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K É L L E E  T E R É Z I A .

Szül. 1831. IV. 25. t  1915. VII. 29.

Fővárosi Egyházunk halhatatlan emlékű NAGYASSZONYAINAK 
fényes sorába, a múlt nyár derekán új nevet iktatott a történet mú
zsája. A mi emberi fogalmaink szerint végtelennek álmodott Jövendő
ben : a Teleky-Roth Johanna grófnő, Wenckheim Carola és Podmaniczky 
Anna bárónők, Földvári) Mária, Glosius- Artner Karolina el nem múlandó 
dicsőségének immár Keller Terézia is osztályosa. Amazok emlékének 
eleven koszorúja maga Egyházunk, mely életrehivását épen az ő diadal
mas hitüknek, az igazságért mindenkor áldozatkész buzgóságuknak 
köszöni. Annál hálásabb elismeréssel, mentői.vigasztalanabbak voltak 
azok a vérben-viharban leáldozott évtizedek, melyekben a közmondá
sos evangéliumi szegénységnek nemcsak-a kétszázéves liláit hatalmi 
önkényében fogant kormányok erőszakos ..Vaháspolitikájával, de a 
«rosszul informált hívek» légiójával is meg kellett küzdenie.

Vihar és vér ma is mindenütt. Nagyobb égszakadás nem fenyegette 
még pusztulással azokat az öröknek emlegetett nagy eszméket, melyekért 
hevülni valaha mindnyájan egyként megtanultunk. Vallás, jog, ember
szeretet, belátás, jobbérzés századokon át egyformán ható alapelveit 
ily végkép elsöpörni még nem próbálta azoknak a rejtett erőknek ára
data, miket az önérdek szó zár titkos méhébe. S ebben a világégésben, 
a népek és egyének e rettentő tusájában, mely a társadalmi intézmények 
összeomlásának rémeivel is ijeszti az emberiséget s mondhatatlan szen
vedések árnyékát vetve előre a családi és társaséletre, keserű kénysze
rével elapasztja a legszentebb erénynek, az áldozatkészségnek forrását, . .  . 
ez a szelíd arcú, Istennel, emberrel megbékélt szívű matróna hű tud ma
radni régi eszményéhez, a jótevéshez. Hosszú élete sok megpróbálta
tásának, gondjainak, küzdelmeinek minden gyümölcsét áldozatul viszi 
az emberszeretet templomába. Ott éppen most, a reformáció I V . száza
dos évfordulójának közelgő ünnepére, nekünk is oltárt állít, fejedelmi bő
kezűséggel gondoskodva, hogy a rajta kigyúlt láng «hevítsen, ragyogjon, 
soha el ne lobbanjon». Erős hittel, hogy az emberszív legmagasztosabb
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céljaiért hozza meg áldozatát, reá a Gondviselés áldását remélve, ön
nön magában a jótettben tudja és keresi legszebb jutalmát. Homlokán 
e jutalom boldogsága ragyogott, elhunyó szemeiben a mennyei béke 
szelíd lángja sugárzott, mikor nemes lelkét a Teremtőnek visszaadta.

*

A múlt századbeli Pest egyik törzsökös patrícius családjának gyer
meke volt. Olyan családé, mely az apák törhetetlen munkakedvével az 
akkori szűkre szabott, de példátlanul zivataros városi közéletben, — 
minden olyan üdvös mozgalomban való önzetlen résztkéréssel, melynek 
célja közvetlenebb egyházi, vagy általánosabb társadalmi szervezkedés 
volt — szavának tekintélyt, tevékenységének közbecsülést, tudott sze
rezni. A mozsár-utcai — 14. sz. — családi ház, melynek az atya., Keller 
János fáradhatatlan munkássága a polgári jólét minden szükséges ké
nyelmét megszerezte, az édes anya, Eiffel Klára pedig a jóság, hűség 
derűjével bearanyozott, — áldott harmóniájával, mely az evangélikus 
atyát és katholikus anyát az egymásért és gyermekeikért hevülő szeretet- 
ben egyesítette és csöndes boldogságával annyira fogva tartotta a serdülő 
leányka tiszta lelkét, hogy más környezetbe akkor sem kívánkozott, 
mikor a haladó évek természetes kényszerűsége tőle is új fészek alapí
tását sürgethette. A viruló hajadon! szinte csodás erővel hatotta át az 
édesanya hitvesi szeretete, mellyel a súlyos beteggé vált családfőnek 
utolsó éveit, az önfeláldozásig kész gondviselés minden jóságával be
sugározta. Ez a csodás erő minden távolba vágyakozástól is megtisztí
totta, úgyszólván ellenállhatatlanul s örökre eljegyezve magának a 
családnak, melyet az atya halála — miként történni szokott — semmi
kép sem lazított meg, hanem még inkább egybeforrasztott. Annál erő
sebben, mivel még az atya életében tengerentúlra szakadt idősebb 
fivért — úgy látszott — pályája, sorsa többé haza nem engedik. Itthon 
maradt fivére is korán elbetegesedett. Most már őreá, a gyönge nőre 
hárult a hajlott korú édesanya minden gondjának, a házfentartás ezernyi 
tennivalójának átvállalása. S a gyenge nő, férfinak is tiszteletreméltó 
lelkierővel állotta meg helyét a gazdálkodásban csakúgy, mint abban 
a magát megosztó szerető gondosságban, mely szinte minden óráját 
szerettinek, — elaggott édesanyjának és már súlyos beteg fivérének 
ápolására foglalta le. Haldokló anyja halálos ágyánál tett fogadalmát, 
hogy a szenvedő testvért el nem hagyja, férfiszívvel, erős lélekkel meg 
is tartotta.

Az a tiszta öröm, mely a mi természetes önösségünk szokásos 
ösztöneivel viaskodó magunk feláldozásából fakad, az a magunkbazár- 
kózás, melynek méhében részünkre — mások eszével, szivével nem 
elemezhető — igaz élvezet rejlik, mindenkor megőrizték lelkének rugal-
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másságát es megadták neki azt a gyöngédséget és fölmagasztosultságot, 
melyet a mindennapi élet küzködései, tengernyi gondjai és csalódásai 
a törékenyebb jellemekben olyan hamar elfojtanak. Ez a tisztánlátó, 
csüggedetlen munkáló lélekerő nem tűnt tova ifjúságával; — éltesebb 
korával inkább erősbült, mintha édesanyját és fivérét ölelő egykori 
véghetetlen szereteteért jutalmul adományozta volna neki az Ég, hogy 
magára maradásának pusztább szakában vigasztalója, a föld rögéről 
mindenha magasba emelője legyen.

Anyagi viszonyai már bőven megengedték, hogy a fővárosi élet 
minden apró kényelmét is élvezhesse. Tiszta szive azonban, ahogy nem 
áhította a közszereplés koszorúját, úgy nem vágyott a puhaság párnáira 
sem. Veleszületett, öntudatosan edzett akaratereje a háziteendők, a 
gazdasági foglalatosságok kellő közepébe állították akkor is, mikor haj
lott kora már pihenőt engedhetett volna és nyugalmat követelt. A rövid 
látású és gyenge emberek, kik lapdául szolgálnak az eseményeknek, 
nem képesek mérséklettel viselni a jószerencsét és szilárdsággal a csapá
sokat ; ezek alatt elcsüggednek, s elhízottá válnak amannak érintésére. 
Erős hitének szárnyai messze fölébe emelték ennek a gyarlandóságnak. 
Nagy lelke fényesen került ki a csapások tisztító tüzéből, s meg nem fogta 
az anyagi jólét csábításainak rozsdája. A múltból emlékeinek élt, a 
jelenben a jövendőnek, s ebben mindannak a szépnek, nemesnek, jónak, 
mit az eszményi irodalom és művészet áraszt az eszmékért csakugyan 
hevülőkre. Mindig üde szelleme gyönyörűséggel merült el az örök szép
ség szemléletébe, mely az őszinte szívű embert, úgyszólván önmagától 
is különválasztja és megsejteti vele az abszolút igazságot, hogy a lélek 
tökéletessége többet ér minden földi üdvösségnél. S e meggyőződés se
gedelmével ideig-óráig való érdekei fölé emelve, felkölti benne az ál
dozás erejét és ezzel legtisztább forrását nyitja meg valamennyi erény
nek. Az a meghitt környezet, melynek rokon lelkei gyakorta köréje 
gyűltek kedves magányába, nemes szíve jóságának épúgy tanúja volt, 
mint magas röptű szelleme szárnyalásának. A világ bódító törtetése, 
csalogató alkalmai sohasem is lépték át otthona csöndes küszöbét; 
az élet vásári zaja is csak alig-alig hallatszott ide, csak annyira, hogy 
még kedvesebbé tegye előtte menhelyét. De a nyomor, a nélkülözés ten
gerén hányódók küzködését annál élesebb látással nézte, mentői bizto
sabbnak érezte magát a jólét — javarészben saját keze rakta — bástyá
ján, honnan könyörülettől ihletve, irgalomtól eltelve tekintett szét a 
veszedelem örvényein.

Mikor fivére elvesztése után teljesen magára maradt, reménysége 
pedig — hogy a régmúltban messze idegenbe szakadt másik fivér valaha 
visszatér — szertefoszlott, sőt azt a gyenge sugárt is, hogy legalább egy
szer még viszontláthatja, a világháború vihara végkép kioltotta : —

1*
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a, valóban nagy lelkek messzebb jövőbe tekintésével mind buzgóbban 
kereste a módot, mikép lehetne mentői bőségesebben jót tenni a való
ban segítségre szoruló közintézményekkel, vagy a társadalmi beren
dezkedésben anélkül, hogy személye azé a nyilvánosságé legyen, mely
nek lidércfénye elől serdülőkora óta behunyta szemeit. Nagy lelke, 
melyet nemcsak szülői nemesítettek, de saját géniusza is, talán magá
tól is érezte, hogy terjeszteni a hasznos ismereteket, előmozdítani az 
elmék magasabb műveltségét — e biztos segedelmét a társadalmi élet 
javulásának — annyi, mint siettetni annak a fényes napnak felderülé- 
sét, mellyel az általános tudás virradata a társadalom égbenyuló szíri
jének lábáról is eloszlatja a lusta, nehézkes ködöket. Okvetetlenül meg
érezte, hogy ez a legmagasztosabb emberi hivatás, mely méltó a legfé
nyesebb tehetség, a legönzetlenebb erény közremunkálására.

Főgimnáziumunk évek hosszú során át ezért részesülhetett áldott 
lelkének jóságos pártfogásában. Nagy összegre nőtt immár az intézet 
fejlesztésére minden év első hónapjában beküldött adománya, mellyel 
nevét iskolánk közvetlen jótevői közt már régebbeenis első sorba iktatta.

Ahhoz az erős akarathoz, ahhoz a jellembeli szilárdsághoz azon
ban, mely őt közjóra szánt áldozataiban vezette, szerénységének, jósá
gos gyöngédségének valami még energikusabb vezető lélekre volt szük
sége. Aki megértve őt, necsak lelkesítse, hanem irányt is adjon annak a 
legnemesebb buzgalomnak, mely soha el nem apadó áldásaival messzebb 
jövendőkben is gyümölcsözni volt hivatva. Ez a rokon nagy lélek, ki
nek nevé t— bár tudjuk, szerénysége ■ mindenáron tiltakozik ellene — e 
helyen is a legigazabb hála minden őszinte melegével említjük, Egyhá
zunk és különösen főgimnáziumunk régi Maecenása : Kéler Napóleon. 
Az ő példás egyházias érzülete, a magyar nemzeti kultúra fejlesztésében 
önzetlen buzgósága mutatott utat annak a magasztos bőkezűségnek, 
mely jótékonyságával «sokaknak könnyét letörölje, többeknek szivét 
nemesítse, mindnyájunk lelkét örök hálára kötelezze . .  .»

A fenkölt gondolkodású, s a családi tűzhely lángjától melegszívű 
Űrnő elhatározása, minden időkre ható áldással valósult meg e nagy 
lelken át azzal, hogy a hatalmas összegű vagyon (mintegy 1.200,000 ko
rona) — székesfővárosi, s ezzel egyúttal hazai jótékony és kulturális 
intézményeknek jutott örökül, melyeket úgy választott meg, hogy az 
adomány mindegyikben igazi hiánypótló segedelem legyen. E tőke egy 
negyedét főgimnáziumunk fejlesztésének hivatalosan megállapított cél
jaira, Deák-téri Egyházunk kapta meg. Minő messzeható eszményi célo
kat szolgál majd intézetünk továbbvirágzásában, — Értesítőnk más 
helye mondja el. (31—38. 1.)

Ha örök útján az «égbe visszaröppenő sugái» földi szóra még 
megállhatna, ha a rögöt járók fohásza fölérne hozzá az égi magasságokba :



meghallaná minden bizonnyal hódolatunk himnuszát, a jótéteményé
ben évről-évre részesülők hálás szivének — haló poraira is áldást esdeklő 
imádságát.

kényes nevére nem boríthatnak homályt a rohanó századok. 
Mentői messzebb korokban munkál majd az áldás, mit nagylelkűségé
nek pazar jósága áraszt alapítványaiból nemzed ékről-nemzed ékre, — 
annál dicsőségesebben fog tündökölni. Magasztos példaképül a Vele 
testvérlelkeknek, kikhez az idők mérhetetlen távolából is visszafelelget ; 
a Biblia tüzes felhőjéül mindeneknek, kiket a Gondviselés Egyháznak, 
Iskolának vezetésére elhívott . . .

*

Nyugodj békén megfáradt vándorunk, nagy jótevőnk. A harcot 
dicsőséggel harcoltad meg, s ama nagy napon «tiéd leszen az élet koro
nája». Ott, a Kerepesi-úti temető jobboldali (512. sz.) családi sírboltjá
ban — hova hálás kegyeletünk adóját leróni zarándokolunk, s utánunk 
eljár majd minden hálás nemzedék — ahogy a hamvaid őrző obeliszk 
mondja :

«Álmod legyen áldott, minő volt életed ;
A halál nyugalma nem elmúlás neked.
Lelked szerettid közt. Neved egész Földé :
A hálás szivekben élni fog örökké.»

. 5

Dr. Serédi Lajos.



ÜNNEPI BESZÉD

1916 március 15-én.

összegyűltünk újból, hogy március 15-ét ünnepeljük, a magyar 
szabadság hajnalát. Közel hét évtized telt el immár, hogy a nagy nap 
eseményei a főváros utcáin lezajlottak, de emlékük ma is elevenen él a 
nemzet tudatában, sőt úgy tetszik, mintha az idő haladtával a késő 
nemzedék szemei előtt még nagyobb fényben ragyognának, s kétszeresen 
érezzük a nap jelentőségét ma, amikor 1848-hoz hasonló nagy időt élünk, 
olyan időt, mely nemcsak a mi életünkben lesz mindenkor emlékezetes, 
hanem a nemzet ezer éves történetében is bizonyára fordulópont. Miután 
engem ért az a megtiszteltetés, hogy a mai napon e helyről hozzátok 
intézzem szavaimat, feladatomat abban látom, hogy 1848 március 15.-nek 
jelentőségét emléketekbe idézzem s egyben a mai válságosán komoly 
időkhöz méltó gondolatokat és érzéseket ébresszek bennetek.

Mit jelent nekünk március 15-ike, milyen eszményét ünnepli 
benne a magyar nép immár két emberöltőn át?

Bizonyos, hogy ma nemcsak a nap eseményeit ünnepeljük, a fő
város lelkes tüntetését, a szabad sajtót, a tizenkét pontot ; a magyar 
nép kegyeletében ez a nap egybeforrt az egész szabadságharc emlékével, 
egy dicső harccal, melyet a nemzet minden oldalról ellenségektől kör
nyezve rendületlenül vívott egy álló esztendeig, míg a túlerő el nem 
nyomta. A múltba tekintő szemünk előtt fölelevenül az alföldnek zászlók 
ala sereglő népe, a diadalmasan előretörő honvédseregek, sok győzelem 
színhelye : Hatvan, Isaszegh, Komárom, a lelkesedésnek és önfeláldozó 
hősiességnek megannyi csodája. De a magyar népet nem a véres dicsőség 
képei kápráztatják a szabadságharcban, és Kossuth Lajos alakját sem 
azért övezte glóriával, mert izzó szenvedélyével, a tömegeket fölkor
bácsoló szónoki hatalmával nemzetét belekergette a harcba ; a magyar 
nép kegyeletében a szabadságharc és Kossuth Lajos szimbólummá 
magasztosult, a nemzeti önállóság, függetlenségi törekvés eszméjében, 
íme, mit jelent március 15-ike a magyar nép nagy többségének. Ez az 
első, a szabadság eszméje.
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A másik az egyenlőség. A francia forradalomnak ez a jelszava 
is visszhangra talált 1848-ban, ezt az elvet is ünnepeljük a szabadság 
eszméjével együtt : a demokrácia diadalát hazánkban. Azok a fenkölt 
szellemek, akik a nemzetet halálos tétlenségéből föléleszteni törekedtek, 
eleve belátták, hogy csak a polgári jogoknak az egész népre való kiter
jesztése vezethet sikerre. Ezen munkálkodtak 1825-től 1848-ig, míg 
végre az országgyűlés eltörölte az úrbériséget, fölmentette a jobbágyokat 
a robot és dézsma alól, s a jogegyenlőség elvének kimondásával a nép 
millióit egyszerre befogadta az alkotmányba. Bámulatos átalakulás volt 
ez, hatásában az egész nemzetre áldásos.

Mi volt Magyarország 1848 előtt? Ország önálló kormány nélkül, 
tehetetlen, meddőén panaszkodó országgyűléssel, a kiváltságok ellentétei 
által szétdarabolt nép, egyesekben hirtelen ébredő, de a tömeget át nem 
ható nemzeti tudattal. És ma? Egyenlő jogú polgárokból alakult, egy
séges szabad nemzet vagyunk, melynek képviselete, kormánya döntő 
hatalom, mely önálló államnak érzi magát s e tudattól áthatva bizton 
intézi sorsát egy néppusztító, nemzeteket elsöprő világháború ráz
kódásai között.

Pöl lehetne tennünk még azt a kérdést, hogy a szabadság, egyenlő
ség eszméiben megujhodott és megerősödött Magyarország miért avatta 
éppen március 15-ikét nemzeti ünneppé? Köztudomás szerint a tizenkét 
pont proklamálása és a szabadsajtó voltak e nap vívmányai. De a sajtó- 
szabadság egymagában még nem jelent sokat, a tizenkét pontba foglalt 
nemzeti kívánságokkal pedig nem mondott újat az ifjúság : vármegyei 
gyűléseken már régen tárgyalták azokat, sőt egy-kettőnek kivételével 
az országgyűlésen is, és éppen március 15-ikén indult el a rendek kül
döttsége Pozsonyból Bécsbe, hogy határozatait a király elé terjessze. 
A törvényjavaslatok ünnepélyes szentesítése, kihirdetése április 11-én 
történt, s mi mégis március lő-ikét ünnepeljük. Ünnepeljük azért, mert 
a pesti forradalmi mozgalom siettette az események fejlődését ; ki tudja, 
hogy e nélkül minden úgy történt volna-e? S bizony, nagy elszántság 
kellett akkor a tüntetéshez, mikor Wesselényi, Kossuth, Lovassy felség
sértési pere és Martinovicsék kivégeztetése még emlékezetben volt,s a 
kaszárnyák udvarán aznap fegyverben állott a katonaság. Később a 
márciusi ifjúság megállotta helyét a csatatéren is ; vezérei közül Petőfi, 
Vasvári kiomló vérükkel tettek tanúbizonyságot hazaszeretetükről. 
Méltóknak mutatkoztak a nagy eszmékhez, melyekért lelkesedtek és 
méltók az utókor hálájára : a szabadság, egyenlőség eszméivel együtt 
a márciusi ifjakat, halhatatlan érdemeiket ünnepeljük.



