors másként határozott. Hatalmas tengeri vihar 
magával sodorta a menekülők hajóját és Skóciának, sőt Anglia 
históriájának eseményei is más mederbe terelődtek volna, ha a 
véletlen nem Skócia partjaira veti a Magyarországba igyekvő 
családot. A zord klímáju és az akkori időben még elég zord 
erkölcsű Skóciának királya Malcolm. Nevét jól ismerjük máshon
nan is: Shakespeare Machbetjének Malcolmja ő, a meggyilkolt
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Duncan királynak legidősebb fia. Ennek a Malcolranak a szépséges, 
szelídlelkű Margit megtetszik, aki némi huzavona után feleségül megy 
hozzá. Margit nemes tetteit, önzetlen, önfeláldozó életét mindenki 
ismeri, aki a szentté avatott skót királyné történetét olvasta. 
Kevésbbé ismeretes azonban az ő új hazájának kultúrájára gya
korolt rendkívüli hatása. Már egykorúak is Skócia civilizátorának 
mondták, ki királyi férjén át csiszolgatta, nemesítette a skót szo
kásokat és erkölcsöket. Igazi gyöngy, mint a régi egyházi írók 
mondták, akihez áhítatos tisztelettel néztek fel Skóciában. De tör
téneti hivatása még itt sem ér véget. A szent királynénak Matild 
nevű leánya volt hivatva arra, hogy a két ellenséges táborra sza
kadt Angliát kibékítse. Mint ismeretes, a normann hódítók párt
jával szemben állt az angol nemzeti párt, mely az ősi királyi csa
ládhoz szított. Hisz Hódító Vilmosnak semmiféle történelmi joga 
nem volt az angol koronára, mely egyesegyedül a Nagy Alfréd 
véréből származó Edgárt, Margit öccsét illette. De ez még gyermek 
volt, ily válságos időkben sehogy sem tarthatta volna a kormány
zás gyeplőjét kezében, szellemi és erkölcsi tulajdonságaival sem 
keltett túlzott reményeket még saját párthíveiben sem. A két 
párt, a leigázott angol nemzeti és az elbizakodott normann hódító 
pártja, sokáig nézett egymással farkasszemet, míg végül a kiegyen- 
líthetetlennek látszó ellentéteket áthidalni és evvel Angliát újabb 
nagy nemzeti csapástól megmenteni házasság által sikerült. Hódító 
Vilmos fia, I. Henrik angol király 1100 november 11-én feleségül 
vette Margit királyné leányát, Matildot. Sok vihar előzte meg 
ezt a házasságkötést is. A királyi udvar bizonyos körei ellenezték 
a házasságot, mert Matildot leánykorában nagynénje, Christine, 
ki mint láttuk, Margittal együtt jött Magyarországból Angliába, 
nevelte. Christine sohasem ment férjhez, Romsey kolostorában 
volt apáca és úgy látszik legfőbb vágya az volt, hogy Margitnak 
őrá bízott leányait, így Matildot is apácának nevelje. De Matild 
ellene szegült nagynénje tervének és ebben segítségére volt királyi 
atyja is. Anselm canterbury-i érsek bölcseségének sikerült a ter
vezett házasság akadályait elhárítani és evvel a két ellenséges 
pártot is egymással kibékíteni: most a normann Hódító fia oly 
királylányt választott hitveséül, aki Cerdic és Nagy Alfréd egye
nes leszármazottja és így valóban angol értelemben is nemzeti 
királyné. Hogy ennek a házasságnak messzire kiható következmé
nyeit még jobban lássuk, csak röviden említjük, hogy Matild 
nagyanyja az első Plantagenet királynak, II. Henriknek. Az angol 
históriából tudjuk, hogy ez a nagy uralkodókban gazdag dinasztia 
3.30 éven keresztül viselte az angol koronát. A Magyarországon 
született Szent Margit anyai ágon őse a középkor legnagyobb 
angol királyainak.

Ez a nagy történeti háttere, ezek az Anglia történetére
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évszázadokra kiható következményei Margit és III. Malcolm házas
ságának. Skócián kívül tehát Anglia történetében is a magyaror
szági születésű hercegkisasszony jelentősége messze túlszárnyalja 
a királynék szokásos szereplését.

Ezeket előrebocsátva, joggal kérdezhetjük éppen mi, kiknek 
országában született és nevelkedett az angol-skót történet egyik 
legnemesebb nőalakja, ki akaratlanul is — s mint láttuk, száza
dokra kihatóan — nagy történelmi változásoknak volt előkészítője, 
kicsoda volt ez a Margit, a skótoknak későbbi szent királynéja, 
leánya útján kibékítője normannoknak és angoloknak, dédanyja 
a Plantagenetek hatalmas dinasztiájának? Magyarországon szü
letett és itt nevelkedett,1) de vájjon a magyarországi származáson 
túl van-e közünk Szent Margithoz? Ezzel elérkeztünk a régi angol, 
illetőleg skót történet egy igen sokat vitatott kérdéséhez, melyre 
mindmáig nem kaptunk kielégítő választ. Általánosan elterjedt 
angol és német történeti felfogás szerint Margit anyja, Ágota, 
Gizella első királynénknak valami rokona, német hercegkisasszony, 
aki Szent István udvarában élt és akivel itt megismerkedett a 
száműzött Edvard királyfi. Mi a legrégibb angol krónikák alapján 
szembehelyezkedve a nézettel, az eddigi idevonatkozó kutatásoktól 
eltérő eredményekhez jutottunk, mert a legrégibb feljegyzések 
mérlegelése, történeti értékük latolgatása, a krónikák számtalan 
változatának logikus összeegyeztetése azt a meggyőződést érlelte 
meg bennünk, hogy Szent Margit édesanyja, Agátha nem német 
hercegkisasszony, nem unokahúga vagy távoli rokona Gizella 
királynénak, hanem édes leánya Szent István királyunknak és 
Gizellának és hogy ilyenképen Szent Margit az első magyar király 
unokája.

Ezeket előrebocsátva e helyen csak azt vizsgáljuk, amit az 
angol krónikák körülbelül a XII. század közepéig tudtak a 
Magyarországba menekült angol-szász hercegekről és Margit szár
mazásáról. Mert amit a Margit gyermekeivel egykorú nemzedék 
feljegyzett, annak mindenesetre több súlya van történelmi hitel 
szempontjából, mint a későbbi krónikák kiszínezett elbeszélései
nek, melyek tévedéseket, ellentmondásokat automatikusan adtak 
át egymásnak és a történeti köztudatot ilyenképen teljesen 
megzavarták.

!) A baranyamegyei Püspöknádasdot tartják általában. Margit születési 
helyének. V. ö. Katona: Hist, Crit. Reg. Hung. IV. 239. — II. Endre oklevelé
ről, mely a „terra Britannorum“ -ot említi, 1. Hasznos Mulatságod 1828. I. 
331—35. Horváth István figyelmeztet a Magyarországon lakó britekre, de nem 
tudja, kik azok. — Bézbányay József Nádasdot jelöli meg Margit születési 
helyének (Kath. Szemle, 1896. 68—97.), de — ismételhetjük e pontban Mátyás 
Flórián véleményét — pozitív nyomunk nincsen a püspöknádasdi elmélet támo
gatására. Itt csak valószínűségről van szó.
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A száműzött királyfiakról Angliában kétségtelenül Aldred 
woreesteri püspök tudott a legtöbbet. Tudós, államférfi, sőt katona 
is volt. Yiláglátott, sokat tapasztalt, nagytekintélyű főpap. 
Ő feje az angol nemzeti pártnak, mely tudatosan keresi a hatal
mas német császár barátságát, mintegy ellensúlyozni kívánván a 
francia-normann befolyást Hitvalló Edvard korában. Ö az angol 
király kiküldöttje Kölnbe, ki ott azt kérte, hogy a német császár 
közvetítésével engedjék haza Magyarországból az angol trón váro
mányosát, Edvard herceget, feleségével, Ágotával és gyermekeivel 
együtt, ö — Aldred woreesteri püspök — ismeri a magyarországi 
viszonyokat is. 1057-ben Magyarországon keresztül utazik a Szent
földre, — az angol krónikairodalom feljegyzése szerint ő az első 
angol püspök, ki ezt az utat hazánkon át teszi meg. Aldred kar
doskodik a hastings-i vihar után is a Magyarországból Angliába 
jött királyi család jogai mellett. Nem ismerünk angol államférfit, 
ki a kort mozgató erőkről és személyekről annyit tudhatott volna, 
mint a nagytekintélyű woreesteri püspök. És így nem is véletlen, 
hogy épp Worcesterből, Aldred püspök székhelyéből ered az első 
híradás Edvardnak Magyarországból való visszatéréséről család
jával, feleségével és gyermekeivel együtt. Az egykorú angolszász 
krónika, valamint a későbbi Florence of Worcester Agathát, 
Margit anyját azonban csak úgy említi, mint a német császár 
rokonát (caseres maga). Magyar származásról itt nincsen szó. Ez 
az általánosság, melyet Florence of Worcester egy kétértelmű 
magyarázata még jobban elhomályosított, tévesztett meg későbbi 
krónikaírókat, modern töténetírókat a mai napig. Angol szempontból 
érthető, hogy a krónikák Agathának a német császárral való rokon
ságát hangsúlyozzák. A császár hatalmas, hatalmasabb e korban 
Rómánál is. A pápa is tőle függ — gondoljunk csak IX. Leóra —, 
természetes, hogy az Angliába visszakerült királyi családnak a német 
császárral való rokonságát szívesen hangsúlyozzák. Pedig ha feltesz- 
szük, hogy Agatha Szent István leánya, akkor természetesen a 
német császár rokonát, unokahúgát is látjuk benne. Hisz Gizella 
királynénk húga II. Henrik német császárnak. Csakhogy az 
angol krónikás szempontjából a császárral való rokonság 
fontosabb a kevésbbé ismert magyar királytól való származás
nál. — Ez általános, sőt Florence-nél kétértelmű megállapításból 
származik az a sok ellentmondás, melyet későbbi krónikákban 
találunk Agatha, ill. Margit leánya származására nézve. Ezekből 
a forrásokból csak általánosat, tévését lehetett átvenni és ez a 
magyarázata annak, hogy Margit anyai származását még ma sem 
ismerjük.

Azon krónikákkal szemben, melyek Agathának a német 
császári házzal való rokonságát domborítják ki, vannak jólismert
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és nálunk egyáltalában nem ismert feljegyzések a XII. század első 
feléből, melyek Agathát minden kétséget kizáróan a magyar király 
— tehát Szent István — leányának mondják. 4  rendesen jól 
értesült Ordericus Vitális normandiai kolostorában ugyanazt írja, 
mint kb. ugyanabban az időben, de tőle — úgy látszik — teljesen 
függetlenül egy északangliai kolostorban Gaimar. A 2 változat 
egyező előadása szerint a Magyarországba menekült angol király
fiak idősebbike, Edmund fiatalon meghal, a fiatalabb azonban a 
magyar (hún) király leányát, Agátát veszi el, kitől 3 gyermek 
született: Margit, Christine és Edgar. Terjedelmesen, gazdag 
kiszínezéssel ír Gaimar a Magyarországba szakadt angolszász her
ceg szerencséjéről.

Ez érdekes feljegyzéseken kívül még egyet emelünk ki, mely 
személyes érintkezésen alapul és mely azt bizonyítja, hogy maga a 
királyi család anyai ágon a magyar királytól tartotta magát 
leszármazottnak. Margit skót királyné legifjabb fia Dávid. Egyike 
Skócia legkiválóbb uralkodóinak. Ennek legbizalmasabb, legben
sőbb barátja Aethelred, rievaulx-i apát. Ez az Aethelred, a skót 
király bizalmasa mondja egy Plantagenet Henrikhez intézett leve
lében, hogy Margit skót királyné az angol és magyar királyok 
véréből származik (Margareta de semine regio Anglorum et 
Hungariorum exstitit oriunda).

Itt van a megerősítése annak, amit a legrégibb feljegyzések
nek összehasonlítása alapján sejthettünk. Ethelred értesülése 
Margit anyai származásáról kétségtelenül Dávid király környeze
téből, tán magától a királytól ered, ebből pedig az következik, 
hogy maga a királyi család a magyar királytól (tehát Szent Ist
vántól) tartotta magát anyai ágon leszármazottnak. A rievaulx-i 
apátnak ezen közlése szubjektív jellegű és mint ilyen megbízha
tóbb tanúskodás más krónikából mechanikusan és akárhányszor 
tévesen átvett feljegyzésnél. Tökéletes összhangban van jóformán 
mind avval, amit a legrégibb krónikákban olvasunk. Agatha ezek 
szerint tehát Szent István leánya. És evvel közös nevezőre kerül 
az első feljegyzések minden változata, látszólagos ellentmondása, 
melyek egyedül ennek a feltevésnek alapján egyenlítődnek ki. Ez 
a magyarázata azután annak is, ami egyébként érthetetlen volna, 
hogy Szent István halála után is Magyarországon maradt Edvard 
angolszász királyfi családjával 1057-ig, mindaddig, míg az angol 
trón örökösét Angliába nem hívják, ez a magyarázata, hogy a 
hastings-i vihar után, mikor a királyi család ügye Angliában 
reménytelennek, elveszettnek látszott, az özvegy Agatha gyerme
keivel Magyarországba akart visszahajózni. Mit keresett volna 
egy német herceglány Magyarországon? Nem természetes volna-e, 
hogy a német császár oltalma alá menekül? E feltevés alapján 
megértjük azt is, hogy miért kísérte ki oly sok magyar nemes —
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állítólag maga I. András magyar király természetes fia is — a 
királyi családot Angliába, majd pedig Skóciába? A tények egybe
kapcsolódó logikája tehát azt látszik bizonyítani, hogy Agathát 
Szent István leányának kell tartanunk. Ez a végső következtetése 
mindannak, amit e bonyolult kérdésről tudunk, e feltevésben talál
koznak a származás kérdésének összekúszált szálai. Ha ez így 
van — és mai tudásunk szerint ebben kételkedni nincsen okunk — 
akkor Magyarország nemcsak nagy királynét, nemzeti védőszentet 
adott Skóciának, hanem Margit leánya, Matild útján közvetve 
elősegítette az angol-normann kibékülést is, és Szent Istvánunk
ban őst adott a legnagyobb angol dinasztiának, a Planta génetek
nek, kiknek ereiben — anyai ágtól — az Árpádok vére is 
keringett.

2. A legelső angol kulturális hatások Magyarországon.

a) Magyarországnak a távolabbi nyugattal kötött legelső 
műveltségi kapcsolatai egyes történeti nevekhez fűződnek. Margit 
francia királyleány nevétől elválaszthatatlan nemcsak a mélyeb
ben járó francia hatás hazánkban a XII. század végén, az ő nevé
hez kapcsolódik az első angol és magyar szellemi érintkezések 
emléke is.

Párist, nagyhírű iskoláit már néhány évtized előtt Margitnak 
III. Béla királyunkkal való házassága előtt fedezte fel a tanulni 
vágyó magyarság. Nem tudjuk ugyan adatszerűén bebizonyítani, 
hogy Abailard idejében, mikor Európa majdminden országából 
özönlött a tanulnivágyó ifjúság Párisba, magyar klerikusok is 
oda jutottak, a dolog természete azonban azt sejteti velünk, hogy 
amikor Európa minden művelt országából indult meg a vándorlás 
a nagyhírű dialektikushoz, Magyarország sem vonhatta ki magát 
e hatás alól, hisz nem volt elszigetelve Nyugat felé és így az 
általános diákvándorlás bizonyára í'agadott magával hasonló gon- 
dolkozású magyar klerikusokat is a távol Páris felé. Az első 
pozitív nyom, hogy magyar diák is felkeresi a messze földön híres 
iskolákat, csak a XII. század 50-es éveiből ismeretes. Lukács, a 
későbbi esztergomi érsek, az első magyar klerikus, akinek párisi 
tanulmány esztendejéről tudomásunk van. Nem hinnők, hogy ő lett 
volna az úttörő és előtte párisi magyar diákról bizonyára csak 
azért nincsen tudomásunk, mert e korból alig maradt valamelyes 
feljegyzésünk, de az angol Walther Mapes nagyérdekű feljegyzései 
a mi Lukácsunkról már egyet mutatnak: a mi klerikusaink Páris- 
ban angol diákokkal is sűrűn érintkeztek. A párisi iskolák törté
netéből ismeretes, hogy a XII. század második felében, amikor 
Oxford még korántsem tudta az angolok igényeit kielégíteni,
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tömegesen jöttek a szigetországból a párisi iskolákba, amelyeknek 
ilyenképen nemcsak az angol klerikusok nagy száma, de az ott
maradt angol magister is speciális jelleget kölcsönzött. Különösen 
a saint-genéviévei iskolát kereshették fel sokan, ugyanazt, ahol 
— egy-egy elvégzett adat szerint — magyar klerikusok is 
tanultak. Kétségtelen, hogy francia művelődési hatás mellett 
Párisba küldött klerikusaink bizonyos mértékig az angol világ
nézet befolyása alá is kerültek, hisz az angol gondolkodók leg
jelesebbjei éppen Párisban hirdethették eszméiket, gondolataikat 
és így Páris az első érintkezési felülete angolok és magyarok szel
lemi kapcsolatainak.

E kapcsolatok azon iskolákkal, melyeket különösen az angol 
ifjúság keresett fel, megmaradtak később is, akkor is, amikor Béla 
magyar király házassága a francia királyleánnyal természetszerű
leg növelte a Párisba vágyó diákok számát. A magyarság szellemi 
látóköréből nem hiányzott Páris eddig sem, példa arra éppen 
Lukács iskoláztatása, de III. Béla házasságával, az ő és felesége 
kultúrális tájékozódásával a céltudatos szerves hatások egész 
sorozata indul meg. Sűrűn kerülhettek magyar klerikusaink 
Párisba és így nem is meglepő Stephanus Tornacensisnek III. Béla 
királyhoz küldött levele, amelyben „Bethlen Adolescens“ halálá
ról értesíti és még három ott tanuló magyar klerikust említ. (Hoc 
interfuerunt Clerici a Regno vestro Jacobus Michael et Adrianus.)

Margit királyné fényes kíséretében — in magno comitatu — 
nagy számmal voltak franciák, nyugati kultúrát, fejlett ízlést, 
termékenyítő hatásokat, nem egy nyugati gondolatot hoztak és 
honosítottak meg nálunk, de nemcsak francia, hanem angol szel
lemi hatások kora is ekkor nyílik meg Magyarország számára.

A régi, XI. századbeli kapcsolatok emlékei mindjobban elhal
ványodtak és a XII. században Margit királylánynak Bélával való 
házasságáig — Lukács és Walther Mapes epizódszerű találkozását 
nem említve — nem tudunk semmiféle angol és magyar érintkezé
sekről. Ezek kimutathatóan csakis a francia királyleány Magyar- 
országba való jövetelével indulnak meg. Az, hogy a francia király
lánynak III. Bélával való házassága nyitja meg az angol szellemi 
hatások korát is, nem meglepő. Nem szabad elfelejtenünk, hogy 
ez a francia királylány „ifjabb angol királyné“ volt, mielőtt 
Magyarországba jött volna. (1186.) Ifjú élete hányatott történe
téből tudjuk, hogy Franciaországban alig töltött nehány esztendőt. 
Jövendőbeli angol királynénak nevelték attól a perctől kezdve, 
hogy II. Henrik az első Plantagenet megkérte kezét fia, ifjabb 
Henrik számára. Végigszenvedte férje lázadásának minden keserű 
következményét és amikor ifjabb Henrik meghalt, épp ő volt sok
ban ütköző központja az angol és francia király hatalmi törekvé
seinek, féltékenységének. Margit özvegysége három esztendejét
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(1183—86) Franciaországban töltötte, de előbbi életéből világosan 
következtethetünk arra, hogy a volt angol királyné gondolata a 
messze Magyarországból nemcsak szükebb francia hazája felé 
szárnyalhatott, hanem oda is, ahol ifjú élete javát töltötte, hogy a 
magyar királyi udvar gazdag és eredményeiben is rendkívül ter
mékenyítő kapcsolatokat tartott fenn nemcsak Franciaországgal, 
de — bár szerényebb keretek között — Angliával is. Bátran követ
keztethetjük, hogy nagy és fényes kíséretében nemcsak franciák, 
de angolok és normannok is voltak, hisz egy 1186-iki oklevél bizo
nyítja, hogy Margit környezetében angolok és normannok voltak 
még akkor is, mikor már jegyese volt a magyar királynak. Követ
kezik pedig mindezekből, hogy az érintkezés is Anglia és Magyar- 
ország között megindult, mint nehány korabeli feljegyzés mutatja. 
Elmosódott nyomok ezek, szerény emlékeztetők hajdani kapcsola
tokra, mégis meglepő az egymástól elszigetelt adatok viszonylagos 
gazdagsága, mert Margitnak Magyarországba való jövetele előtt 
— mint láttuk — alig tudunk valamit is angol és magyar érint
kezésekről. Ezek most, a XII. század végén kimondottan az ő 
nevéhez fűződnek. Ilyen szemszögből nézve két egymástól messze 
távolban élő nemzet politikai vagy szellemi érintkezéseit, nem 
meglepő apósának, II. Henriknek levele III. Bélához, hogy a 
francia királlyal együtt tervezett keresztes hadjáratot Magyar- 
országon át fogja vezetni, hogy a magyar király segítségét, ven
dégszeretetét kérje. Szokatlan az útirány megválasztása, hisz angol 
hadsereg soha Magyarországon nem vonult át, és a szempont, 
mely II. Henrik elhatározását vezette, bizonyára menyének és 
rokonának, a nagyhírű magyar királynak meglátogatása volt. 
III. Béla válaszából tudjuk, mily örömmel várta király-rokonát, 
aki azonban a tervezett utat sohasem tette meg, mert 1189-ben 
meghalt. Nem lep meg, hogy egy londoni polgár, Richard rajzolta 
meg nehány plasztikus szóval III. Béla arcképét, méltóságteljes 
megjelenését, nem csoda, hogy épp III. Béla korában találkozunk 
a kezdődő oxfordi egyetemen az első diákkal, Nikolaus de Hun
gária nevűvel, aki három évet töltött a nagyhivatású iskola fej
lődése legelső korában Oxfordban. És nem szabad véletlennek 
tartanunk az eddigiek szerint azt sem, hogy Esztergomban, a királyi 
udvar közelében angol klerikussal találkozunk. Ez Magister 
Robertus Anglicus, kinek jelzője angol származásra vall és aki 
hihetőleg Margit királynéval együtt jött Magyarországra, talán 
udvari papja lehetett az előbbi angol királynénak. III. Ince pápá
nak 1199-i évben írott levele említi Robertus Anglicus-t, ki abban 
az időben Esztergomban volt és aki, mint a magyar oklevelekből 
megállapíthatjuk, fényes pályafutást tesz meg, sőt eléri Magyar- 
országon a legmagasabb egyházi méltóságot. Előbb királyi kan
cellár, 1209-től kezdve veszprémi püspök, majd pedig esztergomi
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érsek. Nagyműveltségü, nagytudású ember, ki úgylátszik nemcsak 
királya, hanem a pápa bizalmát is bírta. Külföldi összeköttetések
kel rendelkezik, külföldön utazik, ismételten Kómában találjuk, 
kétségtelenül a magyar püspöki kar egyik legtekintélyesebb tagja. 
Hogy angol származású püspöke, — még pedig tekintélyes, nagy
súlyú főpásztorról van szó — volt akkor Magyarországnak, annak 
különös fontossága van abban a korban, mikor Angliában király 
és egyház közötti viszályok dúltak, melyek Rómát is erősen fog
lalkoztatták és melyek végre a Magna Cartához vezettek. A tör
ténetből ismeretesek a nagy angol szabadságlevél körüli harcok, 
ismeretes, hogy a runnymede-i találkozás után (1215. jún. 15.), 
mely a Magna Carta kiadását eredményezte, sem szűntek meg a 
harcok az angol alkotmány körül. Felújultak az ellentétek, fel
éledtek a viszályok az 1215. évi lateráni zsinaton, mely érdekes 
találkozója angol és magyar történeti eseményeknek. A Magna 
Carta körüli harcokkal a zsinat, személyesen a nagyhatalmú pápa, 
ismételten kénytelen volt foglalkozni és ezeknek a sokszor nagy 
szenvedélyességgel vívott harcoknak érdekességét még emeli az a 
körülmény, hogy a nagy angol szabadságlevél szerzője, Stephen 
Langton canterbury-i érsek ezidőben Rómában tartózkodott. De 
tárgyaltak e nevezetes zsinaton mást is : ekkor bízták meg II. Endre 
magyar királyt a keresztes hadjárat vezetésével. A magyar király
nak három követe jelent meg ezen, külső pompás kereteiben és 
végzéseiben is nagyfontosságú zsinaton: az esztergomi érsek, a 
szentmártoni főapát, és a mi Robertusunk is, kit nagyhírű földije 
Langton bizonyára közelebbről is érdekelhetett. Hisz ismételten 
középpontja volt szenvedélyes vitáknak. Magát az angol szabad
ságlevelet is módjukban volt főpapjainknak megismerni, mert 
mint magából a Magna Cartából tudjuk, Pandulf pápai követ 
egy példányát Rómába hozta. Egyáltalán nem tartozik a lehetet
lenségek közé, hogy a magyar érsek és Robertus személyesen is 
megismerkedtek a Magna Carta szerzőjével. Ezt a feltevést pedig 
arra a történeti adatra alapítjuk, mely szerint öt évvel később, 
Thomas a Becket világraszóló ünnepén a magyar érsek vendége 
volt Langtonnak Canterbury-ban. Másszóval, két évvel az Arany
bulla kiadása előtt a magyar érseknek a legközvetlenebb alkalma 
nyílott nemcsak a Magna Carta szerzőjével való közvetlen eszme
cserére, de a Magna Carta tanulmányozására és jogi következmé
nyeinek megfigyelésére is.

A keresztes hadjárat a lateráni zsinaton tehát elhatároz
tatott, II. Endre azonnal hozzálátott az előkészületekhez, szemé
lyesen vezette hadait a Szentföldre. Mikor pedig minden jelentő
sebb esemény nélkül visszatért Magyarországba, képviseletében 
otthagyta Tamás egri püspököt, nehány magyar főúrral együtt. 
A véletlen úgy akarta, hogy ezek a magyar urak körülbelül három-
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negyed évig együtt voltak Damietta egyiptomi kikötőváros ostro
mában több angol báróval, kik cselekvő részesei a Magna Cartá- 
nak, olyanok, kik a híres jus resistendi őrei voltak. Itt emlékez
tetünk arra, hogy éppen ennek az ellenállási jognak kimondásá
ban és kodifikálásában mutatkozik a legfeltűnőbb hasonlóság a 
Magna Carta és a hét évvel későbbi Aranybulla között. íme az 
Aranybullát aláíró főpapok közül most már hármat tudunk, akik
nek alkalmuk volt a klasszikus angol szabadságlevél megis
merésére.

És ilyenképen, ha történeti perspektívából szemléljük az 
első szellemi érintkezéseket angolok és magyarok között, melyek
nek nyoma a magyar alkotmány zsengéjében kikutatható, úgy 
találjuk, hogy az angol szellem megismerésének útja Párison át 
vezetett. A francia királyleánynak III. Bélával kötött házassága 
teremtett olyan kapcsolatokat, melyek nemcsak a francia hatások 
gazdagon bugyogó forrását nyitotta meg Magyarország számára, 
de melyek az angol politikai és szellemi élet megismerésére is 
vezettek.

b) Ugyanazon idő hullatta le — végre — a harmadik levelet 
is, melynek alig látható vonalai pedig segítségünkre lehetnek, hogy 
megfejthessük a magyar középkor egy sokat keresett rejtélyét, az 
Anonymus-kérdést.

Mit tudunk a „dicsőséges Béla király“ Névtelenjéről? Nem 
sokkal többet, mint amennyit ő maga árul el gestája előszavában: 
hogy diák korában — kétségtelenül a híres párizsi iskolában — 
Dares Phrygius nyomán históriát kompilált a trójai háborúról, 
hogy N. barátjának megígérte a magyar honfoglalás, a Hét 
magyar, a nagy vezérek történetét. Ez a foglalatja annak, amit 
Anonymusról tudunk. Mikor élt, melyik Béla királynak (csak II. 
vagy III. Béláról lehet szó) volt jegyzője, tisztázatlan kérdés 
még ma is.

Bennünket az a szellemi lékör érdekel, melyben párizsi 
iskoláztatása idején élt. Itt — saját szavai szerint — a fiatal kle
rikus már történetírással foglalkozott. Hol és mikor lehetett ott? 
Miféle környezetben? Micsoda szellemi hatások irányították a 
későbbi gesta-írót? Mit olvasott, mit ismert meg párizsi diákkorá
ban? Tán sohasem tudnók, az eddig ismerteken kívül, ha a Gesta 
Hungarorum egy-egy szava, fordulata, egy-egy etimológiai magya
rázata el nem árulná azt az eddig elrejtve maradt szellemi hatást, 
mely Névtelenünk honfoglalási történetében — igen halvány, de 
azért kivehető nyomot hagyva — megállapítható. A XII. század 
tán leghíresebb angol szellemi terméke Geoffrey of Monmouth 
csodás hatású História Regum Britanniáé c. gestája kerülhetett 
a mi Anonymusunknak is kezébe. Századok fantáziáját táplálta ez 
a híres mű, románcok, hősi mondák ki nem apadó forrása. A brit-
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tek hősi történetéről van itt szó, a legendás Artúrról, Merlin jós
ról, itt találkozunk legelőször Lear király mondájával, Cymbe- 
line-el, Shakespeare örök alkotásainak hőseivel, itt — Geoffrey 
gestájában — találjuk költészetnek és valónak azt a sajátos össze
olvadását, mely egy mesékre áhítozó kor nemzedékét annyira meg
kapta. És Geoffrey színes, ragyogó elbeszélése megkapta a mi 
Anonymusunkat is. Pontos stílelemzés ki tudja mutatni, hogy 
Anonymus az írásművészet némely eszközét Geoffreytől kölcsö
nözhette, hogy az angol gestaíró volt egyik tanítója szerkezetben, 
stílusban, az Anonymusnál oly kedvelt etimológia értelmezésében 
és alkalmazásában. Még szójátékot is találunk, — hasonlót Anonymus
nál és Geoffrey-nél, de —- ezt hangsúlyoznunk kell — a naív mese
mondás területére nem tudta a mi Névtelenünket csábítani. Angol 
mesterétől legfeljebb azt tanulta, hogyan lehet — az akkori kor 
ízlése szerint -— érdekesen és szépen írni, elbeszélni. . .