Kedves ifjú barátaim!

Hallottátok Petőfi Nemzeti dalát, a magyar szabadság riadóját. 
Két emberöltővel ezelőtt élt az a nemzedék, melynek érzéseit kifejezte, 
de mennyire igaznak, időszerűnek érezzük ma is, mireánk és napjaink 
eseményeire gondolva. Hiszen a mostani világháborúval reánk újból fel
vetődött az a kérdés, hogy «rabok legyünk, vagy szabadok», újból koc
kára vetve Magyarország önálló léte, a politikai szabadság épúgy, mint 
a demokratikus egyenlőség. Más korábbi háborúk, amelyek még köze
lebbről emlékezetünkben élnek, inkább a Habsburg-birodalom háborúi 
voltak, de a mostani háború nekünk ép olyan nemzeti küzdelem, ugyan
azokért a javakért folyik, mint az 1848. és 49-ik évi szabadságharc. 
A helyzetet fölismerhette mindenki akkor, amikor az oroszok hallatlan 
erővel és szívóssággal, katonáik hulladombjain át mindig csak a Kárpá
toknak támadtak. Mi történt volna, elképzelni is szörnyű, ha az északi 
kolosszus legázolja Magyarországot és déli fajrokonai segítségével 
sikerül megvetnie lábát a Balkánon? Hihető-e, hogy ennek az ország
nak, mely mindenkor fájdalmas ék volt a szlávság testében, ennek az 
országnak valamelyes szabadságát, függetlenségét eltűrné? 8 hova lett 
akkor a demokratikus egyenlőség eszméje, mely az új Magyarország 
bámulatos anyagi és szellemi fejlődésének alapföltétele volt? Talán tudjá
tok, mit jelent a cár kormánya alattvalóinak, tanultátok a történelem
ben, mi sors lett osztályrésze az orosz uralom alá jutott kis nemzeteknek. 
Kétségtelen, hogy egész kulturális fejlődésünkben évszázadokra vissza
vetne az idegen önkényuralom.

E belátástól vezetve, ha talán nem is olyan lobogó ifjúi lelkesedés
sel, mint 1848-ban, de annál szilárdabb, férfiasabb elszántsággal ment 
bele nemzetünk a rákényszerített háborúba. S amint nagy célokért 
folyik a harc, nagy áldozatokra is kellett elkészülni. A szabadságharcban 
37.000 ember volt a veszteség magyar részen, de mi ez ahhoz képest, 
amennyi magyar vér ebben a borzalmas világháborúban már kiömlött! 
Mekkora tömegsírok jelzik a hadak útját, mennyi élet pusztult el a kár
páti szorosokban, a galíciai várak védelmében, az orosz mocsarakban, 
az olasz harctér pokolárkaiban, a Balkán kopár hegyei között ; hányán 
estek áldozatul betegségnek és nélkülözésnek, a fogolytáborok szen
vedéseinek! Hány magyar család siratja drága halottját! S ha itt közietek 
körültekintek, alig lesz valaki, aki rokonáért, ismerőséért ne aggódnék ; 
s akiket e falak között az oktatás közös munkája alatt szeretetlünkbe 
fogadtunk, az iskola tanárait és volt növendékeit is gondolataink féltő 
aggodalommal kísérték a harctérre s közülök annyian, fájdalom, már 
örökre távoztak. De ha tekintetünket a fájdalmas veszteségek közeli 
emlékeitől elfordítani bírjuk, ott ragyognak a fényes diadalok, amelyeket
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hadseregünk a német szövetségessel kivívott. Kinek nem dobog föl a 
szíve, mikor a hatalmas tavaszi galíciai támadásra gondol, az orosz 
várakat fölborító nyári hadjáratra, a vas energiával végrehajtott szerbiai 
istenítéletre! S a világtörténelemben páratlan diadalok nélkül is milyen 
fölemelő érzéssel tölthet el mindenkit az a hatalmas szövetség, az a. 
legendás nibelungi hűség, mely a német népet a verözönben velünk 
összetartja. E rendíthetetlen szövetség és a kivívott diadalok reményt 
nyújtanak arra, hogy az irtózatos áldozat nem volt hiábavaló.

S amikor annyi piros arcra a halál sápadtsága, annyi sugárzó 
szemre a sír éjszakája borul, gondoltok-e néha arra , hogy értetek is folyik 
a vér, hogy a most felnövő és a jövő nemzedék boldogulásáért áldozzák 
föl életüket a férfiak ezrei? Vájjon méltóknak akartok-e mutatkozni 
azokhoz, akik értetek küzdöttek és elestek, méltóknak a nagy időkhöz, 
hasonlóan a márciusi ifjúsághoz 1848-ban? Aki olykor a pihenés percei
ben lát benneteket, gondtalan gyermeki játék hevétől elkapatva, vagy 
kicsinyes dolgok fölött hangos vitákba elegyedve, hajlandó volna azt 
kérdezni, hogy valóban átérzitek-e az események komolyságát, nem 
vagytok-e közönyösek, vagy az első izgalmak után fásultak napjaink véres 
szenzációi iránt? Amikor háború van, akkor a legkomolyabb hangulat
nak, a nagy áldozatok kegyeletének kell szétáradni; mindenki csak 
egy gondolatot zárjon magába, amelyre bármely pillanatban fölzokoghat, 
azt, hogy most meghal valaki értem. Minden elesett hős számotokra a 
lelki megújulás eszményi tőkéje legyen, példájuk buzdítson lelkesülésre, 
hűségre, fegyelemre, áldozatkészségre. A háború, igaz, sok nemtelen, 
durva ösztönt is kavar fö l: önzést, erőszakot, kegyetlenséget, de mennyi
vel több nemes lelki értéket vet felszínre! Kell, hogy a nagy érzéseknek, 
melyek a harc ttizében a lelkek mélyéből felszakadnak, visszhangja tá 
madjon közöttünk, akik itthon békében és kényelemben rendes fog
lalkozásunknak élhetünk. De nem elég egymagában az érzés, cselekedni 
is kell, áldozni a jótékonyság oltárán. Ha rokkant katonát láttok, nem is 
egyet, aki falábával gyámoltalanul végigkopog a gyalogjárón, nem szo
rul-e össze szívetek ily nyomorúság láttára? Vagy ha a népkonyhák előtt 
asszonyoknak és gyermekeknek hosszú, tömött sorát látjátok, gondol- 
tok-e arra, hogy a hadi árvák és özvegyek ezrei várnak segélyezésre? Jól 
tudom, ti eddig sem voltatok részvétlenek, hiszen azt a tekintélyes össze
get, amely intézetünkben gyűjtésekből befolyt, aligha érte el más magyar 
középiskola, de mi az a csöpp balzsam a fájdalom és szenvedés mér
hetetlen tengerében? És ne feledjétek, hogy reátok a jövőben még na
gyobb feladatok várnak. A férfiak színe-java elveszett a harctéren s a 
véres áldozattal megmentett javakat majd békés, de kemény munkában, 
minden erő megfeszítésével biztosítani kell. S ki tudja ma előre mondani, 
hogy reátok a jövőben már csak a béke munkája vár? Ha miénk is lesz



a végleges győzelem, ellénfeleinket évszázados hagyomány és a vissza
to lás vágya fogja mindenkor tüzelni, s állig fegyverben kell továbbra 
őrizni a határokat északon és délen. Amikor az iskolában komoly tanul
mánnyal ismereteidet gyarapítód, amikor ifjúsági egyesületekben szellemi 
tehetségeidet, jellemedet fejleszted, vagy testedet sportban edzed, gon
dolj mindig arra, hogy nemcsak a létküzdelemre készülsz, hanem a haza 
védelmére is és ha ez a gondolat mint a világháború tanulsága eleven 
erővel él bennetek és az egész magyar ifjúságban, akkor az ezeréves 
ország hatalma a jövőben rendületlenül áll, dicsősége a vérzivatar 
után nagyobb és szebb fényre derűi.

10

Dr. Loisch János.



I.

É V I  J E L H N T E S .

L A .

Isk o lán k  é s  a háború.

I. Az intézeti épület.

Iskolánk úgy a mult, mint az idei tanévben bizonyos mértékben 
megérezte a háború hatását. Épületünk helyiségeiben volt elhelyezve 
1914 augusztus 24.-től 1914 szeptember 10.-ig a m. kir. budapesti nép- 
fölkelőparancsnokság I. hadtápzászlóaljának 800 embere. A katonaság 
távozása után új vendégeket kaptunk, amennyiben 1914 szeptember
26.-tól 1914 december 14.-ig a VII. kér. István-úti m. kir. állami főgimná
zium vonult be iskolánkba 17 osztályával. A vendég intézet eltávozása 
után a múlt tanévben zavartalanul használtuk tovább intézeti épüle
tünket.

Az 1915—16. tanév elején ismét nehézségek merültek fel, amennyi
ben arról volt szó, hogy iskolánk hadikórház számára volt kijelölve, de 
az illetékes tényezők kérésünket meghallgatva úgy határoztak, hogy 
épületünket megtartva újból a VII. kér. István-úti m. kir. áll. főgimná
ziumot helyezzük el épületünkben. Minthogy a vendég intézetnek 18 osz
tálya volt, osztályaink létszáma pedig csak 12, osztálytermekké kellett 
berendeznünk, illetőleg átengednünk a természet rajzi szertárt, két rajz
termet, egy szertárt, a hittantermet és két termet az alagsorban.

Minthogy ilyen viszonyok között épületünket naponta körülbelül 
1500 tanuló használta, természetes, hogy az épület belseje és felszerelése 
nagyobb mértékű kopást szenvedett s a használatnak elég sok nyomát 
m utatta. Hogy a szellőztetésre és tisztogatásra kellő időnk legyen, kény
telenek voltunk a tanítási időt megrövidíteni és 45 perces leckékben 
tanítani reggel 8 órától déli 12 óra 25 percig, 10 perces közökkel. A 45 per
ces leckékre vonatkozólag testületünknek az a tapasztalata, hogy külö
nösen felső osztályokban nagy létszám mellett a tanítás anyagába való 
elmélyedést és az alaposabb gyakorlást nagy mértékben nehézzé teszik 
és állandó alkalmazásuk nem látszik kívánatosnak.



A tanítás normális menetétől eltérő változások nem fordultak elő. 
A tantárgybeosztás változását az idézte elő, hogy három kartársunk a 
háború elejétől fogva hadiszolgálatban volt.

II. Az intézeti tanárság.

1. A mozgósítás elejétől kezdve hadiszolgálatban volt a testület 
három rendes. tanár tagja : Dr. Kliment Jenő, Dr. Koch István és 
Oppel Imre.

Dr. K lim m t,Jenő 1914 aug. 2.-án a mozgósítás alkalmával bevonult 
az 1. népfölkelő gyalogezred 1. századához, azonban betegsége miatt 
szabadságoltatott. 1914 szept. 2.-án hadrendi beosztással a Vörös Kereszt 
budapesti tudósító irodájába osztatott be szolgálattételre. Itt működött 
1915 jól. 19.-ig, mikor az I. népfölkelőparancsnokság rendelkezésére 
bocsáttatott. Rövid idő múlva az olasz harctérre vonult, ahol részt vett 
a Monte San Michelen a legkeményebb harcokban. A harcvonalban 
kapta meg a káplári rangot és egészségügyi osztag parancsnokává nevez
tetett ki. 1915 dec. 7.-én könnyebb sebesüléssel olasz fogságba került s 
ez idő szerint Civita Castellanában van a fogolytáborban.

Dr. Koch István mint tartalékos tüzérhadnagy bevonult 1914 
július 27.-én s azóta állandóan Stolacban működik mint erődítmény
parancsnok. 1914 november 1 .-én főhadnaggyá lépett elő.

Oppel Imre mint tartalékos honvédtüzérhadnagy a mozgósítás 
elején vonult katonai szolgálatra s azóta állandóan az északi harctéren 
működik. Időközben főhadnaggyá lépett elő és megkapta a Signum 
Laudis-t.

Koch és Oppel kollegánk a lefolyt tanévben szabadságot kaptak 
s meglátogatták iskolánkat. Tanárok és tanítványok egyforma örömmel 
fogadtuk a háborúból hazatért kedves barátainkat.

Iskolánk fenntartó hatóságának engedélyével K. Galli Lajos 
tornatanárunk 1916 január 20.-án ideiglenesen elhagyta intézetünket 
és a m, kir. rokkantügyi hivatal Timót-utcai utókezelő gyógyintézeténél 
alkalmaztatott, ■ április 14.-én pedig bevonult katonai szolgálatra a 
cs. és kir. 32. gyalogezredhez.

2. A bevonult tanárok helyett, amennyiben lehetséges volt, a 
testület tagjai vállaltak órákat.

Az 1914 -15. tanév elejétől 1914 december 1.-ig a görögpótló 
rajz tanítása szünetelt, de ettől az időponttól kezdve ezen tárgy szak
szerű tanításáról is gondoskodtunk. A görögpótló rajzot a felső négy 
osztályban Velten Armand helyettes tanárunk tanította. K. Galli Lajos 
helyett 1916 február 14.-től a tornát a vallás- és közoktatásügyi Miniszter 
úr engedélyével Adámy Gyula úr, a VII. kér. István-úti m. kir. állami
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főgimnázium tornatanára tanította heti 12 órában, úgyhogy minden 
osztálynak hetenként csak 1 tornaórája volt.

Dr. Bexheft Ármin iskolaorvosunk a mozgósítás elején' Erzsébet
városba távozott kórházi szolgálatra. Helyette a/  iskolaorvosi teendő
ket Dr. Juba Adolf iskolaorvos, egyetemi m. tanár úr, a VII. kér. 
István-úti m. kir. állami főgimnázium iskolaorvosa vállalta, el, az egész
ségtan tanítását pedig a VII. osztályban, heti egy órában Dr. Kubacska 
András kartársunk. Hiányzó hálom kollegánk többi óráit szakok 
szerint osztottuk ki magunk között bizonyos óraredukciókkal. Távol
levő három kollegánk 54 órájából az 1915—16 tanévben 23 órát el
hagytunk, 17 órát elosztottunk, 15 órát pedig ideiglenes helyettes 
tanárra bíztunk.

3. Az 1914—15. tanévben testületünk tagjai 27 óra tanítását 
vállalták el díjazás nélkül. Tanáraink egyforma buzgósággal voltak 
készek az órák elvállalására, de ez nem volt egyenlően keresztül vihető 
az előzőleg megállapított óraszám és a tárgyak különböző óraszáma 
miatt. Ez óratöbbletek következő módon oszlottak meg: Bereezky 
Sándor 1 (heti óraszám 19), Dr. Bőhm Dezső 1 (22), K. Galli Lajos 1 (20). 
Gretzmacher Jenő 2 (20), Dr. Hazay Olivér 3 (21), Kovács János 4 (20), 
Dr. Kubacska András 2 (20), Dr. Loisch János 3 (20). Bátz László 2 (18). 
Sulek József 2 (18), Dr. Szigethy Lajos 2 (18), Dr. Szolár Ferenc 1 (20), 
Dr. Tóth Kálmán 3 (20) összesen 27.

Az 1915—16. tanévben díjazás nélkül vállalt órák száma 15. Ez 
órákat a következő kartársak vállalták. Bereezky Sándor 1 (heti óraszám 
19), Dr. Bőhm Dezső 2 (21), Gretzmacher Jenő 2 (19), Dr. Hazay Olivér 
1 (20), Kovács János 2 (20), Dr. Kubacska András 1 (18), Mikola Sándor
1 (17). Bátz László 1 (17), Dr. Serédi Lajos 1 (19), Dr. Szigethy Lajos
2 (18), Ulbrich Sándor 1 (17), összesen 15.

A hátralevő 15 órát Velten Armand helyettes tanár látta el.
4. Tanárainknak a háborúval kapcsolatos tevékenysége az iskolán 

belül különösen a jótékonyságra irányult s örömmel állapíthatjuk meg, 
hogy az irányban való nemes buzdításuk nem csekély eredménnyel járt, 
amint azt alább fogjuk kimutatni. A háború okozta gazdasági helyzet 
alapos átlátására és megértésére mutat az a szép sikerű mozgalom is, 
melyet Bátz László kartársunk a hadikölcsönre való jegyzés indít
ványozásával kezdeményezett ifjúságunk között.

5. A háború vonatkozásait iparkodtunk felhasználni, majdnem 
minden tárgy keretében, amint' erre alkalom kínálkozott.

A tanítás folyamán minden kínálkozó alkalommal rámutattunk 
a most folyó világháború eseményeire és kiemeltük nagy fontosságát 
hazánk jövőjére vonatkozólag; egyúttal a múlt idők nagy tanulságait 
is mindig kellően hangsúlyoztuk ifjúságunk előtt. A magyartanítás 
keretében az intézet magyar szakos tanárai az 1914—15. tanévben
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gróf Tisza István miniszterelnöknek a régi képviselőházban elmondott 
beszédét, mely a háború okairól és jelentőségéről szólt, az intézet több 
osztályában olvastatták és magyarázták. Az Y—VII. osztályokban a 
német tantárgy keretében kíséreltük meg egyes, a háborúra vonatkozó 
olvasmányok bevezetését. Azt a célt igyekeztünk megvalósítani itt is, 
hogy a mai nagy idők, a világháború nagy eseményei ne tűnjenek el 
nyomtalanul, hatás nélkül az ifjúság fölött. Evégből úgy válogattuk ki 
az olvasmányokat, hogy mindenekelőtt a háború előzményei, gazdasági 
és politikai okai tisztán álljanak a tanulók e lő tt; azonkívül kitértünk 
a háború egyes kiemelkedő mozzanataira, végül az 1870—71-i német 
háború eseményeire. Az olvasmányok és használt kiadványok közelebb
ről megjelölve a következők voltak:

Y. osztály: An meine Völker (Kriegsmanifest). Aus der Kriegs
sitzung des deutschen Reichstages : Die Thronrede des Kaisers ; die 
Rede des Reichskanzlers. Die Einnahme von Lüttich (nach amtlichen 
Berichten). Die Schlacht bei Tannenberg. Die Einnahme von Ant
werpen. Használt kiadványok: Bongs Kriegskalender. I. Heft. — Der 
Krieg. III. Heft. (Franck’sche Verlagshandlung, Stuttgart). — Der 
Krieg 1914—15. I. Heft. (Deutsches Verlagshaus Bong).

VI—VII. osztály: Das deutsche «Weissbuch». Die Thronrede 
des Kaisers. Die Rede des Reichskanzlers. Házi olvasmánykép: Die 
Einnahme von Lüttich. Aus Liliencrons Kriegsnovellen: Der Rich
tungspunkt. Használt kiadványok: Feinde ringsum. R. Voigtländers 
Verlag, Leipzig. — Der Krieg 1914—15. Deutsches Verlagshaus, Bong. 
Velhagen und Klasings Sammlung deutscher Schulausgaben, 97. Lie
ferung, Moderne erzählende Prosa.

Az 1915—16. tanévben külön háborús olvasmányokkal nem fog
lalkoztunk, de ugyanazon elveket követtük, mint az előző tanévben. 
Háborús tárgyú írásbeli dolgozataink tételei tavalyi és idei értesítőnk
ben olvashatók.

6. Iskolánk háborús emléktárgyakat nem gyűjtött. A Magyar Nemz. 
Múzeum felszólítására háborús nyomtatványokat és hírlapokat Dr. Szolár 
Ferenc kartársunk gyűjtött az ifjúság körében. A gyűjtés eredménye :

Gyermekjáték. (Orosz fogoly munkája fából.)...................  1 db

Nyomtatványok:

Közélelmezési jegyek (hazai és külföldi)........................ 96 db
Képes számoló-cédulák .....................   45 «
Térképek és térkép-ki vágatok.............................................  9 «
Háborús füzetek, képes folyóiratok (hazai és külföldi) 24 «
Külföldi, semleges és ellenséges újságok ........................ 226 «
Különféle nyomtatványok .................................................  50 «
Háborús tél vegek ................................................................. 156 «
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Írott dolgok:

Tábori, hadi levelezés, lövészárok-újság .......................... 10 db
Szépirodalmi termékek (tanulóktól 8, katonától 1) . . . .  9 «
Szerbiai írások s űrlapok ...................................................  16 «

Összesen ............ 642 db.

7. Tanári testületünk saját kebelében következő jótékonysági 
tevékenységet fejtett k i :
1914. X. 16. A Vörös Kereszt és a Véderő szám ára . 200'— K
1915. I. 13. A Vörös Félhold számára.......................  141-— «

« III. 22. A háborúban megvakult katonáknak .......... 40'— «
« VI. 11. A Vörös Keresztnek .......................................  215'— «
« X. 3. A kárpáti falvak felépítésére.................  50'— «
« XII. 10. A Bolgár Vörös Keresztnek...................  100'— «

1916. I. 24. A háborúból visszatért szegénysorsú egyetemi
hallgatók segítőalapja ja v á ra .............  70'— «

« III. 22. A reformáció 400 éves emlék-alapja javára ..  100'— «
Összesen ...............................  916'— «

A tanári kar hadikölcsönjegyzése............................ 54700'— K

8. Dr. Loisch János kartársunk az 1915. óv szünidejében a Hadi
foglyokat Gyámolító és Tudósító Hivatal szolgálatában teljesített szol
gálatot. Dr. Hazay Olivér kartársunk pedig ugyanezen szünidőben ta 
nítványainknak tartott művelődéstörténeti előadásokat, dr. Bőhm Dezső 
pedig e szünidőben több Ízben kirándulásra vitte ifjúságunkat.

III. A tanulók.

1. Tanítványaink közül önként egy sem jelentkezett hadiszol
gálatra.

2. A sorozás alkalmával az 1914—15. tanévben 14 tanítványunk 
közül katonai szolgálatra alkalmasnak találtatott h é t ; a VIII. osztály
ból hat, a VH.-ből pedig egy. E hat VIII. osztálybeli tanítványmik 
1915 március 27.-én hadi érettségi bizonyítványt kapott és pedig követ
kező eredménnyel: Haintz Géza jól érett, hallerkői gróf Haller István 
érett, Kindó Ernő Gyula jelesen érett, Márkus József jól érett, Oszuszky 
István érett, Schirger Lajos Jenő jól érett.

Az érettségi bizonyítványokat kiállítottuk, valamint Morhác 
Miloszlav VII. osztálybeli tanítványunk bizonyítványát is, aki általános 
jó  fokozatú osztályzatot kapott. Április 8.-án kellett volna e bizonyít
ványokat kiosztanunk, azonban a közbejött módosító intézkedés foly-

»
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tán visszatartottuk s tanítványaink a húsvéti szünet után tovább is 
rendesen jártak iskolába. Április 18.-án érkezett felsőbb rendelkezés 
folytán VIII. osztálybeli besorozott tanítványainknak úgy az osztály- 
bizonyítványt, mint az érettségi bizonyítványt kiadtuk és őket április 
19,-én iskolánkból elbocsátottuk.

Az 1915—16. tanévben a VIII. osztályba iratkozott tanítványaink 
közül besorozattak : Pribelszky Pál, Scheiber Ottó, és Weiler Ferenc. 
Killius Gyula és Szenthe János, akik 1916 január 3.-án elhagyván 
iskolánkat, katonatiszt-képző intézetbe vonultak és a vallás és közok
tatásügyi Miniszter 130635/1915. sz. rendelete értelmében megkapták 
a VIII. osztályról szóló osztálybizonyítványt.

A VII. osztályba iratkozott tanítványaink közül besoroztatott 
Tóth László.

1916 március 15.-én elrendeltetvén az 1898-ban született ifjak 
sorozása, a VIL-ből hat, a VIII. osztályból 43 tanuló jelentkezett 
sorozásra. Közülük katonai szolgálatra alkalmasnak találta to tt: 28. 
Besorozott huszonöt VIII. osztálybeli tanítványunk a vallás- és köz- 
oktatásügyi Miniszter úr 48230. sz. rendelete értelmében az osztály
vizsgálatok alapján 1916 május 17.-én kiadtuk a hadi érettségi 
bizonyítványt. Névsorukat az érettségi jelentésben közöljük. Beso
rozott három VII. osztálybeli tanítványunknak, névszerint Kovács 
Lajos, Kovács Sándor és Váry Gyulának 1916. május 22.-én adtuk 
ki ugyanazon rendelet értelmében a VII. osztályról szóló bizonyítványt.

3. Iskolánk volt növendékei közül hősi halált haltak :
1. Dr. Antony István.
2. Bendl Kálmán.
3. Bergl Rezső.
4. Bernauer Marcell.
5. Daday Ernő.
6. Erdélyi Pál.
7. Ifj. Geönczy Béla.
8. Gertler Károly.
9. Ifj. Góbi Imre.

10. Hammersberg Béla.
11. Dr. Hasenauer Ottó 

István.

12. Krempels Viktor.
13. Lederer István.
14. Lehr Andor.
15. Lőry Péter Andor.
16. Leszlényi Alfréd.
17. Dr. Reichenhaller- 

Petheő Jenő.
18. Schnitz Andor.
19. Surányi Károly.
20. Dr. Wolfinger Jenő.
21. Dr. ZsilinszkyTibor.

Dr. Brachfeld József a harctérről a Tátrába ment üdülésre s ott 
a skiosztály gyakorlata közben egy lavina áldozata lett.

Az elhunyt nemes ifjú hősöket szüleikkel együtt gyászolja is
kolánk is. Kiontott drága vérük a haza javára és dicsőségére fog szol
gálni.
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Fájdalommal vettünk részt azon a megható és méltó gyászünne
pélyen, melyet a X. kér. tisztviselőtelepi állami főgimnázium rendezett 
az intézet fiatal tanára, Lehr Andor emlékére. Az elhunytban mi is egy
kori kedves tanítványunkat gyászoljuk, akit nagy reményektől, szép 
jövőtől fosztott meg a hősi halál.

Elesett tanítványaink közül Dr. Beichenhaller-Petheő Jenő utó
lag a hadiékítményes harmadik osztályú katonai érdemrendet kapta, 

'Bergl Rezső pedig a Signum Laudis-t.
Sok kedves tanítványunk vitézkedett a harctereken s neveiket 

és jutalmukat örömmel tartjuk számon. Kitüntetésben részesültek kö
zülük következő vitézeink : Bátor Elemér vitézségi érem ; Fellner Pál 
Signum Laudis ; gróf Haller Ferenc, nagy ezüst vitézségi érem ; Kindó 
Ernő, bronz-, kis- és nagy ezüst vitézségi érem ; Klingler Ferenc, vitéz
ségi érem ; Klein Ferenc, vitézségi érem ; Sándor János, kis ezüst 
vitézségi érem ; dr. Virány Dezső, vitézségi érem. Yitézkedésük leg
szebb jutalma, a kötelességteljesítés felemelő öntudata adjon nekik 
erőt és lelkesedést a békében is polgári pályájuk minden útján.

Orosz hadifogságba e se tt: Blaskovich Ödön, dr. Kéler Tibor és; 
Morhác Miroszláv.

4. Tanítványaink tanáraik lelkesítő buzdítására nagy tevékeny
séggel járultak hozzá minden hadi jótékony gyűjtéshez.

Az ifjúság körében rendezett gyűjtés eredménye következő v o lt:
1914. X. 16. A Vörös Kereszt és a Véderő javára ..........  1405-— K

« X. 26. Győry Loránd : A háború könnye, mosolya
és szivárványa című füzet eladásából befolyt 31 ■— «

1915. I. 10. A Vörös Keresztnek jótékonysági bélyegek el
adásából befolyt .........................................  20"— «

« II. 15. Idegen földön levő hadifoglyaink javára ........  342-87 «
« III. 3. Az I. A. osztály plakett gyűjtéséből Vörös

Kereszt javára .............................................  8T1 «
« III. 2. Az Ifjúsági Dal- és Zeneegyesület hangver

seny jövedelméből és két matiné bevételé
ből a Vörös Keresztnek .............................  900'— «

. « IV. 17. Az Ifjúsági gyámintézet két vallásos estélye
jövedelméből a Vörös Keresztnek.............. 101'70 «

« IV. 17. A háborúban megvakult katonáknak .......... 52’20 «
« V. 12. és 15. Az Oedipus-előadás jövedelméből a

háborúban megvakult katonáknak ... 1265'02 «
« V. 14. A torzsai ág. h. ev. szeretet- és árvaháznak . . .  31'43 «
« X. 20. Az ifjúság.gyűjtése a Kárpátokban építendő

Diákfalva javára .........................................  1200-— «
« XI. 29. «Karácsony a harctéren»-mozgalom javára ..  732'62 «
Értesítő Í9I5—1916. évről. 2
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1916. I. 15. A főgimnázium persely-gyűjtése a Vörös
Kereszt javára .............................................. 108-42 K

1915. I. 10. Az iskolánk előtt elhaladó hadi gyűjtőkocsik
számára rögtönzött gyűjtés eredménye . . .  70'— «

1916. III. 22. Az ifjúság gyűjtése a Reformáció 400 éves em
lékére alapítandó szeretetház javára, a harc
téren levő Oppel Imre tanár 11‘90 K adomá-*
nyával együtt ................................................ 1000-— «

« IV. 3. A Bolgár Vörös Kereszt javára eladott leve
lező lapokból befolyt.................................... 154-40 «

Hadikölesönbe fektetett Világháborús Em
lékösztöndíj alap .......................................... 3500'— «

« IV. 21. Az Ifjúsági Dal- és Zeneegyesület két zene- 
clélelőtt és két hangverseny jövedelméből
az elpusztult kárpáti falvak ja v á r a ..........  2000' — «

« V. 1. A kárpáti-ünnepély alkalmával eszközölt gyűj
tés eredménye a kárpáti falvak javára ..  600' — «

Gyűjtéseink összege........................  13517.77 K

A nagyobb gyűjtések összege osztályonként következőképpen 
oszlott m eg:

1914. X. 16. A Vörös Kereszt és a Véderő javára : 14 . 
185.93, Iß . 75.70, 114. 76.38, IIB. 367.43, ÍUA.  73.59, IIIB . 44.17 
IVA.  67.32, IVB. 40.40, V. 10 2 .- VI. 186.80, VII. 113.40, VIII. 
71.88. összesen 1405 K.

1915. XI. 5. I A 85-25, IB 6 0 '- ,  IIA  169'33, IIB  102 '-, 111̂ 4 
161-80. IIIB . 177 —, IMA. 253-40, IVB. 4 8 .- ,  V. 305-70, VI. 2 4 3 -, 
VII. 250--, V ili. 333--. Összesen 2,188 K 48 f. Ez összegből 1200 K-át 
Diákfalvának adományoztunk, 988 K 48 f-t pedig a Világ Háború 
Emlék Ösztöndíjalaphoz csatoltunk.

1915. XI. 29. A Hadsegélyző Hivatal felszólítására tanulóink a 
harctéren levő katonáink Karácsonyára a következő összegeket gyűj
tötték :

IH. 4 0 .- ,  IB. 82-20. I IA. 4740, IIB. 46‘62, II I .4  55-66, IIIB . 
89 --, IV.4. 33-24. IVB. 23‘- ,  V. 74-60, VI. 65-60. VII. 83 --, VIII. 
92-60. Összesen 732 K 62 f.

1916. III. 22. A reformáció 400 éves évfordulójának emlékére 
alapítandó Szeretetház javára következő adományokat ajánlották fe l:

1-4. 37-10. IB. 6 8 -- , 114. 1 2 7 '- , IIB . 50’- ,  I1I-4. 107-60. 
IIIB. 165-60. IV4 . 19"—, IVB. 33’- ,  V. 1 0 0 '- , VI. 1 9 3 - VII. 4 0 -- , 
V ili. 37-80. összesen 978 K 10 f, mit Oppel Imre harctéren levő kar
társunk 21 K 90 f-rel 1000 K-ra egészített ki.



A május 1 .-én tartott Kárpáti ünnepély alkalmával rendezett 
gyűjtés eredménye következő volt :

I A. 16-40. 1/4. 10-20, IL4. 16-30, I1B. 4 0 '- ,  11L4. 35-70. I1IB. 
4710. IVA. 30’- ,  IVB. 12-50, V. 56-30. VI. 2 0 0 '- . VII. 2 8 -- , VIII. 
53-42, perselygyűjtés 54-08. összesen 600 K.

1916 V. 8.-án ifjúságunk a torzsai evangélikus szeretet- és árvaház 
céljaira 19 K 64 f-t adományozott.

Isko lán k  je g y z é se i a hadi k ö lcsön ök re.
Kirándulók-alapja.................................................................  K 1400' —
Oyőry-alap ...........................................................................  « 350’ —
Az ifjúság háborús emlék-ösztöndíj alapja .................. « 3500' —
Zsilinszky Tibor-emlék alapítványa ................................ « 1000' —
Lőry Péter Andor-emlék alapítványa ............................ « 2000' —
Bendl Kálmán-emlékal apítványa .................................... « 500' —
Pesti Hazai Első Takarékpénztár-ösztöndíj alapítványa « 2000'—
Az 1883-ban maturált ifjak ösztöndíjalapja.................  « 200' —
Ifj mági egyletek:

Arany János K ö r .................... .. K 250--
Cserkészcsapat.......................... « 250--
Ifj. Sególyegylet ...................... « 3000-
Ifj. Dal- és Zeneegyesület. . . . « 1900-
Ifj. Gvámegylet........................ « 1500’-
Diák Sportkör.......................... « 400--

A tanári kar jegyzése ......................................
A tanulók jegyzései a 111-dik hadikölcsönre :

V ili. oszt, 8 tanulója . . .  K 5500
Vil. « 28 « « 5200
VI. « 31 « « 4750
V. « 33 « 5500

IVB. « 17 « « 1700
IV .4 « 27 « « 19500
II1B. « 29 « « 7000
IIL4. « 22 << « 4700
I1B. « 31 « « 5250
11 A. « 16 « « 1800
IB. « 9 « « 1300
I A. « 14 « « 2800

Utólag egvesek . « 2700
Ifjúságunk jegyzése a IV. hadikölcsönre 
Iskolánk összes jegyzései ..........................

K
«

K
K

7300-—
18250-
54700-

67700-
30800-

K 171450.-
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1915. IV. 15. Kubacska, Mikola és Sulek kartársaink rendez
tek a hadsereg céljaira szolgáló fémgyűjtést. Tanítványaink nagy 
buzgósággal hordták össze a különféle fémtárgyakat. A gyűjtés ered
ménye v o lt:

Ólom.............................................................  167‘— kg
Vörösréz ...................................................... 73'— «
Ón ................................................................ 20‘— «
Cink, cinkötvény.......................................  71‘— «
Sárgaréz ...................................................... 385’5 «

Összesen ...................... 716‘5 kg.

1916. III. 30. Harctéren levő katonáink számára iskolánk könyve
ket is gyűjtött. Az összehordott nyomtatványok között volt 618 üb. 
nagyobb könyv, 1502 db kisebb könyv, füzet és folyóirat. Összesen 
2120 darab.

Tanítványaink gummi-hulladékot is hordtak össze. A gyűjtés 
eredménye mintegy 30 kg. különböző eredetű kaucsuk- és és gammi- 
hulladék.

Hadibélyegeket is gyűjtöttek tanulóink. Gyűjtésük eredménye : 
1366 db.

Rokkant katonáink számára dohányt is gyűjtött néhány osztály ; 
az I. A, III. A, IV. A és az V. osztály. Összegyűjtöttek : 800 db 
cigarettát, 300 db szivart, 10 csomag cigaretta dohányt, többrend
beli cigarettapapírt és gyufát.

A hadijótékonyságnak egy más eszközét is alkalmazásba vettük ; 
Rátz László kartársunk indítványára Velten Armand kollégánk alkal
mas keményfatáblára egy Vértes Vitézt rajzolt, a világháború emlé
kére. A rajzot értesítőnkben kisebbítve be is mutatjuk. E szögbeverő 
emléktábla jövedelmét is hadi jótékonyságra fogjuk fordítani. A névvel 
ellátott lemezek darabjának árát 5 koronában szabtuk meg, egy szögét 
pedig két fillérben. A táblának eddig körülbelül egy harmad része van 
beverve s az eddigi jövedelem körülbelül 600 korona.

5. Tanítványaink egyesületeikben is minden eszközzel iparkodtak 
a jótékonyság szolgálatába állni. Az Ifjúsági Dal- és Zeneegyesület 
hangversenyeinek tetemes jövedelmeit hadi jótékonyságra fordította ; 
cserkészeink segédkeztek népkonyhában, közülük Szenthe János VIII., 
Szenthe Lajos VII., Hammersberg Géza VI., Nagel Vilmos, VI., ezen
kívül Flamm Gyula és Brak Imre V. o. tanulók az 1915. évi nyári szü
netet arra használták fel, hogy munkásságukat a Magyar Vörös Kereszt 
Egylet Tudósító Irodája nemes és emberbaráti szolgálatába szegődtes- 
sék és buzgó működésükkel teljes elismerést érdemeltek ki.
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6. A háború hatása az ifjúság tanulmányi előmenetelére nem volt 
-egyforma. A 45 perces órák tartása nagy osztály-létszám mellett nem volt 
előnyös ; egyébiránt a háború válságos körülményei nem igen érintet
ték az előmenetelt, csak a V ili. és néhány VII. osztálybeli tanítványunk 
tanulmányi rendjét zavarta némileg, hogy sorozásra kellett készülniük. 
A szükséges okmányok beszerzése okozott némi zavart, egyébiránt 
■örömmel és lelkesedéssel készültek katonáknak. Szorgalmuk a háborús 
időben megfelelő és kielégítő v o lt; magaviseletük is megfelelt a követel
ményeknek, eltekintve egy-két sajnálatos esettől. Tanítványaink ele
get tettek vallási kötelességeiknek, erkölcsi érzületük és fejlődésük mene
tére jótékony hatással volt a szülőknek a tanárokkal való gyakori érte
kezése és megbeszélése.