De ki volt Anonymus? Mikor élt? Melyik Béla királyunknak 
volt a nótáriusa? Geoffreynek Anonymusra gyakorolt hatásából 
meg tudnók állapítani korát és következtetéseket vonhatnánk le 
személyére nézve is. Az angol író gestáját 1147-ben fejezte be, 
8 évvel később már francia átdolgozásban is ismerjük. II. Béla 
már rég őseihez költözött ekkor. Ha a mi Névtelenünk az angol 
gestát olvasta, akkor nem igen lehetett II. Béla jegyzője és így 
önként adódik konklúziónak az egyedül lehetséges feltevés: a XII. 
század 70-es éveiben, esetleg a 80-asok elején járt Párizsban, ahol 
Geoffrey gestája kezébe került és azután — a párisi iskoláztatás 
után — a királyi udvar közelébe került és III. Béla királyunknak 
lett jegyzője. A Gesta Hungarorumot III. Béla halála után a XIII. 
század legelső éveiben írhatta. — III. Ince pápa levele 1199-ből a 
már említett Magister Robertus Anglicus-szal együtt említi P. 
magister Strigoniensis praepositust (esztergomi prépostot), mint 
akik tettestársai vagy ismerői a vatikáni könyvtárban elkövetett 
csínnek. Ez a P. magister később (1202—4) kancellár, majd pedig 
győri püspök (1204—17). Tudós ember volt, mutatja kutató mun
kája a vatikáni könyvtárban. De életéből még egy mozzanatot 
ragadunk ki, mely — úgy látszik — további következtetésekre 
jogosít. Péter pályája szinte párhuzamos magister Robertus 
Anglicus, az angol származású veszprémi püspök pályájával. Együtt 
voltak — a pápai levél szerint — a vatikáni könyvtárban, 1199-ben 
mindketten Esztergomban vannak, nehány évvel Péter kancellár? 
sága után Róbert a kancellár, Péter győri, Róbert pedig veszprémi 
püspök. A baráti kapcsolat nem szakadt meg közöttük püspökségük 
idején sem, — ők ketten kísérői a kalocsai érseknek, II. Endre 
sógorának külföldi útján. Lehetséges, hogy a győri és veszprémi 
püspök barátsága régi keletű, még a párizsi iskolában szövődött. 
Hisz mindketten párizsi magisterek, a párizsi iskolák coenobiumjai
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pedig alkalmas talaj voltak angol és magyar klerikusok közötti 
ismeretség és barátság kötésére. Pétert az angol Róbert régi, meg
hitt barátjának kell tartanunk. Szinte kínálkozó szempont, hogy 
az angol gesta ismerete és Péternek az angol származású és bizo
nyára angol műveltségű magister Robertussal való barátsága kö
zött valamelyes kapcsolatot lehet keresnünk . . . Evvel — azt 
hiszem — egy pillantásunk oda lopózik a rejtélyes, mélyen eltakart 
arcba és ha következtetéseink helytállók, Névtelenünkben a tudós 
Péter győri püspököt kereshetjük . . .

#

Ha már most a röviden vázoltak alapján sok század távla
tából tekintjük legrégibb, legősibb kapcsolatainkat Angliával, úgy 
találjuk, hogy mi Angliának, ill. Skóciának története egyik leg
nemesebb jellemét adtuk Szent Margitban, kinek nevéhez a kora
beli és későbbi események legjelentősebbjei fűződnek Anglia tör
ténetében, — mely Szent István unokája nélkül tán egészen más 
mederben haladt volna, — hozzánk pedig átjutott a távoli angol 
kultúra egy-egy sugara és bár útját csak sejtve tudjuk követni, 
hatását mégis felismerni véljük a magyar középkor két nagy, nem
zeti és önálló alkotásában: P. magisternek a honfoglalásról írt 
történetében és alkotmányunk ősi formájában: az Aranybullában. 
Ezekre tanít bennünket három elfakult levél — bizonytalan, de 
mégis eligazító halvány vonalaival.

Fest Sándor.
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I. ISKOLÁNK MÚLTJA.

A pesti evangélikus gyülekezet 1815-ben nyitotta meg a Deák
téri templom mellé épített egyemeletes iskolaépületét. Ez csak
hamar szűknek bizonyait és azért 1822-ben második emeletet épí
tettek rá. Ebben az épületben nyílt meg 1823-ban az úgynevezett 
„humanitási osztály“ , amivel az iskola gimnáziummá vált. Az ala
pítás sorrendjében a fővárosi iskolák között iskolánk a harmadik. 
Az abszolutizmus idejében iskolánk négyosztályúvá hanyatlott, 
azonban Székács József, Hunfalvy Pál és Fabinyi Teofil buzgólko- 
dására újból felvirult úgy, hogy új iskolaépületről kellett gondos
kodni. A deáktéri templom közelében, a Sütő-utcában 1864-ben 
nyílt meg az akkoriban nagyon díszesnek tartott új gimnáziumi 
épület és 1872-ben tartották benne az első érettségi vizsgálatot. 
Az új kor igényeinek azonban ez az épület sem felelt meg, az iskola 
épületét a Belváros szűk területéről ki kellett vinni a Városliget 
közelébe. 1904-ben költözködtünk át Pecz Samu műegyetemi tanár 
által épített mai épületünkbe, az akkori Városligeti Fasorba, a mai 
Vilma királynő-útra. 1923-ban ünnepeltük iskolánk 100 éves fenn
állásának emlékünnepét. Iskolánk történetét 1895-ben Batizfalvy 
István, a százéves ünnep alkalmából pedig Hittrich Ödön dr. 
írta meg.

Iskolánk eddigi felügyelői: Schedius Lajos (1811—1834), 
Szloboda Mihály (1834—1838), Fabinyi János dr. (1838—-1843), 
Fábry Pál (1843—1848), Wagner Dániel dr. (1848), Fromhold 
Károly dr. (1848—1853), Hunfalvy Pál (1853—1883), Vasskó 
Endre (1883—1886), Králik Lajos dr .(1886—1895), Wágner 
Géza dr. (1895—1897), Zsigmondy Géza (1897—1900), Mágocsy- 
Dietz Sándor dr. (1900—1910), Haberern J. Pál dr. (1910—1926), 
Németh Ödön dr. (1926—1932), Hittrich Ödön (1932-től).

Iskolánk eddigi igazgatói: Bölönyi Mihály (1811—1814), 
Hoffmann Péter (1814—1821), Kanya Pál (1821—1825), Fábry 
Pál (1825—1837), Taubner Károly (1837—1843), Kanya Pál 
(1843—1845), Tavasy Lajos (1845—1848), Kanya Pál (1848— 
1860), Greguss Gyula (1860—1863), Batizfalvy István (1863— 
1866), Greguss Gyula (1866—1869), Szénássy Sándor (1869— 
1873), Torkos László (1873—1875), Scholtz Ágoston (1875—1877), 
Fröhlich Róbert (1877—1883), Bőhm Károly (1883—1896), Góbi
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Imre (1896—1909), Rátz László (1909—1914), Hittrich Ödön 
(1914—1928), Mikola Sándor (1928—1935).

Iskolánk volt tanárai közül tudományos munkásságukkal és 
irodalmi működésükkel kitűnő érdemeket szereztek: Batizfalvy 
István (történetíró), Berecz Antal (földrajzi író), Böhm Károly, 
a Magy. Tud. Akadémia tagja (filozófus), Dorner József, a Magy. 
Tud. Akadémia tagja (botanikus), Elischer József tankerületi 
főigazgató (klasszikus filológus), Fröhlich Róbert, a Magy. Tud. 
Akadémia tagja és főkönyvtárosa (klasszikus filológus), Góbi Imre 
(szépíró), Greguss Gyula, a Magy. Tud. Akadémia tagja (fizikus), 
Győry Vilmos, a Magy. Tud. Akadémia tagja (szépíró és műfor
dító), Hazay Olivér (filozófus), Heinrich Gusztáv, a Magy. Tud. 
Akadémia tagja és főtitkára (germán filológus), Hittrich Ödön 
(klasszikus filológus), vezekényi Horváth Zsigmond (klasszikus 
filológus), Kanya Pál (neveléstudományi író), Kari János egye
temi m.-tanár (botanikus és természettudományi író), Lehr Albert, 
a Magy. Tud. Akadémia tagja (nyelvész), Mauritz Rezső (nevelés- 
tudományi író), Melczer Lajos (tankönyvíró), Ormay Lajos 
(filozófiai író), Pecz Vilmos, a Magy. Tud. Akadémia tagja (klasz- 
szikus filológus), Petz Gedeon, a Magy. Tud. Akadémia tagja 
(germán filológus), Ráth Arnold (természettudományi író), Rátz 
László (szerkesztő és matematikus), Serédi Lajos (szépíró és 
filozófus), Scholtz Albert (földrajzi és tankönyvíró), Scholtz 
Ágoston, a későbbi egyetemi tanár (matematikus), Stuhlmüller 
Sámuel (neveléstudományi író), Szénássy Sándor, a Magy. Tud. 
Akadémia tagja (klasszikus filológus), Szigethy Lajos (történet
író), Taubner Károlyra Magy. Tud. Akadémia tagja (filozófus), 
Tavasy Lajos (neveléstudományi író), Tolnai Vilmos, a Magy. 
Tud. Akadémia tagja (nyelvész és irodalomtörténetíró), Torkos 
László (szépíró és tankönyvíró), Vajda Péter, a Magy. Tud. 
Akadémia tagja (szépíró), Weber Rudolf (szépíró).

Tudomány, művészet, irodalom és a közélet terén kiváló 
tanítványaink névsora itt következik.

Ábel Jenő klasszikus filológus, egyetemi tanár. Ágai Ádolf ■ 
humorista, lapszerkesztő, a Kisfaludy-Társaság tagja. Ágorasztó 
Tivadar, Pestmegye alispánja. Andréka Károly, Budapest rendőr- 
főkapitánya. Ángyán Béla államtitkár. Ángyán János belgyógyász, 
egyetemi tanár, Bakody Árpád orvos, tudományos író. Balogh 
Tihamér orvostudományos és szépirodalmi író, szépirodalmi müveit 
Álmássy Tihamér név alatt jelentette meg. Basch Árpád festő
művész. Baumgarten Nándor egyetemi tanár, közigazgatási bíró. 
Baumgartner Nándor egyetemi tanár. Beöthy Ákos orsz. gyűlési 
képviselő, jogász. Beöthy Algernon elmésségéről híres orsz. gyűlési 
képviselő. Bexheft Ármin iskolaorvos, tudományos író. beckói Bíró 
Gyula építész. Boda Dezső, Budapest rendőrfőkapitánya. Bókay
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Árpád egyetemi tanár. Bókay János egyetemi tanár, a Magy. Tud. 
Akadémia tagja, zeneköltő. Bókay János író és lapszerkesztő. 
Bókay Árpád iparvállalati igazgató. Bulyovszky Gyula író, a negy
vennyolcas ifjúság egyik vezére. Buday-Goldberger Sámuel és Leó 
nagy iparvállalat megteremtői. Burchard-Bélaváry Andor malom
igazgató. Burchard-Bélaváry Rezső miniszteri tanácsos. Császár 
Elemér egyetemi tanár, a Kisfaludy-Társaság és a Magy. Tud. 
Akadémia tagja. Csordás Elemér, Budapest tiszti főorvosa. Cukor 
Gábor bankigazgató. Dóczi Pál r. t. vezérigazgató. Doleschall 
Alfréd egyetemi tanár, büntető jogász. Domony Móritz r. t. vezér- 
igazgató. Egressy Ákos színművész. Ehrmann Kornél r. t. igaz
gató. Elischer Gyula egyetemi tanár. Elischer Ernő sebészorvos. 
Elischer Vilmos ügyvéd. Előd Egon, a karlsruhei műegyetem 
tanára. Endreffy János lelkész, lapszerkesztő. Fabinyi Ferenc 
kúriai bíró. Fabinyi Teofil igazságügyi miniszter. Fáik Miksa író, 
politikus és lapszerkesztő. Fejér László államtitkár. Fejér Árpád 
belgyógyász, egyetemi m. tanár. Fellner Pál orsz. gyűlési képviselő. 
Fenyő Miksa író, a GYOSz igazgatója. Fényes Adolf festőművész. 
Földváry Mihály, Pestmegye alispánja. Folkusházy Lajos, Buda
pest alpolgármestere. Friedrich Tivadar hírlapíró, lapszerkesztő. 
Frint Lajos ev. szuperintendens. Fröhlich Izidor, Róbert és Pál 
egyetemi tanárok, a Magy. Tud. Akadémia tagjai. Fürst György 
r. t. vezérigazgató. Glatz Ede ítélőtáblái bíró. Glatz Oszkár 
festőművész. Greguss Imre festőművész. Greszler Jenő min. 
tanácsos. Gündisch Guido orsz. gyűlési képviselő, egyházfel
ügyelő. Györgyi Kálmán iparművész. Győry Elek, a magyar- 
országi evangélikus egyház egyetemes főjegyzője. Győry Loránd 
földmívelésügyi miniszter. Győry Tibor államtitkár, a Magy. 
Tud. Akadémia tagja. Győry Vilmos lelkész, író, műfordító, a 
Kisfaludy Társaság és a Magy. Tud. Akadémia tagja. Haar Alfréd 
egyetemi tanár, mathematikus, a Magy. Tud. Akadémia tagja. 
Haberern J. Pál egyetemi tanár, sebészfőorvos, iskolánknak és egy
házunknak felügyelője. Hámos Róbert bankigazgató. Hasenfeld 
Arthur egyetemi tanár. Hász Sándor mérnök. Hazay Olivér filo
zófus, iskolánk tanára. Heinrich Alajos tudományos író, tanár. 
Heinrich Gusztáv egyetemi tanár, a Kisfaludy-Társaság és a Magy. 
Tud. Akadémia tagja, az utóbbinak főtitkára. Hellebrandt Árpád 
bibliográfus. Hercegh Ernő r. t. vezérigazgató. Hojtsy Pál poli
tikus, csillagász. Hornyánszky Viktor író, nyomdatulajdonos, az 
Orsz. Protestáns Árvaház egyik megalapítója. Ignotus (Veigels- 
berg Hugó) író és szerkesztő. Jalsovitzky Géza műszaki író, felső
ipariskolai igazgató. Fancsali Joób Lajos min. tanácsos, iskolánk 
jótevője. Jugovics Lajos főiskolai tanár, geológus. Kálmán Imre 
zeneszerző. Kandó Kálmán, az egyfázisú és háromfázisú villamos 
nagyvasúti vontatás világhírű megteremtője. Kandó László festő-
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művész. Kanócz Dénes belgyógyász, egyetemi m. tanár. Kar- 
lovszky Bertalan festőművész. Kelemen Ferenc bankigazgató. 
Kelen Béla egyetemi tanár. Kéler Napoleon építész, iskolánk új 
épületének lelkes megteremtője, az iskolának és a tanári karnak 
nagy jótevője. Kéler Tibor táblabíró. Kilényi Hugó nemzetgazda
sági író. Klein Ferenc, István és Pál iparvállalati r. t. vezérigaz
gatói. Kölcsey Kálmán, a költő unokaöccse, kihez a Parainezist 
írta, Komáromnál esett el 1849-ben. Körmendi Ferenc regényíró. 
Körmendi Frimm Jenő szobrászművész. Králik Lajos jogi író, egy
házfelügyelő. Kring Jenő táblabíró, egyházfelügyelő. Krepuska 
Géza egyetemi tanár, fülorvos. Kubinyi Ferenc történetíró. Kubinyi 
Géza főispán, egyházfelügyelő. Kunwald Cézár festőművész. Kuthy 
Dezső egyetemi tanár. Kuzmik Pál egyetemi tanár. Lakits Ferenc 
csillagász, tudományos író. Lamotte Károly, Budapest alpolgár
mestere. Lánczy Gyula egyetemi tanár. Ledermann Lajos nemzet- 
gazdasági író, a genfi egyetem m. tanára. Légrády Ottó főszer
kesztő és a reviziós mozgalom áldozatkész szervezője. Liedemann 
Frigyes sportvezető, a deáktéri evangélikus egyházak főjegyzője. 
Linek Károly rajzolómüvész. Ligeti Pál műépítész, tudományos 
író. Lothár Rudolf bécsi író. Lövik Károly hírlapíró. Lukács 
Antal bankigazgató. Lukács József r. t. vezérigazgató. Mada- 
rassy László akadémiai tanár, jogtudományi író. Mansfeld Géza 
egyetemi tanár. Markos Olivér kúriai bíró. Markos Béla r. t. 
igazgató. Márton Ferenc regényíró és elbeszélő, aki Abonyi Lajos 
név alatt jelentette meg műveit. Matuska Péter követ és meg
hatalmazott miniszter. Mekler Oszkár bankigazgató. Miklós Gyula 
szöllészeti szakíró, borászati kormánybiztos. Mauthner Ödön ipari 
és kereskedelmi vállalat megalapítója. Mohácsi Jenő író és 
műfordító. Molnár János elektrotechnikai szakíró. Moravcsik 
Gyula egyetemi tanár, klasszikus filológus, a Magy. Tud. 
Akadémia tagja. Moiret Ödön szobrászművész. Moiret Gusztáv 
gyárigazgató. Münnich Aladár műépítész. Nagy Elek követ és 
meghatalmazott miniszter. Németh Ödön egyetemi tanár, iskola- 
és egyházfelügyelő. Neumann János princetoni egy. tanár. Neumann 
Károly min. tanácsos, műegyetemi tanár, jogi szakíró. Obál Ferenc 
egyet, tanár, sebészfőorvos. Országh Sándor r. t. igazgató. Paulovits 
Viktor, Budapest vízmüveinek vezérigazgatója. Pajor Aladár r. t. 
igazgató. Pecz Samu műegyetemi tanár, műépítész, iskolánk épü
letének megalkotója. Petőfi Sándor (az 1833/34. tanévben járt 
hozzánk a II. osztályba. Az anyakönyv 56. oldalán következőképen 
van bejegyzve: Aug. 27. Petrovits Alexander ann. 10., Aug. Conf. 
Hung, pater Stephanus Arendator, Szabadszállás in Cumania 
minőre). Pintér Mihály r. t. igazgató. Plan Frigyes gyáros. Báró 
Podmaniczky Frigyes negyvennyolcas honvéd, író, politikus, Buda
pest fejlesztője. Polner Ödön egyetemi tanár. Pósch Gyula, a
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Pénzintézeti Központ vezérigazgatója. Pőzel István orsz. gyűlési 
képviselő. Pőzel Tibor milánói konzul. Prager Pál r. t. vezérigaz
gató. Prém József kritikus, elbeszélés- és drámaíró. Báró Prónay 
Dezső politikus, a magyarországi evangélikus egyház egyetemes 
felügyelője. Pulszky Károly műtörténetíró, a Magy. Tud. Aka
démia tagja. Rakovszky Iván belügyminiszter. Reményi Ede klasz- 
szikus filológus. Renk Ernő orvos, iskolafelügyelő. Riedl Frigyes 
egyetemi tanár, irodalomtörténetíró, a Kisfaludy-Társaság és a 
Magy. Tud. Akadémia tagja. Ruttkay Vilmos jogi író. Sajóhelyi 
Béla tudományos író, ipariskolai igazgató. Sárkány Sámuel evan
gélikus püspök. Sárkány Gyula festőművész. Sass Gábor gazdasági 
akadémiai tanár, szakíró. Saxlehner Ödön iparvállalati igazgató. 
Scheuer Róbert orsz. gyűlési képviselő, gyárigazgató. Schmidt Már
ton tanár, tankönyvíró. Scholtz Géza min. tanácsos, jogi író. 
Scholtz Kornél államtitkár, egyet, tanár. Schrecker Rudolf r. t. 
igazgató. Schwindt Károly festőművész. Schulek János műépítész. 
Simon Sándor orvostudományi író, egyetemi m. tanár. Simonyi 
Ágoston, iskolánk nagy jótevője. Stein Aurél angol állampolgárrá 
Tett hírneves Ázsia-kutató és tudományos író. Szalay Mihály író. 
Szegheő János zongoraművész. Székáts Béla belgyógyász. Szelényi 
Aladár egyházjogász, a magyarországi evangélikus egyház egyete
mes főjegyzője. Szénássy Sándor tanár, tudományos író. Szida- 
rovszky János filológus, a Magy. Tud. Akadémia tagja. Szilágyi 
László író. Szilas Oszkár r. t. igazgató. Szontagh Jenő főispán. 
Szontagh Pál politikus. Szontagh Tamás geológus. Teasdale Ottó, 
Budapest tűzoltóságának főparancsnoka. Telegdy Róth Károly 
egyetemi tanár, geológus. Tolnay Iván táblabíró. Tolnay Kornél 
államtitkár. Tolnay Lajos, a magyar államvasutak elnökigazgatója. 
Tolnay Pál min. tanácsos. Tomcsányi Kálmán államtitkár, Tom- 
csányi Mór egyetemi tanár, jogtudós, Tomcsányi Vilmos Pál igaz
ságügyi miniszter. Torday Ferenc egyetemi tanár, orvostudo
mányi író. Tószeghy Emil r. t. vezérigazgató. Tors Tibor szer
kesztő, orsz. gyűlési képviselő. Vajda Ödön műegyetemi tanár. 
Vámossy Károly gyárigazgató. Vázsonyi János orsz. gyűlési kép
viselő. Vetsey István ügyvéd, iskolánk felügyelője. Verzár Frigyes 
egyetemi tanár, fiziológus. Vidor Emil műépítész. Vietórisz József 
tankerületi kir. főigazgató, író, költő és műfordító. Gróf Vigyázó 
Ferenc, aki óriási vagyonát a Magy. Tud. Akadémiára hagyta. 
Vilcsek Jenő r. t. igazgató. Virány Egon nemzetgazdasági író. 
Vladár Endre gazdasági akadémiai tanár, szakíró. Vladár Gábor 
min. tanácsos. Wahrmann Mór politikus. Walkó Lajos külügy
miniszter. Walkó Loránd bankigazgató. Walther Béla tankerületi 
kir. főigazgató. Werkner Lajos r. t. vezérigazgató. Wigner Jenő 
neves mathematikus és fizikus. Wolfner Pál, Farkas Pál néven 
elbeszélés- és regényíró. Zimmermann Ágost egyetemi tanár,
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zoológus és tudományos író, a Magy. Tud. Akadémia tagja, iskola
felügyelő. Zsigmondy Béla kútfúró és hídépítő. Zsigmondy Árpád 
bányász, tudományos író. Zsigmondy Dezső hídépítő, egyházfel
ügyelő. Zsigmondy Jenő kerületi felügyelő, iskolaépületünk egyik 
megalkotója. Zsigmondy Kálmán min. tanácsos.

Igen nagy az olyan ismertnevü családok száma, amelyek 
nemzedékeken keresztül ismételten és több gyermeket küldtek 
iskolánkba. Ilyenek például a következők: Ächtzehner, Áldor, 
Agorasztó, Andreánszky, Ángyán, Antony, Bacher, Balázs, Baldauf, 
Balogh, Bánó, Basch, Baumann, Bayer, gróf Beleznay, Belházy, 
Beliczay, Bendl, Beöthy, Bereczky, Bergl, Bernauer, Bernhardt, 
gróf Bethlen, Binét, Blaskovich, Blatnicky, Blum, Blumenau, 
Bogsch, Bohus, Bőhm, Bókay, Brachfeld, Brechtel, Buday-Gold- 
berger, Bulkay, Burchard-Bélaváry, Chorin, de Chátel, Chován, 
Császár, Csengery, Csengey, Cséry, Cserépy, de Rivo Csermelyi, 
Csörgeő, Czigler, Dach, Daday, báró Dániel, Dénes, Dirner, Ditt
rich, Doleschall, Domony, Dunaiszky, Bgressy, Elischer, Előd, 
Emericzy, Cserkúti-Engel, Erdélyi, Eötvös, Érti, Fabinyi, Fabri- 
cius, Faludy, Falvay, Farkas, Fáy, Fehér, Feledy, Fellner, Flittnéf, 
Fischer, Forrai, Földváry, Frenyó, Frey, Friedrich, Fröhlich, 
Fuchs, Fuszek, Gally, Gárdony, Geduly, Genersich, Gerlei, Glatz, 
Glück, Gosztonyi, Gráf, Gregersen, Greszler, Geönczy, Gertler, báró 
Groedel, Grill, Góbi, Görgey, Grünwald, Györkös, Győry, Haberern, 
Haeffner, Hajósi, Haintz, Haitsch, Halácsy, Halász, gróf Haller, 
Hammerschlag, Hampel, báró Hatvány, Hasenauer, Hazay, Hazs- 
linszky, Heckenast, Heidlberg, Hein, Heinrich, Heinzelmann, 
Helvey, Hercegh, báró Herczel, Heuffel, Hieronymi, Hirsch, 
Hoepfner, Hofbauer, Hojtsy, Holl, Holitscher, Hollós, Horánszky, 
Hornyánszky, Houchard, Ivánka, Jahn, Jalsoviczky, Jármay, 
Jány, Jász, Jendrassik, Jeney, Jeszenszky, Jónás, Inczédi, Kacziány, 
Kállay, Kanitz, Kandó, Karafiáth, Kehrling, Kelen, Kéler, Keller, 
Kellner, Kemény, Kern, Kilián, Killius, Kirchknopf, Kirschner, 
Kiss, Kissházy, Klein, Kiinger, Klösz, Knefély, Knuth, báró Kohner, 
Kolba, Kolbenheyer, Konkoly, báró Kornfeld, Koós, Kostyál, 
Kotschy, Kovács-Sebestyén, Kovács, Kozma, Krepuska, Krempels, 
Kubacska, Kubinyi, Kund, Kuzmik, Kürtössy, Lampl, Lamotte, 
Laszkáry, László, Lederer, Légrády, Lehr, Lehotzky, gróf Leinin- 
gen (az aradi vértanú családja), Lepter, Leszlényi, Lichtenberg, 
Liedemann, Ligeti, Lillits, Lingel, Linek, Lonkay, Lónyay, Lóránt, 
Lorenz, Lobi, Lőry, Lukács, Lung, Lyka, Macher, Magyary 
Kossá, Maier, Mahr, Mansfeld, Marek, Markos, Maróthy-Fürst, 
Marx, Márton, Matuska, Mauthner, Matyasovszky, Meinig, Mezei, 
Mika, Mikolik, Minich, Missura, Moiret, Moravcsik, Morhács. 
Müller, Münich, Nádossy, Neogrády, Nevelős, Németh, Neu
mann, Nőtel, Obál, Obstgarten, Orlay, Oravecz, báró Ottlyk,
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báró Ohrenstein, Okolicsányi, Orosdy, Pajor, Páll, Pálmay, 
Palóczy Horváth, Paulinyi, Perczel, Péchy, Pecz, Pétery, Petz, 
Pigler, Pintér, Piufsich, Plan, báró Podmaniczky, Pohl, Polner, 
Popper, Pósa, Pósch, Posevitz, Pőzel, Probstner, báró Prónay, 
Paulay, gróf Ráday, Rade, Radvánszky, Radvány, Raffay, 
Rakovszky, Ráth, Rátkonyi, Reichenhaller-Petheő, Rau, Reiner, 
Reinitz, Reinhardt, Riesz, Reményi, Rock, Römer, Rózsavölgyi, 
Rusznyák, Ruttkay, Quittner, Sacelláry, alapi Salamon, Saleer, 
csikszentmihályi Sándor, Sárkány, Sass, Saupe, Saxlehner, 
Schanzer, Schmidt, Schneider, Scholtz, Schreyer, Schulek, Schwarz, 
Schwindt, Sebestyén, Seiz, Siebreich, Simon, Soltész, Somogyi, 
Starnberger, Strasser, Sugár, Surányi, Sváb, Szabó, Szandtner, 
Szász, Szelényi, Szemere, Szenthe, Szilágyi, Szlabey, Szirmay, 
Szlovák, Szollás, Szontagh, báró Szterényi, Szudi, Szúnyog, 
Szuppán, Teasdale, Thaly, Thaisz, Thomán, Tolnay, Tomcsányi, 
Tomka, Torbágyi, Tószeghy, Ullmann, Váhl, Vajda, Vámossy, 
Várady, Valkó, Vermes, gróf Vigyázó, Vetsey, Verzár, Vida, Vidor, 
Virány, Vitális, Vladár, Vörös, Walkó, Walther, Wankó, gróf Wass, 
Wellisch, Werkner, Wernhardt, Wilcsek, Wodiáner, Wolfinger, 
Wolfner, Zechmeister, Zimmermann, Zsigmondy, Zsilinszky.

A két felsorolás nem teljes. Iskolánk barátaitól és volt növen
dékeitől szívesen veszünk helyreigazításokat és pótlásokat.

A világháborúban elesett hősi halottaink a következők: 
rozványi Antony István dr., Balogh Imre, Baumann Ferenc, Bayer 
Lajos, Bulkay József, bölcsházi Belházy Pál, Bendl Kálmán, Bergl 
Rezső, Bernauer Marcell, Bőhm Ottó, Blum Döme, Brachfeld 
József dr., Daday Ernő, Doctor Raoul, Erdélyi Pál, Falvay Jenő dr., 
sebessi Geönczy Béla, Gerber Ármin, Gertler Károly, Góbi Imre, 
Gráf Vilmos dr., Hammersberg Béla, Hasenauer Ottó István dr., 
Houchard Béla, Jahn Károly, Jónás István, Jurenák Ferenc, 
Krempels Viktor, Lederer István, Lehr Andor, Leszlényi Alfréd, 
Lichtenberger Béla dr., Lobi Ernő, Lőry Péter Endre, Mahr Pál, 
Morhács Márton, Morhács Milos, Obstgarten Tárkányi János 
Róbert, Paunz Imre, Probstner Anatol, Reichenhaller-Petheő 
Jenő dr., Reiner Ernő, Salzer Pál, csikszentmihályi Sándor János, 
Schmidt Nándor, Scholtz Andor, Scholtz Tivadar, Schwarz László, 
Strasser Albert dr., Strasser György, Surányi Károly, Szilágyi 
Lajos György dr., Szokoll József, Vámossy László dr., Virány 
Dezső dr., Wellisch György, Wolfinger Jenő dr., Zsilinszky Tibor. 
Összesen 58.

II. ISKOLÁNK AZ 1934-35. TANÉVBEN.
Az iskola egyéni jellegét történeti múltja határozza meg. 

Kialakulásában kétségkívül fontos szerepe van a tanároknak, akik 
tudományuk magasabbrendűsége, emberszeretetük mélysége, er-
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kölcsi világnézetük nemessége, módszerük kiválósága, vagy erős 
férfias egyéniségük révén az iskola jó hírnevét megalapítják és 
fejlesztik, de fontos szerepe van a tanítványoknak is, akik az életbe 
kerülve magasabb szellemükkel és értékes munkájukkal kitűnve 
a személyükre eső dicsőségből iskolájukra is vetnek fénysugarakat. 
Ezt tudva mélyen meghatva nézzük volt tanítványainknak előző 
lapokon közölt díszes seregszemléjét. Mi sem tudtuk, hogy ennyi 
kiválóság került ki iskolánkból. Most, amikor e díszes névsorra 
gondolunk, mélyen átérezzük a felelőséget, amellyel iskolánk múlt
jának tartozunk. Ez a tudat a legnagyobb mértékben alkalmas 
arra, hogy felemelje lelkünket és a szomorú viszonyok dacára és 
az élet bajai között is felköltse bennünk a munkánk magasabb- 
rendűségében vetett hitet.

Megelégedéssel látjuk, hogy az iskolánkba helyezett bizalom 
nem csökkent, mert nagy azoknak a családoknak a száma, amelyek 
nemzedékről nemzedékre, immár több mint egy évszázadon át 
iskolánkba küldik gyermekeiket. Az a szellem, amely iskolánk 
tanárait és tanítványait az iskolához fűzi, újabb és újabb bizonyí
tékát adja épségének és erősségének.

Raffay Sándor püspök arcképe. Régi tervünk teljesedett az 
idén, amikor volt növendékeink adományaikkal (amelyeknek 
kimutatása alább következik) lehetővé tették, hogy dísztermünk 
részére megfestethettük egyházi főhatóságunk kimagasló egyéni
ségű képviselőjének, Raffay Sándor püspöknek arcképét. A mű
vészi, szép és magasabb értékelésre méltó munkát Sárkány Gyula 
festőművész, volt tanítványunk végezte.

Ulbrich Sándor arcképe. Volt Növendékeink Egyesülete 
elhúnyt volt tanártársunknak, Ulbrich Sándornak arcképét meg
festette. A költségekhez az igazgató hozzácsatolta azt a 125 pengőt, 
amelyet Bókay Árpád, Elischer Vilmos, cserkuti Engel György, 
Gosztonyi László, Lukács Antal, báró Ohrenstein György és Renk 
Ernő dr. már régebben az Ulbrich-emlékalapra adott. Az arcképet 
Sárkány Gyula festette.

Szigethy Lajos alapítványa. Örömmel emlékezünk meg arról, 
hogy Szigethy Lajos dr., címzetes igazgató, volt tanártársunk 
ideális gondolkodásmódjának és irántunk való szeretetének újabb 
tanújelét adta, amikor testvérintézetünknél, a budapesti evan
gélikus leánygimnáziumnál, amely épen az ő vezetésével kezdte 
meg működését, nagyobb összegű alapítványt létesített, amelynek 
kamatait a budapesti három evangélikus tanintézet tanárainak és 
tanítóinak, leánygyermekei élvezik.

Kund Elemér és Münnich Aladár alapítványai. Volt tanítvá
nyunk, Kund Elemér min. osztálytanácsos az élete virágjában 
meghalt kedves fiának, Kund Lászlónak, intézetünk VIII. oszt.
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tanulójának hagyatékából 21 darab aranyat adott át az intézet 
igazgatójának azzal a rendeltetéssel, hogy azokból évről-évre egy
két darabot VIII. osztályú megbízható és jellemes tanulónak adja 
át kitüntetésül. Volt tanítványunk, Münnich Aladár műépítész 40 
angol font névértékű Budapest székesfővárosi kölcsönkötvényt 
adott át alapítványul arra a célra, hogy kamataiból évenként a 
Dal- és Zeneegyesület hangversenyeinek műsorrajzai díjaztassanak. 
Levelének idevonatkozó része így szól: „Ha visszagondolok azokra 
a szép időkre, mikor még magam is az intézet növendéke voltam, 
emlékezem, hogy milyen ambicióval dolgoztam azon, hogy az én 

. rajzaim díszíthessék a műsort. Azt hiszem, hogy nagy megtisztel
tetés és dicsőség minden diák számára, hogyha tervezetét szépen 
sokszorosítva, számos kézen forogva látja és bizonyára nemes 
vetélkedés fog kifejlődni a tehetségesebb fiúk között, hogy ebben 
a megtiszteltetésben részük lehessen.“

Halottaink. Október 16-án vesztette el tanártársunk, 
Kubacska András dr. nejét, 36 éven át hű társát, akit életének 
utolsó éveiben súlyos betegségében önfeláldozó gonddal ápolt. 
A halál két kedves VIII. osztálybeli növendékünket is elragadta 
tőlünk, szeptember 30-án Kund Lászlót és március 8-án Horváth 
Mihályt.

Kubacska András dr. kitüntetése. Báró Radvánszky Albert 
egyetemes egyházi és iskolai felügyelőnk Kubacska András dr.-t 
sok évi odaadó és hűséges szolgálataiért igazgatói címmel tün
tette ki.

Budapest négy protestáns középiskolájának közös ünnepe.
A budapesti református gimnázium, a református Baár-Madas 
leánylíceum, az evangélikus leánygimnázium és a mi iskolánk 
május 9-én a Zeneakadémiában a protestáns zeneköltészet három 
nagyságának, Bachnak, Händelnek és Schütznek emlékére, szüle
tésüknek évszázados fordulója alkalmából közös zeneünnepet ren
dezett, amelynek műsora alább, az intézet ünnepeinek sorozatában 
található. B szép ünnep emléke azt az óhajtást váltja ki lelkűnk
ből, mennyire kívánatos volna, ha a négy testvérintézet más alka
lommal is egyesülten mutatná meg a testvériség és közös célra 
való törekvés szellemét.

Onni Talas finn követ látogatása intézetünkben. Az Ifjúsági 
Gyámintézet április 6-án finn-estét rendezett, amelyen Karanko 
Jouko finn lelkész magyar nyelven tartott előadást a finn ifjú
ságról. Ezen az estén Onni Talas finn követ is megjelent és szép 
beszédben szólt hozzánk a magyar-finn testvériségről.

Változások a tanári testületben. Szolár Ferenc tanártársunk 
nevét belügyminiszteri engedéllyel Gyóni Ferencre változtatta.

A tavaly hirdetett pályázat eredményeképen a vallás- és köz- 
oktatásügyi m. kir. miniszter intézetünkhöz iskolánk fenntartó tes-
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tületének ajánlatára az angol-magyar-német tanszékre igazgatói 
rangsorban rendes tanárul Fest Sándor dr.-t, egyetemi magán
tanárt nevezte ki. Fest Sándor dr.-ban magas képzettségű, az ifjú
ságot szerető jó kollégát kaptunk és szép reményekkel nézünk inté
zetünkben való működése elé.

Az ellátatlan mennyiségtani és természettani órákat Csernák 
Emil okleveles tanár, az ellátatlan testgyakorlási órákat Mester 
Gábor okleveles testnevelési tanár, az V. osztály angol óráit 
Endrődi Frigyes okleveles tanár tartotta meg mint óraadó.

Egyházi főhatóságunk engedélyével Raffay Elemér, Endrődi 
Frigyes és Wagner Lajos tanárjelöltek Fest Sándor mellett, Nagy 
Ferenc és Szentiványi Lajos rajztanár-jelöltek pedig Oppel Imre 
mellett végezték tanítási gyakorlatukat.

A vallás- és közoktatásügyi m. kii*. miniszter saját kérésükre 
folyó évi szeptember 1-től kezdődőleg nyugdíjba helyezte Mikola 
Sándor és Sulek József tanárokat. Az iskolafenntartó hatóság a 
megüresedett mennyiségtani és természettani tanári állásokra 
kiírta a pályázatot, az igazgatói tisztség betöltésére pedig elren
delte a választást. Az eredmény csak az Értesítő zárta után lesz 
ismeretes.

Szülői értekezlet a sportolás veszedelmeiről és a tanulók 
magyaros öltözködéséről. Az értekezletet március 23-án tartottuk 
meg az igazgató elnöklete alatt. A sportolás veszedelmeinek kérdé
séhez hozzászóltak az igazgató, Mihalovics Géza iskolaorvos, Rönk 
Ernő dr. orvos, iskolafelügyelő, Konta Arnold, Hittrich Ödön dr. 
iskolafelügyelő, Szalay Károly dr. idegorvos. Az elnöklő igazgató 
a vita eredményét a következőkben foglalhatta össze. A felszólalók 
a sportban kifejtett élénk tevékenységet egyrészt a trianoni béké
ben, másrészt az intellektualizmus túltengésére való visszahatásban 
látják. Másrészt igaz az is, hogy a gyengén tanuló diák a sportban 
akarja megmutatni, hogy aláértékelése nem igazságos. Épp ezért 
a tanulásban gyengéknek mutatkozó tanulókat bíztatnunk és 
bátorítanunk kell és aláértékelési érzetük megszüntetésére kell 
igyekeznünk. Az egyéni versenyzéssel szemben a tömegsportot kell 
elősegítenünk. A tornamentesség terén még szigorúbban kell eljár
nunk, mint eddig. A félénk, visszahúzódó, tornában gyenge vagy 
ügyetlen tanulókkal a tornaórán jóakarattal, türelemmel kell fog
lalkoznunk. Nem szabad megengednünk, hogy a tanulók csak azzal 
a sportággal foglalkozzanak, amelyhez kedvük van, meg kell 
óvnunk őket az egyoldalúságtól. A sportok között főleg azokat 
kell művelnünk, amelyek Budapest helyi viszonyainak megfelelnek. 
A versenyzés túlzásaitól óvnunk kell a fejlődő ifjú testét és 
szellemét.

A magyaros öltözködés kérdéséhez hozzászóltak Klaniczay 
Sándor tanár, Somogyi Gyula, Szalay Károly dr., Vitéz Mátyás.
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A vita eredményét az elnöklő igazgató a következőkben foglalta 
össze. A tanuló ifjúságnak öltözködése tarka-barkasága folytán 
szomorú látványt nyújt különösen ünnepélyes alkalmakkor. A for
maruha kívánatos volna, de egy iskola a kérdést nem tudja jól 
megoldani. A kérdés megoldható úgy volna, ha a minisztérium 
egységes formaruhát rendelne el az ország valamennyi középisko
lája-számára. Ez a rendelkezés a formaruhát jelentékenyen olcsóbbá 
tenné, mint a milyen a közönséges ruha, a tanulók állandóan visel
hetnék és a kinőtt ruha adás-vevés tárgya lehetne. Az egyes isko
lákat megfelelő jelvényekkel könnyű volna egymástól meg
különböztetni.

Az osztályfőnöki óra. Az idén az első osztályokban bevezettük 
az osztályfőnöki órát. Tapasztalataink azt mutatják, hogy ezek az 
órák számottevő haszonnal jártak. E haszon kettős. Egyrészt alka
lom nyílt arra, hogy az iskolai tanulmányanyagot oly ismeretek
kel (testápolás, táplálkozás, közlekedés, iskolaszervezet, állampol
gári nevelés elemei stb.) egészíthettük ki, melyek az emberi fejlő
dés e naivabb fokán még életszerűbben gyökerezhetnek meg, mint 
a későbbi, már rendszerező nevelés-fokozat idején. Másrészről 
pedig oly órákat nyertünk, melyek folyamán a szokásos tanórák 
szükségszerű merevsége kissé feloldódhatott és lehetővé vált, hogy 
növendékeink leikébe és életmódjába mélyebben bepillanthassunk. 
E bepillantás által nem egyszer mód kínálkozott arra is, hogy 
fegyelmi kilengéseknek elejét vehettük. Hogy első osztályaink 
növendékei oly zökkenésmentesen tudtak beleilleszkedni az iskolai 
rendbe és ebben minden különösebb nehézség nélkül meg is tudtak 
állni, jórészt az osztályfőnöki óráknak köszönhető.

Nyilvános tanítások. Csernák Emil a IIIB osztályban fizi
kából a mágneses erő megnyilvánulásairól, Fest Sándor a VII. 
osztályban angol nyelvből The Pickwick Papers-ről, Jánossy Ist
ván dr. a IIB osztályban latin nyelvből olvasmány és fordítási 
gyakorlatok címén, Kerecsényi Dezső dr. a IVB osztályban magyar 
nyelvből az idegen és a tájnyelvi szavak szerepéről a stílusban, 
Koch István dr. az VB osztályban történelemből a keresztes hábo
rúkról, Mikola Sándor a I1TA osztályban fizikából a gázok súlyá
ról és nyomásáról, Sólyom Jenő dr. az IB osztályban vallásból 
József történetéről tartott nyilvános előadást.

A tanári kar értekezletei. Az óraközi rövid értekezleteken 
kívül, amelyeken a sürgős elintézést kívánó ügyeket tárgyaltuk, 
14 értekezletet tartottunk. Ezeken a Rendtartásban és a Szolgá
lati Szabályzatban előírt ügyeken kívül a tanulók tanulmányi és 
fegyelmi eseteit, módszeres kérdéseket és a felsőbbségtől hozzánk 
intézett kérdéseket tárgyaltuk.

Középiskolai tanulmányi versenyek. A Pintér Jenő főigaz
gató rendezésében május 27-én tartott tanulmányi versenyen Bauer
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György a mathematikából az első helyen, Mosonyi Imre a fiziká
ból a második helyen aratott győzelmet, Csillag Albert a szép- 
irodalomból első helyen nyert dicséretet.

Tej- és kakaóosztás, ingyen ebéd. A tej és kakaó óraközti 
szünetekben való szétosztása az elmúlt években bevezetett gyakor
lat szerint történt. Elfogyott 7420 üveg, azaz 1485 liter. Ingyen 
juttattunk szegény tanulóknak 2540 üveg tejet, ill. kakaót; e célra 
az Igazgató rendelkezési alapja 20 pengőt, az Ifjúsági Segélyegylet 
120 pengőt, az Ifjúsági Gyámintézet 50 pengőt adott. Tolnay János 
IVB 25 P-vel egy szegény, árva osztálytársa tejellátását fedezte. 
Stühmer Ilka 70 P-s adománya fejében az internátus Paulinyi 
Ernőnek, Varga Lászlónak, Prohászka Józsefnek és Reichardt Oli
vérnek az egész éven át ebédet adott.

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

Egészségi állapot. A növendékek egészségi állapotáról általá
ban kedvezőt mondhatunk, a beérkezett jelentések szerint a mulasz
tások száma a megszokott keretek között mozgott, csupán a téli 
influenza járvány tizedelte meg észrevehetően 1—2 napra az osz
tályok létszámát, a betegség lefolyása azonban túlnyomóan egé
szen enyhe volt, mint azt az internátus növendékeken közelebbről 
is észlelhettük.

Valamivel nagyobb számmal szerepelt a fertőző betegek 
kitiltása, mint az előző évben, ez azonban a városszerte fellépő 
kanyarójárvánnyal és az elszórtan jelentkező vörhenyesetekkel 
magyarázható, ezeknél az iskolai eredetű fertőzést egyszer sem 
sikerült kimutatni. A fertőző betegségek lefolyása is egészen enyhe 
volt, így általában a fiúk egészségi állapotáról kedvezően számol
hatunk be.

A tanulók fegyelmi állapota és szorgalma. A tanulók általá
ban eléggé fegyelmezettek voltak, egyetlen elszigetelt esettől 
eltekintve komolyabb kifogás a tanulók ellen nem fordult elő. 
A szorgalom is kielégítő volt. Reánk tanárokra megható az a 
tapasztalatunk, hogy tanulóink zöme ma is kitartó buzgalommal 
tanul, annak ellenére, hogy nehéz viszonyok között él, hogy az 
iskolai munkát sok ok megzavarja és hogy az élet a tanult embert 
kevés reménnyel kecsegteti.

Kirándulások. A IIIA tanulói Mikola Sándor vezetésével a 
Nemzetközi Vásárt nézték meg, IVA és IVB tanulói Bogsch Sándor 
vezetésével a Gellérthegyre tettek geológiai kirándulást, megnéz
ték a Hydroxigéngyárat, Oppel Imre és Ihász József vezetésével 
pedig a Nemzetközi Vásárt. VA tanulói Koch István vezetésével
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megnézték a Nemzetközi Vásárt. A VI. osztály tanulói Bogseh 
Sándor vezetésével megnézték a kertészeti kiállítást, bogárgyüjtő 
kirándulást tettek a Hűvösvölgybe, Kerecsényi Dezső vezetésével 
pedig a budapesti Nemzetközi Vásárt látogatták meg. A VIII. 
osztály tanulói Mikola Sándor, Renner János, Kilczer Gyula és 
Csernák Emil kíséretében megnézték a Telefongyár és a Ganz 
villamossági gyár telepeit. A IV—VIII. osztály növendékei az 
igazgató és a tanárok kíséretében megtekintették a Székesfővárosi 
Tűzoltóság Központi telepét. Június 15-én tartottuk meg az egész 
intézettel és számos szülővel szokásos hajókirándulásunkat külön 
bérelt hajón Nógrádverőcére. Székely Imre úrnak, a Telefongyár 
vezérigazgatójának, Teasdale Ottó tüzoltófőparanesnok úrnak, 
Werkner Lajos úrnak, a Hydroxigéngyár igazgatójának, Vámossy 
Károly úrnak, a Ganz r. t. igazgatójának és Mayer Miksa főmér
nök úrnak az intézet hálás köszönetét fejezi ki tanítványaink 
szíves fogadásáért.

Adományok kimutatása. Raffay Sándor püspök arcképére a 
következő adományok folytak be: ifj. Bánó Lászlótól 10 P, 
dr. Bendl Alajostól 20 P, Bereczky Sándortól 20 P, Blatniczky 
Páltól 10 P, dr. Bogseh Árpádtól 50 P, Bókay Árpádtól 20 P, 
Brechtel Frigyestől 5 P, de Chatel Ottótól 10 P, de Chattel Vil
mostól 10 P, dr. Elischer Ernőtől 10 P, dr. Elisclier Vilmostól 25 P, 
dr. Érti Jánostól 20 P, Folkusházy Lajostól 20 P, Fritsch Ottótól 
5 P, Greszler Jenőtől 10 P, Jármay Zoltántól 10 P, Jeszenszky 
Páltól 20 P, ifj. Kellner Ernőtől 20 P, dr. Kéler Tibortól 10 P, 
Kemény Lajostól 10 P, Kirschner Bélától 10 P, dr. Konkoly Ele
mértől 5 P, dr. Krepuska Gézától 10 P, dr. Légrády Ottótól 30 P, 
Lorenz Artúrtól 3 P, Maier Emiltől 40 P, Mekler Oszkártól 10 P, 
Moiret Gusztávtól 10 P, Moravcsik Gyulától 10 P, Münnich Aladár
tól 10 P, dr. Németh Ödöntől 20 P, ifj. dr. Oravec Páltól 10 P, 
dr. Pósch Gyulától 10 P, virányosi Pőzel Istvántól 10 P, Sass 
Lóránttól 2 P, dr. Scholtz Gézától 5 P, Schmelzer Jánostól 20 P, 
Stromfeld Ferenctől 25 P, Szalágyi Egyedtől 5 P, dr. Szelényi 
Aladártól 10 P, Teasdale Ottótól 20 P, dr. Telegdi Róth Károlytól 
10 P, dr. Tomcsányi V. Páltól 10 P, Walkó Lórándtól 20 I 
dr. Zsigmondy Kálmántól 15 P, összesen 645 P.

Az iskola különböző céljaira a következő adományokat kaptuk: 
Bánkúti Dezső dr.-tól könyv,
Bauer Jenőtől 71 drb ásvány és kőzet,
Bein Károlytól két értekezés,
Bendl Alajostól kétpárevezős túrahajó a cserkészcsapatnak, 
Bernhard Emil dr.-tól egy, a XVII. század elejéről való latin 

nyelvű hitvitázó nyomtatvány, 20 P ösztöndíjra, 10 P Dal- és 
Zeneegyesületnek,

Bonta Sándortól 5 P felülfizetés a Dal- és Zeneegyesület hang
versenyén,
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Brechtel Frigyestől dobtartó a Dal- és Zeneegyesületnek, 
Buday-Goldberger Leótól 10 P felülfizetés a Bach—Händel—Schütz- 

hangversenyre,
Csegő Jánostól 5 P felülfizetés a Dal- és Zeneegyesület hang

versenyén,
Egy magát megnevezni nem akaró mindig jeles volt tanítványunk

tól tavaly az Értesítő zárása után 5 drb tízkoronás arany 
ösztöndíjul mindig jeles érettségizettnek (tavaly adtuk ki), 

Cserkúti Engel Györgytől 50 P ösztöndíjra,
Fasori Nőegylettől 50 P szegény tanulóknak karácsonyra, 
Folkusházy Lajos BESzKÁRT vezérigazgatójától 500 P a Segély

egyletnek,
Székesfővárosi Statisztikai Hivataltól e hivatal kiadványai,
Ganz és Tsa r. t.-tól Ganzközlemények,
Groóh Istvántól könyv,
Handler Józseftől természetbeni adomány az internátusnak, 
báró Harkányi Annától 58 drb ebédjegy szegény tanulóinknak, 
báró Harkányi Jánostól 40 drb ebédjegy szegény tanulóinknak, 
Harkányi János műszaki főtanácsostól 10 P mathematikai pálya

díjra,
Hirsch Alberttól 20 P felülfizetés a Bach—Händel—Schütz- 

hangversenyre,
Hittrich Ödön iskolafelügyelőtől könyv,
Hottovi Károlytól természetbeni adomány az internátusnak,
Ittzés Mihály tói 1 P 50 f. az If j. Gyámintézetnek,
Kerecsényi Dezső dr.-tól 24 drb könyv,
özv. Kiss Antalnétól természetbeni adomány az internátusnak, 
Konta Sándortól ásvány,
Ivopa Jánostól preparált homár,
Kovács Jánostól 38 drb könyv,
ifj. Kubacska András dr.-tól terrarium és 7 drb kövület,
Kund Elemértől 300 drb könyv,
Lackenbach Gyulától 5 drb könyv a Segélyegyletnek,
Maier Emil udvari tanácsostól 1934. évi cserkésztáborhoz 30 P, 
Mikola Sándortól 9 drb könyv,
Mikó Gézánétől természetbeni adomány az internátusnak, 
Mittermann Edgártól kitömött uhu,
Münnich Aladártól 40 drb jegy a Nemzetközi Vásárra,
N. N. 4 P és 2 P felülfizetés a Dal- és Zeneegyesület hangversenyére, 
Nemzeti Színház Barátainak Szövetségétől 2 drb páholy- és 24 

ülőhelyjegy,
Okányi Andortól 10 P szegény tanulók segélyezésére,
Orosdy Lajos dr. ny. államtitkártól 50 P ösztöndíjakra, 
Pesterzsébeti evangélikus egyháztól 5 P az Ifj. Gyámintézetnek,
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Pesti Hazai Belső Takarékpénztártól 50 P a Segélyegyletnek, 
Petrik Ákostól 20 drb ásvány,
Philipp Kálmántól könyv,
Renk Ernő dr. iskolafelügyelőtől 3 drb könyv és jutalom a legjobb

mathematikusnak,
Révész Györgytől 38 drb ásvány, 
vitéz Réz Henriktől könyv,
Schmőr Gézától lepkegyüjtemény,
Simon Sándor egyetemi m. tanártól 25 P ösztöndíjra,
özv. Singer Arturnétól 3 könyv,
özv. Strasser Izidornétől 80 P ösztöndíjra,
Stühmer Ilkától 70 P szegény tanulók ebédjére,
Szarvasi Öreg Diákok Egyesületétől könyv,
Szegedi Egyetemi Luther-szövetségtől 2 könyv,
Szirmay Ivántól 9 drb érem, 34 drb kagyló, csiga és ásvány, 
S z í v ó s  Gyulától kagylók és csigák,
Szőke Jenőtől természetbeni adomány az internátusnak,
Szűcs Bertalantól egy drb relief,
Tamás Józseftől könyv,
Teasdale Ottótól lepke,
Tolnay Jánostól 25 P tanulótársának tejellátására,
Tóth Lászlótól felszerelési tárgy az internátusnak, 
özv. Ulbrich Sándornétól könyv,
Vadász Miklóstól könyv,
Vágó Ferenctől zenemű,
Vallás- és Közokt. minisztertől 3 drb könyv,
Zeneművészeti Főiskola titkárságától 7 drb zenemű,
Werkner Lajos igazgatótól oxigén, hidrogén, folyós levegő és

egy kép,
X. Y.-tól 2 P az Ifj. Gyámitézetnek.

Üjabb alapítványok. Münnich Aladár alapítványa. Az alapít
vány vagyona 40 angol font névértékű Budapest székesfővárosi 
kölcsönkötvény. Kezelője a budapesti deáktéri evangélikus test
véregyházak képviselő testületé. Az alapítvány jövedelmét a buda
pesti evangélikus gimnázium Benczúr Gyula képzőművészeti köre 
évenként a Dal- és Zeneegyesület hangversenyeinek műsorát díszítő 
vagy egyéb tárgyú rajz-pályázat jutalmazására fordítja. Az ala
pítványt tette Münnich Aladár műépítész az iskola iránti hálájá
nak jeléül.

Kund László-alapíivány. Az alapítvány vagyona jelenleg 7 drb 
húsz koronás, 12 darab tíz koronás és 2 drb dukát arany. Az alapít
vány kezelője a budapesti evangélikus gimnázium igazgatója. 
Az alapítványból az intézet igazgatója saját belátása szerint éven
ként egy vagy két aranyat a VIII. osztály megbízhatóságban és
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jellemességben kiváló tanuló kitüntetésére fordítja mindaddig, 
amíg az alapítvány egész összege el nem fogy. Az alapítványt 
tette Kund Elemér min. osztálytanácsos boldogult fiának emlékére.

Az iskolaév lefolyásának időrendje. Aug. 31. alakuló érte
kezlet. Szept. 1. délelőtt javítóvizsgálatok, délután beírás. Szept. 
3—5. írásbeli érettségi vizsgálatok. Szept. 5—6. magán-, pótló- és 
különbözeti vizsgálatok. Szept. 7. szóbeli érettségi vizsgálatok. 
Sezpt. 11. d. e. 9 órakor tanévmegnyitás. Szept. 12. a tanítás kez
dete. Szept. 25. módszeres értekezlet. Okt. 6. nemzeti gyászünnep, 
iskolai szünet. Okt. 26. egyetemes gyűlés, iskolai szünet. Okt. 30. 
értekezlet. Okt. 31. reformációünnep, iskolai szünet. Nov. 1. iskolai 
szünet. Nov. 10. zsinatmegnyitás, iskolai szünet. Nov. 27. ellenőrző
értekezlet. Dec. 6. kormányzó nevenapja, iskolai szünet. Dec. 18. 
értekezlet. Dec. 23—jan. 7. karácsonyi szünet. Jan. 12. d. u. 6 
órakor Kilczer Gyula székfoglalója. Jan. 30. osztályozó értekezlet. 
Jan. 31. félév vége, Simonyi-ünnep. Febr. 1-—2. félévi szünet. 
Febr. 4. második félév kezdete. Febr. 23. d. u. 6 órakor Fest 
Sándor székfoglalója. Febr. 26. értekezlet. Márc. 3. cserkészavatás. 
Márc. 10. Dal- és Zeneegyesület hangversenye. Márc. 15. nemzeti 
ünnep, iskolai szünet. Márc. 23. szülői értekezlet. Márc. 26. érte
kezlet. Márc. 28—30. főigazgatói irodavizsgálat és írásbeli vizs
gálata. Apr. 6. az Ifjúsági Gyámintézet finn estje, választások 
miatt szünet. Ápr. 8. Rákóczi-ünnep, iskolai szünet. Apr. 9. ellen
őrző értekezlet. Apr. 12. hiterősítő előadások, a felső osztá
lyokban szünet. Ápr. 14—28. húsvéti szünet. Máj. 5. cserkész
avatás. Máj. 9. a négy budapesti protestáns középiskola Bach— 
Händel—Schütz-ünnepe a Zeneakadémiában. Máj. 14. értekez
let. Máj. 15. utolsó tanítási nap a VIII. osztályban, VIII. osztály
beliek ballagása, az egész iskola kivonulása a hősi emlék
hez. Máj. 16—18. osztályvizsgák a VIII.-ban. Máj. 20. deprekáció 
és úrvacsora. Jún. 7. osztályozó értekezlet. Jún. 8. utolsó tanítási 
nap az I—VIII. osztályokban. Máj. 11—14. összefoglalások az 
I—VII. osztályokban. Jún. 13—14. magánvizsgálatok. Jún. 15. az 
egész intézet hajókirándulása Nógrádverőcére. Jún. 17. d. e. 10 
órakor évzáróünnep. Jún. 18. beírás az I. osztályba. Jún. 19. beírás 
a II—VIII. osztályokba. Jún. 24—29. szóbeli érettségi vizsgála
tok, évzáró értekezlet.