7. Tanítványaink mezőgazdasági munkásságot a fővárosi viszo
nyok miatt nem folytattak.

8. Az iskolai egyesületek háborús tevékenysége.
a) Arany János-kör. A világháború az önképzőkörrel szemben 

is éreztette hatását. 1914 októberétől a főgimnázium épületét délután 
az István-úti áll. főgimn. foglalta el, úgy hogy a különben délután 
tartani szokott üléseket kénytelenek voltunk déli 12 ó. 10 p.-kor megtar
tani. Ezért természetesen a gyűlések programmját a minimumra kel
le tt redukálnunk, amíg végre a második félévben — az István-úti főg. 
távoztával — délutáni rendes üléseket is tarthattunk.

Az 1915—1916. iskolai évben még rosszabb lett a helyzet, mert 
most már a déli órák sem állottak rendelkezésünkre, úgy hogy a gyű
lések megtartásáról le kellett mondanunk. De az önképzőkör szellemi 
működését mégsem akartuk teljesen megakasztani, másrészt pedig 
a hetvenötéves egyesület tradícióit is meg akartuk őrizni. Ezért az ön
képzőkör négy, egyenként tíz koronás pályázatot hirdetett, a főgim
názium egy tanára pedig 150 K-t ajánlott fel, hogy ebből 50—50 K-t 
kapjon a legjobb háborús tárgyú magyar, illetve német nyelven megírt 
szépirodalmi dolgozat vagy értekezés és ugyancsak 50 K-t egy nagyobb 
szavalat vagy előadás.

Már az első háborús iskolaévben is találunk a dolgozatok és elő
adások között háborús vonatkozásúakat és pedig elsősorban a hadi- 
technika köréből; kisebb arányban bár, de azért meglátszott a háborús 
hatás a novellákon és költeményeken is ; a szavalok pedig majdnem 
kivétel nélkül aktuális verseket mutattak be. Az idén kiírt mindkét, 
de különösen az öt ven koronás pályázatokkal is azt igyekeztünk elérni, 
hogy a nagy háború hatása ne tűnjön el nyomtalanul, mert igaz ugyan, 
hogy objektiv meggondolásokra a háború utáni idő sokkal alkalmasabb, 
de a hangulatok, melyek most még közvetlenek, akkor tisztán reflexió- 
.kon alapulnak. Célunkat el is értük, amennyiben a beérkezett pályáza



tok közt egy-két értékesebb novella és főleg a háborúval kapcsolatos 
közgazdasági és nemzetiségi problémákat tárgyaló értekezés is akadt.

Az Arany János-kör könyvtárára mindkét esztendőben nagyobb 
összeget fordított, az idén megvettük a háborús irodalom legkiválóbb 
termékeit (19 kötet), köztük néhány német könyvet is. Az önképzőkör
nek ez a fontos szerve különben mindkét esztendőben zavartalanul 
működött.

Hasonlóképen nem okozott a háború semmi különösebb kellemet
lenséget anyagi állapotunkban sem. A hadikölcsön-jegyzésből pedig az 
Arany János-kör is tehetségéhez mérten kivette részét, amennyiben a 
hadikölcsönből 250 koronát jegyzett.

A háború hatását tehát mindenképen megéreztük, ez a hatás 
azonban igazi nagyságában valószínűleg csak a háború után fog meg
nyilatkozni.

b) Ifj. Dal- és Zeneegyesület. A dr. Böhm Dezső tanár vezetése alatt 
álló egyesület az idei és ta valyi iskolai évben azt a célt tűzte maga elé, 
hogy a háború által okozott szenvedéseket enyhítse, továbbá, hogy a 
háború által elpusztított javak helyreállítását anyagilag • támogassa. 
Ezért mindkét év jövedelmének igen tekintélyes részét, — melyet azelőtt 
főleg iskolai célokra fordított — háborús jótékonycélra adta. Az 1914/15. 
évben Előd Marcel ifj. elnöksége alatt a «Magyar Vörös Kereszt Egyesületit-- 
nek 900 K-t juttattunk s ezáltal egyesületünk a Vörös Kereszt alapító- 
tagjai sorába lépett. Az 1915/16. évben Gárdony István elnök és Gold
schläger Lóránt főpénztáros eredményes tevékenysége 2000 K-t ju tta
tott az elpusztult kárpáti falvak közül a magyar iskolák adományából 
építendő «DiákfaJvára». Ezenkívül a főgimnázium Vértes Vitézén 20 K-val 
váltottunk meg egy lemezt, szintén jótékony célra.

Az anyagi segítségen kívül szórakoztatással igyekeztünk sebe
sült harcosainknak örömet szerezni, ezért több ízben rendeztünk hang
versenyt különböző hadikórházakban. 1915. március 29-én az Andrássy- 
úti (Lumnitzer-féle) liadikórházban önálló hangversenyt rendeztünk, 
melyen énekkarunk Előd Marcel (Vili.) vezetésével lelkesítő dalokat 
adott elő, míg a zenekar Grieg : Peer Gynt-jéből játszott ; a többi szá
mokban jeles növendékeink hegedű-, gondonka- és zongorajátékkal, 
illetve szavalattal értek el nagy hatást. A f. isk. évben 1915. október 
30-án a Molnár-féle ( Izabella-utcai) hadikórházban hangversenyt ren
deztünk kizárólag szólószámokból ; feltűnést keltettek Bereczky István 
(VIII.) ügyes karikatúrái s Glück Pál (VIII.) szellemes konferálása. 
líésztvettünk ezenkívül a Magyar mérnökök (fasori) hadikórházának 
karácsonyi ünnepén, mely alkalommal zenekarunk egyes kiváló tagjai 
megfelelő darabok előadásával emelték az ünnepély mély hangulatát. 
(L. az egyesület évi jelentéseit.)
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c) Cserkész-csapat. A hadüzenet után* a csapatnak a fővárosban 
és környékén időző tagjai hamarosan összejöttek, érezve, hogy köteles
ségük munkájukat felajánlani a közjó érdekében A vezetőség a csapat 
vagyonának harmadát, 100 K-t aug. 20.-án a, Vörös-Kereszt Egyletnek 
ajándékozta. A csapatnak itt időző 30—40 tagja az alábbi helyeken
dolgozott 1914 nyarán :

1. Az Orsz. Cserkész Őrszem Szöv. szolgálatá
ban pályaudvarokon ............................  8 cserkész

2. A mentőknél.................................................  2 «
3. Az Irgalmasrend kórházában....................  2 «
4. A Vörös Kereszt Tudósító irodában........  6 «
5. A Báró Groedel-féle népkonyhában a rend

fenntartást, ételkiosztást, adminisztrá
ciót stb. ellátta ......................................  15 «

6. A M. K. E. sorsjegyeit k ih o rd ta .............. 2 «

1915 nyarán a Svábhegyen levő üres telek egy részét megművel
ték négyen. Nem lehetett azonban több fiút munkába állítani és a 
telket megművelni, távoli fekvése miatt.

A Vörös Kereszt Tudósító irodában és a Hadsegélyző Hivatalban 
16 cserkész dolgozott, azonkívül sok helyen vették igénybe alkalom 
szerint rövidebb-hosszabb ideig a cserkészek szolgálatait, különösen 
gyűjtéseknél.

Intézetünkben rendezett jótékonycélú előadáson 25-en vettek
részt.

Azonkívül, hogy iskolai gyűjtésekben derekasan kivették részüket, 
kb. 40—50 cserkészünk g y ű jtö tt:

Hadi kölcsönre, melynek kamataiból szegény
sorsú cserkészeket segélyezünk ...............    150 K

Nemzeti Áldozatkészség szobrára....................  25 «
Kárpáti falvakra................................................ 100 «
Több jótékony célra kb........................... 150—200 K.

Ezenkívül könyveket, gyógyszereket stb.
Összejöveteleiken többször foglalkoztak háborús kérdésekkel, a 

harctéri helyzettel, stb., fokozottabb mértékben gyakorolták a térkép- 
olvasást, morzejeladást, rendgyakorlatokat stb., kirándulásaikon ezen
kívül a fedett megközelítést, tájékozódást. Hadijátékot is rendeztek.

9. A társadalom iskolánkkal a különféle hadijótékonyság révén 
élénk összeköttetésben volt; a szülők örömmel és érdeklődéssel vettek 
részt iskolánk ünnepélyein s hogy tanítványaink oly készségesek voltak 
minden háborús célú adakozásra, az szüleik bőkezűségének és áldozat
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készségének tulajdonítható, amivel irányt adtak gyermekeiknek a 
nemes emberbaráti szeretet önzetlen gyalorlására.

10. Ifjúságunkra a háború nemesítő hatást gyakorolt . Ha bármely 
órán a tárgy kapcsán háborús vonatkozásokat tárgyaltunk, a tanulók 
mélyen átérezték a mostani idők nagy, korszakalkotó hatását, melyet 
megéreznek úgy az egyes családok, mint egész országok. Különösen a 
történelem és irodalmi olvasmányok tárgyalása kapcsán merültek fel 
oly mozzanatok, melyek egyrészt mélyen bevilágítottak a múlt ese
ményei közé, másrészt új és tanulságos magyarázatát adták a most 
folyamatban levő világeseményeknek.

IV. Speciális helyi jelenségek a háborúval kapcsolatban.

Minthogy fővárosunk távol van a hadszínterektől, különös, rend
kívüli körülményekről nem számolhatunk be. A háború hatását leg
inkább a vendégintózet jelenléte tette érezhetővé a tanulmányi idő 
megrövidítése folytán s az által, hogy épületünkkel nem rendelkezhetünk 
oly korlátlan szabadsággal, mint béke idején, ami különösen ifjúsági 
egyesületeink működését korlátozta s bizonyos tekintetben megbéní
totta, a Dal- és Zeneegyesület kivételével, mely fokozottabb működést 
fejtett ki.

A háború hatása a tanulók létszámában csekély változást okozott. 
A második háborús tanévben tanítványaink száma 9-el növekedett. 
Néhány vidéki tanuló jött az ország különböző részéről, különböző 
társadalmi osztályokból valók. A beiratások után sokan akarták még 
gyermekeiket beiratni, különösen az I. és V. osztályba volt több jelent
kező. De iskoláinknak és az idejáró tanulóknak érdeke nem az, hogy 
tanítványaink száma növekedjék, hanem amennyire lehetséges, csök
kentessék. Hogy néhány osztályban erős volt a létszám, azt a háború 
okozta nehéz viszonyoknak tudtuk be.

Magántanulóink száma alig változott.



I .  B.

Isk o lán k  b ék és m u n k ája .

1. Az iskolaév kezdete. A sürgős teendők és intézkedések meg
tétele végett 1915 augusztus 80.-án tartottunk előértekezletet; szep
tember 1.-én voltak a javító vizsgák, 2. 8. 4.-én pedig a beiratások. 
A VII. kér. István-úti m. kir. állami főgimnázium szintén a mi épüle
tünkben tartotta a javító vizsgákat és beiratásokat szeptember 2. 3. és 4. 
napján. Szeptember 6.-án pótló és javító érettségi vizsgálatunk volt és 
szeptember 7.-én d. e. 9 órakor ünnepélyesen megnyitottuk a tanévet s 
szeptember 8.-án megkezdtük a rendes tanítást. Vendég intézetünk 
szeptember 11.-én délután osztályrendezést tartott 18 osztályban s a 
tanítást 13.-án délután fél három órakor kezdte meg. Ettől az időtől 
kezdve a két intézet testvériesen megosztozva egy épületben működött 
s kölcsönös jóakarattal és előzékenységgel iparkodtunk minden felmerülő 
nehézséget elhárítani; a kényelmetlenségeket szívesen viseltük el, mert 
tudtuk, hogy a délutáni tanítás a fővárosi viszonyok között úgy a 
tanárra, mint a tanulóra egyaránt terhesebb és fárasztóbb.

2. Iskolánk gyásza. Fájdalommal vettük hírül, hogy Schóltz Ágoston, 
aki iskolánknak sok éven át tanára és az 1875/76—1876/77 tanévek
ben igazgatója is volt, nyugalmazott tudomány egyetemi rendes tanár, 
elhunyt. Temetése 1916 május 8.-án volt Veszprémben. Testületünk itt 
rója le igaz kegyelete adóját az európai hírű tudós iránt, ki valamikor 
intézetünk ifjúságát oktatta a mathematikai tudományszakokban 
feledhetetlen buzgósággal és atyai szeretettel, majd utóbb a budapesti 
kir. magyar tudományegyetem kathedráján szerzett a magyar tudo
mányosság szolgálatában és fejlesztésében elévülhetetlen érdemeket. 
Emlékét minden időkben hálás tisztelettel fogja megőrizni főgim
náziumunk.

3. Tanári értekezletek. A háborús viszonyok folytán gyakrabban 
kellett értekezleteket tartanunk, de ezek megtartását is bizonyos tekin
tetben nehézzé tette az, hogy a vendég intézet által helyben és időben 
korlátozva voltunk. Tanulmányi ügyekkel és kérdésekkel, tanítványaink 
haladásával és magaviseletével, a fegyelmezés kérdéseivel és eszközeivel 
nem foglalkozhattunk olyan mértékben és módon, mint az iskolánk és 
testületünknek hagyományos szokása, elve. A nyilvános órákat sem
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tarthattuk meg e tanévben sem, de szándékunkban van az eljövendő 
béke nyugodt éveiben megtartani ezeket, mivel a tanítás egységességé
nek és pedagógiai kérdések ébrentartásának hathatós segédeszközeit 
látjuk bennük.

Tanácskozásainkban sokat foglalkoztunk a Kéller Terézia alapít
vány kérdésével. Többszörös értekezlet után végre a tanári kar 1916 feb
ruár 22-én Kéler Napóleon úr jelenlétében tartott tanácskozásán egy
séges, örvendetes megállapodásra jutott.

4. Új alapítványaink. Iskolánk alapítványai a háború alatt jelen
tékenyen gyarapodtak. Egyrészt a megszomorodott szülők, gyámok 
akarták elhunyt kedves fiaik endékét megőrizni és fenntartani iskolánk
ban, másrészt intézetünk iránt jóakarattal viseltető pártfogóink kivánták 
kifejezni jóindulatukat. A hadi emlék-alapítványok mindig büszkeségei 
lesznek intézetünknek. Az elhunyt ifjú hősök, Bendl Kálmán, Lederer 
István, Lőry Péter Andor és dr. Zsilinszky Tibor még nemrég kedves 
tanítványaink voltak. Emléküket a szülői szeretet a jótékonysággal 
kapcsolja össze, mely arra teszi hivatottá ez alapítványokat, hogy 
általuk késő nemzedékek előtt is ismert legyen az elhunyt hősök tisz
teletreméltó neve. Dr. budai Goldberger Antal nevét a testvéri szeretet 
teszi iskolánkban emlékezetessé, Nádasdy Andorét pedig az ifjúságot 
a harctéren is őszintén szerető nemes magyar ifjú fenkölt gondolkodása.

Ez alapítványokhoz méltán csatlakozik, mint hosszú időkre szóló 
monumentális alkotás Kéller Terézia alapítványa. Iskolánk életében oly 
nagyjelentőségű mozzanat ez, mint Várdombi Simonyi Ágoston alapít
ványa. Kéller Terézia úrnőről külön is megemlékszünk értesítőnkben 
s alapítólevelét a többivel együtt közöljük. Az ő alapítványának azon
ban különös fontosságot tulajdonítunk s örülnénk, ha azok a reményeink,, 
melyeket a jövőre vonatkozólag hozzá fűzünk, mind valóra válnának.

Boldogult Jóltevőnk már éveken át 400—400 koronával gyarapí
totta szertáraink dotációját, fejedelmi alapítványa azonban arra van 
hivatva, hogy iskolánk jövő fejlődését lényegesen elősegítse. Az alapít
vány jöved élmények egy része (évi 3000 K) a tanárok tanulmány- 
útjaira fog fordíttatni. Nagy jelentősége lesz ennek jövőben úgy taná
rainkra, mint tanítványainkra; hisz az oly tanár, aki közvetlen tapaszta
latból ismeri úgy a hazát, mint a külföldet, mennyi tapasztalatot, is
meretet, megfigyelést közölhet tanítványaival, amit tanulmány útján, 
könyvekből bajos megszerezni. És ha e világháború reánk nézve szeren
csésen végződik, akkor hazánk és fővárosunk a kelet és nyugat közötti 
világforgalom középpontjába kerül s nagy jelentőségű lesz, ha tanáraink 
jobban fogják ismerni úgy a keletet, mint a nyugatot s különösen fontos
nak tartjuk azt, hogy evangélikus tanáraink jól ismerjék Németországot, 
a protestantizmus hazáját, azt az országot, melytől a mostani háború
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nagy tanulságai szerint, békében úgy, mint háborúban legtöbbet tanul
hatunk.

Az alapítvány másik része (évi 6000 K) arra lesz hivatva, hogy 
a létesítendő Diák Otthon által szegénysorsú protestáns tanítványainkat 
anyagiakban úgy, mint szellemiekben egyaránt támogassa, közelebb 
hozza egymáshoz a tanítványt és tanárát s a közöttük lévő érintkezést 
bensőségesebbé téve jobban megvalósíthassa iskolánk ideális céljait. 
Ha Isten meghozza nekünk a diadalmas békét, ez alapítvány a jövő 
1916—17. tanévben fogja már áldásait éreztetni s örömünket különösen 
növelhetné, ha. úgy tekinthetnék ez alapítványt, mint oly jubiláris 
alkotást, mely a reformáció 400 éves emlékét van hivatva hirdetni. 
Alapítónk római katholikus vallásé volt, édesatyja pedig ágostai hit
vallású evangélikus ; ebben a körülményben is az új idők jelét látjuk, 
mely közelebb hozza egymáshoz a különböző vallású híveket Isten dicsőí
tésében és az egymást megértető igaz hazaszeretetben.

5. Valláserkölcsi, fegyelmi, tanulmányi állapot. Az ifjúsági isten
tiszteleteket havonként egyszer ez évben is Bereczky Sándor kartársunk 
tartotta fasori templomunkban. A protestáns ifjúsággal május 8-án 
járultunk az Ur asztalához. Más vallású tanítványaink is pontosan 
teljesítették vallási kötelességeiket.

Tanítványaink magaviseleté általában kielégítő v o lt; szigorúbb 
eljárást csak egy esetben kellett alkalmaznunk. Sajnálattal kell azon
ban megállapítanunk, hogy a tanulóknak nagy létszáma az egyes tanulóra 
nem előnyös. Nehezebb ilyen körülmények között az egyes tanuló figye
lemmel tartása és sok ellenőrizhetetlen befolyás is érvényesülhet. Több 
tanulón észrevehető volt, hogy az apa háborúba vonult, vagy nagyobb 
mértékben volt elfoglalva, minek folytán a gyermek a látókör szélére 
került. Oly dolgok ezek azonban, melyeknek javulása és előnyös változása 
a békétől remélhető.

Tanítványaink szorgalma megfelelő volt. A háború nagy eseményei 
között is hűen munkálkodtak kis körükben, melyben legfőbb követel
mény volt előttük a kötelességteljesítés. A rendes tananyagot iparkod
tunk a kiszabott terjedelemben elvégezni. A végzett taranyagot azon
ban a második háborús tanévben sem közöljük az értesítő tartalmának 
rövidítése céljából ; a magyar és német írásbeli dolgozatok tételeit az 
idén sem mellőzzük.