III. A TANÁRI TESTÜLET MŰKÖDÉSI KÖRE.

Hatóság'ok. A budapesti evangélikus gimnázium fenntartója 
a budapesti deáktéri evangélikus testvéregyházak. Iskolánk ügyeit 
a testvéregyházak által választott képviselőtestület intézi, amely
nek tiszteletbeli elnöke Haberern J. Pál dr. udvari tanácsos, egy. 
rk. tanár, tiszteletbeli közfelügyelő, egyházi elnöke Raffay Sándor,
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deáktéri lelkész, püspök, világi elnöke Németh Ödön dr., egy. rk. 
tanár, közfelügyelő. Az iskolabizottság elnöke Hittrich Ödön dr. 
ny. gimnáziumi igazgató, tankerületi kir. főigazgató, iskolafel
ügyelő, helyettese Renk Ernő dr. orvos, iskolai másodfelügyelő. 
Iskolánk közigazgatásilag a bányai ág. h. evangélikus egyházkerü
lethez tartozik és Raffay Sándor dr. püspök egyházi főhatósága 
alatt áll.

Az állami felügyeleti jogot Hóman Bálint dr. vallás- és köz- 
oktatásügyi m. kir. miniszter gyakorolja, aki az elmúlt tanévre 
miniszteri megbízottul Pintér Jenő dr. tankerületi főigazgatót 
küldte ki.

A tanári testület nyugalmazott tagjai. Hittrich Ödön dr., 
címz. tanker, kir. főigazgató, ny. igazgató. Szaktárgyai: latin és 
görög nyelv. Szolgálati éveinek száma 38.

Szigethy Lajos dr., t. igazgató. Szaktárgyai: történet és latin. 
Szolgálati éveinek száma 35.

Bereczky Sándor t. igazgató. Szaktárgya: hittan. Szolgálati 
ideje 35 év a mi intézetünkben és 12 év másutt.

Kliment Jenő dr. Szaktárgyai: latin és görög nyelv. Szol
gálati éveinek száma 29.

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

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

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

és a „Szepesi Levél“ szerkesztője.
Fest Sándor dr., m. tanári előadásokat és proszemináriumi gya

korlatokat tartott a bpesti Tud. Egyetemen. Felolvasott a Tört. Társ. 
február havi gyűlésén (Anonymus-nyomokon). Székfoglaló előadásá
nak kivonata az iskola értesítőjében. Az angol és magyar szellemi 
érintkezésekről írt kisebb-nagyobb cikkeket a Budapesti Szemlében, 
Irodalomtörténetben, E. Ph. Közlönyben, Nemzeti Figyelőben, Pro
testáns Szemlében, Danubian Lloydban.

Gyóni (Szolúr) Ferenc dr. a Harangszó, a Budapesti Hirlap, a 
Szarvasi Közlöny 1934. jún. 24. és a Képes Krónika júl. 1. számába 
cikket írt Gyóni Gézáról; 1934. nov. 3-án a Kelenföldi Ev. Nőegye
sületben, nov. 7-én a Gyóni Géza Irodalmi Társaságban előadást 
tartott Gyóni Gézáról. Az Eötvös-kollégium v. tagjai Szövetségének 
választmányi tagja, a Gyóni Géza Irodalmi Társaságnak tb. levél
tárosa.
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Egyéb iskolai elfoglaltsága
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1 M ik o la  S á n d o r
r. tanár, mennyiségtan, ter
mészettan, 38 év, itt 38 év

"Hz. 2, 
fiz. 

gyak. 
l l/2

3 ‘/» A gimnázium igazgatója

2 B o g s c h  S á n d o r  d r .
r. tanár, földrajz, természet
rajz, 19 év, itt 17 év

termr.
2

töldr.
3,

termr.
2

földr.
2

termr.
4,

földr.
1

termr.
4

termr.
3 21

Az II B osztály fönöke 
A természetrajzi szertár őre 
A természetrajzi gyakorlatok 

vezetője

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

mat.
6,

osztf.
1

fiz. 2, 
fiz. 

gyak.
IV«

mat.
3 137« Az IA osztály főnöke

4 vitézD e n g e le g i  L a j o s  d r
r. tanár, latin, görög,
18 év, itt 6 év

latin
6

tört.
2

gö

latin
5

. 5
18

Az V B osztály fönöke 
A cserkészcsapat parancs

noka
Internátusi felügyelő

5 E n d r ö d i  F r i g y e s
oki. tanár, óraadó, német, 
angol

angol 5 5

6
F e s t  S á n d o r  d r .

r. tanár, igazgatói rangsorban 
magy. ném. ang. 15 év, itt 1 év

német
2

angol

,
angol

5
angol

5 18

7 G yóni F e r e n c  d r .
r. tanár, latin, görög, 
29 év, itt 29 év

latin
6

görög
5

görög
5 16 A III B osztály fönöke 

A vetítőképes szertár őre

8 I h á s z  J ó z s e f
r. tanár, latin, görög, 
13 év, itt 13 év

latin 5, 
gyors
írás 2

latin 5, 
gyors
írás 2

görög
6 20

A IV B osztály főnöke 
A klasszika-filologiai szertár 

és az éremtár őre

9 J á n o s s y  I s tv á n  d r .
r. tanár, latin, történet, 
21 év, itt 9 év

latin
6

tört.
2

latin
5

tört. 3, 
földr. 1

tört.
3 20

A VI. osztály fönöke 
Az igazgatói iroda vezetője 
Értekezleti és iskolabizottsági 

jegyző. Internátusi felügyelő

10 K e r e c s é n y i  D e z s ő  d r .
r. tanár, magyar, német,
12 év, itt 7 év

magy.
5,

ném. 2, 
osztf. 1

német
3

magy.
3

német
3 17

A IB osztály főnöke 
A francia tanfolyam vezetője 
Dal- és Zeneegyesület elnöke

11 K i lc z e r  G y u la
r. tanár, mennyiségtan, 
természettan, 18 év, itt 2 év

• mat.
4

mat.
4

mat.
3

fiz. 4, 
fiz. gy. 

3
18

A IV A osztály főnöke 
A Sakkor vezetője 
Internátusi felügyelő

12 K la n ic z a y  S á n d o r
r. tanár, magyar, latin, 
26 év, itt 16 év

latin
5

latin
6

magy.
3 14 Az internátus eforusa

13 K o c h  I s tv á n  d r .
r. tanár, történet, földrajz, 
27 év, itt 25 év

földr.
3

tört.
3

tört.
3

földr.
1

tört.
3

tört.
3

tört.
3 19 Az V A osztály főnöke 

A történet-földrajzi szertár őre
II



14 K o v á c s  J á n o s
r. tanár, magyar, latin, 
35 év, itt 35 év

magy.
3,

latin 5

magy.
3,

latin 5
16 A ifjúsági könyvtár őre

15 K u b a c s k a  A n d r á s  d r .
r. tanár, természetrajz, 
földrajz. 35 év, itt 32 év

földr.
3,

termr.
2

földr.
3,

termr
2

földr.
2

termr.
2

termr.
2 16 Tandíjkezelő, c. igazgató

16 L o i s c h  J á n o s  d r .
r. tanár, magyar, német, 
32 év, itt 32 év

magy.
4,

német
3

német
4

német
2

német
2,

filozóf.
2

17 A modern irod. szertár és az 
irod. osztálykönyvtár őre

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

magy.
4,

német
3

német
4

magy.
3,

német
3

17 A IIIA osztály főnöke 
A tanári könyvtár őre

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

torna
2

torna
2

torna
2

torna
2 8

19 M ikó I m r e
testnevelési tanár, torna, 
10 év, itt 10 év

torna
2

torna
2

torna
2

torna
2

torna
2

torna
2

torna
3

torna
3

torna
3 21

A torna-szertár őre 
Az Ifjúsági Sportkör és a vívó 

tanfolyam vezetője

20 M ih a lo v ic s  G é z a  d r .
iskolaorvos

egész
ségi. 2 2 Az egészségtani szertár őre

21 O p p e l I m r e
r. tanár, müv. rajz, 
mértan, 29 év, itt 29 év

rajz
2

rajz
2

rajz
2

rajz
2

rajz
2

rajz
2

rajz
2

rajz
2 16

A művészeti rajzszertár őre 
A Benczúr Gyula-kör elnöke 
A külön rajztanfolyamok 

vezetője

22 P e s c h k o  Z o l t á n
r. énektanár,
8 év, itt 5 év

ének
1

ének ének
1

ének
1

ének
1

ének
1

ének
1

ének
1 8

Az ének- és zenekar vezetője 
A zeneszertár és zenekönyv

tár őre

23 R e m p o r t  E le k  d r .
r. tanár, magyar, latin, 
14 év, itt 14 év

latin
5

magy.
4

gyors, 
írás 2

gyors
írás 2

magy.
3,

latin
5

21
A VII. osztály főnöke 
Az Arany János-kör elnöke 
Internátusi felügyelő

24 R e n n e r  J á n o s
r. tanár, mennyiségtan, 
természettan, 21 év, itt 15 év

mat.
4 |

mat.
3

mat.
3

fiz. 4, 
fiz. gy. 

3
mat. 2

19
A VIII. osztály főnöke 
A természettani és a mértani 

szertár őre

25 v i t é z  R é z  H e n r ik  d r .
r. tanár, magyar, német,
14 év, itt 14 év

magy.
5

magy.
4,

német
3

magy.
3

német
3

18
Az 11A osztály főnöke Az Ifj.

Segélyegyesület könyvtárosa 
A német tanfolyam vezetője 
Az öregcserkészcsapat par.

26 S ó ly o m  J e n ő  d r .
oki. lelkész, h. tanár, vallástan 
4 év, itt 4 év

vall.
2

vall.
2

vall.
2

vall.
2 vall. 2

vall.
2

vall.
2 vall. 2

vall.
2

vall.
2

vall.
2 22

Exhortator
Az Ifj. Gyámintézet elnöke 
A cserkészcsapat h. parancs

noka

27 S u l e k  J ó z s e f
r. tanár, mennyiségtan, 
természettan, 35 év, itt 27 év

mat.
6

mat.
4

mat.
3

mat.
3 16 Az Ifjúsági Segélyegylet 

elnöke
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Koch István dr. emlők beszédet mondott a Simonyi ünnepen 
Góbi Imréi’ől és márc. 15-én. Cikkeket írt a Késmárki Diákok emlék
könyvébe, az Ifjú Evek és a Keresztyén Igazság c. folyóiratba.

Losonczi Zoltán cir.-tói megjelent „Nyelvünk korszakainak kér
dése“ című értekezése a Magyar Nyelvben, „Bél Mátyás tudomány- 
és neveléstörténeti jelentősége“ című tanulmánya az Orsz. Evang. 
Tanáregyesület Évkönyvében. Külföldi folyóiratszemlét s Gombocz 
Zoltánról megemlékezést írt a Prot. Tanügyi Szemlébe. Felolvasást 
tartott az Orsz. Evang. Tanáregyesület humanisztikus szakosztá
lyának alakuló gyűlésén s szerkesztette az egyesület Évkönyvét. 
Az Orsz. Evang. Tanáregyesület titkára, a Magyar Nyelvtudo
mányi Társaság választmányi tagja.

Kcrecsényi Dezső dr., a Magyar Tudományos Akadémia iro
dalomtörténeti bizottságának meghívott tagja, az Irodalomtudo
mányi Társaság alelnöke, a Magyar Irodalomtörténeti Társaság 
és az Eötvös-Collegium Volt Tagjai Szövetségének választmányi 
tagja. A budapesti Kir. Magyar Tudományegyetem bölcsészeti 
fakultásán vezette a másodéves hallgatók két csoportjának magyar 
irodalomtörténeti gyakorlatait. Előadást tartott a Magyar Iro
dalomtörténeti Társaságban, a Rádióban, a Székesfővárosi Nép
művelési Bizottság irodalmi estjén és a világ-protestantizmus 
magyar szervezetei áltál rendezett megbeszélés-sorozaton. Iro
dalomtörténeti, kritikai és pedagógiai tárgyú dolgozatai jelentek 
meg az Apollo, Magyar Szemle, Napkelet, Nouvelle Revue de 
Hongrie, Protestáns Szemle, Protestáns Tanügyi Szemle, Irodalom
történet, Egyetemes Philologiai Közlöny, Revue des Etudes 
Hongroises c. folyóiratokban és a Comité International des Sciences 
Historiques közleményeiben. A Dante-Pantheon lexikon magyar 
irodalomtörténeti munkatársa.

Mikó Imre, a Nemzeti Torna Egylet és a Testnevelési Tanárok 
Országos Egyesületének igazgató választmányi tagja, a Nemzeti 
Torna Egylet céllövő szakosztályának lövészmestere és intéző
bizottsági, továbbá lövészbizottsági tagja, a Nemzeti Torna Egylet 
vívószakosztályának kapitánya.

Mikola Sándor, a Budapesti Középiskolai Tanárképző Intézet
ben „A középiskolai fizikai tananyag módszeres átdolgozása“ 
címen, tartott előadásokat és vezette a tanárjelöltek középiskolai 
fizikai gyakorlatait heti két-két órában. A Volt Növendékek Egye
sületének ülésén előadást tartott a mindenségre vonatkozó fogal
mainkról. A Magy. Tud. Akadémiának levelező, a bányakerület 
fegyelmi bíróságának, az Orsz. Középiskolai Tanáregyesület igaz
gatóságának, a Mathematikai és Physikai Társulat választmányá
nak, az Orsz. Közoktatási Tanácsnak tagja, a Vendvidéki Szövet
ségnek elnöke. A fizika gondolatvilága című könyvét a Magyar 
Mérnök- és Építészegyesület aranyéremmel tüntette ki.
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Oppel Imre, a Magyar Rajztanárok Országos Egyesületének 
igazgatósági tagja, az Orsz. Ev. Tanáregyesület ellenőre, az Orsz. 
Magy. kir. Rajztanárvizsgáló Bizottság rendes tagja, az Országos 
Frontharcos Szövetség Bpest II. kér. főcsoportjának intéző bizott
sági tagja. Keszthelyen, a nyári egyetemmel kapcsolatos ünnep
ségek keretében festményeiből gyűjteményes kiállítást rendezett 
és ugyanott a nyári hónapokban tájképfestőtanfolyamot vezetett. 
Az Orsz. Ev. Tanáregyesület közgyűlésén „Mire jó a rajz?“ cím
mel felolvasást tartott. Ez az értekezése nyomtatásban is meg
jelent. Művészeti tárgyú cikkeket írt a „Keszthelyi Hírlap“ba. 
Felolvasást tartott a Magy. Rajztanárok Orsz. Egyesületében az 
„Ifjúsági Igazolványok“-ról. A beledi ev. templom részére oltár
képet festett.

Peschko Zoltán, a fasori evang. templom orgonása, a Fasori 
Evang. Énekkar karnagya. Közreműködött a Fasori Evang. 
Nőegyesület decemberi, a Fasori Evang. Énekkar és Lutheránia 
áprilisi együttes hangversenyén, több rádiós istentiszteleten. 
November 20-án önálló hangversenyen mutatkozott be a Zene- 
művészeti Főiskolán, közreműködött a Protestáns intézetek májusi 
Bach—Händel—Schütz jubileumi estjén. A „Magyar Énekoktatók 
Egyesületének“ (MÉOSz) választmányi tagja, az Országos Luther 
Szövetség kultúrszakosztályának meghívott tagja. Megjelentek 
cikkei, kritikái az Evangélikus Népiskolában, Evangélikus Élet
ben, Evangélikus Családi Lapban.

Renner János január 21-én előadást tartott a Magyar Tanárok 
Nemzeti Szövetségének matem. természettud. szakosztályában az 
elektronoptika alapelveiről és az elektronmikroszkópról. Megjelent 
a Matematikai és Természettud. Értesítőben „Kísérleti vizsgálatok 
a tömegvonzás és a tehetetlenség arányosságáról“ című értekezése.

Remport Elek dr., az Orsz. Ev. Tanáregyesület jegyzője. Múlt 
és jelen újabb történeti regényeinkben c. cikke megjelent a Keresz
tyén Igazság-ban. Verseiből a Magyar Asszony c. folyóirat, az egyházi 
lapok és a Luther Naptár közöltek. Munkatársa az If jú Éveknek.

vitéz Réz Henrik cür.-nak két könyve jelent meg: „Deutsche 
Zeitungen und Zeitschriften in Ungarn. Von Beginn bis 1918.“ 
(München) és „Bibliographie zur Volkskunde der Donauschwaben“ 
mint a „Deutsch-Ung. Heimatblätter“ kiadásában megjelenő 
németnyelvű sorozat első kötete (Budapest). Több cikket és könyv- 
ismertetést írt az „0. K. T. Közlöny“, „Deutsch-Ung. Heimat
blätter“, (Budapest), „Volkswart“ (Újvidék), „Karpathenland“ 
(Reichenberg) és „Zeitschrift für Volkskunde“ (Berlin) című 
folyóiratokba és a „Deutsches Volksblatt“ című napilapba 
(Újvidék). Előadást tartott a Magyar Nyelvtudományi Társaság
ban. A Magyar Cserkészszövetség központi fegyelmi blróságá-
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nak rendes tagja. A budapesti VII. kér. „Horthy Miklós“ polgári 
lövész egyesület társelnöke.

Sólyom Jenő dr., a Keresztyén Igazság belső munkatársa ; cik
ket írt az Ifjú Évekbe, a Harangszóba, a Gusztáv Adolf Gyám
intézet Lapjába; előadást tartott a Pro Christo Diákszövetség téli 
és az Evangélikus Lelkészek Egyesülete májusi konferenciáján; 
a Cserkészszövetség Országos Intézőbizottságának tagja.

IV. RENDKÍVÜLI tan tárg yak .
Német nyelv. Célja német fordításban és társalgásban való 

gyakorlás. Tanulta az első félévben 14, a másodikban 12 tanuló. 
Közös olvasmány volt „Münchhausens wunderbare Reisen und 
Abenteuer“ és az utolsó hetekben német újságok. Beszédgyakor
latok az olvasmányok alapján. Tandíj havi 5 pengő volt, 3 tanuló 
ingyen járt, 2 a felét fizette. Tanította heti 2 órában vitéz Réz 
Henrik dr.

Francia nyelv. Tanulta 4 tanuló heti 2 órában. A tanfolyamot 
vezette Kerecsényi Dezső dr. Tananyag: A nyelvtan elemei, beszéd- 
gyakorlatok, történelmi és irodalmi olvasmányok, napilapok olva
sása. Tandíj: havi 5 P.

Fizikai gyakorlatok. A fizika tanítását a III., a VII. és a
VIII. osztályban délutáni laboratóriumi gyakorlatokkal egészítet
tük ki. A gyakorlatok ugyan nem voltak kötelezők, de a két felső 
osztályban a tanulók igen csekély kivétellel valamennyien í’észt- 
vettek azokban. A felsőfokon egy-egy osztály tanulói két csoport
ban hetenkint másfél óráig dolgoztak. A III. osztályban idén vezet
tük be rendszeresen a fizikai gyakorlatokat, bár kísérletképen már az 
1927/28. tanévben is tartottunk alsófokon gyakorlatokat. Ezúttal a 
két III. osztályban 24—24 -kiválogatott tanulóval dolgoztunk, úgy
hogy mindegyik osztályban csak egy-egy csoportot alakítottunk heti 
másfél órai munkaidővel. E tanfolyamok vezetéséért a tanárok az 
iskolafenntartótól kapnak díjazást, a tanulóktól beszedett össze
get (félévenként és tanulónként 8 P-t) az elhasznált anyagok, 
törött eszközök pótlására, javítására és új eszközök beszerzésére 
fordítottuk.

A gyakorlatok tárgya szoros kapcsolatban volt a rendes 
fizikaórákon tárgyalt anyaggal, többször a gyakorlati órákon 
előbb dolgoztuk fel az anyagot, mint a rendes órákon. E gyakor
latok tehát a fizikatanítás szerves kiegészítő részét képezték még 
az alsó fokon is, ahol a tanulók nem vettek részt' teljes számban. 
Vezérfonalnak használtuk Renner János „Középiskolai fizikai gya
korlatok“ című segédkönyvét.

A IIIA osztályban a gyakorlatokat Mikola Sándor, a IIIB 
osztályban Csernák Emil vezette. A gyakorlatok tárgya a követ
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kező volt: térfogatmérés, az emelő egyensúlyának feltételei, a tes
tek alátámasztásánál és felfüggesztésénél szereplő viszonyok tanul
mányozása, derékszögű testek súlyának, térfogatának és fajsúlyá
nak meghatározása, folyadékok fajsúlyának mérése bürettával és 
mérleggel, a fonálingák lengésidejének vizsgálata, folyadékok a 
közlekedő edényekben, folyadékba merített testek súlya, testek 
úszása, szilárd testek fajsúlyának mérése Archimedes törvénye 
alapján; fagyás-olvadáspont, forráspont vizsgálata, lecsapódási 
jelenségek, kísérletek folyós levegővel; rugalmas rezgések, mitől 
függ a hangot adó eszközöknél a hangmagasság? a fény egyenes 
vonalú terjedése és visszaverődése, a fénytörés jelenségeinek tanul
mányozása, domború lencséktől előállított valódi képek; a mág- 
nesség alapjelenségeinek vizsgálata, mágneses erőterek térképe
lése, mágneses erőterek rögzítése; elektromos alapkísérletek, elek
tromos kapcsolási gyakorlatok, elektromos áram mágneses hatása, 
indukált áram alapjelenségei.

A VII. osztályban a gyakorlatokat Kilczer Gyula vezette s 
a következő feladatokat dolgozta fel: logaritmikus számítóléc 
használata, hosszúságmérés tolómércével és mikrométer-csavarral, 
egy pontban támadó erők összetevése, mozgás megfigyelése és 
sebességmérés, lejtőn való esés, fonálingák lengésideje, henger-, 
gömb-, drót- és lemez-alakú testek fajsúlya, folyadékok fajsúlyá
nak mérése bürettával és piknométerrel, súrlódási együttható meg
határozása, emelő és lejtő egyensúlya, párhuzamos erők össze
tevése, súlypont meghatározása, rugalmas alakváltozások; Archi
medes törvénye, fajsúlymérés ennek alapján, Boyle-Mariotte tör
vény; spirális rugók rezgései, rezgési energia átadása laza és szo
ros kapcsolás esetén, hangvilla és légoszlop rezonanciája, Kundt- 
féle cső; fényvisszaverődés, síktükör, fénytörés üvegben, gyűjtő
lencse törvénye, gyujtótávolság és nagyítás mérése.

A VIII. osztály gyakorlatait Renner János vezette s a követ
kező problémákat dolgozta fel: hőmérő alappontjainak meghatá
rozása, meleg test lehűlésének időbeli lefolyása, konyhasóoldat 
fagyás- és forráspontjának változása, fajhőmérés keverési mód
szerrel, a jég olvadási és a víz párolgási hője, telített vízgőzök 
nyomása, a harmatpont meghatározása, folyadékok hőkiterjedése 
piknométerrel; mágneses alapjelenségek, mágneses erőterek tér
képezése, mágneses erőterek rögzítése vasporral, mágneses mennyi
ség és a földmágnesség vízszintes térerősségének mérése, mágnestű 
lengései különböző erősségű térben, elektrosztatikai alapjelensé
gek, kapacitás és dielektromos állandó mérése, izzólámpák külön
böző kapcsolása és az elágazási törvények, a fizikai előadóterem 
elektromos berendezésének megismerése, az elektromos energia 
hőegyenértéke, ellenállásmérés Wheatstone-féle híddal egyen- és 
váltakozó áram esetén, kapacitások összehasonlítása Wheatstone-
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féle híddal, hidrogén, oxigén és réz elektrokémiai egyenértéke, az 
elektromos áram és a mágneses tér kölcsönös hatása, indukált 
áram alapjelenségei, transzformálási kísérletek, elektromos rezgés 
és Tesla-féle 'kísérletek.

Kémiai és ásványtani gyakorlatok. Az ásványtani, kémiai és 
geológiai tanulmányok kiegészítése és gyakorlati részének elsajá
títása céljából az elmúlt esztendőben a IV. osztály tanulóival 
laboratóriumi gyakorlatokat tartottunk. A gyakorlati foglalkoz
tatás nemcsak nyomatékosan alátámasztja az elméleti oktatást, 
de a reális élettel való kapcsolata miatt élénk érdeklődésre szá
míthat a tanulók részéről is. Tudjuk jól, hogy a tanulók, ameny- 
nyiben nincs módjukban az iskola keretén belül ilyen irányú fog
lalkoztatásra, otthon igyekeznek kezdetleges eszközökkel a maguk 
és családjuk veszélyeztetésével kémiai kísérleteket végezni, meny
nyire megnyugtatóbb az, hogy itt az iskolában tanári felügyelet 
mellett bevezetődnek a kémiai kísérletezés technikájába.

A gyakorlatokon résztvett a IVA osztályból 40, a IVB osz
tályból 40 tanuló, összesen 80 tanuló. A tanulók 4 csoportra osztva 
heti 1—1 órában dolgozhattak. Dolgozóhelyül szolgált a természet
rajzi szertár gáz- és vízvezetékkel ellátott folyosója, 24 munka
hellyel. A múlt év folyamán 3 nagyobb fali szekrényt szereltünk 
fel önműködő rollós szerkezettel, minden 2—2 tanuló részére egy 
fiókos rekesszel és benne alapfelszereléssel. A tanulók félévenként 
10 P gyakorlati díjat fizettek, tandíjmentesek a díj alól felmen
tettek. A gyakorlati eszközöket és vegyszereket intézetünk adja. 
Gyakorlataink összeállításánál Toborffy Zoltán: Ásványtan és 
kémia című tankönyvét állandóan figyelemmel kísértük. Hasznos 
útmutatásul szolgált Nuricsán József, Hankó Vilmos és Méhes 
Gyula idevágó munkája is. Vezető tanár: Bogsch Sándor dr.

A gyakorlatok tárgya: Kémiából: Vízforralás lombikban, 
szűrés, oldás, bepárologtatás. Kristályosítás. Üvegtechnika. Víz 
analízis. Oxigénfejlesztés. Oxigénbomba. Kísérletek oxigénnel. 
Hidrogénfejlesztés próbacsőben és magaépítette készülékkel. Kísér
letek hidrogénnal. Levegő szétbontása. Folyékony levegővel való 
kísérletezés. Fémek olvadása és fémek oxidálása levegőn és tiszta 
oxigénben. Keverékek, elegyek, vegyületek készítése. Kémiai folya
matok : helyettesítés, cserebomlás és kicsapás. Savak, bázisok és 
sók tulajdonságai és felismerésük. Kísérletek széndioxiddal. 
A fontosabb nemfémes és fémes elemek, savak és sók. Száraz destil- 
láció. Egyszerűbb szerves vegyületek. A qualitativ analízisből a 
fontosabb kationok és anionok reaktiói.

Ásványtanból: Kristályok rajzolása, kristályminták készí
tése. Tanult ásványok kristálymintáinak elemzése. Ásványok 
fizikai tulajdonságai. Fajsúlymérés. Keménységmeghatározás gya
korlati alapon és Mohs-féle sorozattal. Hasadás kősón és calciton.
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Karc. Vizsgálat Turmalin-csipesszel. A tanult ásványok megvizs
gálása alaki, fizikai és kémiai módszerekkel.

Geológiából: Kőzetek vizsgálata nagyítóval, alkatrészeinek 
felismerése. Geológiai kirándulásokkal kapcsolatban a geológiai 
erők működésének demonstrálása és a mai térszini formák 
kialakulása.

Állattani gyakorlatok. Az állattani gyakorlatok alkalmat 
nyújtanak a tanulóknak az elméleti oktatás kiegészítésére, egyes 
állatcsoportok és fajok felismerésére és meghatározására, a bio
lógiai jelenségek megfigyelésére, az állati szervezet boncolására. 
Dúsan felszerelt szertárunk bő anyagot nyújt a tanulmányozásra, 
épúgy nagyszámú modelljeink, biológiai csoport preparátumaink; 
az élő állatok vizsgálására pedig terrarium és aquarium. Mégis a 
helyszűke miatt, valamint a felszerelés és gondozás körülményes
sége miatt az élő anyagon való vizsgálódás módszere csak fokoza
tosan épülhet ki, igyekeztünk azonban kirándulásainkkal, gyűjté
seinkkel kapcsolatban a biológiai jelenségekre is felhívni a tanulók 
figyelmét.

A gyakorlatokon a VI. osztály 30 növendéke vett részt, 2 
csoportban heti 1—1 órában. A gyakorlatok díja félévenként 8 P, 
a díj fizetése alól szegénysorsú, érdemesebb tanulók felmentettek. 
Vezető tanár: Bogsch Sándor dr.

A gyakorlatok tárgya: Véglények, Tömlősbelüek, tüske- 
bőrűek, ízeltlábúak, puhatestűek, gerincesek vizsgálata rendszer
tani alapon holt anyagon és mikroskopiumi készítményeken. Szá
raz anyagon vizsgáltuk a tüskéket, szivacsokat, korallokat, csiga- 
házakat, kagylóhéjakat, halak pikkelyeit, vértjeit, kígyóbőrt, tol
lat, szőrt, szarvakat, patákat, karmokat, csontokat és fogakat. 
Élő anyagon tanulmányoztuk az egeret, gyíkot, ölyvet, halat, 
csigát, bogarakat, lepkéket és hernyóikat, aquariumi alsóbbrendű 
állatokat. Különös gondot fordítottunk az emberre, szétszedhető 
modelleken vizsgáltuk a szervek elhelyezkedését és rendelkezé
sünkre álló frissen boncolt állati szervekkel hasonlítottuk össze. 
Részletesebben foglalkoztunk a rovarokkal, különösen a bogarak
kal. A tanulók rovargyüjteményt állítottak össze.

Gyorsírás. Tanulta 10 tanuló heti 2 órában. A tanfolyamot 
Remport Elek dr. vezette. Radnai Béla tankönyve alapján a 
beszédírást tanulták. Tandíj havi 5 pengő volt, három tanuló fél- 
díjat- fizetett, egy teljesen ingyenes volt.

Művészeti rajzgyakorlatok. A természet utáni megfigyelések 
gyakorlására egyszerű használható tárgyak (kancsók, edények stb.) 
rajzolása és festése, foltban, naturalisztikusan és stilizálva. A sík
díszítés elemeinek felhasználása a tervezéseknél. A tapasztalati 
látszattan gyakorlására nagy- és kisméretű geometriai test
csoportok, épületrészek rajzolása és festése. Szabadabb művészi
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feladatok megoldása, csendéletfestés, plakáttervezés, tájképfestés, 
figurális rajz gipsz- és élőmodell után. Kedvező idő esetén mindig 
kinnt a szabadban: az iskola udvarán vagy a Városligetben. 
A résztvevők száma 39, tandíjmentes: 7. Órák: kedden, szerdán 
és csütörtökön d. u. 3—5-ig. Vezető tanár: Oppel Imre. Tandíj 
havi 5 pengő.

Ábrázoló geometria, Résztvevők száma: 11. Végzett anyag: 
Mértani térmennyiségek (pont, vonal, síkidomok, egyszerű testek) 
ábrázolása három képsíkon, a parallel-orthogonális vetítés alapján. 
Alapvető feladatok: egyenes nyomai, valódi hosszúsága, hajlás
szöge; sík ábrázolása, fő- és esésvonal, metsző, párhuzamos és 
egymásra merőleges síkok; egyenes helyzete. Összetettebb felada
tok a tanult anyagból. Áthatási feladatok, árnyékszerkesztés. Heti 
óraszám: 1. Tanította: Oppel Imre. Havi tandíj: 3 P.

Vívás. Vívótanfolyamra jelentkezett 19 tanuló, ezek közül 12 
haladó és 7 kezdő volt. A kezdők az alapfogalmak elsajátításáig 
csoportos, azután épúgy, mint a haladók, egyéni kiképzésben 
részesültek. Heti órák száma: 3. Tanította: Mikó Imre. Tandíj: 
12 P 80 f. havonkint. A tanfolyamon résztvett tanulók közül 6 
tanuló teljesen tandíjmentes, 1 pedig féltandíjmentes volt.

Különtorna. A tanfolyamon 9 tanuló vett részt, az első és 
második osztályú tanulók közül. A növendékek heti 2 órában a 
tantervben előírt gyakorlatokat végezték és játszottak. Tandíj: 
4 P havonként. A résztvevők közül 2 tanuló teljes tandíjmentes
séget élvezett.

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

útján: 22 kötet, adományok útján 97 kötet. A könyvtár leltározott 
állománya 8534 mű 19.800 kötetben.

Irodalmi osztálykönyvtár. Az V—VII. osztályok számára elő
írt kötelező magyar irodalmi olvasmányokat foglalja magában, 
egyenként átlag 50 példányban. Az idén új beszerzés csak a tönkre
ment példányok, nagyobb példányszámban Petőfi költeményeinek 
a pótlására volt. A könyvtár állománya: 34 mű 1700-on felüli 
kötetben.

Ifjúsági könyvtár. Az I—IV. osztályú tanulók számára az 
egyes osztályokban, 8 szekrényben van elhelyezve. Az osztályfőnö
kök, vagy a magyar nyelv tanárai kezelik. Állománya 1570 kötet. 
Idei vétel 52 k. pótlásra.

Arany János-kör könyvtára. Köteteinek száma 2867. A könyv
tár vétel útján 21, ajándékozás útján 9 művel gyarapodott.

Dal- és Zeneegyesület könyv- és hangjegytára. Használhatják 
a Dal- és Zeneegyesület tagjai. Idei gyarapodás 67 zenemű (8
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zenemű ajándék). Gyarapodás pénzösszegben 416.90 P. Állománya: 
865 mű.

Modern irodalmi szertár. Az idei gyarapodás 28 kötet. A szer
tár állománya 540 könyv, 78 térkép és kép.

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

Fizikai szertár. Ajándék: Telefongyár R. T.-tól 1 drb fény
elektromos cella. Beszerzések: 1 transzformátor vasmag, 4 drb 
elektrométer, 12 pár kondenzátorlemez, 10 drb előtétellenállás 
volamométerhez, 1 „Lux” episzkóp, 6 drb mérce, 2 üvegkád, 
7 gömbölyű lombik, ebonit- és üvegrudak, aszbesztdróthálók, pör
gettyű eltolható tengellyel. Gyarapodás 58 drb 818 P 36 f. érték
ben. Állomány 1430 drb eszköz. Á tanulók laboratóriumi díjaiból 
befolyt 1557 P 20 f; ebből eszközök beszerzésére 768 P 36 f-t, köny
vekre 181 P 15 f-t, anyagok beszerzésére és javításokra 405 P 93 
f-t, altiszt díjazására 60 P-t fordítottunk; összes kiadás 1415 P 
44 f; maradvány 141 P 76 f.

Természetrajzi szertár. Gyarapodása vétel útján 121 drb 
433.68 P értékben, ajándék útján 205 darabbal 100 P értékben. 
Összes gyarapodás 321 drb 533.60 P értékben. Vásároltunk 3 drb 
rollós szekrényt 84 P értékben, 3 drb könyvet 28.02 P-ért, 1 doboz: 
kétszárnyúak és 1 doboz: félfedelűek 93.50 P-ért, 10 drb ollót, 
12 drb törlőt, 2 köpenyeget, 1 nagy kristály füstkvarcot, 6 drb 
tégelyfogót, 12 drb kristályosító csészét, 1 Dewar-kelyhet, 12 főző
poharat, 10 drb Wulf-palackot, 10 drb Welter biztosító tölcsért, 
12 drb gázfelfogó hengert, 5 drb üvegkádat, gummicsöveket, 
cinket, rézlemezt 183.33 P értékben.

Zeneszertár a Dal- és Zeneegyesület kezelésében. Állománya 
24 hangszer, vonók, dobok, dobverők, hangszertokok, összesen 
44 darab. Gyarapodás egy cselló csere, 1 csellótok, 1 dobállvány. 
(Ajándék).

Mértani szertár. Nem gyarapodott. Állománya: 320 darab.
Történeti és földrajzi szertár. Gyarapodása 2 drb földrajzi 

falitérkép, 6 kötet könyv. Járatjuk a Pöldr. Közleményeket és a 
Pöldgömböt. Űj szertári helyiségünket megfelelő polcokkal 
láttuk el.

Művészeti rajzszertár gyarapodása: 1 gyalupad, 1 horganyo
zott bádoggal bélelt láda mintázó agyag számára, 100 kg mintázó 
agyag, a Képzőművészet c. folyóirat 1934. évfolyama; ajándékozás 
útján néhány üveg és porcellánedény.

Tornaszertár gyarapodása: 1 szekrény korcsolyák elhelyezé
sére, 1 kosárlabda, 10 dobólabda, 2 vívókabát, 2 vívókesztyű. 
Javítások: korcsolyák rendbehozása és nikkelezése, vívófejvédek 
kijavítása, füleslabdák javítása, ugrószőnyegek javítása.
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Egészségtani szertár. Állománya: 3 drb falitábla, 15 vegy
szeres üveg, 6 drb mérő edény, 2 mosdó állvány, 1 műszerszekrény 
7 eszközzel, kötőszerekkel és hozzávaló folyadékokkal. Gyarapodás 
nem volt.

Éremgyűjtemény. Állománya: 12 kötet könyv és 1439 drb 
érem. Gyarapodás 9 különböző korbeli érem.

Vetítőképes gyűjtemény. Állománya: 1815 drb. Gyarapodás 
nem volt.

Az intézet képtára. Gyarapodás: Raffay Sándor püspök úrnak 
és Ulbrich Sándor tanárnak Sárkány Gyula festőművésztől festett 
képei, 2 drb művészi másolat. Állománya: 24 olajfestésü arckép, 
1 vízfestmény, 38 fénykép, két mellszobor és 24 művészi másolat.

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

felügyelete alatt a következő ifjúsági vezetők irányították: I. tit
kár Forrai László, II. titkár Kiss József, III. titkár Lorber István, 
főpénztáros Kiss Gyula, főkönyvtárosok Kocziszky Mihály és 
Nagy Pál, főellenőr Engel Tibor. A főpénztárosnak két osztály
pénztáros, a főkönyvtárosoknak 14 alkönyvtáros segédkezett. 
A kör tagjainak a száma 148 volt. A 18 rendes ülés műsorán tanul
mányok, szabad előadások, novellák, műfordítások, szavalatok és 
versek szerepeltek. A bemutatott munkák közül érdemkönyvbe 
került Feldman János szavallata, Szász Péter szabad előadása, 
Schreiber András novellája és Lorber István műfordítása. Három 
ülésünknek a tárgyát matematikai és természettudományi előadá
sok tették ki.

A tagok érdeklődése eléggé élénk volt s az ülések látogatói
nak száma csak a tavaszi hónapokban csökkent. A színházi beszá
molók szokását az idén is folytattuk. Néhány ülésünkön megtisztel
tek bennünket többen iskolánk tanárai közül.

A szavalóversenyen a díjat Feldmann János nyerte el a 
huszonegy pályázó közül. Az évvégi pályázatra is nagy számban 
érkeztek munkák s az eredmény minőségileg is jó volt. A lírai 
költemény díját Forrai László nyerte, a műfordításét (klasszikus 
és modern) Lorber István. A novellapályázaton díjat nyert Csillag 
András és Schreiber András egy-egy novellája, a tanulmány
pályázaton pedig Lorber István és Szász Péter tanulmányai. Dicsé
retben részesültek ugyanezen pályázat alkalmából a következők: 
Szász Péter (vers), Forrai László (modern műfordítás), Brenner 
András (klasszikus műfordítás), Schavernoch János (novella) és 
Ákos Béla (tanulmány).

Ifjúsági Segélyegylet. Tanárelnök: Sulek József. Már az 
előbbi tanév végén kénytelenek voltunk sajnálattal megállapítani,
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hogy a mostoha viszonyok miatt egyre csökken az Ifjúsági Segély
egyletnek kívülről juttatott adományok száma és összege. Még 
fokozottabb mértékben érvényes ez a most végződő tanévre. Ennek 
dacára egyletünk eredményesen folytathatta működését ez idén is, 
mert ifjúságunk fokozott buzgalommal és áldozatkészséggel hozta 
össze a mi céljaink megvalósításához szükséges összegeket.

Az egyesület bevételei a folyó tanévben (1935. május 13-ig):
1. Tagdíjak a folyó iskolai évről...................  1091.55 P
2. Utólagosan befizetett tavalyi díjak ........  753.52 P
3. Adományok ........................... ................... 550.—- P
4. Könyvhasználati díjak ..............................  157.70 P
5. Vegyesek ..................................................  2,26 P

Összesen: 2555.03 P
Kiadások (1935. május 13-ig):
1. Könyvekre és írószerekre ......................... 797.15 P
2. Szegény tanulóknak tandíjra és érettségi

vizsgadíjra ....................... . ........  ......... 558.—- P
3. Szegény tanulók tejellátására ...................  100.— P
4. Ösztöndíjakra (1934. június 22-én a ta

valyi értesítő adatainak lezárása után .... 440.— P
5. Vegyesekre ............................................. 13.60 P

összesen: 1908.75 P 
Maradvány: 646.28 P

A segélyegyleti könyvtárt vitéz Réz Henrik dr. tanár kezelte. 
Ez a könyvtár az elmúlt tanévben 39 tanulónak 450 könyvet adott 
kölcsön csekély díjért, 181 tanuló pedig ingyen kapott 2162 
könyvet. Az elengedett díj 1521 P.

Dal- és Zeneegyesület. Tanárelnöke: Kerecsényi Dezső dr., 
karnagy: Pesehko Zoltán. Ifjúsági elnök: Salgó Gábor, főjegyző: 
Pieps Walter, főpénztáros: Knuth Ernő, főkönyvtáros: Vágó 
Ferenc, főgondnok: Bauer György, főrendező: Kocziszky Mihály, 
aljegyző: Bogyó Tamás, alpénztáros: Kupéi Károly, alkönyvtáros: 
Jánossy István és Schmelzer Viktor, algondnok: Bánfi Ferenc, 
Predmerszky Tibor, Feldmann János. Az ifjúsági tisztikar munká
ját 12 tagú választmány támogatta. Tagok száma 220. Az énekkar 
136, a zenekar 28 tagból állott. A szokásos műsoros üléseken, meg
beszéléseken kívül három zenetörténeti előadást rendeztünk. Az 
elsőn Salgó Gábor Liszt Ferenc, a másodikon Bauer György Erkel 
és Goldmark, a harmadikon Vágó Ferenc Bartók és Kodály művé
szetét ismertette. Mindhárom előadást jól megválasztott zenemű
részletekkel illusztrálták. Március 10-én tartottuk meg iskolai hang
versenyünket. A hangverseny jövedelméből 30 P-t adtunk a Taná
rok Özvegyeit és Árváit Segítő Egyesületnek. Ének- és zenekarunk
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többször szerepelt iskolai ünnepélyeinken, más ifjúsági egyesüle
teink ünnepi összejövetelein, a Fasori Nőegyesület hangversenyén, 
a tanári kar által rendezett Simonyi-emlékesten. A budapesti 
protestáns középiskolák jubileumi Schütz—Bach—Händel-hang- 
versenyén énekkarunk három számmal szerepelt.

Ifjúsági Gyámintézet. Célja az anyagi segélyre szorult ev. 
egyházak és intézmények, nemkülönben egyes szegénysorsú és 
gyámolításra érdemes tanulók segélyezése. Tanárelnök: Sólyom 
Jenő dr., titkár: Bendl Andor, főpénztáros: Kocziszky Mihály, 
főellenőr: Császár Dénes. Ápr. 6-án finn-estet rendeztünk; Karanko 
Jouko finn lelkész előadást tartott a finn ifjúságról, jelen volt és 
szólt az ifjúsághoz Talas Onni finn követ. A tagok megajánlásából 
befolyt 565.35 P. Az ápr. 6-i finn-esten persely gyűjtés: 71.65 P. 
Adomány: 8.50 P. A bevétel egynegyedét az Egyetemes Gyám
intézetnek adtuk át. A szabad rendelkezésre maradt összegből 
adtunk a pesti ev. ifjúsági templomra 40 P-t, a budafoki és a hat
vani ev. templomra, a soproni theol. hallgatók cserkésztiszti kikép
zésére, a budapesti zuglói gyülekezet úrvaesorai szereire 20—20P-t. 
a Prot. Orsz. Árvaháznak 30 P-t, szegény tanulók valláskönyvére 
18.70 P-t, az Ifjú Éveknek 15 P-t, a tahii ev. középisk. konferen
ciára és a battonyai ev. egyháznak 10—10 P-t. A többit a tanulók 
segélyezésére fordítottuk.

Benczúr Gyula képzőművészeti kör. Tanárelnöke: Oppel 
Imre. Ifj. elnök: Gara Péter, főkönyvtáros: Kiss József, főpénz
táros: Bendl Andor, főszertáros: Nagy Pál, ellenőr: Vágó György, 
főjegyző: Bogyó Tamás. — Tagok száma: 87. — A kör célja a 
képzőművészetek iránti érdeklődés felkeltése és ébrentartása, 
műtörténeti ismeretek közlése, műkritika, műízlés és kézügyesség 
fejlesztése. E célok elérésére a következő szakosztályok működtek: 
1. építészeti, vezetője: Sikuta Gusztáv, 9 tag ; 2. szobrászati, vezetője: 
Eliseher Gyula, 7 tag ; 3. festészeti, vezetője: Szegő Miklós, 15 tag; 
4. könyvkötő, vezetője: Blaho Miklós, 18 tag ; 5. fényképészeti, veze
tője : Farkas Gábor, 12 tag. Ezen kívül a kör tulajdonát képező nagy 
epidiascop vetítőgép segítségével a köv. vetítettképes előadásokat 
tartottuk: 1. Gara Péter: A modern festészetről; 2. Farkas Gábor: 
Erdély városainak művészetéről; 3. Eliseher Gyula: Sidló Ferenc 
szobrászművész műveiről; 4. Bauer György: Rodinról és a francia 
szobrászat-ról; 5. Oppel Imre tanárelnök : Michelangelo-ról; 6. Pauncz 
Imre: Tíz magyar festőről; 7. Hartmann György: Velence palotái
ról és 8. Scheiber Endre: Munkácsy Mihályról.

A kör ezidei gyarapodása az építészeti szakosztály részére 
egy gyalupad, a szobrászati szakosztály részére egy nagy, zink- 
bádoggal bélelt láda a mintázóagyag részére és 100 kg mintázó
agyag. — Hálás köszönetét mondunk Lóránd István gyáros úrnak 
a zinkbádog láda ajándékozásáért és Sikuta Gusztáv asztalos mes-
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ter úrnak a gyalupad megszerzéséért. — Örömmel jelentjük, hogy 
eserkúti Engel György bankigazgató úr 50 pengő adományozásá
val a kör alapító tagja lett. Az alapító tagok száma 31. — Az Orsz. 
Magy. Képzőművészeti Társulat műtörténetíró pályázatán Szász 
Péter és Róth Gusztáv könyvjutalomban részesültek. — Többször 
megtekintettük a képzőművészeti kiállításokat, rendeztünk festé
szeti és fényképészeti kirándulásokat a szabadba, az állatkertbe stb. 
Eredményes munkásságukért 10—10 pengő jutalomban részesültek 
Blaho Miklós és Sikuta Gusztáv VI. oszt. tanulók.

Cserkészcsapat. A 16-os számú Evangélikus Gimnáziumi 
Cserkészcsapat létszáma a tanév végén 133. Parancsnoka vitéz 
Dengelegi Lajos dr., helyettese Sólyom Jenő dr.

1934-i nagytáborunkat jún. 27-től júl. 21-ig Kisbér közelében, 
a Hánta község melletti Nádasdpusztán (Veszprém m.) tartottuk 
meg 42 résztvevővel. A táborozási költség .30 P volt fejenként, a 
segítségre szorulóknak az iskola és az Ifj. Gyámintézet tette lehe
tővé a részvételt. A táborparancsnoki tisztet Csipkay Sándor cser
késztiszt töltötte be. A csapattal táborozott Sólyom Jenő dr. tanár. 
A látogatók közt tisztelhettük igazgatónkat, Mikola Sándor-t 
és Koch István dr. tanárt. A tábor a kisbéri állami ménes
birtok területén feküdt, a ménesbirtok igazgatóságának sok szíves 
támogatásában részesültünk, különös hálával tartozunk vitéz 
Takács Gyula nádasdpusztai főintézőnek minden szükségünkre 
kiterjedő, meleg gondoskodásáért. A kirándulások közül említésre 
méltó a kisbéri ménes megtekintése és a cseszneki várromhoz tör
tént kétnapos út. Hazajövet megnéztük Zircet, Veszprémet, Bala
tonalmádit és Székesfehérvárt.

A nagyobb fiúkat magában foglaló I. raj Vankó Richárd 
segédtiszt vezetése alatt, Kubacska Ferenc cserkészcsapattiszt irá
nyításával, a vizimunkára készült elő. Ezzel kapcsolatban említjük 
meg, hogy Bendl Alajos dr. egy kétpárevezős tűrahajót ajándéko
zott csapatunknak.

A csapat törzsét alkotó II. raj Knuth Károly cstiszt vezetése 
alatt a II. és I. osztályú próba anyagával foglalkozott.

Az újoncjelölteket két csoportban Almásy Andor és Poklosi 
János vezették be a cserkészetbe; avatásuk március 3., ill. május 5. 
történt csapatünnepély keretében. Az első alkalommal Lékai Tiva
dar kerületi társelnök, körzetvezetőtiszt volt szíves a cserkészava
tást végezni. Csapatunk így 37 fővel gyarapodott.

A csapatmunka az örsi és a raj-összejövetelek keretében folyt, 
kiegészülve a gyakori kirándulásokkal és mozgótáborokkal. Az 
együttérzést nevelte meg a kerületi és körzeti kivonulásokon (pl. 
kerületi napon) való részvétel s a csapaton belül mikulás- és kará
csonyest rendezése.
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Az említett vezetőkön kívül jó segítséget nyújtottak még 
Knuth Béla és Maier András segédtisztek.

Az öregraj parancsnoki tisztét vitéz Réz Henrik dr. cserkész- 
tiszt, az Országos Központi Fegyelmi Bíróság tagja viselte.

A karácsony alkalmával összegyűjtött ruhanemüeket a Lágy
mányos—Dunasor szegényeinek juttattuk.

1935-i nagytáborunkat Putnok mellett tartjuk.
Ifjúsági Sportkör. Tanárelnöke: Mikó Imre. Atlétikai, cél- 

lövő, gyephoki, jéghoki, gyorskorcsolyázó, kézilabda, kosárlabda, 
sí, tennisz, torna, úszó- és vívószakosztályok működtek. A városon 
keresztül rendezett kegyeleti stafétafutásban tartalékosán felálló 
csapatunk 13.-nak érkezett a célba. A KISOK kerületi atlétikai 
versenyén triathlonban 3., pentathlonban 5., dekathlonban 10. 
helyen végeztünk. A KISOK gyorskorcsolyázó bajnokságán Imre 
Harry az 500 és 1500 méteres összetett bajnokságot megnyerte, a 
III. korosztály versenyén Knapp 1., Sugár Péter 2., Sugár Tamás
6. lett, a IV. korosztályúaknái Lénárt 2., Löw 3. lett. Jéghoki csa
patunk a KISOK jéghoki versenyén második helyen végzett. 
A kerületi vívóversenyen tőrcsapatunk 2., Kocziszky 1., Kőhegyi 
5. lett. Az országos vívóversenyen tőrcsapatunk 3., Kocziszky 4., 
Kőhegyi 5. helyre került. Céllövőink közül Löw a középiskolások 
versenyén 13. lett.

Háziversenyeinken a következő tanulók lettek elsők: atlétika : 
100 m .: Friedrich, 200 m .: Teasdale, 800 m.: Deutsch, távolugrás : 
Elischer, magasugrás: Lóstorfer, súly: Boczkó, gerely és diszkosz: 
Kocziszki, távolcsapat: VIII. osztály csapata, úszás: 100 m. mell: 
Bókay, 75 m. mell: Sugár P., 50 m. mell: Placskó, 25 m. mell: 2. 
korosztály: Weimann, 25 m. mell: 1. korosztály: Schmidt, 50 m. 
h á t: Kiss J., 75 m. gyors: Ländler, 25 m. gyors 2. korosztály : 
Paunz, 25 m. gyors 1. korosztály: Franciszti, sí: haladók: Gara, 
kezdők: Dános, tőrvívás: Koczisky, tennisz: egyes: Kovács Ö., 
páros: Gara—Beck.

Sakkor. Sakkörünk élén az idén a következő ifjúsági tisztikar 
állott: Elnök: Kovács Márton VII., alelnöki Neumann Ferenc VII., 
pénztáros: Honéczy Barnabás VIII., csapatkapitány: Balikó
Zoltán VIII.

Az idén hatodszor rendeztük meg a budapesti középiskolai 
tizes csapatbajnoksági versenyt, amelyben csapatunk a II. helyre 
került. A győztes a Kölcsey rg. csapata, megkapta az örökös ván
dordíját jelképező serleget. A középiskolai négy csapatbajnok- 
sági versenyben iskolánk csapata helyezést nem ért el. A közép
iskolai egyéni bajnokságban Fiaesán József VII. hatodik lett.

Körünk összejöveteleit szombaton délutánonként tartotta. 
A felügyeletet Kilczer Gyula tanárelnök látta cl.
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VII. AZ INTÉZET ÜNNEPEI, NYILVÁNOS ELŐADÁSAI 
ÉS HANGVERSENYEI.

1. Tanévmegnyitó ünnep szept. 11-én d. e. 9 órakor. 1. Jövel 
szentlélek Űristen, közös ének. 2. Sólyom Jenő dr. imája. 3. Az 
igazgató évmegnyitó beszéde. 4. Himnusz.

2. Nemzeti gyászünnep okt. 6-án d. e. 9 órakor. 1. Himnusz, 
énekelte az ifjúság. 2. Áprily: Kolozsvár éjjel, szavalta Marik 
Lajos. 3. Balikó Zoltán felolvasása gróf Batthyányi Lajosról. 
4. Reményik: Még állt a vár, szavalta Nagy Pál. 5. Hiszekegy, 
zenekari kísérettel énekelte az ifjúság.

3. Reformáció-ünnep okt. 31-én d. e. 9 órakor. 1. Közének: 
Erős v á r . . .  2. Szilágyi Dezső: A nagy kazánfűtő, szavalta Blaho 
Miklós. 3. A hazaszeretet reformációja, előadta Bendl Andor.
4. Emlékezzél, mi történik. . .  ének a 16. századból, elmondta 
Eördögh Géza. 5. Sólyom Jenő beszéde. 6. Közének: Ha nem volna 
velünk az Úr.

4. Kilczer Gyula székfoglaló értekezése jan. 12-én d. u. 6 
órakor a díszteremben: A kozmikus sugarakról.

5. Simonyi-ünnep jan. 31-én este — órakor a díszteremben.
1. Kodály: Intermezzo a Háry Jánosból, előadta gimn. zenekara.
2. Megnyitó beszéd, mondta Bánkúti Dezső dr. leánygimnáziumi 
igazgató. 3. Jelenet, előadták az elemi iskola növendékei Németh 
Margit rendezése szerint. 4. Megemlékezés Góbi Imréről. Tartotta 
Koch István dr. gimn. tanár. 5. Góbi Imre költeményeiből szavalt 
Vidovszky Kálmánná leánygimn. tanár. 6. Haydn két vonósnégye
sét előadták Oppel Imre, Ihász József, Kerecsényi Dezső dr. gimn. 
tanárok és dr. Ródé Miklósné úrnő. 7. Verseiből felolvasott Rem- 
port Elek dr. gimn. tanár. 8. Kapi-Králik Jenő: Magyar visszhang, 
előadta a leánygimn. ének- és zenekara a szerző vezénylete mel
lett. 9. Záró beszéd, tartotta Grósz János elemi iskolai igazgató.

6. Fest Sándor dr. székfoglaló értekezése febr. 23-án este 6
órakor a díszteremben: Kapcsolatok Anglia és Magyarország
között az Árpádok korában.

7. Dal- és Zeneegyesület hangversenye márc. 10-én este 6 
órakor. 1. Mozart: C-dur szonáta, zongorán előadta Siki Béla. 
2. Corelli d-moll szonáta, csellón előadta Bogyó Tamás. 3. Mozart: 
Canzonetta és Menuetto, előadta a zenekar Peschkp Zoltán veze
tésével, a csellószólót játszotta Feldmann János. 4. Schumann: 
Warum és Aufschwung, zongorán előadta Vágó Ferenc. 5. Bárdos 
Lajos: Réten, réten..., előadta az énekkar Peschko Zoltán veze
tésével. 6. Mozart: Megnyitó a Figaro házasságából, előadta a 
zenekar Peschko Zoltán vezetésével. 7. Hubay: Helyre K ati... ,  
játszotta Sági Andor. 8. Beethoven: C-dur hangverseny I. tétele, 
két zongorán előadták Salgó Gábor és Vágó Ferenc.
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8. Nemzeti ünnep márc. 15-én d. e. 9 órakor. 1. Himnusz, 
közének zenekari kísérettel. 2. Tompa László: Magányos fenyő, 
szavalta Paulinyi Ernő. 3. Ünnepi beszéd, mondotta Koch István dr.
4. A nemesség szerepe 1848-ban, felolvasta Lostorfer Vilmos.
5. Reményik: Az ige, szavalta Feldmann János. 6. Hiszekegy, köz
ének zenekari kísérettel.

9. Ifjúsági Gyámintézet Finn-estje ápr. 6-án este 6 órakor. 
1. Megnyitót mondott Bendl Andor. 2. Finn egyházi énekek. Előad
ták a két második osztály tanulói zenekari kísérettel. 3. Cajander- 
Bán: Egy kép, szavalta Síki Béla. 4. Palmgren: Preludietto és 
Sibelius: Fenyő és Etude, zongorán előadta Rosenfeld Viktor. 
5. A finn ifjúságról előadást tartott magyar nyelven Karanko 
Jouko finn lelkész. 6. Sibelius: Valse triste és 3 finn népdal, hege
dűn előadta Sági Andor. 7. Szemelvények a Kanteletarból, szavalta 
Birkner Tihamér. 8. Zárószót mondott Sólyom Jenő dr. 9. Vezet 
a kereszthez út kezdetű éneket és a finn himnuszt előadták a két 
második osztály növendékei zenekari kísérettel, vezényelt Peschko 
Zoltán.

10. Rákóczi-ünnep ápr. 8-án d. e. 9 órakor. 1. Kuruc dalok, 
előadta az énekkar zenekari kísérettel. 2. Mikesnek Rákóczi halá
láról szóló levelét felolvasta Schreiber András. 3. Rákóczi, felol
vasta Jánossy István dr. 4. Kuruc dalok, tárogatón előadta Knuth 
Károly. 5. Lévay: Mikes, szavalta Nagy Pál. 6. Himnusz, közének 
zenekari kísérettel, vezényelt Peschko Zoltán.