6. Egészségi állapot. Tanítványaink egészségi állapota elég kedvező 
volt. Hanninckét kitiltás érkezett az illető tisztiorvosoktól és csak 
tizennégy esetben volt az illető tanuló maga beteg. Az előző tanévben a 
kitiltások száma 21 volt. A hatóság 10 esetben desinficiáltatott egyes 
osztályokat ; 6 esetben a vendégiskola növendéke miatt, 4 esetben 
pedig saját tanulónk betegsége folytán.
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Ragályos szembetegség nem fordult elő. Himlőoltásról is gondos
kodtunk. A torna alól való felmentések száma az idén sem haladta meg 
a szokott mértéket. Az iskolaépület tisztántartására, fűtésére és szellőz
tetésére állandóan gondot fordítottunk. Dr. Bexheft Ármin iskola
orvosunk immár a második tanév alatt is távol volt kórházi szolgálatban. 
Helyettesítésére dr. Juba Adolf urat, a VII. kér. István-úti m. kir. 
állami főgimnázium iskolaorvosát kértük fel, kinek szives készségéért 
e helyen is köszönetét mondunk. Ó vizsgálta meg torna, alól való felmen
tést kérő tanítványainkat, tarto tt szemvizsgálatot, február havában 
pedig himlő ellen beoltotta jelentkező tanítványainkat ; orvosi tanácsait 
is több ízben vettük igénybe.

7. Iskolai ünnepélyek. A hagyományos egyházi és iskolai ünnepélye
ket ez évben is megtartottuk. A reformáció emlékünnepén ez évben is 
Bereczky Sándor tartott ünnepi beszédet; a reformáció emlékét Bókay 
Árpád VIII. o. tanuló is méltatta szabad előadásban. Március 15.-i ünne
pünket az idén is a háború nagy tanulságai tették emelkedett-ebbé. Ez 
alkalommal az ünnepi beszédet Dr. Loisch János tartotta. Az Ifjúsági 
Dal- és Zeneegyesület a Himnuszt, Die Wacht am Rhein-t és a Hunyadi- 
László egy részletét adta elő Dr. Bőhm Dezső vezetése alatt. Kovács Sán
dor VII. o. t. szavalta a Talpra magyar-t, Jákó Frigyes VIII. o. t. pedig A 
két honvéd-et szavalta ifj. Szász Károlytól. A Dal- és Zenéegyesület tagjai 
október 30.-án hangversenyt tartottak az Izabella-utcai Molnár-féle sebe
sült katonák lábbadozó otthonában. A kárpáti falvak felépítésére ugyan
ezen ifjúsági egyesületünk két matinét és két hangversenyt is rendezett. 
Május 1.-én megtartottuk a Kárpáti ünnepélyt. Az ünnepélyt örvendete
sebbé tette, hogy megjött ez alkalomra az északi harctérről Oppel József 
Imre kartársunk, aki tanulságos előadásban ismertette ifjúságunk és ven
dégeink előtt a Kárpátokban szerzett háborús tapasztalatait. Ez alka
lommal is közreműködött az Ifjúsági Dal- és Zeneegyesület énekkara. 
Szavalatokat adtak elő : Vilcsek Jenő VIII. o. t., Berzsenyi, A felkölt 
nemességhez ; Kovács Sándor VII. o. t. Ráció, Kerekes Márton ; Mil- 
tényi László V. o. t. Márkus, A svung című költeményt. Az igazgató is 
méltatta az ünnepély jelentőségét. A kárpáti falvak javára ez alkalommal 
eszközölt gyűjtés eredménye 600 K volt.

8. Szertáraink kibővítése. A háború második éve is eltelt, anélkül, 
hogy e tervünk keresztülvitelére gondolhattunk volna. Iskoláink régi 
nagylelkű jótevője azonban e nehéz időben sem feledkezett meg rólunk 
és tervünkről; Kéler Napóleon úr ugyanis ebben az évben is 2000 koro
nát ajándékozott erre a célra. Kéller Terézia úrhölgy e célú adományát 
most már nélkülözzük, de ő egy más, nagy alapítvánnyal tette nevét és 
emlékét feledhetetlenné iskolánk történetében.

Szertáraink kibővítésére szolgáló építkezésünk céljaira a törvény
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hozó-testület által már megszavazott 150,000 koronán kívül 27158‘38 
K-nyi összeg áll rendelkezésünkre.

9. Vetített képek bemutatása. A szemléltető oktatás -e kedvelt esz
közét ez évben is mellőzni voltunk kénytelenek. Csak egy gyámegyleti 
estélyen mutattunk be vetített képeket. Reméljük, hogy a békés idők
ben, úgy mint ezelőtt, gyakrabban rendezhetünk ilyen előadásokat.

10. Adományok. Iskolánk jótevő pártfogói a lefolyt tanévben is 
több kisebb-nagyobb összeggel támogatták jómagaviseletű, szorgalmas 
tanítványainkat. E jótevőink adományai következők voltak: báró 
Ohrenstein Henrik 300 K. Barta Arnold 100 K, Herzel Bernát 100 K, 
Oppel Imre 50 K, Névtelen 50—50 K, Dr. Rakonitz Gyula 150 K, Névtelen 
20 K, dalköri jutalomdíjul; Névtelen jutalomdíjul 50 K; Névtelen 20 K.

A Pesti Hazai Első Takarékpénztár a negyedik 3000 K-ás ala
pítványa II. részletéül 600 koronát adományozott.

A Főgimnáziumi Ifjúsági Segélyegyletnek az igazgató útján 
ajándékozott összegek a következők: Pesti Hazai Első Takarék- 
pénztár 200 K, Egyesült Budapesti Fővárosi Takarékpénztár 60 K. 
Lőbl Mór 13 K, Schneider Gyula 10 K.

Az alumneumban egy-egy tanuló mindennapi ebédjének költségét 
elvállalták : Hazay Ödönné úrnő, Dr. Hazay Olivér, Rátz íjászló és az 
Ifjúsági Segélyegylet.

A Tabitha jótékony nőegylet ez évben is két szegénysorsú tanulón
kat segélyezte téli ruhával és cipővel és 30 koronát adományozott ju ta
lom és pályadíjra.

Raffay Sándor lelkész úr díjtalanul küldte az igazgatói iroda 
részére a Budapesti Evangélikusok Lapját, Szimonidesz Lajos lelkész 
úr pedig az Evangélikus Lapot.

A m. kir. orsz. meteorologiai és földmágnességi intézet az idén is 
szíves volt térképes időjárási sürgönyjelentését napról-napra megküldeni.

A szertáraknak ju tta to tt adományokról a szertári jelentésekben 
számolunk el.

A nagylelkű adományokért fogadják az adományozók hálás 
köszönet ünket.

11. Hivatalos felügyelet éslátogatá-s. A nagym. vallás- és közoktatás
ügyi miniszter úr főfelügyeleti jogának gyakorlásával ez évben is Dr.Erődi 
Béla udv. tanácsos, kir. főigazgató urat bízta meg, aki hivatalos látoga
tását 1916 február 7-, 8., 9., 10. és 18. napján végezte s e hónap 19.-én a 
tanári karral értekezletet tartott, melyen beszámolva tapasztalatairól, 
egyszersmind megelégedését fejezte ki iskolánk munkássága felett.

Demjén Ilona tanárnő 1915 november 3.-án az I. A. osztályban, 
magyar órán gyermektanulmányi kísérletet tartott.

Rajtuk kívül nem kevésbbé szívesen látott, kedves vendégeink
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voltak a harctérről szabadságra hazatért Dr. Koch István és Oppel 
Imre kollégáink is. Látásuknak egyaránt örültünk tanárok úgy, mint 
tanulók. Épp úgy örültünk iskolánk volt kedves tanítványainak is, akik 
a harcztérről hazajövet el nem mulasztották, hogy bennünket fel ne 
keressenek. Megemlékezésük jól esett mindnyájunknak, épp úgy azoké 
is, akik a harctérről tábori lapjaikkal gyakran felkerestek bennünket. 
Mindnyájuknak őszinte szívből kívánjuk, hogy Isten vezérelje őket 
haza szerencsésen, diadallal őszinte barátaik igaz örömére.

12. Kirándulások.
Az V. osztály növendékei kirándultak Dr. Bőhm Dezső, Dr. 

Hazay Olivér és Mikola Sándor tanárok vezetésevei Fóth környékére, 
Dr. Bilinii Dezső vezetésével a Dobogókőre és Dr. Hittrich Ödön igazgató 
és Velten Armand tanárok részvételével ugyanazon tanárok vezetésével 
a Velencei-tóhoz és félnapra a Szt.-Endre-szigetre.

A VII. osztály tanulói május 7-én Dr. Loisch János vezetésével 
a Pilistetőn át kirándultak Esztergomba. Az útközben rendezett gyűjtés 
eredményét az intézeti vértes vitéz egy nagyobb lemezére szántuk. 
A kiránduláson résztvett tandíjmentes tanulók úti költségét (11 K 20 f) 
a kiránduló alapból fedeztük.

A V ili. osztály tanulói Mikola Sándor tanár és H ittrich 
Ödön igazgató vezetésével megtekintették a budapesti városi villamos 
vasút Kertész utczai telepét a hol Chátel Vilmos főtanácsos úr 
volt szives vezetni és magyarázatokat adni. Fogadja e helyen is 
hálás köszönetünket.

Dr. Kubacska András több ízben vezette tanítványait — osztá
lyonként — Budapest környékére botanizálás, rovargyűjtés és geolo- 
gizálás céljából; a 11a. osztály megtekintette a mezőgazdasági 
múzeumot is.

13. Vizsgálatok. Felettes hatóságaink jóváhagyásával a szokásos 
évzáró vizsgálatokat, tekintettel a háborús viszonyok okozta nehézsé
gekre, ez évben is mellőztük s ezek helyett az utolsó tanítási órákat 
általánosan feleltető összefoglalásokra fordítottuk. Felettes hatóságunk 
beleegyezésével a tanítást május 31.-én fejeztük be. A magán és pótló 
vizsgák június 11. és június 15. napjain voltak. A VIII. osztály vizsgáit 
május 13., 15., 16. napjain tartottuk : május 18.. 19., 20.-án voltak az 
írásbeli érettségi vizsgálatok, a szóbeliek pedig június 5. 6. 7. napjain. 
A záróünnepélyt június 3-án tartottuk meg.

14. Beiratások. A jövő évi beiratásokra vonatkozó tudnivalókat 
Értesítőnk XIV. fejezetében részletesen közöljük. Tanítványaink szüleit 
újból figyelmeztetjük arra, hogy a tandíjat legcélszerűbben postatakarék
pénztári befizetési lappal fizethetik be.
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ÚJ ALAPÍTVÁNYOK.

A J

Kéllei* T erézia  fő g im u á z iu in i a lap ítvány.

Az 1915. évi július hónap 29-én Budapesten elhunyt boldog- 
emlékű Kéller Terézia úrhölgv 1912. évi január hó 6-án Dr. Charmant 
Oszkár budapesti kir. közjegyző előtt 17/1912. ügyszám alatt okiratba 
foglalt végakaratának IT c. pontja szerint a következő rendelkezést 
tette :

«A Magyar Földhitelintézetnél levő záloglevél-letétet 25%-a erejéig 
p pesti ág. hitv. v vang. magyar egyházközségnek a Budapesten VII. kér. 
Városligeti-fasor 19—23. sz. alatt fekvő új főgimnázium céljaira hagyo
mányozom.»

«Ezen hagyományból az en nevemet viselő alapítvány létesíftes- 
sék és ez az alapítvány úgy alakíttassák, hogy ötven egymásután követ
kező éven át, csak % része az évi jövedelemnek fordíttassék a megfelelő 
alapítványi célokra, míg az évi jövedelemnek maradékos egynegyed
része a vonatkozó alapítványi tőkevagyonhoz csatoltassék.»

«Az alapítványnak minden más feltételeit, különösen az alapít 
ványi vagyon elhelyezését és kezelését, a jövedelemnek azon keretek 
közt leendő felosztását, melyek közt a hagyományos tevékenységét ki
fejti, tehát afelől, hogy a jövedelmek milyen tárgyi vagy személyi célokra 
fordíttassanak, utóbbi esetben, mely személyek mily feltételek nvúlett 
részesíttessenek : végrendeleti végrehajtó állapítja meg, kinek kizárólagos 
feladata legyen az alapítólevelek és alapszabályok megállapítása is és 
kinek ezen alapítványok felállítása tekintetében ugyanazon jogköre 
legyen, mely magát az alapítót törvény szerint megilleti.»

A végakarat VII. c. szerint : «Általános örökösömmé kinevezem: 
egyharmad rész arányában a pesti ág. hitv. evang. magyar egyház- 
községet, azzal a kikötéssel, hogy az örökrészt is, ugyanazon célra for
dítsa, mint a neki II. c. alatt hagyott előhagyományt.»

A végakarat X. második kikezdése szerint : «vagyonom időközi 
jövedelméből viselendő: esetleges szenvedőségeim, betegségem és 
temetésem költsége, valamint a hagyaték rendezésével és a végrendelet 
végrehajtásával felmerült költségek. A valószínű felesleg azonban 
általános örököseimet, tehát egyharmadrészben a pesti ág. hit v. evang. 
magyar egyházközséget illeti.»

Alólírott végrendeleti végrehajtó ezen megbízás folytán úgy a
II. c. alatti előhagyományt, mint a VII. c. és X. alatt öröklött vagyon-
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nak a budapesti ág. hitv. evang. fasori főgimnázium céljaira mi módon 
való felhasználása, kezelése és az egyéb megkívántató feltételek meg
állapítása tekintetében, a következőkben mutatja be az idevonatkozó

alapítólevelet. .

1. Az alapítvány mindenkoron az örökhagyó nevét viseli. Címe : 
«Kéller Terézia főgimnáziumi alapítványa.» Az alapítvány e címen külön 
kezelendő, elkönyvelendő, amiért is a pesti ág. hitv. evang. magyar 
egyházközség egyéb vagyonával egybe nem kapcsolható, az egyház- 
község évi jelentésében erről az alapítványról szóló elszámolás mindég 
külön kimutatandó.

2. Az alapítvány célja és rendeltetése.
Ha a budapesti ág. hitv. evang. főgimnázium jelenlegi helyzetét 

szemügyre vesszük, két olyan hiányt látunk, mely orvoslásra vár. Az 
egyik az — s ez bizonyára jelentékeny hátrány az államiakkal szemben — 
hogy ezen főgimnázium tanárai anyagi eszközök hiányában tanul máin i 
útra nem mehetnek, holott ez régi tapasztalatok és ismeretek felújításá
nak, újabbak szerzésének, valamint az előadás élénkségének és hatha
tóssá tételének egyik fontos, — némely tárgynál feltétlenül szükséges 
eszköze.

A második hiány pedig abban áll, hogy ezen intézet — minthogy 
anyagi eszközei nincsenek — kevésbbé támogathatja az ág. hitv. evang. 
felekezethez tartozó, szegénysorsú ifjakat, mint ahogy ezt a vidéki, régibb 
protestáns intézetek az egész magyar társadalom nagy hasznára tették 
a múltban és tehetik mai nap is.

Már pedig ezen intézet kötelékébe tartozó protestáns ifjak jelenté
ken y hányada is szűkös anyagi viszonyok között él, kellő anyagi eszközök 
s erkölcsi támogatás hiányában egy-egy tehetséges talán el is kallódik, 
de bizonyos, hogy a protestáns ifjúság e szegényebb része jelenleg nem 
egyforma feltételek mellett folytatja a versenyt, különösen az intéze
tünket, nagy számban látogató és jóval előnyösebb anyagi helyzetben 
levő más vallású ifjúsággal.

E régóta érzett hiányt kell most, midőn alkalom nyílik reá, meg
szüntetni a Kéller Terézia alapítvány azon részével, mely már most is 
felhasználható. Ezek az intézmények megfelelnek az alapítványt tevő 
feledhetetlen emlékű iirnő nemes intencióinak s egyúttal legméltóbb 
hirdetői lesznek fenkölt gondolkozásának és nevének nemzedékről nemze
dékre nemcsak azok előtt, kik az ő alapítványából létrejött intézmények 
jótéteményeiben részesülnek, hanem mindazok előtt, akik a magyar 
nemzeti közművelődés ügyei iránt érdeklődnek. Ezekből kifolyólag:

A Kéller Terézia alapítványnak célja: a budapesti ág. hitv. 
evang. főgimnázium tanári testületét nevelői, tanítói s tudományos 
munkásságában megfelelő intézmények létesítése által anyagilag támo
gatni.

Az alapítvány intézményei :
I. tanulmányi ösztöndíjak.
II. diák-otthon.
III. internátus jövőbeni megalkothatására szolgáló alap meg

teremtése.
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I. Tanulmányi ösztöndíj.

A) Az intézmény feladata a tanárok tudományos és paedagógiai 
képzettségének előmozdítása, tudományos működésük elősegítése.

B) E célra a Kéller Terézia alapítvány évenként 3000 K tanul
mányi ösztöndíjat adományoz.

Ez összegből a tanárok a helyi rangsor szerint és rangsoron kívül 
részesülnek.

A helyi rangsor szerint minden évben 3 tanár végezhet leg
feljebb 5 hétig tartó tanulmányi utat a szabályzatban megállapított 
díjszabás szerint. Az intézet tornatanára a rangsorban azt a helyet 
foglalja el, mely őt az intézetnél eltöltött évei alapján megilleti.

A 3000 K-ból fennmaradó összeg a rangsor tekintetbevétele 
nélkül a szabályzatban foglalt módozatok és díjszabás alapján adható 
ki a kérvényező tanároknak.

Aki a helyi rangsoron kívül kapott tanulmányi ösztöndíjat, az a 
rangsor szerinti tanulmányi ösztöndíjra való jogát el nem veszíti.

A tanári kar minden egyes tagjának egyformán alkalma legyen 
e szünidei tanulmányi ösztöndíj segítségével tanulmányokat folytatni,' 
illetőleg ismereteit gyarapítani. De viszont őrködnie kell a tanári kar
nak afelett is, hogy a megszavazott összeg tényleg arra fordíttassék, 
amire az alapítólevél rendeli, tudniillik tanulmányok végzésére és ismere
tek gyarapítására, azért tehát elsősorban mindig az iskola érdekeit, 
kell szem előtt tartani.

A rend s sorrend, vagyis a tanárok helyi rangsora betartása 
mellett csakiseaz alapítványi bizottsághoz való bejelentés szükséges, 
míg azon tanárok, akik sorrenden kívül hosszabb, tehát félévi, vagy 
különös méltánylást érdemlő esetekben egész évre, de még több rövid 
időre terjedőleg is tanulmányi ösztöndíjakat óhajtanak elnyerni, a tanári 
kar útján a Kéller Terézia alapítványi bizottság elé terjesztik kér
vényüket. A kérvényhez csatolandó a tanulmányi rit vagy tudomá
nyos munkásság célja és általános tervezete, valamint az igényelt költsé
gek jegyzéke.

G) A tanulmányi ösztöndíj igényelhető összegének megállapí
tási módjára, a kérvények benyújtásának idejére vonatkozólag a tanári 
testület az idecsatolt és jelen alapítólevél kiegészítő részét képező sza
bályzatot alkot, mely hat évenként revízió alá vehető.