11. Bach—Händel—Schüíz-ünnep a Zeneakadémián máj. 9-én 
este 6 órakor. 1. Bach: Praeludium és Fuga, orgonán előadta 
Kapi-Králik Jenő, az evangélikus leánygimnázium ének- és zene
tanára. 2. Schütz: Ó ha vélem van az Űr!, énekelte a Baar-Madas 
leánylíceum énekkara. 3. Schütz: Miért csüggedsz el én lelkem..., 
előadta az evangélikus leánygimnázium ének- és zenekara.
4. Schütz: Jer, dicsérjük Istent, előadta az evangélikus gimnázium 
nagy kara, a Korái kamara-társaság és a Lutheránia vegyeskar.
5. Bach: Keresztem terhét ó hadd hordjam, előadták Győry Pál, 
az evangélikus gimnázium énekkara és a fasori evangélikus ének
kar, vezényelt Árokháty Béla. 6. Händel: Orgona-koncert zene
karral, előadta Peschko Zoltán és a Budapesti Szimfonikus Zene
kar, vezényelt Árokháty Béla. 7. Bach: Ö Jézus áldott égi fény..., 
előadta a református gimnázium énekkara Faragó József vezény
letével. 8. Händel: Ó Uram, árva lelkem, előadta Blank Hilda, 
Rátz Tilda, Závodszky Zoltán, Győry Pál, az evangélikus gim
názium énekkara és a Korái kamara-társaság, vezényelt Peschko 
Zoltán.

12. Tanévzáró ünnep jún. 17-én d. e. 10 órakor. 1. Egyházi 
ének. 2. Sólyom Jenő imája. 3. Az igazgató évzáró beszéde. 
4. Himnusz, közének.
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V i l i .  A TANULÓK NÉVSORA.*

IA osztály.
Abeles Péter, 1924 Wien, izr. (1,3) 
Bendes Aladár, 1924 Bpest, ev. (2, 3) 
Binder György, 1925 Szekszárd, ev. i. 

(2, 4)
Csegő János, 1924 Nagyvárad, ref. í. 

(2, 4)
5 Csontos József, 1924 Alsónémedi, ref. i. 

(2, 4)
Debreczy András, 1924 Bpest, ref. (2, 3) 
Deckner Gábor, 1924 Bpest, izr. (1, 1) 
Derkay Pál, 1924 Kisszállás, ev. (2, 4) 
Dolp Bezső, 1923 Bpest, ev. ism. (1, 3) 

10 Domby Sándor, 1924 Bpest, ev. k. (1, 1) 
Dómján Köbért, 1924 Bpest, ref. i. (1, 2) 
Erdélyi Egon, 1924 Bpest, rk. (2, 4) 
Eszláry István, 1924 Bpest, ref. (1, 2) 
Faludi Gábor, 1924 Bpest, ev. i. k. (2, 3) 

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

Frieder Róbert, 1924 Bpest, izr. (1, 2) 
Gabányi-Szathmáry Béla, 1923 Bpest, 

ev. (1, 2)
Gombócz István, 1924 Bpest, ev. (1, 4) 
Hegyi Zsigmond, 1924 Bpest, ref. (2, 4) 

20 Hermann János, 1924 Bpest, izr. i. (2, 4) 
Horn Miklós, 1924 Potor (Slovensko), 

ev. i. (1, 2)
Horváth Gábor, 1924 Cinkota, r. k. (1, 2) 
Jankó Miklós, 1924 Bpest, ev. k. (2, 4) 
Károlyfi József, 1924 Bpest, izr. i. (1,1) 

25 Kiss István, 1924 Bpest, ev. k. (2, 3) 
Kopa János, 1924 Bpest, ev. k. (1, 2) 
Koreny Béla, 1924 Bpest, ev. (1, 3) 
Kuszenda Lajos, 1924 Bpest, ev. i. (2, 3) 
Maiéter Árpád, 1924 Bpest, ev. (2, 3) 

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

Mezősi György, 1924 Bpest, ev. (2, 4) 
Miklós Oszkár, 1924 Pécs, ev. (2, 4)

Mittermann Edgár, 1923 Bpe3t, r. k. 
(2, 3)

Nagy Péter, 1924 Bpest, ref. (2, 1)
35 Nándory Pál, 1924 Pestszentlőrine, ev. 

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

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

Bábel Zoltán, 1924 Debrecen, ref. (1, 3) 
Rein György, 1924 Bpest, ev. (1, 3) 
Róbert László, 1924 Bpest, izr. (2, 3) 
Rumpf Károly, 1925 Déda, ref. (1, 1)

45 Sommer Gusztáv, 1924 Nagyvisnyó, ev.
k. (1, 1)

Somogyi Gyula, 1924 Bpest, ref. (2, 3) 
Stern Sándor, 1924 Bpest, izr. (2, 3) 
Szakács Jenő, 1924 Bpest, ev. (2, 3) 
Szemeti László, 1924 Bpest, ev. (1, 3)

50 Szögyén János, 1924 Bpest, r. k. (2, 1) 
Takács Gyula, 1924 Gödöllő, r. k. (1, 2) 
Telek Leánder, 1924 Monor, ev. (1, 3) 
Tomcsányi Pál, 1924 Bpest, ev. i. (1, 2) 
Tűből János, 1924 Bpest, ev. (1, 3)

55 Valentényi Géza, 1924 Bpest, r. k. (1, 2) 
Varga György, 1924 Sóshartyán, ev. (2, 3) 
Vas Andor, 1924 Bpest, ref. (1, 2) 
Wolf Tamás, 1924 Wien, izr. (1, 1) 
Zsitvay László, 1924 Bpest, ev. (2, 3)

Magántanuló:
60 Dombora András, 1924 Bpest, ref.

Évközben kimaradt:
Fabinyi Tibor, 1924 Bpest, ev.
Rósás Bálint, 1924 Bpest, ev.
Szomorú Tibor, 1924 Mándok, ref.

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

bellusi Baross Gábor, 1924 Sopron, ev.
(1, 3)

5 Bepger Iván, 1924 Bpest, izr. (2, 3)

* Rövidítések: k. =  tandíj-kedvezményes, tm. =  tandíjmentes, f. =  félévre, 
i. =  interiíátus növendéke, g. =  görögöt, a. =  angolt tanult. A zárójelben 
levő számok közül az első a magaviseleti érdemjegyet, a második a tanulásbeli 
általános eredményt jelenti. Magaviseleti jegyek: 1 =  példás, 2 =  jó,
3 =: szabályszerű, 4 =  kevésbbé szabályszerű. Tanulásbeli érdemjegyek: 
1 =  jeles, 2 =  jó, 3 =  elégséges, 4 =  elégtelen. Azok a tanulók, akiknek 
neve után ily számok nincsenek, az értesítő lezárásáig nem kaptak osztályzatot.
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báró Bottlik György, 1924 Bpest, ref.
(1, 2)

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

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

10 Dobozi Mihály, 1923 Bpest, ref. (2, 4) 
Dobrovits György, 1924 Bpest, ev. (2, 4) 
Dömök István, 1924 Bpest, ref. (1, 3) 
Drietomszky Jenő, 1924 Bpest, ev. (2, 4) 
Dumke János, 1924 Bpest, ev. (1, 4)

15 cserkúti Engel Péter, 1924 Bpest, izr.
a, i)

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

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

2z Gündiseh Gusztáv, 1924 Bpest, ev. (1, 2) 
Gyárfás János, 1924 Bpest, izr. (2, 2) 
Hódos Frigyes, 1924 Bpest, ev. tm. (1, 1) 
Horváth Dezső, 1923 Sárbogárd, ref. 

( 1 , 4 )
Igriczi Lajos, 1924 Bpest, ref. (2, 3)

25 Kis János, 1923 Bpest, ref. ism. (2, 3) 
Kónya Ferenc, 1924 Bpest, ev. (1, 4) 
Kotri Antal, 1924 Bpest, ev. (1, 3) 
Kotsehy Viktor, 1924 Dunakeszi, ev. (1, 3) 
Lengyel Pál, 1922 Nagysitke (Vas), ev. 

( 1, 2 )
30 Lőwy József, 1924 Bpest, izr. (2, 3) 

margitai Margitay Gedeon, 1924 Bpest, 
ref. (1, 1)

Messer Tamás, 1924 Bpest, izr. (1, 1)

Mógor György, 1924 Bpest, ev. (2, 4) 
Möller Győző, 1924 r. k. (1, 2)

35 Nagy Ernő, 1924 Bpest, ref. (1, 2) 
Novák Norbert Cézár, 1924 Bpest, ev. 

tm. (1, 1)
Oláh János, 1924 Bpest, izr. (1, 2)
Pajor Aladár, 1924 Bpest, ev. (1, 2) 
Páris Egon, 1924 Bpest, ev. (1, 3)

40 Pozsonyi Károly, 1922 Albertirsa, ev.
(1, 4)

Prohászka József, 1923 Pestszenterzsé- 
bet, ev. k. (1, 2)

Raabe Richárd, 1924 Bpest, ev. k. (2, 3) 
Rápa György, 1924 Bpest, ev. (2, 4) 
Reiner Károly, 1924 Bpest, izr. (1, 1) 

45 Sass Lóránt, 1924 Újpest, ev. tm. (1, 1) 
Schmidt Gusztáv, 1924 Bpest, ev. (1, 2) 
Schwimmer Endre, 1924 Bpest, izr. (1, 2) 
Szadorf Miklós, 1924 Debrecen, ref. 

(1, 2)
Szemere Tamás, 1924 Bpest, r. k. (1, 2) 

50 Szirmay Iván, 1924 Bpest, ev. (2, 4) 
Takács Sándor, 1924 Orosháza (Békés), 

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

tm. (2, 4)
55 Vas József, 1924 Bpest, ev. k.

Vitéz Lóránt, 1924 Bpest, ev. k. (2, 1) 
Winter András, 1924 Bpest, ref. (1, 2) 
Zala Mihály, 1924 Bpest, ev. (2, 3)

Évközben kimaradt :
Koltai Elemér, 1924 Bpest, ev.

HA osztály.
Ambrus Zoltán, 1923 Bpest, ref. (2, 4) 
Babos István, 1923 Bpest, ev. k. (2, 1) 
Back Sándor, 1923 Bpest, izr. (1, 2) 
Bálint Béla, 1923 Bpest, r. k. (2, 3)

5 Boros László, 1923 Bpest, ev. (1, 2) 
Brencsán János, 1923 Bpest, ref. (2, 3) 
Eber Ferenc, 1923 Bpest, ref. (2, 3) 
Égető Sándor, 1923 Bpest, ev. (2, 4) 
Faragó Vilmos, 1922 Rákospalota, ev. 

ism. (2, 4)
10 Fellegi István, 1923 Szeged, izr. k. (1,2) 

Fenyvesi György, 1924 Bpest, ref. (1, 1) 
Halász Imre, 1923 Bpest, izr. (2, 4) 
Heckenast Gusztáv, 1922 Bpest, ev. (1,1) 
Herzog Péter, 1922 Bpest, izr. (1, 2)

15 Horváth György, 1923 Sashalom, ev. 
(1, 3)

Hottovi Tibor, 1923 Kispest, ref. i. (1, 2) 
Justus József, 1923 Bpest, ev. (2, 4) 
Kappeller Miklós, 1923 Bpest, ev. (2, 3)

Kárai Kázmér, 1923 Bpest, ref. (2, 3) 
20 Kirehknopf László, 1922 Sárszentmiklós, 

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

25 Kun Miklós, 1923 Bpest, ref. (1, 2) 
Kúti Tamás, 1923 Bpest, izr. (2, 2) 
Lehner István, 1923 Pécs, ev. (2, 4) 
Lippner Sándor, 1922 Bpest, ev. ism. 

(2, 3)
Majzik Tivadar, 1923 Ercsi, r. k. (1, 3) 

30 Miklós Péter, 1923 Bpest, ref. (3, 4) 
Molnár József, 1923 Tiszaföldvár, ref. 

(2, 4)
Muntag Andor, 1923 Bpest, ev. k. (1, 2) 
Pásztor György, 1923 Törökbálint, ref 

i. (1, 3)
Pilisi István, 1922 Bpest, ev. (2, 3)
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35 Plan Péter, 1923 Bpest, izr. (1, 1) 
Eeisz Róbert, 1923 Bpest, izr. (1, 3) 
Révész György, 1923 Bpest, izr. (1, 1) 
Sándor Imre, 1923 Bpest, ev. (2, 2) 
Schwarz Alfréd, 1922 Nagyszeben, ev. 

(2, 4)
40 Sehweiger István, 1922 Bpest, ev. ism. 

(2, 3)
Singer Sándor, 1923 Bpest, izr. (2, 3) 
Straner Imre, 1923 Bpest, ev. (2, 4) 
Suszt Kálmán, 1923 Bpest, ev. k. (1, 3) 
Szántai Tibor, 1922 Tápiósáp, r. k. (2, 4) 

45 Szántó János, 1923 Szabadka, ev. (1, 2) 
Szeben Péter, 1923 Bpest, izr. (1, 2) 
Szögyén István, 1923 Bpest, r. k. (2, 3)

Szőke Dezső, 1923 Nyíregyháza, izr. i.
( 1, 2)

Tolnai István, 1922 Sárszentlőrinc, ev.
(1, 3)

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

tm. (2, 1)
Weinbrenner Rudolf, 1923 Bpest, ev.

(1, 1)

Évközben kimaradt:
Kovács Gábor, 1923 Bpest, ev.

55 Reichart Olivér, 1921 Bpest, ev. ism.

IIB osztály.

Baranyai László, 1923 Bpest, izr. (1, 1) 
Bart József, 1923 Bpest, ev. tm. (2, 4) 
Bogyó István, 1923 Bpest, ref. (2, 2) 
Damokos Tamás, 1923 Bpest, ref. (2, 2) 

5 Eisenstädter György, 1923 Bpest, ev. 
tm. (1, 2)

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

II. f. (1, 1)
Fischer Pál, 1923 Bpest, ev. (2, 2) 
Frecska Zoltán, 1924 -Csanádalberti, ev. 

(2, 4)
10 Gellért István, 1923 Bpest, izr. k. (1, 1) 

Gödöllei László, 1923 Szarvas, ref. (1, 3) 
Gráf Sándor, 1923 Debrecen, ref. (1, 3) 
Grósz János, 1922 Bikács, ev. ism. (2, 3) 
Haasz István, 1923 Bpest, izr. (1, 3)

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

ism. (1, 3)
Horváth Károly, 1921 Szombathely, ev. 

ism. (2, 3)
Jánossy György, 1923 Bpest, ev. tm.

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

20 Jármay Péter, 1924 Bpest, ev. (1, 2) 
Juhász Imre, 1923 Bpest, ev. k. (1, 2) 
Kappel Tibor, 1923 Bpest, ev. (1, 1) 
Kisházy Csaba, 1923 Bpest, ref. (1, 2) 
Kiss László, 1923 Bpest, ref. (2, 4)

25 Klement Károly, 1922 Bpest, ev. (1, 4) 
Liftner Iván, 1923 Bpest, r. k. (2, 4) 
Münnieh Antal, 1923 Bpest, ev. (1, 1) 
Nagy Iván, 1923 Bpest, ev. (2, 4) 
Naszvadi Béla, 1923 Bpest, ref. tm. I. f. 

(2, 4)

30 Pajor Kornél, 1923 Bpest, ev. (2, 4) 
Perl György, 1923 Bpest, izr. (1, 1) 
Porkoláb László, 1923 Bpest, ev. tm. 

(1, 3)
Reich Ákos, 1923 Bpest, izr. (1, 1)
Saár István, 1923 Bpest, izr. k. (1, 1) 

35 Schloss Tibor, 1923 Bpest, ev. (1, 2) 
Schultheisz Emil, 1923 Bpest, ev. (1, 4) 
Schultheisz Leó, 1923 Bpest, ev. k. (2, 4) 
Siki Béla, 1923 Bpest, ev. tm. (1, 1) 
Steyer Ferenc, 1923 Bpest, ev. k. (1, 2) 

40 Szelényi Ödön, 1923 Bpest, ev. tm. (1,1) 
Taksony Károly, 1923 Bpest, r. k. (1, 3) 
Tar Ferenc, 1922 Zsadány, ref. ism. 

(2, 4)
Teleky Károly, 1923 Szepes Igló, ref. k.

( 1, 2)
Tompos Kálmán, 1922 Kemenesmagasi, 

ev. ism. (2, 4)
45 Ulbrich Sándor, 1922 Bpest, ev. (1, 2) 

báró Uray János, 1923 Piskolt, ref. 
(1, 3)

Vadas Gábor, 1924 Bpest, izr. (1, 1) 
Vidor Miklós, 1923 Bpest, ev. k. (1, 2) 
Zsakó Andor, 1922 Segesvár, unit. (1, 3)

Évközben kimaradt:
50 Harsányi Lajos, 1922 Bpest, ev. ism. 

herceg Hohenlohe Waldenburg Szigfrid, 
1923 Bpest, ev.

Magántanuló:
Kiss Tibor, 1922 Homokterenye, ev. 
Rázgha Zoltán, 1923 Miskolc, ev. tm.
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IIIA osztály.

Babják Miklós, 1922 Váchartyán, ev. 
( 2,  4)

Balogh Ervin, 1922 Rákoscsaba, ev. 
( 2, 2)

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

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

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

( 1 , 1 )
10 Érti Vilmos, 1922 Bpest, ev. (1, 2) 

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

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

Gedeon István, 1922 Bpest, r. k. (2, 2) 
Harsányi József, 1921 Bpest, r. k. ism. 

(1, 3)
Jeszenszky László, 1922 Cinkota, ev.

(2, 4)
Killik Jenő, 1920 Bpest, ev. ism. (2, 3) 

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

Kupcsák Miklós, 1922 Özd (Borsód m.), 
ev. k. i. (1, 2)

Lóránt Péter, 1922 Bpest, izr. (1, 1) 
Majer László, 1921 Bpest, ev. ism. (2, 3) 
Obermayer Tibor, 1922 Bpest, ev. (1, 2) 

25 Pekáry György, 1921 Bpest, ref. i. (1, 4) 
Reischl Mihály, 1922 Bpest, ev. (1, 2) 
Riesz György, 1922 Bpest, ev. k. (2, 3) 
Sárkány Sándor, 1922 Szarvas, ev. k. 

(1, 2)
Schneider András, 1922 Bpest, ev. (2, 3) 

30 Schön András, 1922 Bpest, ref. (1, 2) 
Sigray Pál, 1922 Bpest, ref. i. (1, 2) 
Székely Géza, 1921 Zire, ev. k. (1, 2) 
Szita Andor, 1922 Bpest, ev. tm. (1, 1) 
Tóth Kálmán, 1922 Bpest, ref. i. (1, 2) 

35 Tóth Tas, 1923 Bpest, g. kath. (1, 2) 
Valentényi Róbert, 1922 Bpest, r. k. 

(2, 4)
Varga Tibor, 1921 Pestliidegkút, Mária- 

remete, ev. (1, 4)
Vereckei Antal, 1922 Bpest, ev. (1, 3) 
Winkler György, 1922 Bpest, izr. (1, 4)

Magántanuló :
40 Nemeshegyi Péter, 1923 Bpest, r. k.

IIIB osztály.

Ábellá Miklós, 1922 Bpest, ref. (2, 4) 
Bálint András, 1922 Bpest, r. k. (2, 3) 
Bonta Tibor, 1922 Bpest, r. k. (1, 1) 
Branczik Károly, 1922 Bpest, ev. k. (1, 2) 

5 Bruckner József, 1922 Bpest, ev. (2, 2) 
Cserépy Attila, 1923 Nagydorog, ev. k. 

( 2, 2)
Dengjelegi András, 1922 Nyíregyháza, 

ev. tm. (2, 2)
Duday Mihály, 1922 Bpest, r. k. (2, 3) 
Fischer György, 1922 Bpest, izr. (1, 1) 

10 Forgács Péter, 1923 Sarkad, ev. k. II. 
f. é. (1, 1)

Frey István, 1921 Csikóstöttös, ev. (1, 3) 
Gyárfás Péter, 1922 Bpest, izr. (1, 2) 
Hadinger Gyula, 1920 Maglód, ev. (1, 4) 
Harsányi László, 1921 Karcag, r. k. 

( 1, 2)
15 Horváth István, 1922 Bpest, ref. i. (2, 3) 

Jeszenszky Gábor, 1922 Bpest, ev. (1, 3) 
Kálazi Lajos, 1922 Bpest, r. k. (2, 4) 
Kappel László, 1921 Bpest, ev. (1, 1) 
Kiss Imre, 1921 Kajár, ev. ism. (1, 4)

2Ó Klaar Frigyes, 1922 Bpest, ev. k. (2, 3) 
Konkoly László, 1922 Bpest, ev. (1, 2) 
Kőfalvi László, 1921 Bpest, ref. (2, 3) 
Kramer Tibor, 1922 Bpest, r. k. (2, 3) 
Krausz Lajos, 1922 Bpest, ev. (2, 3)

25 Lehotzky Tibor, 1922 Bpest, ev. (1, 3) 
Loránd János, 1922 Bpest, izr. (1, 3) 
Mohácsi Lajos, 1921 Sárrétudvari, ev. k.

I. f. é. (1, 4)
Papp Dénes, 1922 Bpest, ref. i. (2, 3) 
Pető T. István, 1922 Bpest, izr. (1, 1) 

30 Reidl Szilárd, 1921 Bpest, ev. (2, 3) 
Relovszky György, 1922 Bpest, ev. (2, 3) 
Róka József, 1921 Bpest, ev. (2, 4) 
Sajtos Lajos, 1922 Pestújhely, ref. (2, 4) 
Sehulteisz József, 1922 Bpest, ev. k.

(1, 3)
35 Sinka László, 1922 Bpest, ev. (2, 4) 

Somfai Ferenc, 1921 Bpest, ev. i. (1, 3) 
Sponer Gerhardt, 1922 Bpest, ev. (2, 3) 
Stern Károly, 1921 Bpest, izr. ism. (2, 4) 
Sváb János, 1922 Bpest, r. k. (1, 2)

40 Szalay Károly, 1922 Ernőd, ev. (1, 2)
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Szüli Károly, 1922 Bpe3t, ev. (2, 3) 
Trsztyénszky Jenő, 1922 Bpest, ev. i. 

(2, 3)
Wack Géza, 1922 Bpest, ev. (1, 2) 
Wollner Béla, 1922 Bpest, izr. i. (1, 2) 

45 Zsengellér Lajos, 1922 Bpest, ey. k. 
(1, 2)

É v k ö z i e n  k im a r a d t :

Lipták P. János, 1922 Törökszentmiklós, 
ref. felt.

Mayer János, 1922 Bpest, izr.
Szilágyi Sándor, 1920 Bpest, g. k. ism.

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

(1, 1)
Bóday Pál, 1921 Kisigmánd, ref. i. (2, 2) 

5 Brandtner Ferenc, 1921 Kispest, ev. i. 
(1, 3)

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

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

10 Fonod Sándor, 1921 Bpest, ref. (2, 4) 
Gaál László, 1921 Bpest, ev. (1, 8) 
Goldstein József, 1921 Bpest, ev. (1, 4) 
Griinwald Béla, 1921 Bpest, izr. (1, 3) 
Gündisch János, 1921 Medgyes, ev. (1, 3) 

15 Haszfetter Károly, 1921 Bpest, ev. tm. 
(2, 4)

Horváth Elemér, 1921 Cinkota, r. k. (1, 3) 
Horváth Imre, 1920 Bpest, ev. (2, 4) 
Horváth László, 1921 Bpest, ev. k. (1, 3) 
Kempfner István, 1921 Bpest, ev. (1, 4) 

20 Kirsehner Zoltán, 1920 Bpest, ev. k. 
(1, 2)

Komáromi Károly, 1920 Bpest, ev. (2, 3) 
Konta Sándor, 1921 Bpest, izr. (1, 2) 
Kovalszky Viktor, 1921 Bpest, ev. i. (2, 3) 
Kovács Ferenc, 1920 Bpest, ref. (1, 3)

25 Köhler Emil, 1921 Bpest, ev. (2, 4) 
Landau György, 1921 Nyíregyháza, izr. 

(2, 3)
Légrádi József, 1920 Hódmezővásárhely, 

ev. (1, 4)
Martin Ödön, 1921 Bpest, ev. (1, 2) 
Mikó Miklós, 1920 Szombathely, ev. i. 

(1, 1)
30 Molnár Jenő, 1921 Bpest, ev. (2, 3) 

Nagjel Tamás, 1921 Bpest, ev. i. (2, 3) 
Nagy Iván, 1921 Salgótarján, ev. i. (1, 3) 
Okányi Lajos, 1921 Bpest, ev. (2, 2) 
Paunz Imre, 1921 Bpest, izr. (2, 3)

35 Pántyik János, 1921 Maglód, ev. (1, 3) 
Pásztor László, 1921 Felső-Elemér, ref. 

i. (2, 2)
Pázsy Lajos, 1919 Bpest, r. k. (1, 3) 
Poppe Kornél, 1921 Bpest, ev. (1, 4) 
Eáth Szabolcs, 1921 Bpest, ev. (1, 3)

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

45 Tesity Gábor, 1920 Bpest, ev. (2, 3) 
Ungár György, 1921 Bpest, ev. tm. (1, 1) 
Varsányi Endre, 1921 Bpest, ev. (1, 3) 
Weimann György, 1921 Bpest, izr. (1, 1) 
Wurm Sándor, 1921 Pozsony, ev. (1, 3)

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

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

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

Deutsch Dénes, 1921 Bpest, izr. (1, 3) 
Deutsch János, 1921 Bpest, ref. (1, 3) 
Déri János, 1921 Linz (F.-Ausztria), 

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

10 Eősze István, 1921 Bpest, ev. (2, 2) 
Fáy Ferenc, 1921 Pécel (Pest m.), ev. 

(1, 4)

Frey Tamás, 1921 Bpest, izr. (2, 4) 
Fritsche Andor, 1921 Bpest, ev. tm. 

(1, 2)
Groff Emil, 1921 Bpest, ev. tm. (2, 2) 

15 Hetényi László, 1921 Bpest, r. k. (1, 1) 
Horváth Antal, 1921 Bpest, ev. (1, 3) 
Kanitz Vilmos, 1922 Bpest, ref. (1, 2) 
Keleti Kornél, 1921 Bpest, ref. (1, 3) 
Kellermiann Erich, 1921 Becs, ev. k-. 

(1, 3)
20 Korbély Géza, 1920 Pestújhely, ev. (1, 3) 

Liebner István, 1921 Bpest, izr. (1, 1) 
Magyar Béla ism., 1919 Bpest, ev. (1, 3) 
Maier József, 1922 Bpest, ev. (1, 1) 
Majer Frigyes, 1921 Miskolc, ev. (1, 2)
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25 Majeresik Zoltán, 1920 Maglód (Pest 
m.), ev. tm. (1, 2)

Nagy Ferenc, 1921 Bpest, ref. (2, 3) 
Paál Gergely, 1921 Bpest, ref. (1, 4) 
Pfeiffer Sándor, 1921 Felsönána, ev. 

( 1 , 4 )
Porubszky Egon, 1921 Debrecen, ev.

( 1 , 2 )
30 Pósa László, 1920 Losonc, ev. tm. (1, 2) 

Kadó Tamás, 1921 Bpest, ref. tm. (2, 2) 
Reimann Ernő, 1921 Bpest, ev. (2, 3) 
Rózsa Károly, 1921 Bpest, r. k. k. (1, 2) 
Sándor János, 1921 Bpest, ev. tm. (1, 1) 

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

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

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

Szepetneki János, 1921 Budafok, ev. k.
(1, 3)

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

(1, 2)
Tobak Tibor, 1921 Bpest, ev. (1, 3) 
Tolnay János, 1920 Bpest, ev. (1, 2) 
Vereczkei Aladár, 1921 Kispest, ev. (1, 4) 

45 Vitéz Lajos, 1921 Váralja, (Tolna m.), 
ev. k.

Vydareny Iván, 1921 Bpest, ev. (1, 3) 
Werkner János, 1921 Bpest, izr. (2, 2) 
Winter Rudolf, 1921 Bpest, ref. (1, 3) 
Magántanuló:
Mauthner István, 1921 Bpest, r. k.

50 Zoltán Pál, 1921 Bpest, r. k.
Évközien kimaradt:
Haskó István, 1920 Bpest, ev. tim

VA osztály.
Achs Károly, 1920 Újvidék, ref. i. k. a.

( 1, 2)
Antal Gyula, 1920 Bpest, ev. k. g. (1, 3) 
Bánhegyi György, 1920 Rákosliget, ev. 

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

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

Brenner Imre, 1920 Pesterzsébet, ev. a.
( 1, 2)

Bunyevácz Gábor, 1919 Bpest, ev. ism. 
a- (2, 3)

Csató István, 1919 Bpest, i. ism. a. (2, 3) 
Deák Lajos, 1920 Bpest, ev. tm. g. (1, 1) 

10 Déri Zoltán, 1920 Bpest, ev. tm. a. (1, 2) 
Dómján Lajos, 1920 Bpest, ref. a. (2, 3) 
Ferenczy Zoltán, 1919 Mezőberény, ev. 

g- (1, 3)
Graser Andor, 1919 Bpest, r. k. ism. a.

(2, 3)
Halmágyi Dénes, 1921 Bpest, ref. a.

(2, 3)
15 Klauszmann Károly, 1920 Bpest, ev. g. 

(2, 4)
Komárnoky Kálmán, 1920 Bpest, ev. a. 

(2, 4)
Krausz Károly, 1919 Bpest, ev. ism. g. 

(2, 3)
Krmeczky Pál, 1919 Dunaharaszti, ev. 

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

ism. g. (2, 3)

20 Kuruez Károly, 1920 Sashalom, ev. k. a. 
(2, 3)

Major Károly, 1920 Irsa, ev. k. g. (1, 3) 
Metzl Béla, 1920 Soroksár, ev. a. (2, 4) 
Nagy Lajos, 1920 Kemenesmagasi (Vas 

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

25 Péterfy István, Bpest, 1920 ev. a. (2, 3) 
Petrik Zoltán, 1919 Nagytétény, ev. g. 

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

(2, 4)
Sági Károly, 1920 Pestújhely, r. k. a. 

(1, 3)
30 Schranz László, 1920 Pesthidegkút, r. k. 

a. (2, 3)
Sekreter Zoltán, 1920 Bpest, ev. a. (1, 3) 
Semsei Károly, 1919 Irsa (Pest m.), ev. 

k. g. (1, 3)
Simon Gyula, 1920 Bpest, ref. a. (2, 3) 
Streisinger Ervin, 1920 Bpest, izr. a. 