D) A tanulmányi ösztöndíjban részesülő tanár, a tanári karnak 
és a Kéller Terézia alapítványi bizottságának, tanulmányairól jelen
tést tesz. Kívánatos, hogy irodalmilag, vagy előadás keretében is 
beszámoljon.

E) Ha valamely évben az alapítvány jövedelmének erre a célra 
rendelt része fel nem használtatnék, akkor az ugyanezen célra, a következő 
években kerül kiosztásra.

F) Az alapítvány élvezetének szempontjából a tanári kar tagjaiul 
tekintendők az intézet mindama rendes tanárai, kik az országos tanári 
nyugdíjintézet hatáskörébe eső tanszéket töltenek be.

Értesítő 1915—1910. évről. 3



34

II. Diákotthon.

A) A diák-otthon célja az intézet nevelőtanító munkásságának 
intenzivebbé tétele, különösen pedig az intézetbeli protestáns tanulók 
tanulásának elősegítése, tehetségeiknek és ügyességüknek összhangzatos 
fejlesztése.

B) E cél elérésére a következő intézkedések szolgálnak :
a) A diák-otthon tagjai iskolai tanulmányaikat, gyakorlataikat, 

feladataikat megfelelő vezetés és felügyelet mellett a diák-otthon helyi
ségeiben végzik.

b) A felügyelő tanárok a diák-otthon tagjainak tanulmányait 
ellenőrzik, megbeszéléseket folytatnak velük, melyeknek célja az ismere
teik között mutatkozó hézagok pótlása és áthidalása, a tanulmányok 
és hajlamok irányítása, a szellemi látókör tágítása, az erkölcsi alapon 
nyugvó világnézet fejlesztése és megszilárdítása.

c) A rendes tanulmányok és megbeszélések után fennmaradó 
időben a diák-otthon tagjai nemes szórakozásra nyernek alkalmat, — 
kézügyességüket pedig rendszeres műhelyi (laboratóriumi) gyakorlatok
kal fejleszthetik.

G) A főgimnázium a diák-otthon céljaira tanuló helyiségeket, 
társalgót és műhelyt, ezek fűtését és világítását bocsátja díjtalanul 
rendelkezésre, amire a végrendeleti végrehajtó az iskolát fenntartó 
egyházat ezúttal különösen is felkéri.

D) A diák-otthon személyi és dologi kiadásainak fedezésére a 
Kéller Terézia alapítvány évi kamataiból évenként 6000 koronát bocsát 
rendelkezésre.

E) A diák-otthon élén egy vezető tanár áll, kit a tanári testület 
három évenként választ. A felügyeletet rajta kívül rendesen az intézet 
négy tanára végzi, kiknek beosztását — szakcsoportok és egyéni kívánsá
gok lehető tekintetbe vételével — az igazgató előterjesztésére a tanári 
testület határozza el évről-évre. E felügyeletben egyes tanárok újból 
csak úgy kerülhetnek sorra, ha a megelőző ciklusban már a tanári kar 
mindama tagjának alkalma volt részt venni, ki benne tényleg részt venni 
óhajtott. A diák-otthon felügyeletében résztvesznek a tanulmányi 
ösztöndíj I. fejezet F)  pontja szerint jogosított rendes tanárok ; a helyet
tes tanár pedig a cikluson belül a részvételi jog tekintetében elődje 
helyére lép.

F) A vezető tanár és a felügyelő tanárok egyenként és évenként 
600 (hatszáz) korona tiszteletdíjban részesülnek. Ha a vezető tanár a 
sorrend szerint felügyelő tanárként is működik, a felügyelő tanárok 
díjában is részesül. Ezen tiszteletdíjak ötször 600 = 3000 koronát 
vesznek igénybe. A Kéller Terézia alapítvány kamatainak a diák-otthon 
céljára szánt és fennmaradó 3000 korona összegéből 1600 korona a 
nevelők díjazására és a diák-otthon dologi kiadásaira fordíttatik. Míg 
pedig 1400 korona a már most meglevő diák ebédasztal kibővítésének 
céljára szolgál oly módon, hogy minden iskolai napon legalább hat 
gimnáziumi protestáns diák kapjon ebből az intézetben ebédet.

G) A diák-otthonban résztvevő tanulók viselkedésére az intézet 
rendes iskolai törvényei az irányadók. A rend és fegyelemtartás ügyeit 
elsősorban a vezető tanár intézi.



35

H) A vezető tanár és a felügyelő tanárok működésére vonatkozó
lag a rendtartásnak a tanárokra vonatkozó intézkedései az irányadók.

J)  A tanári testület a diák-otthonba való felvételre, a vezető
tanár és a felügyelő tanárok teendőire, a tanulási és foglalkoztatási 
rendre vonatkozó szabályzatot dolgozott ki, mely csatolva a jelen 
alapítólevél mellékletét képezi. Az idők folyamán esetleg szükségesnek 
mutatkozó revízióra a tanári kar és az alapítványi bizottság fóruma 
illetékes.

III. Internátus megalkothatására szükséges alap megteremtése.

A Kéller Terézia alapítványnak a harmadik pontban minimálisan 
megállapított 12,000 koronán felüli évi jövedelme külön kezelendő és 
gyümölcsöztetendő mindaddig, míg a főgimnázium kiegészítésére felette 
szükséges és üdvös internátus akár ez alapból önállólag, avagy a fenn
tartó egyház más alapjával egyesítve felállítható leszen. E cél meg
valósítására szolgál nemcsak az addig itt gyűjtött összeg, hanem az 
internátus létesítése utáni időtől kezdődőleg a fenti 12,000 korona fix 
évi jövedelmet meghaladó évi többlet-jövedelem is.

3. Az alapítványt kezelő hatóság: a pesti ág. hitv. ev. magyar 
egyházközség közgyűlése.

4. Az alapítvány törzsvagyona a következő tételekből á ll :
A II. c , végrendeleti pont szerint, előhagyomány fejében :
A Magyar Földhitelintézetnél (Budapest, V., Bálvány-utca 7.) 

letétben levő.
a) 250,000 korona névértékű intézeti 4%-os korona záloglevél

ből és pedig 25 darab 10,000 koronás címletekben, melyeknek szám ai: 
21,337, 21,620, 22,000, 22,097/8, 22,359, 22,969/70, 23,939, 24,168, 
24,388, 24,391/400, 25,506 7, 25,978, 9, ezeknek 1917-ben január 1-én 
esedékes első szelvényeivel.

b) 16,400 korona névértékű intézeti áVa °/o-os korona záloglevélből 
és pedig 1 darab 10,000 koronás címletben, melynek száma 649, 3 darab 
2000 koronás címletben, melyeknek számai: 2532/3, 2790 és 2 darab 
200 koronás címletekben, melyeknek számai: 2512.3, ezeknek 1916-ban 
november 1-én esedékes első szelvényeivel.

c) 1017 korona 27 fillér készpénzből, mint az előbbi a) és b) pont 
alatti értékpapír-csoportnak arányos gyümölcse, örökhagyó halála napjáig 
számítva.

d) 369 korona 75 fillér készpénzből, mint az intézetnél örök
hagyó nevén vezetett folyószámlán álló követelés 25%-a.

A VII. c. végrendeleti pont szerint hagyományozott vagyon 
fejében :

Az Egyesült Budapesti Fővárosi Takarékpénztáránál (Budapest,
V., Dorottya-utca 4.) letétben levő:

e) 16,700 korona névértékű 1914. évi 6%-os magyar királyi 
állami járadékkölcsönből (első hadikölcsön) az 1916. évben november 
1-én esedékes első szelvényeivel. Az idetartozó kötvények számai a 
következők : 1 darab 10,000 koronás 26,012 számú, 1 darab 5000 koronás, 
4653. sz., 1 darab 1000 koronás 179,698. sz., 7 darab 100 koro
nás 440,218—224-ig.

3*
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f) 16,700 korona névértékű 1915. évi 51/2%-os magyar kir. állami 
jéradékkölcsönből (második hadikölcsön) az 1916. évben december 
1-én esedékes első szelvényeivel. Az idetartozó kötvények számai a 
következők : 1 darab 10,000 koronás 24,061 sz., 1 darab 5000 koronás 
10.687. sz., 1 darab 1000 koronás 5188. sz., 7 darab 100 koronás 
10,283—289-ig.

A végrendeleti végrehajtónál letétben :
g) 2294 korona 50 fillér sorsjegyekben és pedig:

7 darab 3480 20.. 3662 40., 4596 47.. 4596/49.,
4616/28., 5258 21. és 5359/50. sz. Pesti Hazai 
Első Takarékpénztár Egyesület nyeremény
kötvénye á 101-50 K ........................................  710'50 K

1 darab 3154/19. sz. 1864. évi nyeremény sors
jegy.......................................................................  336'— «

2 darab 4060/52. és 2748/63. sz. osztrák hitel sors
jegy........................................    964-- «

1 darab 2916 72. sz. Tisza sorsjegy........................  284‘— «

h) 518 korona 45 fillér készpénzben, a legkisebb nyereményekkel 
kihúzott sorsjegyek fejében.

i)  A végrendelet X. fejezet pontjai szerint a hagyatéki vagyon 
örökhagyó halála napja utáni egy év alatt felszaporodott jövedelmi 
feleslegnek az örököst megillető részét, ezidőszerint megállapítani 
lehető nem lévén, — ezt a pesti ág. hitv. evang. magyar egyházközség 
közgyűlésileg meghatalmazott képviselője a végrendeleti végrehajtóval 
együtt fogja pótlólag megállapítani és az alapítólevélre rávezetni.

5. Az alapítványnak úgy jelenlegi, mint pedig 50 éven át a harma
dik pontban megállapított tőkésítés által meggyarapított mindenkori 
vagyona, amely utóbbi a törzsalapítványtól különállóan kezelendő és 
állaga félévről félévre különállóan is feltüntetendő leszen, a magyar föld
hitelintézetnek az abban az időben forgalomban levő és legjobban jöve
delmező zálogleveleibe helyezendő, de a már meglevő záloglevelek 
csakis kisorsolásuk esetén cserélendők fel olyanokkal. Az alapítványnak 
fentebb kimutatott egész törzsvagyona és évek hosszú során át való 
gyarapodása állandóan a magyar földhitelintézet kezelésében és meg
őrzésében hagyandó meg. Ennek az alapítványnak, valamint jövedelmé
nek kezeléséért sem a pesti ág. hitv. evang. magyar egyházközség, sem 
a Magyar Földhitelintézet a postai és hasontermészetű készkiadásokon 
kívül egyebet nem számíthat fel. Ennek a pontnak intézkedésében 
mindaddig nem történhetik változás, míg a Magyar Földhitelintézetnek 
mai elsőrendű bonitása megmarad.

6. Az alapítvány vagyonállagónak sértetlen fenntartása azáltal 
van biztosítva, hogy a vagyonállag a Magyar Földhitelintézetnél van 
letétbe helyezve és hogy a Magyar Földhitelintézet fogja az alapítvány 
vágyónál! agát az alapítványi hatéiság ellenőrzése" mellett kezelni.

7. Az alapítvány jövedelmei évenként július 1-től június 30-ig 
számolandók el. A törzsalapítvány minimálisan számított kamata 
teszen évente 12,000 koronát. A jövedelemhez ezenfelül hozzá számí
tandók a sorsolt címleteknek sorsolatlan darabokkal történendő pótlásá
ból eredő különbözeti összegek is. Az alapítvány évi jövedelmeiből 
évenként 3000 korona egymásután következő 50 éven át a mindenkori
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félévi kamatokkal együtt az alapítvány vagyonához csatolandó azaz 
tőkésítendő. Az évi 9000 koronát tevő ezenfelüli évi jövedelem pedig a 
következő 50 év folyamán a 2. pontban körülírt célra fordítandó leszen.

8. A Kéller Terézia főgimnáziumi alapítványa az itt részletesen
2. pont I., II. és III. alatti fejezetekben körülírt célok megvalósítására 
szolgál oly módon, hogy az ott egyenként felemlített összegek állanak 
rendelkezésére már az 1916—1917. iskolai évtől kezdődőleg 50 egymás
után következő éven át, — azontúl pedig az időközi tőkésítés által 
meggyarapított egész vagyonállomány kamat-összegének egyharmad- 
része a 2. III. alatti internátust illeti meg egyedül, míg a kétharmad
rész kamat-összegből minden egyes I., II. és III. alatti intézmény 
ugyanazon arányban részesül, mint amilyen részese volt a törzsvagyon 
kamatjövedelmének élvezetében előzőleg.

9. Alapítványi bizottság. Az alapítvánnyal összefüggő ügyeket 
autonom hatáskörrel a Kéller Terézia főgimnáziumi alapítványi bizott
ság végzi. Főfeladata felügyelni arra, hogy az alapítvány évi kamatai 
az alapítólevélben kifejezett intencióknak megfelelően használtassanak 
fel. Jóváhagyja a tanulmányi ösztöndíjra és a diák-otthonra vonatkozó — 
a tanári testület által alkotandó szabályzatokat, határoz a tanulmányi 
ösztöndíjért benyújtott kérvények ügyében, utalványozza a meg
szavazott tanulmányi ösztöndíjakat s utalványozza a diák-otthon 
vezetőjének és felügyelő tanárainak tiszteletdíjait és a diák-otthon 
egyébb személyi és dologi kiadásait.

A bizottság hét tagból á l l : az alapítványi hatóság részéről ki
küldendő három tag, a főgimnázium tanári kara részéről két tag és az 
igazgató, a bizottság elnöke pedig a fenntartó egyházközség egy tagja. 
Mindezeknek megbízatása a magyar egyház tisztviselői választására 
vonatkozó gyakorlatnak megfelelően hat évre szól.

Az alapítványi hatóság az alapítványi bizottságba általa ki
küldendő három tagot és az elnököt a tudomány és iskolaügy terén ki
váló érdemeket szerzett férfiak közül választja. Kívánatos, hogy e 
választáson a főgimnázium tanárai szavazatjoggal bírjanak. A bizottság 
két tanári tagját a tanári kar választja a saját kebeléből, megbízatásuk 
nyugdíjba vonuláskor megszűnik. A megüresedett tagsági helyet az 
illetékes testületek által két hónapon belül be kell tölteni, de ezen időn 
belül is, valamint hosszabb ideig tartó akadályoztatás esetében, helyette
sekről a megnevezett kiküldő testületek tartoznak gondoskodni.

A bizottság a felmerülő szükségnek megfelelő számú ülést tart. 
Az üléseket a főgimnáziumi igazgató előterjesztésére az elnök hívja 
össze. Évenként legalább két ülés tartandó. A tanulmányi ösztöndíj 
és a diák-otthon bevételeiről és kiadásairól számadást, üléseiről jegyző
könyvet vezet a bizottság. Egész évi működéséről pedig a budapesti 
ág. hitv. evang. magyar egyház tanácsának írásbeli jelentést tesz.

10. Ha a budapesti ág. hitv. evang. fasori főgimnázium a mostani 
ág. hitv. evang. fenntartó egyháztestület helyett más fenntartó hatóság 
jogkörébe megy át és protestáns jellegét ezáltal elveszti, akkor a főgimná
zium a Kéller Terézia alapítvány kamatainak a 2. és 8. pont alatti 
célokra való élvezetét végleg elveszti.

E sajnálatos esetben köteles a pesti ág. hitv. evang. magyar 
egyházközség, a lehető legrövidebb idő alatt, egy tisztán protestáns 
jellegű internátust a Kéller Terézia alapból felállítani, hogy ezáltal
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gimnáziumának elvesztése vallási szempontból ellensúlyozva és pótolva 
legyen.

Ez intézmény felállítliatására és fenntartására rendelkezésére 
áll a Kéller Terézia alapítványnak egyelőre azon kamatjövedelme, 
amelyet az elvesztett gimnázium élvezett és továbbá azon egész tőke
összeg, mely az itteni 2. III. pont szerint ilyen intézmény megterem
tésére 1916. év óta összegyűlt ; a 7. pontban körülírt 3000 koronának 
50 éven át történt tőkésítési ciklus befejezte után pedig, rendelkezésére 
áll a Kéller Terézia alapítvány egész vagyonállagának kamatösszege, 
mely csakis e célt szolgálni lesz hivatva.

Ezen internátusbán elsősorban elhelyezést nyernek szegénysorsú 
ág. hitv. evang. középiskolai tanulók ingyenesen, de felvehetők fizetéses 
de csakis protestáns vallású gimnáziumi és más középiskolai tanulók 
is. Ez intézmény ügyeit a pesti ág. hitv. evang. magyar egyházközség 
tanácsa intézi.

11. Ezen alapítólevél három eredeti példányban állíttatik ki, melyek 
mindegyike a pesti ég. hitv. evang. magyar egyházközség közgyűlésé
nek elfogadási záradékával látandó el. Egyik a kiállítót, másik a pesti 
ág. hitv. evang. magyar egyházközséget, a harmadik a felettes hatóságot 
illeti meg. A kellő eljárás és ellenőrzés gyakorolhatása céljából, az alapító- 
levél egy-egy másolata kézbesítendő a Magyar Földhitelintézetnek, az 
iskolát fenntartó képviselőtestületnek, a pesti ág. hitv. evang. magyar 
egyház elnöksége, tisztikara és tanácsa minden tagjának, nemkülönben 
a budapesti ág. hitv. evang. főgimnázium tanári karának.

Budapest, 1916. évi március hó 25-én.
Kéler Napoleon s. k.

A pesti ág. hitv. ev. magyar egyházközség közgyűlése a fenti 
alapítólevelet elfogadja és jóváhagyja azzal, hogy az alapítólevél szerint 
őt illető jogokat és őt terhelő kötelezettségeket az 1904. évi június 27-én 
tartott közgyűlésén elfogadott szabályrendelet értelmében és amíg ez 
fennáll, a budapesti deáktéri ág. hitv. testvéregyházak képviselőtestüle
tére ruházza át ; — de egyben kijelenti, hogy a Kéller Terézia alapít
vány úgy törzs, mint tőkésítés által meggyarapított vagyonállagának 
hiánytalan fennállásáért — ezen átruházás időtartama alatt is — a 
pesti ág. hitv. ev. magyar egyház, mint az alapítvány tulajdonosa, 
mindenkoron elsősorban felelős marad.

Kelt Budapesten, a pesti ág. hitv. evang. magyar egyházközség 
1916. évi március 25-én tartott közgyűléséből.

Dr. Mágocsy-Dietz Sándor s. k. egyházfelügyelő, világi elnök. 
Kaczián János s. k. esperes-lelkész, egyházi elnök. (P. H.).
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B)

Alapítólevél.

1915. évi március 7.-én a kárpáti harcokban lelte hősi halálát 
Kálmán fiam, aki a budapesti ág. hitv. ev. főgimnáziumban töltött 
évekre, mint annak volt tanítványa, mindenkor hálával emkékezett 
vissza. Ennek a hálának akarok kifejezést adni azáltal, hogy a névtelen 
sírban, idegen földben nyugvó fiam emlékére egy ösztöndíjalapítványt 
létesítek.

Az alapítványra vonatkozólag a magyarországi ág. hitv. ev. 
egyházegyetem által alkotott és az alapítványokról szóló szabályrende
let 18. és következő §§-ai értelmében a következő

alapítólevelet
állítom ki.