( 1, 2)
35 Szilágyi Pál, 1920 Bpest, izr. k. a. (1, 1) 

Szolár Pál, 1920 Bpest, ev. g. (2, 4) 
Tóth Gyula, 1910 Félszerfalva (Sopron 

m.), ev. tm. a. (1, 3)
Ujágh Zsolt, 1920 Sárafalva (Torontói 

m.), ev. i. a. (1, 2)
Vadnai László, 1921 Sajóecseg, i. a. 

(1, 3)
40 Vaisz Sándor, 1920 Bpest, izr. a. (2, 3)



Vajda Ödön, 1920 Bpest, ev. tm. a. (1,1) 
Vidor István, 1918 Hajmáskér, ev. a. 

(1, 3)

Évközben kimaradt:

Szöllősi György, 1918 Bpest, i.
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VB osztály.
Amtmann János, 1920 Újpest, ev. a.

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

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

e- (i- 2)
Hartmann György, 1920 Bpest, izr. a. 

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

ev. tm. g. (1, 2)
10 Jórend János, 1920 Bpest, ev. a. (1, 4) 

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

Kaffka György, 1919 Marcali (Somogy 
m.), r. k. a. (1, 1)

Komor Tamás, 1920 Bpest, izr. k. a.
( 1, 2 )

Mihály János, 1920 Bpest, izr. a. (2, 4) 
15 Milkó Imre, 1919 Jánoshalma (Bács- 

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

Bodrog m.), izr. a. (1, 2)
Nagy Iván, 1919 Bpest, ref. g. (1, 2) 
Naményi Tamás, 1920 Bpest, izr. a. 

( 1, 2)

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

20 Palócz István, 1920 Bpest, ref. a. (1, 2) 
Paulinyi Ernő, 1920 Szöllösardó (Aba-új 

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

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

(1, 4)
25 Soltész László, 1921 Bpest, izr. a. (1, 2) 

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

a. (1, 4)
Weber Vilmos, 1920 Cinkota, ev. a.

(2, 3)
30 Wertheimer János, 1920 Bpest, ref. a. 

(2, 3)
Windt László, 1920 Bpest, ev. a. (1, 3) 
Zeuner Konrád, 1920 Pestújhely, ev. a. 

(1, 4)
Évközben kimaradt:
Kiszely Endre, 1919 Bpest, ev.

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

VI. osztály.
Bacher Zoltán, 1919 Bpest, ref. a. (2, 4) 
Barna Tibor, 1919 Bpest, izr. a. (2, 3) 
Blaho Miklós, 1919 Bpest, ev. k. a. (1,1) 
Boczkó Ferenc, 1917 Jolsvatapolca (Gö- 

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

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

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

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

Décsi Gábor, 1919 Bpest, ref. a. (2, 2) 
10 Dunke Tamás, 1919 Bpest, ev. g. (1, 2) 

Egervári László, 1919 Andrásfa (Vas 
m.), ev. a. (1, 4)

Felde László ism., 1919 Bpest, ev. a. 
(1, 3)

Földes György, 1919 Bpest, izr. a. (2, 1) 
Forgács György, 1920 Gyula, ev. k. II. 

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

Gellért Dénes, 1920 Bpest, izr. k. g. 
( 1, 2)

Gerzon György, 1919 Bpest, ref. k. a. 
(1, 3)

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

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

20 Juhi Béla, 1919 Bpest, ref. k. a. (2, 2) 
Kail Endre, 1919 Szeged, ev. a. (1, 4) 
Kinszky Béla, 1919 Kispest, ev. k. g. 

(1, 3)
Ivisházy Gyula, 1919 Bpest, ref. g. (2, 2) 
Klein Endre, 1919 Bpest, izr. a. (1, 2)
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25 Knapp János, 1919 Bpest, izr. a. (1, 1) 
Knopp István, 1919 Bpest, ev. a. (2, 4) 
Koch Vilmos, 1919 Bpest, ev. tm. a.

(1, 2)
Kollin György, 1918 Bpest, ev. a. ism.

(2, 3)
Kovács Ödön, 1919 Bpest, ev. g. (2, 2) 

30 Kőhegyi László, 1920 Szeged, ref. a.

Laborczi András, 1919 Bpest, ref. a.
(1, 2)

Landler Iván, 1919 Kaposvár, izr. a.
(2j 3)

Manovill Róbert, 1918 Bpest, izr. a. 
Márk Lajos, 1919 New-Tork (Amer. 

Egy. Áll.), r. k. g. (1, 2)
35 Muncz Frigyes, 1919 Bpest, ev. g. (2, 3) 

Nagy Ákos, 1919 Bpest, ev. g. (1, 3) 
Pető Géza, 1919 Bpest, r. k. k. a. (2, 1) 
Placskó Lajos, 1919 Ózd (Borsod m.),

ev. i. a. (2, 3)
Predmerszky Tibor, 1919 Bpest, ev. a. 

(1, 1)
40 Riesz Miklós, 1919 Bpest, ref. a. (1, 2) 

Rosenfeld Ferenc, 1919 Bpest, ev. g.
( 2, 2)

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

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

Schmidt István, 1919 Rákosliget, ev. k. 
a. (2, 3)

45 Schmőr Géza, 1919 Kecskemét, ev. a.
(2, 3)

Sikuta Gusztáv, 1919 Bpest, ev. tm. a.
( 1, 2)

Spielmann Ádám, 1919 Bpest, ev. a. (2, 4) 
Stohl Gábor, 1919 Bpest, ev. g. (1, 2) 
Sugár Péter, 1919 Bpest, r. k. a. (1, 2) 

50 Szabadosi Tivadar, 1917 Gyömrő (Pest 
m.) ev. a. (1, 3)

Szabó László, 1919 Bpest, ev. a. (1, 2) 
Szász Péter, 1919 Bpest, izr. a. (1, 1) 
Szegő Miklós, 1919 Bpest, ev. i. a. (1, 3) 
S zívós Gyula, 1919 Bpest, izr. a. (1, 1) 

55 Tetlák Andor, 1919 Orosháza, ev. g. (1, 4) 
Tomcsányi Andor, 1918 Bpest, ev. a. 

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

( 1, 2)
Uray Tibor, 1919 Iriny (Szatmár m.), 

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

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

(Nyitra m.), (2, 3)
Winkler István, 1919 Bpest, izr. a. (1, 2) 
Zala Miklós, 1919 Bpest, izr. k. g. (1, 1)

Évközben kimaradt:

Preisich Tamás, 1920 Bpest, r. k.

VII. osztály.
Ákos Béla, 1918 Bpest, izr. k. a. (1, 2) 
Almásy Dezső, 1918 Lugos, ev. a. (1, 3) 
Ápor Mihály, 1918 Bpest, izr. a. (2, 3) 
Bánfi Ferenc, 1918 Bpest, izr. k. a. (1, 2) 

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

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

( 1, 2)
Császár Dénes, 1918 Bpest, ref. tm. a.

(1, 1)
10 Elischer Gyula, 1918 Bpest, ev. i. a. (2, 3) 

Fáy István, 1918 Pécel, ev. g. (1, 3) 
Fiacsán József, 1918 Bpest, ev. tm. a. 

( 1 , 1 )
Hevesi Kornél, 1917 Bpest, ref. i. a.

(2, 3)
Honig László, 1917 Bpest, ev. a. (2, 4) 

15 Kemény Pál, 1918 Bpest, ev. tm. g. (1, 1) 
Kiár Imre, 1918 Bpest, ref. a. (2, 4)

Klein Endre, 1918 Bpest, izr. a. (2, 3) 
Holtai György, 1919 Bpest, izr. a. (1, 2) 
Kovács István, 1917 Bpest, izr. a. (2, 2) 

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

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

Liffa Zoltán, 1918 Bpest, ev. a. (1,_3) 
Lorber István, 1918 Bpest, ref. a. (2, 1) 
Mann Péter, 1918 Bpest, izr. a. (2, 2) 

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

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

(1, 2)
Oblatli György, 1918 Bpest, izr. a. (1, 3; 
Petrik Ákos, 1917 Nagytétény, ev. g. 

(1, 4)
30 Preisich Miklós, 1918 Bpest, r. k. a.

t i ,  2)
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Bechnitzer Ferenc, 1918 Bpest, r. k. a.
(!, 3)

Biesz János, 1918 Bpest, ref. k. a. (1, 2) 
Seholtz Kornél, 1917 Bpest, ev. g. (1, 1) 
Schreiber András, 1918 Bpest, r. k. a. 

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

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

( 1 , 2 )
Szendrő Tibor, 1916 Bpest, ev. a. (2, 4) 
Szűcs István, 1918 Bpest, izr. a. (1, 3) 
Tauber Andor, 1918 Bpest, izr. a. (1, 3)

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

Tibold Frigyes, 1918 Bpest, ref. a. (1, 3) 
Tolnai Endre, 1916 Szeghalom, r. k. g. 

(2, 4)
Tóth Attila, 1918 Bpest, ev. k. a. (1, 3) 
Vadász György, 1918 Kassa, izr. a. (2, 2)

Magántanuló :
45 Badinyi Gyula, 1917, Besztercebánya, 

ev. a.
Elek Ferenc, 1918 Bpest, r. k. g.

VIII. osztály.
Apor György, 1917 Bpest, izr. a. (1, 1) 
Balikó Zoltán, 1917 Kőszeg, ev. k. a. 

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

(1, 2)
5 Beck András, 1918 Bpest, izr. a. (1, 2) 

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

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

(1, 3)
10 Deutsch János, 1917 Bpest, ev. k. a.

( 1> 2)
Ehrlich János, 1916 Újpest, izr. k. a.

(1, 1)
Engel Tibor, 1917 Bpest, ref. a. (1, 2) 
Fábry István, 1916 Bpest, ev. k. a. 

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

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

Friedrich Péter, 1917 Bpest, ev. k. II. 
f. a. (1, 2)

Gara Péter, 1917 Bpest, izr. a. (1, 2) 
György Otmá,r, 1917 Bpest, izr. a. (1, 3) 
Honéczy Barnabás, 1915 Bpest, ev. ism. 

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

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

Kis József, 1917 Bpest, ev. a. (1, 3) 
Kiss Gyula, 1916, Bpest, ev. k. a. (1, 2) 
Knuth Ernő, 1916 Bpest, ev. a. (1, 1) 

25 Kocziszky Mihály, 1917 Békéscsaba, ev. 
i. a., (1, 2)

Lehr György, 1917 Ungvár, ev. k. a. 
(1, 3)

Lele István, 1917 Marót (Arad m.), ref. 
tm. i. a. (1, 2)

Lénárt György, 1917 Bpest, r. k. a. (1, 2) 
Lostorfer Vilmos, 1917 Pécs, ev. i, a. 

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

Mauthner János, 1917 Bpest, r. k. a. 
(1, 3)

Mosonyi Imre, 1917 Bpest, izr. k. a.
(1, 1)

Nagy Pál, 1917 Újpest, ev. tm. a. (1, 2) 
Perls Tamás, 1917 Pécs, izr. a. (1, 3) 

35 Pusztai Oszkár, 1917 Kevevára (Temes 
m.), r. k. a. (1, 3)

Bóth Gusztáv, 1917 Bpest, ev. a. (1, 2) 
Salgó Gábor, 1917 Bpest, ev. g. (1, 2) 
Teasdale Bobért, 1918 Bpest, ev. g. 

(1, 3)
Thierinig Gyula, 1916 Bpest, ev. g. (1, 3) 

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

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

Vágó Ferenc, 1917 Bpest, izr. g. (1, 1) 
Vágó György, 1917 Bpest, izr. a. (1, 1) 
Ványi Jenő, 1916 Bpest, ref. a. (1, 3) 

45 Wechsler Endre, 1918 Bpest, izr. a. (1, 2)

Magántanuló:
Németh Géza, 1916 Bpest, ev. g. 

Meghalt :
Horváth Mihály, 1916 Sopron, ev. g. 
Kund László, 1916 Bpest, ev. a.
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IX. STATISZTIKA,
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Össze
sen

1-. n y ilv á n o s 62 59 55 51 39 48 49 49 43 33 64 45 47 644
Cű m ag á n 1 — — 2 1 — — 2 — 1 — — 1 8

s i n y ilv á n o s 59 57 53 49 39 45 49 47 42 32 62 44 45 623
c/i o
C >> m ag á n 1 — — 2 1 — — 2 — 1 — — — 7

O s z tá ly o z ta to k 60 57 53 51 40 45 49 49 42 33 62 44 45 630
ö s s z e s e n

1 9 2 5 -b en 2 1 _ 3
CS 1 9 2 4 -b en  *, 52 48 1 3 — 104
v_
O 1 9 2 3 -b an  *- 6 6 42 39 2 2 97
£ 1 9 2 2 -b en  <u — 2 10 8 31 33 1 3 88

1 9 2 1 -b en  - — — — 1 6 10 36 41 2 6 — — — 102
1 9 2 0 -b an  ° — — — — 1 — 10 4 29 22 5 — — 71

— 1 9 1 9 -b en 2 1 9 4 51 1 — 68
3 1 9 1 8 -b an  “ 1 1 4 33 5 44

191 7 -b en  * 1 — 2 8 30 41
< 1916-ban 2 9 11

19 1 5 -b en 1 1

>
03 m a g y a r 58 56 53 51 39 45 48 50 42 32 62 43 44 621
ez
03 n é m e t 2 — — — 1 — 1 — — 1 1 1 1 8
c= f ra n c ia — 1 1

n é m e tü l 19 30 21 21 17 15 15 22 7 18 38 31 28 282
fra n c iá u l ~ 2 6 3 3 2 — 4 2 1 6 5 15 11 60

U i
OÍ a n g o lu l  o 2 4 3 7 — 3 7 5 2 3 3 17 16 72
£ o la s z u l  ^ 1 1 1 — 3

tó tu l  3 1 — — 2 — — 2 — — — — — — 5
cu ro m á n u l 1 1 2

z s z e rb ü l “ 1 1
len g y e lü l 1 1

ág. h itv . e v an g . 33 30 28 3 0 26 27 30 29 28 14 34 18 23 350
re fo rm á tu s 13 12 10 11 4 5 6 9 5 4 10 7 5 101

C/5 u n itá r iu s 1 1 1 3
ró m . kát. 6 4 5 2 6 7 4 5 3 2 6 5 3 58

a j
> g ö r . k á t. 1 1

g ö r. ke l. 1 1
iz r a e l i ta 8 1! 10 7 3 6 8 6 6 11 12 14 14 116

<0 B u d a p e s t 43 48 43 43 35 40 34 41 27 28 58 40 35 515
;o  o; P e s t  m eg y e 11 7 7 7 2 4 7 8 11 5 2 3 6 80

m á s  m eg y e 4 2 3 1 2 1 7 2 — 2 1 4 29
^ 3 e ls z a k íto t t  te rü le t 1 — — — 1 — 1 — 2 — — — — 5

k ü lfö ld 1 1
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< na < CQ < oa <
>

03
> <

>
03
> > > V

il
i 

|

Ö s s z e 
s e n

n a g y b ir to k o s _ __ 2 2 1 í 1 — — 2 — 2

1
2 1 3

k ö z é p b i r to k o s 3 3

1
— 9

k is b ir to k o s — 1

1
2

C/3 g a z d a s á g i  t is z tv . 3 — — — — í — 2 — 1 — — 8

N n a g y ip a r o s — 2 1 1 1 3 1 — 3 1 1 3 1 1 8

k is ip a r o s  
ip a r i  t is z tv is e lő

2 8 7 2 1 6 3 2 2 3 1 2 1 4 0

— — 6 7 8 4 1 — 9 1 5 6 — — 4 7

ÖJO
o ip a r i  m u n k á s 1 6 3 1 1 — — 3 2 3 4 — — 2 4

n a g y k e r e s k e d ő 3 5 3 3 1 2 3 3 1 2 2 1 2 3 1

' S k is k e re s k e d ő 3 3 2 2 5 1 3 — 2 — 3 3 2 2 9

k e re s k .  t is z tv . 1 1 5 3 8 1 0 7 6 7 7 2 1 0 1 1 9 9 6

5 k e r e s k e d ő  s e g é d 5 — — — 1 — — 1 1 — 1 — 1 1 0

N  
V3 k ö z i. n a g y v á lla lk . 1 1 — 2

k ö z i. k is v á lla lk . 2
1

2

5 k ö z i. t i s z tv is e lő 4 3 3 3 1 2 2 1 1 — 1 2 2 4
3C k ö z i. a l t i s z t 1 2 1 — — 3 2 — 6 1 3 — 1 2 0
c a k ö z t is z tv is e lő 1 0 1 3 4 5 6 4 7 2 1 2 3 3 5 1

p a p , t a n á r — 2 4 6 1 1 2 1 2 — 4 4 5 3 2
oN é r te lm is é g i 2 5 8 1 6 6 1 0 8 8 4 1 1 5 1 0 8 4

k ö z h iv . a l t i s z t — — 1 2 — 2 1 — — — — — — 6

-d k a to n a t i s z t — — 1 1 — — — 3 — — 2 — — 7

N k a to n a  a l t i s z t 1 1 4

O n y u g d . k ö z tis z tv . 7 2 — 2 2 3 2 — 1 4 3 2 2 3 0

d>
E n y u g d . t is z tv . 

n y u g d . a l t i s z t  
tő k é s

— — — 1 1

2 1

1

2

2

2

5 3

—
1 3

7

< — 3 2 — — — 1 — — — — 2 — 8

e g y é b 1 — 2 — — — 1

1

- - — 2 — 2 8

á rv a h á z i 1
“

2 1 5

V id é k rő l j á r  b e 9 7 5 6 2 4 5 8 1 0 5 4 3 5 7 3

Alaff 4 Budafok 1. Dharaszti 1, Dkeszi 2, Felsősöd 1. Gyömrő3, Iisa2, Kispest 1, Maglód 5,Mendel,
Fsztlőrinc 3, Pestújhely 8, Pécel 2, Rhegy 2, Rkeresztur 1 , ,Kiiget t ,

Rákospalota 11, Rákosszentmihály 8, Sashalom 7, Soroksár 1, Törökbálint 1, u n rest l.

s -s ig a z o lt 4520 3217 3544 2926 1099 1437
i

2148 2053 1661 1017 4121 2799 2397 3 2 9 3 9

I I ig a z o la t la n 2 2

3 f ra n c ia __ _ _ __ 1 __ __ 1 2 — — 4
c n é m e t — — 4 1 — — 1 2 — 5 '--- — — 1 3

f iz ik a i g y a k . — — — — 2 4 2 4 — — — — — 37 4 2 1 2 7

"cQ- le rm . ra jz i  g y a k . — — — — — — 40 40
1

— 30 — — 90
Ülj m ű v é s z e ti  ra jz 5 3 4 6 5 2 2 7 — 3 1 — 3 9

á b r á z o ló  g e o m . 1 3 3 1 3 1 1

g y o r s í r á s 6 4 — 1 0

V v ív á s — — — — 3 — 2 3 — 2 5 — 3 18
(V

o z
k ü lö n  to r n a — 2 2 5 9

*3 te l je s  f iz e tő 5 3 4 6 4 5 3 4 3 2 3 7 4 2 33 2 8 2 7 4 2 3 2 2 9 4803 te l je s  m e n te s — 1 — 1 — 1 — 1 2 2 3 2 1 1 4

H k e d v e z m é n y e s 7 1 0 8 1 6 - 8 7 7 1 5 1 2 4 1 7 1 0 1 5 1 3 6
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Tanulási eredmény.

Osztályok 'cd1 Gcd cn c
megnevezése,
osztályozottak

száma,

’Scn
cdSuO

Gcd
t i

cd
cd

C :0V»
05
s obJD

B05
’Sc•OJ

•S,’cS
2

'SNcn •05
E

'SNcn•05
E

G 
-2 
B .

.2
5NO N

cdGV.

C05
BedC

cd
W>•05cnNcn•05 05

cn•cd
'cn
O

osztályzatok s X s
cd
J ü z < É-

:dU- 05 05 Ncfi E
cd
CX H W •U O

jeles 32 36 6 11 — 22 — — 14 15 — 19 — 14 15 2 _ 18 —
jó 27 22 14 17 — 25 — — 17 17 — 16 — 29 27 — — 32 —

< elégséges — 1 38 23 — 12 — — 27 27 — 22 — 16 15 — — 9 —
elégtelen — — 1 8 — — — — 1 — — 2 — — — — — — —
jeles 38 41 17 14 — 26 — — 16 20 — 24 13 10 2 — 13 —

m Jó iy 12 18 20 — 18 — — 17 21 — 18 — 33 45 — — 34 —
elégséges — 4 14 16 — 13 — — 23 15 — 13 — — — — 10 —
elégtelen — — 8 7 — — — — 1 1 — 2 — — — — — —
jeles 24 28 8 8 — 15 — — 15 21 — 11 _ 11

30
15 5 — 12 —

jó 28 22 21 17 — 14 — — 15 15 — 12 _ 17 — — 18 —
elégséges 1 3 23 13 — 21 — — 20 17 — 26 — 12 16 ■-- — 22 —
elégtelen — — 1 15 — 3 — — 3 — — 4 — — — — 1 —
jeles 34 33 14 13 — 18 — — 19 22 — 17 — 19 13 1 — 14 —

CQ jó 15 15 13 13 — 5 — — 12 19 — 14 — 22 29 — — 21 —
elégséges — 1 19 21 — 21 — — 16 8 — 12 — 8 6 — — 14 —
elégt len — — 3 2 — 5 — — 2 — — 6 — — — — — — —

< 1 jeles 28 23 16 3 — 12 — 17 18 — 9 13 — 16 12 3 — 7
jó 11 15 14 19 — 13 — 15 11 — 20 14 — 12 13 — — 18 —
elégséges
elégtelen _

1 9 11
6 _

13
_

7 10
_

9
1

12
_ -

11
_ — 14

CQ jeles 23 27 13 6 — 12 — 13 7 — 16 7 — 14 15 6 — 7 —
jó 22 17 15 14 — 13 — 16 11 — 10 10 — 25 11 — — 21 —
elégséges — 1 17 24 — 12 — 16 26 — 19 28 — 6 13 — — 17 —
elégtelen — — — i - 8 — — 1 — ~ — — — — - — — —
jeles 31 27 8 6 — 13 — 7 8 4 — 10 — 8 141 4 — 14 18

< jó 18 20 17 9 — 10 — 22 28 21 — 6 — 31 26 - — 24 19
> elégséges — 2 24 31 — 22 — 20 13 24 — 30 — 10 5 — — 11 12

elégtelen — — — 3 — 4 — — - — — 3 — — — — — — —

CQ
jeles 37 30 151 15 — 15 — 18 22 17 — 14 — 21 9 2 _ 13 24
jó 10 15 15 15 — 17 —- 17 18 16 — 20 — 22 32 — — 21 10

> elégséges — 2 17 14 — 12 — 12 7 13 — 12 — 14 4 — — 13 12
elégtelen — — — 3 — 3 — 1 — 1 — 1 — — — — — — 1
jeles 23 15 13 7 3 9 9 9 — 7 _ 9 — _ 9 3 _ — 20

<C jó 19 17 8 8 1 9 8 19 — 6 — 14 — — 25 — — — 13
> elégséges — 10 20 23 7 22 13 14 — 29 — 17 — — 5 — — 9

elégtelen — — 1 4 1 2 — — — — — 2 — — — — — —

CQ jeles 27 18 12 5 4 12 9 a — 11 - 9 — — 5 3 — — 15
Jó 5 6 9 14 1 8 8 11 — 8 9 — — 21 — — — 3
elégséges — 8 11 9 — 12 10 10 — 13 — 11 — — 3 — — — 14
elégtelen 4 3 -
jeles 45 31 16 15 5 38 22 25 — 39 — 22 — — 11 7 — — —
jó 17 23 30 21 7 10 13 30 — 20 — 23 — — 31 — — — —

> elégséges — 8 16 20 4 14 11 7 — 3 — 15 — — 13 — — — —
elégtelen 6 2
jeles 31 26 12 13 7 16 12 15 21 — 10 16 — — 8 9 16 — —
ló 13 13 lfc 16 1 15 13 21 22 — 17 16 — — 25 — 19 — —

> elégséges — 5 12 13 2 10 9 8 1 — 16 9 — — 2 — 9 — —
elégtelen — — 2 2 — 3 — — — — 1 3 — — — — — — —
jeles 45 44 18 16 3 19 20 22 - 14 16 20 _ 20 7 — — —
ló — 1 lí 18 2 13 13 16 21 15 19 — 16 — — —

> elégséges
elégtelen

10 11 2 13 5 7 10 14 6
- ~

2

Általános előmenetel.
1A IB IIA 1IB IIIA IHB IVA IVB VA VB VI VII VIII Összesen

Jeles 10 11 8 12 6 5 4 8 7 5 15 7l 13| 111
JÓ 11 19 13 13 18 13 .  10 17 5 12 24 19 19 193
Elégséges 26 16 17 12 8 19 27 17 22 9 17 13 13 216
Egy 1 12 fi 10 10 6 7 6 4 7 5 4 21 -- j 78
Két \ elégtelen — 2 1 — 1 — 2 — — 1 2 1 11
Több 1 — 3 4 2 — 1 — 1 1 — --I 2 14
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Az iskolai felszerelés értéke.
Gyarapodás Állomány

vétel
darab

ajándék
darab

érték
P darab érték

P

Bútorok 1.270 50 .000
Házi és irodai felszerelés — — — 34 200
Tanári könyvtár 22 97 550 1 9 7 1 3 131.450
Irodalmi osztálykönyvtár — — — 1.720 5.160
ifjúsági könyvtár — — — 1.570 4 .000
Önképzőkört könyvtár 21 9 90 2.867 2 .440
Modern-irodalmi könyvtár 28 — 150 618 2 .650
Klasszika filológiai szertár — — — 489 5.582
Fizikai szertár 57 1 818 1 430 34.619
Természetrajzi szertár 123 205 534 11.436 15.372
Dal- és Zeneegyesületi Könyvtár 60 7 417 865 4.507
Zeneszertár 1 1 4 5 45 2 845
Mértani szertár — — — 330 3 .290
Történet-földrajzi szertár 9 — 118 444 2.293
Művészeti rajzszertár 2 — 50 637 2.730
Torna szertár 16 — 113 382 833
Egészségtani szertár — — — 34 56
Éremgyűitemény — 9 5 1.451 275
Képtár 3 — 1.000 86 6 .500
Vetítőképes gyűjtemény 1.815 1.270

A tanulók számának alakulása.
1 11 III IV V VI VII V ili Ö s s z e s e n

ny. m. ny. m. ny. m. ny. m. ny. m. ny. m. ny. m. ny. m. nyilv. mag. együtt

1920/21 125 12 96 3 95 i 82 4 56 7 58 7 48 7 4 6 2 606 43 649
1921,22 116 8 111 8 82 91 2 56 3 58 4 58 3 48 6 620 34 654
1922/23 118 4 108 3 116 2 83 2 60 6 56 3 49 2 60 1 650 23 673
1923/24 105 3 107 5 98 1 108 2 58 1 57 — 52 3 51 5 636 20 656
1924/25 95 9 107 1 96 4 86 3 57 4 53 2 5 4 2 47 2 595 27 622
1925/26 83 — 79 1 104 81 2 58 3 48 — 4 9 — 51 — 553 6 559
1926/27 75 3 85 2 75 1 102 1 54 3 48 2 48 1 45 1 532 14 546
1927/28 83 3 65 82 2 73 2 92 — 48 1 47 1 49 1 539 10 549
1928/29 82 3 72 2 52 85 1 52 1 87 1 4 6 — 46 1 5 2 2 9 531
1929/30 121 3 71 2 63 2 50 2 75 — 46 1 88 2 43 — 557 12 569
1930/31 119 2 105 1 64 2 61 46 — 73 — 51 1 87 — 606 6 612
1931/32 149 2 103 2 96 2 66 1 45 — 40 — 71 — 49 2 619 9 628
1932/33 93 3 128 2 86 3 89 1 52 1 45 — 39 2 65 — 597 12 609
1933/34 112 1 89 4 112 1 75 1 64 — 49 1 46 — 35 2 582 10 592
1934/35 116 1 102 2 84 1 96 2 74 1 62 — 44 — 45 — 623 7 630
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X. ÖSZTÖNDÍJAK ÉS SEGÉLYEK 
AZ I—VII. OSZTÁLYOKBAN.

Gretzmacher Jenö-alapítvány 30 P-s pályadíját Lorber István 
és Szász Péter nyerte el magyar irodalmi dolgozataival.

Dr. Serédi Lajos-alapítvány 30 P-s pályadíjat Lorber István 
nyerte el műfordításaival.

Sachs Frigyes-alapítvány 15 P-s jutalomdíját Spreitzer Ferenc 
kapta az iskolai dolgozatokban és a fogalmazásban való kiválóságáért.

1894-es érettségizők 30 P-s jutalomdíját Deák Lajos kapta, mint 
jeles előmenetelő, törekvő és kiváló tehetségű tanuló.

1908-as érettségizők 40 P-s ösztöndíja Paulinyi Ernőnek, mint 
jó előmenetelű s jó viseletű tanulónak jutott.

Egy hálás tanítvány 10 P-s jutalomdíját Harsányi János mint a 
VI. osztály legjobb mathematikusa kapta.

Szántói Körösy Pál László-alapítvány 20 P-s jutalomdíját 
Birkner Tihamérnak, az V. osztály szegény sorsú, jó előmenetelű, 
tehetséges tanulójának ítéltük oda.

A Deák-téri német egyház presbitériumának 30 P-s jutalomdíját 
Pósa László kapta a német nyelv tanulásában való kiválóságáért.

Orosdy Lajos, korán elhúnyt kedves tanítványunk 50 P-s emlék
díját Bánhegyi György, mint példás magaviseletű, engedelmes tanuló 
kapta.

Harkányi János mathematikai pályázatának 10 P-s díját Müller 
Sándor nyerte el, Harsányi János dicséretben részesült.

Volt Növendékek Egyesületének 50—50 P-s jutalomdíjában 
Breitner Ferenc, Jánossy István és Fiacsán József részesült.

Tomcsányi Mór és felesége, Vladár Mária emlékezetére létesített 
tanulmányi alapítványából 40 P-t Boros László, mint a Felvidékről 
származó törhetetlen magyar érzésű, evangélikus, az alapítóval rokon
ságban lévő tanuló kapta.

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

Szigethy Lajosné, szül. Brósz Erzsébeti jutalom-könyvosztó 
alapítványából kitüntető jutalomkönyvet kapott a Szép kultuszáért 
Antal Gyula, mint rajzoló, Paulinyi Ernő, mint szavaló.

Az 1880-as érettségizőknek 50 éves találkozásuk alkalmával az 
igazgató rendelkezésére bocsátott összegéből, mint kiváló, példás 
magaviseletű tanulók jutalomkönyvet kaptak: Rumpf Károly, Sass 
Lóránt, Heckenast Gusztáv, Münnich Antal, Bún Tamás, Fischer 
György, Weimann György, Hetényi László, Bielek Endre, Farkas 
Gábor, Szász Péter, Császár Dénes.

Az Ifj. Segélyegylet évvégi jutalmazó segélyei: Domby Sándor, 
Varga László, Babos István, Králik Dezső, Varga-Horváth József,
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Eisenstädter György és Steyer Ferenc 10—10 P-t, Szita Andor, 
Forgács Péter, Groff Emil, Braxatoris Tibor, Sándor János 20—20 
P-t, Szilágyi Pál, Forgács György, Thiesz Norbert 30—30 P-t, Mül
ler Sándor, Kovács Márton 40—40 P-t, Fleps Valter, Fábry István 
50—50 P-t.

Az Ifj. Segélyegylet utazási segélyei: Fiacsán József és Kovács 
Márton a nyári szünidőben teendő tannlmányútjukra 50—50 P-s 
segélyt kaptak.

Fasori Nőegylet karácsonyi 10—10 P-s segélyeit: Varga László, 
Major Károly, Cserépy Zoltán, Schavernoch János és Vieszt Zol
tán kapta.

A Róth—Teleki, Hősi halottak-emlékalapítvány, Góbi Imre- 
alapítvány, Galli Lajos-alapítvány, 1906-os érettségizők, 1909-es érett
ségizők, 1915-ös érettségizők, Dr. Renk Ernő, Strasser Albert és 
György, Volt Növendékek Egyesületének egyik, Fellner Henrik- 
alapítvány, az Ifj. Segélyegylet két ösztöndíját, illetőleg segélyét 
a Szigethy-Brósz-féle alapítvány két jutalmát az érettségi vizsgálat
után fogjuk kiosztani az érettségit tett tanulók között,

A tanulóknak juttatott jótétemények összege:
Az elengedett tandíj és üzemi díj .... ........... .. .... ... 9,125.50 P
Az elengedett internátusi díjak ...........„...... .... .... .... 1,600.— P
Az Ifj. Segélyegylet tankönyvek díjainak elengedése .... 1521.— P
Az Ifj. Segélyegylet tandíjra és érettségi díji’a .... .... 558.— P
Az Ifj. Segélyegylet a tanulók tejellátására ....  ...... 120.— P
Az Ifj. Segélyegylet évvégi jutalmazó segélyekre....  440.— P
Az Ifj. Segélyegylet utazási segélyre ...................... . 100.— P
Az Ifj. Gyámintézet tanulók segélyezésére...... . .... .... 250.— P
Az Ifj. Gyámintézet tanulók tejellátására .... .... .... 50.— P
Az igazgató rendelkezési alapja teljellátásra .... .... 20.— P
Az igazgató rendelkezési alapja tandíjra .... .... ... .... 118.24 P
Az igazgató rendelkezési alapja korcsolyajavításra .... 44.30 P
Az igazgató rendelkezési alapja a tanulók között kiosz

tott különböző belépőjegyekre és jutalomkönyvekre 119.90 P
Ebédsegélyek értéke .... ....... . ..............................  .... 350.— P
Ösztöndíjak és jutalmak .... .... .... .... ....... . .... .... .... 1,035,— P

összesen...................  15,451.94 P

XI. AZ INTÉZET ALAPÍTVÁNYAI.
Az evangélikus egyházi pénztár kezelésében:

1894-es érettségizők alapítványa.................. . .... .... .... 1,033.50 P
1906-os érettségizők alapítványa (100 dollár névértékű 

7l/2%-os Magyar Leszámítoló és Pénzváltó Bank
záloglevél ............................ ............... ............  .... 573.47 P

1908-as érettségizők alapítványa........................... ........ 800.— P
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1909-es érettségizők alapítványa (300 dollár névértékű 
7%-os Pesti Magyar Kereskedelmi Bank-zaloglevél

1915-ös érettségizők „kalokagathia“ alapítványa ........
Egy hálás tanítvány alapítványa ............................ .
Fellner Henrik alapítványa . - ____  ~~ .... ......... ....
Galli -Lajos-alapítvány .... ........................ .... .... ....
Góbi Imre-alapítvány .... ...........................
Gretzmacher Jenő-alapítvány ................................. .
Heinrich Teddy-alapítvány ....... . ....... . ...... .........
Hősi halottak-alapítvány ............................ .
Lamm Dezső-ösztöndíjalapítvány ....... ........... ........
Mauthner Alfréd-alapítvány .........................................
Sax Frigyes-alapítvány .... .... .... .... .... ....................
dr. Serédy Lajos-alapítvány ...................................... .
várdombi Simonyi Ágoston-alapítvány (a Deák-téri 

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

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

Münnich Aladár alapítványa (40 font névértékű 
41/2 %-os Budapest székesfőváros kölesönkötvény ....
A magyar egyház pénztárának kezelésében:

dr. Fancsaly Joób Lajos ösztöndíj-alapítvány (betét a 
Magyar Orsz. Központi Takarékpénztár Részvény-
társaságnál) .... .... .:......  ......... ...................... .

Tomcsányi Mór és felesége, Aladár Mária emlékezetére 
létesített tanulmányi alapítvány .... .... ..............
A Magyar Orsz. Központi Takarékpénztár Rész

vénytársaság kezelésében:
Szántói Körösy Pál László-jutalomalapítvány (120 dol

lár névértékű 7^% -os Magy. Orsz. Központi Ta
karékpénztár-záloglevél .... ................ . .... ........
A Magyar Jelzálog Hitelbank kezelésében (Vár- 
konyi Oszkár dr. ügyvéd, egykori tanítványunk 

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

létesítésére .... ............ .............................................
A Volt Növendékek Egyesületének kezelésében:

1918-as érettségizők Rátz—Tóth-alapítványa (belefek
tetve Budapest, VII. kér., Gyarmat-utca 101. sz. 
6836, pesti 20,810. telekkönyv 31,066 (2) : 1976— 
1977/32—36,191. h. r. sz. alatti ingatlanba .... :...

1,706.38 P
506.35 P
342.35 P 

2,564.35 P
483.80 P 
633.70 P 

1,072.62 P 
192.30 P 
558.22 P 
130.62 P 

2,002.75 P 
495.21 P 

1,090.21 P

— P

4.000.— P 

600.— P

1,084.41 P 

1,300.— P

600.— P

1,300.— P

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

Internátusi-alap (befektetve a Budapest, VII., Ameri
kai-úti 31,578. és 31.577. új hr. sz. telekbe) ..... . —■.—* P
Az igazgató kezelésében:

Kirándulási-alap .......................................................... 342.14 P
Művészeti diapozitív-alap .... ........................................  268.10 P
Kund László-aranyak ....................................................  500.— P

XII. A GIMNÁZIUMMAL KAPCSOLATOS INTERNÁTUS.
Internátusunk a f. tanévben töltötte be fennállásának nyol

cadik esztendejét. Először kerülhetett ki szárnyai alól olyan 
növendék, ki egész középiskolai pályáján itt, az internátusbán 
nevelkedett. Két ilyen növendékünk volt s örömmel jegyezhetjük 
fel, hogy az egyik jó, a másik jeles eredménnyel fejezte be közép
iskolai tanulmányait s a nyolc év alatt edzett és erős fizikumon 
kívül mind a ketten széleskörű, általános műveltséget is szereztek. 
Jól beszélnek és még jobban írnak németül s az angol nyelv 
elsajátítására is kellő alapot kaptak. Vannak képességeik, melyek
nél fogva tevékeny részt vettek az ifjúsági egyesületek életében, 
mint azok tisztviselői, ünnepies alkalmakkor ismételten voltak az 
ifjúság szónokai s a sportban is jeleskedtek. Az iskola több házi 
bajnokságának ők a birtokosai s egyikük megnyerte a KISOK 
budapesti tőrvívó bajnokságát. Ugyanő a zongoraszakon elvégezte 
a Zeneművészeti Főiskolára előkészítő tanfolyamokat is.

Általában az internátus a maga életében elérkezett ahhoz a 
ponthoz, amikor a növendékeknek más középiskolákból való szivár
gása megszünhetik, mert a megüresedő helyeket a jelentkező első 
osztályos növendékekkel tölthetjük be. A növendékek már most is 
legnagyobb részt olyanok, akik kezdettől fogva itt nevelkednek 
és ez nagy hatással van az iskola és az internátus komoly szelle
mének megfelelő élet- és munkamód biztosítására. Tradíciók ala
kulnak ki az intézet életében, mind a testi, mind a szellemi, mind 
az erkölcsi élet terén, amikbe egyre kevesebb súrlódással, egyre 
több magától értetődő együttérzéssel illeszkedik bele minden 
növendék. Így a testi nevelés terén, egészség dolgában ma már 
csaknem minden növendék egyformán viselkedik, betegség nem 
igen fordul elő köztük s valamennyien erőteljesen fejlődnek. 
A tanév végén — noha a fővárosban nevelkednek -— egészségük 
éppen olyan kifogástalan, mint a tanév elején. Enemű nevelőimül-
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kánk ellenőrzése s az esetleges fogyatékosságok felfedezése céljá
ból kísérletképpen 13 felső osztályos bennlakó növendékünk fizikai 
képességeit az állandó orvosi felügyeleten kívül az Országos Tár
sadalombiztosító Intézet képességvizsgáló állomásán is megvizs
gáltattuk. A vizsgálat kiterjedt növendékeink izomerejének, kéz
ügyességének, testmozgékonyságának és érzékszerveinek vizsgála
tára s megállapította, hogy 13 tanuló között 8 kitűnő, 5 jó fizikai 
képességű, amilyen 100 hasonló korú ifjú között csak 18—18 akad. 
Átlagos vagy az átlagnál gyengébb képességű nem volt köztük.

A szellemi nevelés terén nem ilyen kedvező a helyzetünk. 
Itt, úgy látszik, a természeti adottságok sem olyan jók, mint a 
fizikai téren. Az említett állomás műszereivel és kísérleti módsze
reivel növendékeinket ebből a szempontból is megvizsgáltattuk és 
az volt az eredmény, hogy intelligencia, felfogó- és emlékezőképes
ség, technikai értelem és gyakorlékonyság, valamint figyelem 
szempontjából kitűnő nincs köztük, jóképességű 4, jó átlag 6, 
gyenge átlag 3. Csak gyenge vagy nagyon gyenge képességű nem 
akadt köztük. E megállapításhoz hozzá kell vennünk, hogy a tanu
lókat még meglevő képességeik kihasználásában is egyfelől a hiá
nyos előképzettség, a megfelelő alap hiánya, másfelől az erkölcsi 
habitusban rejlő sokféle fogyatkozás nagyon akadályozza, úgyhogy 
a nevelőmunka nehézségei e téren sokkal számosabbak, mint a 
fizikai nevelés terén. Ezért igen nagy jelentősége van internátm 
sunkban az egyházunk részéről nagy áldozatkészséggel fenntartott 
tanulmányi felügyeleti rendszernek, amely abban áll, hogy a gimn. 
tanárok délután is foglalkoznak tanítványaikkal, valamint annak 
a lelkes, egyéni valláserkölcsi gondozásnak, amiben növendékeink 
a gimnázium vallástanára részéről állandóan részesülnek. E két 
tényezőnek köszönhetjük, hogy 13 felső osztályos növendékünk 
közül még a gyenge átlag is megfelelt a követelményeknek, a jó 
képességűek az iskolában is mind legalább jórendű tanulók, sőt a 
jó átlagnak minősítetteknek is a fele, ámbár a képességvizsgáló 
állomás adatai szerint a középiskolának négy osztályzatú viszony
lagos ítélkezési módja miatt még a jó képességűek közül is bele
kerül néhány az elégséges rendű tanulók sorába.

E vizsgálatok rendszeresítése mindenesetre érdekes adatokkal 
járulhat hozzá növendékeink testi-lelki megismeréséhez. Különösen 
meglepőek és tanulságosak voltak egyes növendékeink memóriájá
ról és figyelméről felszínre került adatok. Éppen ezért nagy köszö
nettel tartozunk a vizsgálatok fáradságos és ingyenes megejtéséért 
Predmerszky Gusztáv főtanácsosnak és Bálint Antal dr.-nak, az 
állomás vezetőjének.

Növendékeinkre vonatkozó, egyéb ezévi adatok a következők: 
Beiratkozott összesen 53 tanuló, 39 bennlakó és 14 bejáró. Ev. volt 
köztük 28, ref. 16, rk. 2, gk. 1, izr. 6. Szüleiknek társadalmi állása
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szerint: a földbirtokosság- köréből 12, az ipar és kereskedelem 
köréből 7, az értelmiség köréből 21, köztisztviselő 6, katonatiszt 3, 
özvegy és magánzó 4. A szülők lakhelye szerint: helybeli 22, pest
megyei 4, más megyebeli 22, megszállott területről 4, külföldi 1. 
Évközben kilépett 2 bennlakó és 3 bejáró növendék. A növendékek 
közt van 15 cserkész, konfirmáltatott 8.

Növendékeink iskolai előmenetele a következő: jeles 5, jó 17, 
elégséges 18, elégtelen 8. Magaviselet: 29 példás, 19 jó. Az iskolai 
tanfolyamokon és a köteles német társalgási és énektanfolyamon 
kívül zenét tanult 20, franciát, angolt külön 6, a műhelygyakor
latokban résztvett 14, tánctanfolyamon 15, vívást tanult 5.

Színházba, moziba, hangversenyre, múzeumba és kiállításra, 
kirándulásra 34 esetben vittük el növendékeinket. Egy nagyobb 
kirándulásunk a Börzsönyi hegyekbe, Drégely várához vezetett.

A „legjobb fiú“ díját ebben az évben Lostorfer Vilmos nyerte 
el. Értékes könyvjutalmat kapott. Könyvjutalmat kaptak még 
kiváló iskolai előmenetelükért vagy az internátusi életben tanúsí
tott különféle kedvességükért a következő növendékek: Horn 
Miklós, Károlyfi József, Szőke Dezső, Mikó Miklós, Bielek Endre, 
Uray Tibor tanulók.

XIII. ÉRETTSÉGI VIZSGÁLATOK.
A szeptember hó 3—5-éig tartott érettségi vizsgálatokra a 

püspök úr a következő tételeket tűzte ki:
1. A magyar nyelvből és irodalomból: a) Balladaköltészetünk 

fejlődésmenete Arany Jánosig bezárólag, b) A gép és az ember.
2. A latin nyeltből és irodalomból: Juno beleegyezik, hogy 

Aeneast az istenek közé sorolják (Ovid. Mel. XIV. 585—620).
3. A német nyelvből: A vas (szöveg német fordítása).
A szeptember 7-én Kemény Lajos esperes úr elnöklete alatt és 

Sárkány Loránd ny. igazgató kormányképviselő jelenlétében tartott 
szóbeli vizsgálatokon érettek lettek: Bankó Pál, Dérczy László, 
Hegedűs Ferenc, Molnár Ernő, alapi Salamon István, Senft Aurél, 
Wekerle Ferenc, Wieland Margit. *

A folyó évi júniusi érettségi vizsgálat szóbeli része az Értesítő 
zárta után fog lefolyni. Eredményéről az Értesítő teljes kiadásában 
fogunk beszámolni.

XIV. A BUDAPESTI EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM 
VOLT NÖVENDÉKEINEK EGYESÜLETE.

A Budapesti Evangélikus Főgimnázium 1923. június 10-én 
ünnepelte 100 éves fennállását. Erre az ünnepélyes alkalomra 
nagyszámban összegyűlt volt tanulótársak, öregek és ifjak, egy
aránt érezték, hogy valami állandó kapcsolatot, szervezetet kellene
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teremteni a nevelő hivatást teljesítő iskola és a mindenkori tanuló
társak, mint növendékek között; ez ápolná a tanulóévek során 
kifejlődött testvéries baráti viszonyt és a nyert közös szellemi 
műveltség alapján az összetartozandóság, a szolidaritás érzését; 
támogatná az iskolát a közjóra irányuló munkájában, a volt tanuló
társakat szaktanulmányaikban, életcéljuk elérésében, egyéni bol
dogulásukban.

Ez a szervezet, a „Budapesti Evangélikus Gimnázium Volt 
Növendékeinek Egyesülete“, 1924. évi február hó 12-én meg is 
alakult és az intézet hagyományos szellemének megfelelő irányban 
munkálkodott a belügyminisztériumtól jóváhagyott alapszabályai 
alapján.

A tizedik évforduló alkalmával múlt évi iskolai értesítőnk
ben részletesen ismertettük az egyesület megalakításának okait, 
vázoltuk munkálkodásának történetét, jeleztük jövő célkitűzéseit 
és közöltük tagjainkkal, hogy az idő követelményeinek megfele
lően módosítjuk alapszabályainkat. Az alapszabálytervezetet múlt 
évi közgyűlésünk elfogadta, a felterjesztésre elfogadott alapszabá
lyokat kinyomattuk s tagjainknak megküldöttük. A módosított 
alapszabályokat a m. kir. belügyminiszter 1934. szeptember 14-én 
182.589/1934—VII. a. szám alatt jóváhagyta, azzal a záradékkal, 
hogy azok a miniszteri jóváhagyást követő rendes évi közgyűlés 
napján, vagyis f. évi június 22-ére összehívott közgyűlésünk nap
jával lépnek életbe.

Minthogy az 1934—35. tanévvel egyesületünk betöltötte fenn
állásának 11. évét, ezzel egyesületi életünk második évtizedébe 
léptünk. Ez az egyesületi év csak olyan átmeneti jellegű volt. Az 
új alapszabályok követelte berendezkedést csak most, a közgyűlé
sünkön s a jövő egyesületi évre valósíthatjuk meg. A tisztikar, 
a választmány megalakítása, a pénztári és vagyoni állapot meg
állapítása is a közgyűlésre marad; e helyütt nem közölhetjük, mivel 
közgyűlésünket az Értesítő kinyomatása után tartjuk. Itt csak 
működésünknek néhány tényéről teszünk említést.

Szokásunkhoz híven és céljainknak megfelelően ez évben is 
előadásokat rendeztünk. Előadásokat tartottak: Mikola Sándor 1934 
október 23-án a mindenségről való fogalmainkról, Dombi József 
tanár, volt növendékünk 1935. február 14-én a római legújabb ása
tások eredményeiről; Glatz Oszkár festőművész műtermét látogattuk 
meg 1935. márc. 26-án, ahol régi és újabb képek kerültek bemuta
tásra. A gimnázium székfoglaló előadásaira is meghívtuk egyesüle
tünk tagjait, hogy ezzel is erősítsük a volt növendékek és iskolánk 
között való szellemi tapasztalatot. A gimnázium új tanárainak szék
foglaló előadásai a következők voltak: jan. 12-én Kilczer Gyula A 
kozmikus sugarakról, febr. 23-án Fest Sándor dr. Angol-magyar 
irodalmi kapcsolatok az Árpádházi királyok korában.
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Üdvözöltük Tolnay Kornél elnökünket 70. születésnapja alkal
mából; Lamotte Károlyt alpolgármesteri, Tomcsányi Kálmánt bel
ügyi államtitkári új tisztségükben; Blatniczky Jenőt, a cinkotai új 
fiatal evangélikus lelkészt; Lothár Rudolf bécsi írót, aki mint 
1882-ben nálunk érettségit tett növendékünk magyarnak vallotta 
magát. Üdvözlő sorokkal kerestük fel Stein Aurél ázsiai kutatót és 
kiváló tudóst abból az alkalomból, hogy Budapesten tartózkodott és 
itt előadást tartott. Levelünket s az erre kapott választ választmá
nyunk határozata alapján másolatban itt közöljük:

Méltóságos
Dr. Stein Aurél úrnak

Budapesten.
Budapesti tartózkodása és előadása alkalmából mély 

szeretettel üdvözöljük Önt, mint gimnáziumunknak 1879-ben 
érettségizett volt növendékét.

A gimnázium volt növendékeivel a szellemi összetartozást 
ápoló, velük együttérző egyesület vagyunk s mert volt növen
dékeink szellemi dicsősége iskolánkra is fényt vet, azért világ
hírű ázsiai kutatásaihoz és páratlan tudományos eredményei
hez fogadja őszinte és teljes elismerésünket.

Mély tisztelettel
Budapest, 1934. okt. 10-én

Dr. Hittrich Ödön s. k. 
ügyvezető alelnök, főigazgató.

22, Manor Place, Oxford: 1934. november 10-n.

Nagyságos
Dr. Hittrich Ödön úrnak 

a budapesti evangélikus gimnázium főigazgatójának

Igen tisztelt Uram! Bocsássa meg, kérem, hogy annyira 
elkésve rovom le hálás köszönetemet azon felette szíves és 
megtisztelő megemlékezésért, melyben legutóbbi budapesti 
látogatásom alkalmával az evangélikus gimnázium volt növen
dékeinek egyesülete nevében részesíteni méltóztatott. Becses 
levele már nem ért Budapesten, ahonnan családi gyászeset 
sürgősen visszahívott, később pedig itteni munkahelyemen 
sok teendő és levelezés várt rám.

Igaz örömmel vettem tudomást arról a szíves figyelem 
és érdeklődésről, mellyel a régi iskolám volt növendékei irán
tam viseltetni szíveskednek. Én magam mindig hálásan emlék
szem vissza arra az alapos oktatásra, melyet mint a hetedik és 
nyolcadik osztály tanulója oly kiváló tehetségű tanároktól,
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mint Scholtz, Fröhlich, Lehr és több mástól nyertem. Fölötte 
sajnálom, hogy a gimnázium százéves emlékünnepén Európától 
távollétem folytán e hálás visszaemlékezéseimet fel nem fris
síthettem.

A gimnáziumnak és buzgó tanári karának sok sikert 
kívánva a jövőben is maradtam Főigazgató Úrnak 

őszinte tisztelője és híve
Stein Aurél s. k.

Részvétünket fejeztük ki Kund Elemérnek egyetlen fia korai 
és váratlan elhúnytán; Szelényi Aladárnak és dr. Kubacska András
nak — feleségük és özv. Walther Bélánénak, özv. Blatniczky Pálné- 
nak — férjük elhúnyta felett.

Érettségi találkozókat tartottak az 1885., 1895., 1905., 1910., 
1915., 1925-ben végzett volt növendékek.

A múlt évi jubileumi közgyűléssel kapcsolatos társasvacsorán
kat. a Gundel-féle városligeti vendéglőben tartottuk az érettségi talál
kozókon megjelentek részvételével. A társasvacsora fényesen sikerült. 
Ekkor vettük először használatba a gyülekezéseket megörökítő jubi
leumi Albumot.

Tagjaink száma lényegesen nem változott. Azért, hogy mun
kánkat fokozottabb mértékben és sikeresebben folytathassuk, biza
lommal felhívjuk a még tagnak nem jelentkezett volt tanulótársakat, 
iskolánk barátait (a tanulók szülőit), hogy lépjenek be egyesületünk 
tagjai sorába. A belépés megkönnyítésére levelezőlap alakú Belépési 
nyilatkozat-ot nyomattunk. Ezeket a lapokat készséggel bocsátjuk 
rendelkezésre.

Tájékoztatás végett közöljük az egyesület céljára és az egye
sületi tagságra vonatkozó alapszabálykivonatot.

Az Egyesület célja: A Budapesti Ágostai Hitv. Ev. Gimná
zium évszázados hagyományokon alapuló humanista szellemének, 
a gimnázium szeretetének, a tagok között a barátság és összetartás 
érzésének ápolása, a gimnáziumba járó és onnan főiskolára került 
ifjúság erkölcsi és anyagi támogatása.

A cél előmozdítására az Egyesület összejöveteleket, felolvasá
sokat, előadásokat rendez, közreműködik az érettségi találkozók 
rendezésében, anyagi erejéhez mérten alapítványokat, ösztöndíja
kat, diákintézményeket létesít, illetőleg támogat és ezek kedvez
ményeit a gimnázium tanulóinak vagy főiskolát látogató volt tanu
lóinak juttatja.

Az Egyesület tagjai: alapító, rendes, pártoló és tiszteletbeli 
tagok. Alapító tagul felvehető az a természetes vagy jogi személy, 
aki az Egyesület pénztárába alapító tagdíj címén egyszer s min
denkorra legalább 100 pengőt befizet. Rendes tagul felvehető a 
Budapesti Ev. Gimnáziumnak minden feddhetetlen életű volt tanu
lója. Pártoló tagul felvehető minden feddhetetlen életű személy.
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Tiszteletbeli tagok a gimnázium mindenkori tanárai és azok, akiket 
az Egyesület vagy a gimnázium irányában szerzett érdemeik elis
meréséül a közgyűlés tiszteletbeli taggá választ.

A tagok erkölcsi kötelessége az Egyesület céljait előmozdí
tani. A rendes tag 4.— pengő, a pártoló tag 1.— pengő tagsági 
díjat köteles évenként előre az Egyesület pénztárába befizetni. 
Az alapító tag legalább 100.— pengőt köteles egyszer s minden
korra az Egyesület pénztárába befizetni. Tiszteletbeli tag tagdíjfize
tés teljesítésére nincs kötelezve.

Az Egyesület minden tagja jogosult az Egyesület közgyűlé
sén megjelenni és az Egyesület minden összejövetelén (felolvasá
sán, előadásán) résztvenni. Az Egyesület alapító, rendes és tisz
teletbeli tagjai az Egyesület közgyűlésén ezenkívül tanácskozó, 
továbbá cselekvő és szenvedő választóképességgel bírnak.

Alapító tagsággal bíró jogi személyek tagsági jogaikat meg
hatalmazott útján gyakorolhatják, ha ennek nevét írásban 
bejelentik.

Aki az Egyesület tagja óhajt lenni, ebbeli szándékát az általa 
választott tagsági minőség megjelölésével az Egyesületnek írásban 
bejelentheti, legegyszerűbben a belépési nyilatkozat felhasználásával.

Tagdíjat befizetni a Magyar Általános Hitelbanknál, Buda
pest, bianco csekklapon 200 számmal, Értesítő-lapon „Evang.“ 
jelzéssel lehet az Egyesület javára.

Hittrich Ödön dr. 
tanker, kir. főigazgató, ügyv. elnök.
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XV. TÁJÉKOZTATÓ az 1934—35. ISKOLAI ÉVRŐL.

1. Beírás és a tanév kezdete.

Június 18, 8-tól 12-ig beírás az I. osztályba, 8-tól 10-ig kizáró
lag csak az evangélikusok és az előjegyzettek részére.

Június 19, 9-től 11-ig beírás a II—VIII. osztályokba. Volt 
tanítványaink e napon kötelesek beiratkozni, mert ősszel nem lesz 
számukra külön beírás.

Szeptember 2, 8-tól 1-ig javító, pótló és írásbeli magánvizsgálatok.
Szeptember 2, d. u. 3-tól 5-ig beírás az I—VIII. osztályokba 

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

Szeptember 3-án szóbeli magánvizsgálat.
Szeptember 9, d. e. 9 órakor a tanév megnyitása.
Szeptember 10, 8 órakor a tanítás kezdete.
Az I. osztályba való beírásnál szükség van a születési anya

könyvi kivonatra, elemi iskolai IV. osztályú bizonyítványra és 
oltási bizonyítványra.

Más gimnáziumból hozzánk jövő tanulók beírásánál szükség 
van az előző osztályról szóló bizonyítványra (tanulmányi érte
sítőre), születési anyakönyvi kivonatra és oltási vagy újraoltási 
bizonyítványra.

2. Tandíjfizetési szaibályzat.
A budapesti evangélikus gimnáziumban a beíratási díj 22 P, 

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

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

Az üzemi pótlék és a tandíj négy részletben is fizethető. Az 
I. részlet október 3-ig, a II. részlet december 3-ig, a III. részlet 
március 3-ig, a IV. részlet május. 3-ig. A tandíjrészletek befize
tése postatakarékpénztári befizetési lapokkal történik. A tanulók 
a tandíj lefizetését póstatakarékpénztári elismervénnyel igazolják.
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Ha a tanuló a jelzett fizetési határidő valamelyikére nem fizeti 
be a megfelelő részletet, akkor az igazgató köteles őt haza küldeni 
az iskolából. Ha további nyolc napon belül sem fizet, ez esetben a 
nyilvános tanulók sorából törölni kell.

Az üzemi pótlék fizetése alól való felmentésnek csak a legrit
kább esetben van helye.

Tandíjmentességért folyamodhatik olyan szegénysorsú tanuló, 
aki a megelőző félévben példás (1) vagy legalább jó (2) maga
viseletét tanúsított és előmenetele általában jó, ha szülője igazolni 
tudja, hogy a tandíj megfizetése vagyoni, kereseti és családi viszo
nyainál fogva súlyos megterhelést jelent. A folyamodványhoz csa
tolni kell 1. szegénységi bizonyítványt, 2. a fölöttes hatóságtól, 
illetőleg kenyéradótól bizonyítványt a szülők fizetéséről és családi 
viszonyairól. Középiskolai tanárok és közoktatásügyi tisztviselők 
gyermekei, ha egyébként a feltételeknek megfelelnek, az 1. és 2. sz. 
bizonyítványok nélkül is részesíthetők tandíjmentességben.

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

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

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

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