1. Az alapítvány neve : «Bendl Kálmán emlékalapítvány».
2. Az alapítvány célja, hogy annak évi kamatai minden esztendő

ben a budapesti ág. hitv. ev. főgimnázium egy jó magaviseletű, evangéli
kus vallású, lehetőség szerint hadiárva tanulójának adassanak ki.

8. Az alapítványi hatóság a budapesti deáktéri ág. hitv. ev. test
véregyházak képviselőtestülete.

4. Az alapítvány vagyonállaga 500 korona névértékű 6%-kal 
kamatozó hadikölcsön-kötvény, amely a budapesti deáktéri ág. hitv. ev. 
testvéregyházak által megállapított pénztárkezelési szabályok szerint 
kezelendő.

5. Az alapítvány vagyonállaga a budapesti deáktéri ág. hitv. 
ev. testvéregyházak egyéb alapjaival együtt az egyesült budapesti 
fővárosi takarékpénztárnál van letétbe helyezve.

6. Az alapítványról külön számadás vezetendő, amely az alapít
ványi hatóság által kiküldött számvizsgáló bizottság által megvizsgálva, 
utóbbinak jelentése kapcsán terjesztendő az alapítványi hatóság elé.

7. Az alapítvány kamatjövedelme évenként a záróünnepély 
alkalmával hivatkozással a háborúban hazáért hősi halált halt Bendl 
Kálmán emlékére adandó ki a budapesti ág. hitv. ev. főgimnázium 
egy jó magaviseletű, evangélikus vallású, lehetőleg hadiárva tanulójának.

8. A főgimnázium netáni államosítása esetén az alapítványi 
hatóság állapítja meg, hogy az alapítvány jövedelme mely iskolai, eset
leg egyházi célra lesz fordítandó.

Minek hiteléül az alapítólevelet három eredeti példányban ki
állítottam, amelyek egyike a budapesti Deáktéri ág. hitv. ev. testvér- 
egyházak levéltárában őrzendő meg, másik példánya a budapesti ág. 
hitv. ev. egyházmegyéhez terjesztendő fel, harmadik példánya pedig 
nekem adandó ki.

Kelt Budapesten, 1916. évi március 31.

líendl K álm án hadiem lékalapítvány.

Bendl Henrik.
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C)

Alapítólevél.

Dr. budai G oldberger A ntal em lékalapítvány.

Alólirott Dr. budai Goldberger Leo, megboldogult fivérem néhai 
Dr. budai Goldberger Antal emlékét egy 1000 koronás ösztöndíjalapít
vánnyal kívánom megörökíteni abban a főgimnáziumban, amelyben 
felejthetetlen fivérem, valamint én magam is középiskolai tanulmányain
kat végeztük.

Erre az alapítványra vonatkozólag a magyarországi ág. hitv. ev. 
egyházegyetem által alkotott és az alapítványokról szóló szabályrende
let 18. és következő §§-ai értelmében a következő

alapítólevelet
állítom k i :

1. Az alapítvány neve : «néhai Dr. budai Goldberger Antal emlékére 
tett ösztöndíjalapítvány».

2. Az alapítvány célja, hogy annak évi kamataiból valláskülönb
ség nélkül a budapesti ág. hitv. ev. főgimnáziumnak az a tanulója ösztön- 
díjaztassék, aki a kémiában, esetleg a fizikában kiváló előmenetelt 
képes felmutatni.

3. Az alapítványi hatóság a budapesti deáktéri ág. hitv. ev. 
testvéregyházak képviselőtestülete.

4. Az alapítvány vagyonállaga egy darab egyesült budapesti 
fővárosi 4V« %-kal kamatozó 1000 korona névértékű záloglev 1, amely a 
budapesti deáktéri ág. hitv. ev. testvéregyházak által megállapított 
pénztárkezelési szabályok szerint kezelendő.

5. Az alapítvány vagyonállaga a budapesti deáktéri ág. hitv. ev. 
testvéregyházak egyéb alapjaival együtt az egyesült budapesti fővárosi 
takarékpénztárnál van letétbe helyezve.

6. Az alapítványról külön számadás vezetendő és ez az alapítvá
nyi hatóság által kiküldendő számvizsgáló bizottság által megvizsgálva, 
utóbbinak jelentése kapcsán terjesztendő az alapítványi hatóság elé.

7. Az alapítvány évi jövedelme az évzáró ünnepély alkalmával 
hivatkozással néhai dr. budai Goldberger Antal emlékére a budapesti 
ág. hitv. ev. főgimnázium annak a tanulójának ösztöndíjazására fordí
tandó, aki a kémiából, esetleg a fizikából kiváló előmenetelt képes fel
mutatni.

8. A budapesti ág. hitv. ev. főgimnázium netáni államosítása 
esetén az alapítványi hatóság állapítja meg, hogy az államosítás után az 
alapítvány jövedelme mely iskolai, esetleg egyházi célra lesz fordítandó.

Minek hiteléül az alapítólevelet három példányban kiállítottam, 
amelyek egyike a budapesti deáktéri ág. hitv. ev. testvéregyházak 
levéltárában őrzendő meg, másik példánya a budapesti ág. hitv. ev. 
egyházmegyéhez terjesztendő fel, a harmadik, a budapesti deáktéri 
ág. hitv. ev. testvéregyházak képviselőtestületének elfogadási záradéká
val ellátott példánya pedig nekem adandó ki.

Kelt Budapesten 1916. évi április 17.-én.
Dr. budai Goldberger Leo.
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Alapítólevél.

Lederer István hadiem lékalapítvány.
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Alólírott Lederer Arthur a háborúban hősi halált halt felejthetlen 
István fiam emlékét egy 4000 koronás ösztöndíjalapítvánnyal kívánom 
megörökíteni abban a főgimnáziumban, amelyben az északi harctéren 
életét a hazáért feláldozott kedves fiam középiskolai tanulmányait 
végezte.

A budapesti deáktéri ég. hitv. ev. testvéregyházak képviselő
testülete, mint a budapesti ág. hitv. ev. főgimnázium fenntartó ható
sága, az alapítványt elfogadván alólírott a magyarországi ág. hitv. ev. 
egyházegyetem által alkotott és az alapítványokról szóló szabály- 
rendelet 18. és következő §§-ai értelmében az alapítványra vonatkozólag 
a következő

alapítólevelet
állítom ki.

1. Az alapítvány neve : «néhai Lederer István emlékére tett ösztön
díjalapítvány».

2. Az alapítvány célja, hogy annak kamataiból valláskülönhség 
nélkül a budapesti ág. hitv. ev. főgimnázium egyik felsőbb osztálybeli, 
jó  magaviseletű, szorgalmas és jó előmenetelő tanulója jutalmaztassék.

3. Az alapítványi hatóság a budapesti deáktéri ág. hitv. ev. 
testvéregyházak képviselőtestülete.

4. Az alapítvány vagyonállaga 4000 korona névértékű, 4%-kal 
kamatozó korona járadék-köt vény, amely a budapesti deáktéri ág. 
hitv. ev. testvéregyházak által megállapított pénzkezelési szabályok 
szerint kezelendő.

ő. Az alapítvány vagyonállaga a budapesti deáktéri ág. hitv. ev. 
testvéregyházak egyéb alapjaival együtt az egyesült budapesti fővárosi 
takarékpénztárnál van letétbe helyezve.

6. Az alapítványról külön számadás vezetendő, amely az alapít
ványi hatóság-által kiküldött számvizsgáló bizottság által megvizsgálva, 
utóbbinak jelentése kapcsán terjesztendő az alapítványi hatóság elé.

7. Az alapítvány évi jövedelméből a tanári kar által megállapítandó 
20%-nál nem kisebb és 40%nál nem nagyobb részösszeg tőkésítendő 
a célból, hogy a pénz értékének az idők folyamán beállható csökkenése 
esetén, a kiosztásra kerülő ösztöndíj értéke ne kisebbedjék.

Ugyancsak évenként állapítja meg a tanári kar, hogy figyelem
mel az alapítvány vagyonállagának a tőkésítés folytán beálló növeke
désére, ösztöndíjként mily kikerekített összeg kerüljön kiosztásra.

A kiosztásra kerülő ösztöndíj sohasem lehet kisebb, mint az alapít
vány évi jövedelmének 60%-ka és nagyobb, mint a jövedelem 80%-a.

Az ösztöndíjat valláskülönbség nélkül a budapesti ág. hitv. ev. 
főgimnázium egy felső osztálybeli, jó magaviseletű, szorgalmas és jó 
előmenetelő tanulója nyerheti el.

8. A főgimnázium államosítása esetén az alapítványi hatóság 
állapítja meg, hogy az alapítvány jövedelme a jelenlegihez hasonló, 
mely iskolai célra lesz fordítandó.
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Minek hiteléül az alapítólevelet három egyenlő példányban 
állítottam ki. Az egyik példány a budapesti deáktéri ág. hitv. ev. testvér- 
egyházak levéltárában őrzendő meg, másik példánya a budapesti ág. 
hitv. ev. egyházmegyéhez terjesztendő fel, a harmadik, az alapítványi 
hatóság elfogadási záradékával ellátott példány pedig nekem adanadó ki.

Kelt Csókán, 1916. évi április hó 12.-én.
Leckrer Arthur.

E)

L őry P é ter  lia d iem lék a la p ítv á n y .

Alapítólevél.

Alólírott Kanitz Jakab, a háborúban hazájáért hősi halait halt 
rokonom, néhai Lőry Péter emlékét egy 2000 koronás ösztöndíj alapít
vánnyal kívánom megörökíteni abban a főgimnáziumban, amelyben 
a hadi erényekben gazdag megboldogult rokonom és magam is közép
iskolai tanulmányainkat végeztük.

A budapesti deáktéri ág. hitv. ev. testvéregyházak képviselő
testülete, mint a budapesti ág. hitv. ev. főgimnázium fenntartó ható
sága az alapítványt elfogadván, alólírott az alapítványra vonatkozólag 
a magyarországi ág. hitv. ev. egyházegyetem által alkotott és az alapít
ványokról szóló szabályrendelet 18. és következő §§-ai értelmében a 
következő

alapítólevelet
állítom ki.

1. Az alapítvány neve : «néhai Lőry Péter Andor emlékére tett 
ösztöndíjalapítvány».

2. Az alapítvány célja, hogy annak évi kamatai valláskülönbség 
nélkül elsősorban a budapesti, ág. hitv. ev. főgimnázium annak az érde
mes tanulójának ösztöndíjazására fordíttassanak, akinek az atyja a 
harctéren elesett. Ha a főgimnáziumnak ily minősítéssel bíró tanulója 
nem volna, az alapítvány kamatai másodsorban annak az érdemes 
tanulójának ítélendők oda, akinek szülei a világháború folytán anyagi
lag tönkrementek, harmadsorban pedig szegénysorsú, szorgalmas, a 
történelemből kitűnő és kifogástalan erkölcsi magaviseletű tanulónak.

3. Az alapítványi hatóság a budapesti deáktéri ág. hitv. ev. 
testvéregyházak képviselőtestülete.

4. Az alapítvány vagyonállaga 2000 korona névértékű, 6%-kal 
kamatozó hadikölcsön-kötvény, amely a budapesti deáktéri ág. hitv. 
ev. testvéregyházak által megállapított pénztárkezelési szabályok 
szerint kezelendő.

5. Az alapítvány vagyonállaga a budapesti ág. hitv. ev. testvér- 
egyházak egyéb alapjaival együtt, az egyesült budapesti fővárosi 
takarékpénztárnál van letétbe helyezve.

6. Az alapítványról külön számadás vezetendő, amely az alapít
ványi hatóság által kiküldött számvizsgáló bizottság által megvizsgálva, 
utóbbinak jelentése kapcsán terjesztendő az alapítványi hatóság elé

7. Az alapítvány évi jövedelme minden év június 25.-én, hivat
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kozással a világháborúban hazájáért hősi halált halt Lőry Péter emlékére, 
a budapesti ág. hitv. ev. főgimnázium annak az érdemes tanulójának 
Ítélendő oda, akinek az atyja a harctéren elesett. Ha a. főgimnáziumnak 
ily minősítéssel bíró tanulója nem volna, az alapítvány jövedelme 
másodsorban annak az érdemes főgimnáziumi tanulónak ítélendő oda, 
akinek szülei a világháború folytán tönkrementek, harmadsorban pedig 
szegénysorsú, szorgalmas a történelemben kiváló és kifogástalan erkölcsi 
magaviseletű tanulónak.

8. A főgimnázium netáni államosítása esetén az alapítványi 
hatóság állapítja meg, hogy az alapítvány jövedelme mely iskolai, 
esetleg egyházi célra lesz fordítandó.

Minek hiteléül az alapítólevelet három eredeti példányban kiállí
tottam, amelyek egyike a budapesti deáktéri ág. hitv. ev. testvéregyházak 
levéltárában őrzendő meg, másik példánya a budapesti ág. hitv. ev. 
egyházmegyéhez terjesztendő fel. a harmadik, az alapítványi hatóság 
elfogadási záradékával ellátott példánya pedig nekem adandó ki.

Kelt Budapesten 1916. évi április 16.
Kanitz Jakab.

F)

N ádasdy A ndor a lap ítványa .

Alulírott azon alkalomból, hogy a budapesti Deák-téri ág. hitv. 
evang. testvéregyházak képviselőtestülete, mikor a haza hívó szava 
harcba szólított, a főgimnázium cserkészcsapatánál kifejtett műkö
désemet 100, azaz egyszáz koronával jutalmazta, ezen összeget 250, 
azaz kettőszázötven koronára egészítvén ki, a budapesti fasori ág. 
hitv. evang. főgimnázium cserkészcsapatai részére a következő alapító- 
levelet állítom k i :

1. Az alapítvány «Nádasdy Andor alapítványa» nevet viseli.
2. Az alapítvány célja, hogy annak kamataiból egy darab 10, 

azaz tíz koronás arany adassék ki az intézet évzáró ünnepélyén a cserkész- 
csapat legszebb eredménnyel dolgozó őrsének, mely ugyanakkor meg
kapja az alap hímzett selyem őrsi zászlaját is.

8. A jutalom odaítélésének joga az intézet igazgatóját, a cserkész- 
csapat vezető tanárát és tisztikarát illeti meg együttesen. Az odaítélés 
módjáról, valamint a jutalom hovafordításáról a csapatvezetőségnél 
elhelyezett külön szabályzat intézkedik.

4. Az alapítvány-hatóság a budapesti Deák-téri ág. hitv. evang. 
testvéregyházak képviselőtestülete.

5. Az alapítvány vagyonilag ez idő szerint 250, azaz kettőszáz
ötven korona, mely összeg a budapesti Deák-téri testvéregyházak 
pénztári szabályai szerint kezelendő.

6. Az alapítvány tőkeállománya készpénzben befizetett és takarék- 
pénztárban, vagy hadikölcsönkötvényben elhelyezendő 250, azaz kettő- 
százötven korona, melyhez minden évben hozzácsatolandó a jutalom 
kiosztása és a zászló elkészítése után megmaradó kamattöbblet. Ha 
így az alap tőkeállomány eléri azt az összeget, mely az akkori kamatláb 
mellett a zászló elkészítésére szükséges összegen kívül 20 korona kamatot
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hoz, úgy azontúl 20. azaz húsz korona jutalom adandó ki a 2. és 3. pont 
intézkedései szerint.

7. Az alapítványról külön számadás vezetendő és ez az alapít
ványi hatóság által kiküldött számvizsgáló bizottság által megvizs
gálva, annak jelentése kapcsán terjesztendő az alapítványi hatóság elé.

8. Ha a cserkészcsapat feloszlanék, a kamatok egy valláserkölcsi 
pályázat pályadíját teszik, melyet évről-évre az intézet ág. hitv. evang. 
vallástanára tűz ki és ítél oda.

Minek hiteléül négy példányban kiállítottam alapítólevelemet, 
melyek egyike az alapítványi hatóság levéltárában őrizendő meg, másik 
példánya a budapesti ág. hitv. evang. egyházmegyéhez terjesztendő 
fel, harmadik példánya a budapesti ág. hitv. evang. főgimnázium igaz
gatóságának, negyedik pedig ezen intézet cserkészcsapatai vezetőségének 
adandó ki.

Kelt Északi harctér 1916.
Nádasdy Andor s. k., 
honvédhuszár hadapród.

A budapesti Deák-téri ág. hitv. evang. testvéregyházak képvi
selőtestülete 1916. évi február hó 8.-án tartott ülésében a fenti alapít
ványt köszönettel elfogadta és az alapítólevél rendelkezéseit jóvá
hagyólag tudomásul vette.

Kelt Budapesten, 1916. évi március hó 16.-án.

A budapesti Deák-téri ág. hitv. evang. testvéregyházak.

Dr. Zsigmondy Jenő s. 1<., Broschko G. A. s. k.,
közfelügyelő. lelkész-elnök.

(P. TI.)

Dr. IÁedemann Frigyes s. k., 
főjegyző.

G)

l)r. Z silin szk y  T ibor h ad iem lék a la p ítv á n y .

Alapítólevél.

Szeptember 19.-én lesz egy éve, hogy a mi felejthetetlen, drága 
fiúnk Tibor a hazáért áldozta fel ragyogó, fiatal életét, a honvédelem 
egyik legvéresebb harcterén, a Galíciában levő grodeki síkon.

Gyógyíthatlan lelki sebeinkkel küzdve, amelyekre írt már mi 
sem adhat, egy vágyunk mégis volna, vajha az ev. főgimnázium ifjúsága 
szerető emlékébe zárná azokat a hősi halált halt ifjakat, akik előttük 
szívták leikökbe az iskola falai között a vallás és hazafiasság nemes eré
nyeinek mézét, örök díszére a szellemnek, amelyet a kitűnő tanári kar 
vitt és visz át nemzedékről-nemzedékre.

Megboldogult Tiborunk tárcájában a harctéren 700 koronát találtak; 
ezt mi 300 koronával kiegészítve egy 1000 koronás ösztöndíj-alapítványt 
létesítünk.
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Megnyugvására lenne bizonyára a mi édes gyermekünknek, hogy 
kis hagyatéka a rajongással szeretett iskolájának jut, amellyel az ő 
meleg lelkülete annyiszor foglalkozott előttünk. Fájó büszkeséggel 
állíthatjuk, hogy Tibor fiunk kitűnő tehetsége, feddhetlen jelleme 
díszére valtak az iskolának, ezt hálásan elismerjük.

Hazájának és egyházának hű és rajongó fia volt, erről vértanuságot 
te t t ! Megérdemli ő és mártírtársai, hogy a magyar ifjúság az ő példájukat 
kövesse az Isten- és hazaszeretet útján.

A budapesti deáktéri ág. hitv. ev. testvéregyházak képviselőtes
tülete, mint a budapesti ág. hitv. ev. főgimnázium fenntartó hatósága 
az alapítványt elfogadván, alólírottak az alapítványra vonatkozólag 
a magyarországi ág. hitv. ev. egyházegyetem által alkotott és az ala
pítványokról szóló szabályrendelet 18. és következő §§-ai értelmében 
a következő

alapítólevelet
állítjuk ki :

1. Az alapítvány neve : «Dr. Zsilinszky Tibor emlékalapítvány».
2. Az alapítvány célja, hogy annak évi jövedelme a budapesti 

ág. hitv. ev. főgimnázium egyik legkitűnőbb evangélikus vallásit tanuló
jának ösztöndíjazására fordíthassák.

3. Az alapítványi hatóság a budapesti deáktéri ág. hitv. ev. 
testvéregyházak képviselőtestülete.

4. Az alapítvány vagyonállaga 1000 korona névértékű 6%-kal 
kamatozó III-ik kibocsátású hadikölcsön-kötvény, amely a budapesti 
deáktéri ág. hitv. ev. testvéregyházak pénztárkezelési szabályzata 
szerint kezelendő

5. Az alapítvány vagyonállaga, a budapesti deáktéri ág. hitv. 
ev. testvérégyhá/,ak egyéb alapjaival együtt, ezidőszerint az egyesült 
budapesti fővárosi takarékpénztárnál van letétbe helyezve.

fi. Az alapítványról külön számadás vezetendő, amely az alapít
ványi hatóság által kiküldött számviszgáló-bizottság által megvizsgálva, 
utóbbinak jelentése kapcsán terjesztendő az alapítványi hatóság elé.

7. Az alapítvány évi jövedelme minden évben a budapesti ág. 
hitv. ev. főgimnázium záróünnepélye alkalmával — Dr. Zsilinszky 
Tiborra való megemlékezéssel — adandó ki ösztöndíjként a főgimnázium 
legkitűnőbb evangélikus vallású tanulójának.

8. A főgimnázium netáni államosítása esetén az alapítványi 
hatóság állapítja meg, hogy az alapítvány jövedelme mely iskolai, 
esetleg egyházi célra lesz fordítandó.

Minek hiteléül az ..lapítólevelet három példányban állítottuk ki, 
amelyek egyike a budapesti deáktéri ág. hitv. ev. testvéregyházak 
levéltárában őrzendő meg, másik példánya a budapesti ág. hitv. ev. 
egyházmegyéhez terjesztendő fel, a harmadik, az alapítványi hatóság 
elfogadási záradékával ellátott példánya pedig nekem, elsősorban 
alólírott Dr. Zsilinszky Mihálynak adandó ki.

Kelt Budapesten, 1915. évi szeptember 15.-én.

Dr. Zsilinszky Mihály 
és neje Beök Ilma.
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H)

Tanítványaink a háborít két éve alatt 3500 koronát gyűjtöttek 
egy a világháború emlékére alapítandó ösztöndíj javára. Ezt az összeget 
is hadikötvényekbe fektettük. Az alapítólevelet ifjúságunkkal együtt a 
háború befejezése után fogj uk kiállítani. Adja Isten, hogy minél hamarább 
kiállíthassuk. Mivel e háború azt mutatja, hogy a sikerre annak a nemzet
nek van legtöbb kilátása, mely a test és lélek harmonikus fejlesztésére 
legtöbb komoly gondot fordít, az ösztöndíjat olyan jó tanulóknak fogjuk 
jutalmul adni, akik a. tudományok mellett a testgyakorlatban is leg
inkább kiválnak.
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TANÁRI TESTÜLET S AZ ELŐADOTT TANTÁRGYAK.

A  ta n á r  n e v e T a n t á r g y  é s  o s z t á ly H
et

i
ór

as
zá

m

J e g y z e t

Bereczky Sándor
r. tanár

Vallástan: I —VIII. 
Történet I I I  b. 1 9

A Iü b .  osztály főnöke. 
Exhortator. Az ifjúsági 

Gyámegylet elnöke.

Dr. Böhm Dezső
r. tanár

Latin nyelv : la, I llb , V.
Német nyelv : HIb, V. 2 1

Az V. osztály főnöke. 
Az ifj. Dal- és Zeneegye

sület elnöke.
Az ifjúsági könyvtár őre.

K. Galli Lajos
r. tornatanár

Testgyakorlás : I —VIII. 2 0
1910. I 20. óta hadiszolgá

latban.

Gretzmaelier Jenő
r. tanár

Magyar nyelv : Ila , IVb,VI. 
Német nyelv : IVb, VI. 
Görögpótló irod. V.

1 9 A VI. osztály főnöke. 
A gyorsírás tanítója.

Dr. Hazay Olivér
r. tanár

Magyar nyelv : I lla , Iü b , 
IVa, V.

Német nyelv: I lla , IVa. 2 0
A IVa. osztály főnöke.

A főgimnázium tanári egye
sületének pénztárosa.'

Dr. H ittrich Ödön
igazgató

Latin  n y e lv : VII. 
Görög n y e lv : VIII. 9

A klassz.-fil. szertár őre. 
A T. Ö. Á. S. 0 . E. helyi 

fiókjának elnöke.

Dr. Kliment Jenő
r. tanár — — Hadiszolgálatban.

Dr. koch István
r. tanár — — Hadiszolgálatban.

Kovács János
r. tanár

Magyar nyelv: Ib, üb . 
Latin nyelv : Ib, Illa . 2 0 Az Ib. osztály főnöke.

Dr.Kubacska András
r. tanár

Természetrajz : la, Ha, IVa, 
IVb, VI.

Földrajz : Ila.
Egészségtan: VII.
Szépírás : Ila.

1 8
A természetrajzi szertár őre. 
Az ifj. Segélyegylet könyv

tárának kezelője.

Dr. Loisch János
r. tanár

Magyar nyelv : VII, VIII, 
Német nyelv: VII, VIII. 
Filozófia: VIII. 
Görögpótló iro d .: VIII.

—

Az VH. osztály főnöke.
A modern irod. szertár és az 
irod. osztálykönyvtár őre.
A főgimn. cserkészcsapat 

felügyelő tanára.
Az Arany János önképző

kör tanárelnöke.

Mikola Sándor
r. tanár

Szám tan: la, Ib. 
M ennyiségtan: V, VIII. 
F iz ik a : VIII.

— A VIH. osztály főnöke. 
A fizikai szertár őre.

Moraseker Hugó
énektanár

Ének I—IV. 8

>
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A  ta n á r  n e v e T a n t á r g y  é s  o s z t á ly « 4
Wg-o

J e g y z e t

Oppel Imre
r. tanár

— — Hadiszolgálatban.

Rátli Arnold
r. tanár

Szám tan : Ila.
Algebra : IVa, IVb. 
M értan : Jla, IVa, IVb.

1 7

Ráta László
r. tanár

Szám tan: l ib ,  M b . 
M értan: lib , M b .
M atem atika: VI. 
Szép írás: Ilb .

17
A Ilb . osztály főnöke.

A főgimnázium tiszteletbeli 
igazgatója.

Dr. Serédi Lajos
r. tanár

Magyar nyelv : la. 
Latin nyelv : IVa, VIII. 
T ö rténet: I lla .

19
Az la. osztály főnöke.

A tanári kar és az iskola- 
bizottság jegyzője.

Sulek József
r. tanár

S zám tan : I lla . 
M értan : I l la . 
Földrajz : I l la , Illb .
M atem atika: VII. 
F iz ik a : VII.

16
A M a . osztály főnöke. 

A m értani és tört. földr. 
szertár őre.

Dr. Szigetliy Lajos
r. tanár

T örténet: IVa, IVb, V,
v i ,  v i i ,  v m . 18 A IVb. osztály főnöke.

Dr. Szolár Ferenc
r. tanár

Latin n y e lv : Ha, IVb. 
Görög n y e lv : V, VII. 
Görögpótló Írod. VT.

2 0 A Ila . oszt. főnöke.

Dr. Tóth Kálmán
r. tanár

Latin  nyelv: l ib , VI. 
Görög n y e lv : VI. 1 6

A főgimn. könyvtárosa. 
Az ifj. Segélyegylet tan á r

elnöke.

Ulbrieli Sándor
r. tanár

F öldrajz : la, lb , III), 
Term észetrajz: Ib, Ilb , V. 
Szépírás Ib.

17

Velten Armand
óraadó h. tanár

M értani rajz : la, Ib. 
Szépírás : la.
Gp. rajz : V, VI, VD, V m .

15

A testgyakorlatot 1916 II 14. óta Ádámy Gyula, a VII. kér. 
István-úti m. kir. állami főgimnázium tornatanára tanította heti 
12 órában.

Az unitárius vallású tanulókat: Józan Miklós esp. lelkész; 
a római katholikusokat Shvoy Lajos vallástanár; az izraelitákat 
dr. Fényes Mór vallástanár és vallásoktatási felügyelő tanították.

Szolgaszem élyzet: Danielisz János, a főgimn. kapusa ; Bernátli 
János és Andies József rendes iskolaszolgák; az utóbbi a háború kezde
tétől hadiszolgálatot teljesített. Víg Milkovits András, a főgimn. fűtője.
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A TANÁROK IRODALMI MŰKÖDÉSE.

Bereczky Sándortól mégjelent : Bibliai történetek VII. kiadása a 
Luther-társaság kiadásában. Ószövetségi élet- és jellemképek s tanítások 
középiskolák I. oszt. számára VII. kiadásban Kókainál. Keresztyén 
hittan és erkölcstan középiskolák IV. o. számára VI. kiadásban Kókainál. 
Ifjúsági Könyvtárjegyzék evang. középfokú iskolák számára az egyetemes 
evang. tanügyi bizottság kiadásában.

Dr. Hazay Olivértől megjelent: Die Struktur des logischen Gegen
standes (Berlin, Reuther u. Reichard). A tárgy filozófiája, mint a filozófia 
első feladata. (Athenaeum, I. köt. 3. fűz.). Bevezetés egy orthonom érték- 
elméletbe. (Athenaeum, II. köt. 1. fűz.) Ezenkívül egy könyvismertetés 
az Athenaeumban. (II. 1.)

Mikola Sándor szerkesztette az Urániát és a harctéren lévő 
Zemplén Győző helyetteseképen a Mathematikai és Phvsikai Lapo
kat. Mindkét folyóiratban több dolgozat jelent meg tőle.

Dr. Szigethy Lajostól megjelent a, Luther-társaság kiadásában : 
Magyarország története életrajzokban az V. és Magyarország története 
a VI. elemi iskolai osztály számára. Megjelent továbbá a IV. közép
iskolai osztály számára megírt történeti tankönyvének második kiadása.

Értesítő 4915—1916. évről. 4



V.

ÍRÁ SBELI DOLGOZATOK.

I. Magyar nyelvből.

V. osztály. 1. A Duna Budapesten. 2. a) Lajos király megkegyel
mez Toldinak, b) Újságjaink, mint a jövő történetírás forrásai. 3. a) 
Hogyan érthetjük meg, hogy Toldi álviadalt vív. b) Párbaj a Nyulak 
szigetén, c) Mennyiben függ a történetíró közönségétől. 4. Anonymus 
történetírása. 5. a) Osztrák világ Magyarországon, b) Nemzeti ellentállás 
a Bach-korszakban. c) A nemzet parazitái. 6. a) Hogyan készíti elő 
Toldi Estéjének expozíciója az egész mű hangulatát, b) A Toldi-monda 
bántó elemei Arany feldolgozásában, c) Árvíz. (Az Új Földesúr alapján.) 
7. «Hajt az idő gyorsan, rendes útján eljár, — Változik a világ.» 8. a) 
Kossuth Lajos érvelése «a nemzet megmentése» ügyében, b) A határo
zati párt álláspontja, c) Gondolatmenet egy szónoki beszédhez. 9. a) 
Szabadon választott tárgy, b) Mennyiben változtak azok a követelmé
nyek, amelyeket a háború a katonával szemben támaszt.

VI. osztály. 1. «Nem sokaság, hanem lélek s szabad nép tesz csuda 
dolgokat» (Berzsenyi). 2. Költészet és valóság («Vojtina ars poétikája» 
alapján). 3. Etele és Buda jelleme. 4. A lelkiismeret szerepe Arany 
balladáiban. 5. Jókai regényhősei. 6. Antigone és Kreon.

VII.  osztály. 1. Elmélkedés «Az ember tragédiájá»-ból vagy Ber
zsenyi költeményeiből vett idézet alapján. 2. Népiesség vagy régiesség 
a magyar irodalom egyik remekművében. 3. Külső és belső forma a 
külföldi irodalom valamelyik modern művében. Stílustanulmány 
külföldi regényíróról. A kompozíció egy modern drámában. 4. A Nibe- 
lungen-hfiségről. 5. Balassi virágénekei. 6. Rákóczi Ferenc alakja a 
kuruc költészetben és Mikes leveleiben.

VI I I .  . osztály. 1. A romantika az irodalomban. Romantizmus 
irodalomban és festészetben. 2. «Bánk bán» nemzeti jelentősége. Tiborc 
és Petur jelleme. Bánk bán jelleme. A tragikum «Bánk bán»-ban. 3. Elmél
kedés egy latin vagy Arany műveiből vett idézet alapján. 4. A kor
hűségről és korszerűségről, tekintettel Kemény regényeire. 5. Petőfi
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hazafias vagy leíró költészete. — Szabad előadást tartottak magyar 
irodalomból a következő tanulók : Glück Pál, Kemény Zsigmondról; 
Jákó Frigyes, Petőfi : Felhők ; Gárdony István, Vörösmarty és kora ; 
Jeney László, Petőfi és Arany ; Vinkler Pál, Az ember tragédiájáról; 
Veith György, Költői irányok a magyar irodalomban ; Kirchner Béla, 
A tragikum a világirodalomban és Bánk bán-ban ; Goldschläger Lóránt, 
A magyar ballada története ; Vilcsek Jenő. A magyar eposz és az eposz 
a világirodalomban ; Bókay Árpád, A nyelvújítás ; Steirer Károly, A 
magyar lira fejlődése ; Berend László, Népiesség és demokrácia az iroda
lomban. Filozófiából: Vilcsek Jenő, Az akarat szabadságáról; Veith 
György, Kant etikájáról; Berend László, Schopenhauer metafizikája. 
Görögpótló irodalomból: Bókay Árpád, A stoikusokról.

II. Német nyelvből.

V. osztály. 1. Am Oberrhein. 2. a^Bheinsagen. b) Die Berümtheiten 
des Bheins. (Házi dóig.) 3. Die heilige Elisabet. (Fordítás.) 4. a) Geister
hafte Wesen in Goethes Balladen, b) Stoff und Aufbau von Goethes 
Erlkönig. 5. a) Schillers Bing des Polykrates und seine QuJle. b) Poly- 
krates’ Glück. 6. «Und der Mensch versuche die Götter nicht». (Schiller : 
«Taucher.») 7. Fordítás.

VI. osztály. 1. «Die Treue, sie ist doch kein leerer Wahn». 2. Die 
Exposition in Schillers «Wilhelm Teil». 3. Die Rütli-Szene. 4. a) Der 
Apfelschuss, b) Fordítás. 5. a) Heitere Episoden aus dem Leben in den 
deutschen Schützengräben. (Nach Ganghofer.) b) Fordítás.

VH . osztály. 1. Inhalt aes Hildebrandliedes. 2. Der arme Heinrich.
3. Kazinczy über die Sprachneuerung (Übersetzung aus seinen Briefen).
4. Lage und Bedeutung der Stadt Wien. 5. Geistererscheinungen auf der 
Bühne (Nach Lessing). 6. Aus der Geschichte Berlins. — Előadást tar
tottak német irodalomból a következő tanulók : Balogh Imre, Wolfram 
von Eschenbach ; Donáth István, Der arme Heinrich ; Farkas György, 
König Bother ; Fürst György, Erek und Iwein ; Haitsch Gyula, Tristan 
und Isolde ; Molnár Tibor, Über das Schöne und das Hässliche, nach 
Lessings Laokoon.

V il i .  osztály. 1. Der Unterschied zwischen Malerei und Dichtung 
(Nach Lessings Laokoon). 2. Über Goethes Lied «An den Mond». 3. Sieg
mund Kemény (Übersetzung aus Gyulais Gedächtnisrede). 4. Die erste 
Szene aus Goethes Faust. 5. Kult Urbilder aus Schillers «Spaziergang.» — 
Előadást tartottak német irodalomból a következő tanulók: Lénárd 
Andor, Über Goethes Iphigenie ; Bókay Árpád, Über Goethes Hermann 
und Dorothea ; Szana Ferenc, Tasso und Antonio ; Bókay Árpád, 
Über Schillers Wallenstein-Trilogie.

4*
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Egészségtan.

(VII. osztály : heti 1 óra.)

Az ember biológiája. A biológiai alapon ismertetett szervek 
egészségtana. Az egészséget fenyegető káros befolyások, e befolyásokat 
elhárító feltételek ismertetése. Védekezés a fertőző betegségek ellen. 
Testápolás. Első segélynyújtás.

Tanár : dr. Kubacska András.

Művészeti rajztaniolyam
és

fizikai (laboratóriumi) gyakorlatok.

(Szüneteltek.)

Gyorsírás.

A Gabelsberger-Markovics rendszerű gyorsírás elsajátítására 
kezdő és haladó tanfolyamot tartottunk. A kezdők tanfolyamában 
62-en, a haladó-tanfolyamban 12-en vettek részt. Tankönyv a kezdők
nél Bódogh János : Levelező gyorsírás, a haladóknál Bódogh János : 
A vitaírás rövid tankönyve.

Tanár : Gretzmacher Jenő.

Vívás.

Az ezidei vívótanfolyamban részt vett 12 kardvívó és 22 tőrvívó. 
A gyakorló órákat mindennap az utolsó tanítási óra után tartottak. 
A haladás bemutatására szolgáló vívó vizsga és verseny a vezető tanár 
hadbavonulása miatt elmaradt.



VII. A  )

SZERTÁRAK.

1. Tanári könyvtár.

Az 1915—1916-iki iskolai évben a könyvtár szaporodása a követ* 
kező v o lt:

A) Vétel útján.

I. Folyóiratok.

1. Protestáns Egyházi és Iskolai Lay, szerk. B. Pap. J.
2. Evangélikus Őrálló, szerk. Noszkó István.
8. Protestáns Szemle, szerk. Ravasz L.
4. Budapesti Szemle, szerk. Voinovich Géza.
5. Irodalomtörténeti Közlemények, szerk. Császár E.
6. Nyelvtudományi Közlemények, szerk. Szinnyei József.
7. Egyetemes Philologiai Közlöny, szerk. Bleyer Jakab és För

ster A.
8. Magyar Nyelvőr, szerk. Simonyi Zsigmond.
9. Archaeohgiai Értesítő, szerk. Nagy Géza.

10. Századok, szerk. Domanovszky S.
11. Mathematikai és Természettudományi Értesítő, szerkeszti Fröh

lich Izidor.
12. Földrajzi Közlemények, szerk. Batky Zs. és Littke A.
13. Akadémiai Értesítő, szerk. Heinrich Gusztáv.
14. Magyar Paedagogia, szerk. Imre S.
16. Lehrproben und Lehrgänge. Herausgegeben von W. Fries

u. R. Menge.
16. Hivatalos Közlöny, kiadja a m. kir. Vallás- és Közoktatás- 

ügyi Minisztérium.
17. Literarisches Centralblatt und Schöne Literatur, szerk. Zarncke 

Eduard.
18. Deutsche Rundschau.
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19. Neue Jahrbücher für das Mass. Altertum und für Paedagogik, 
szerk. Uberg J. és Gertii B.

20. Das Gymnasium.
21. Zeitschrift für die österreichischen Gymnasien, szerkeszti 

Huemer, Hauler, v. Arnim.
22. Archiv für systematische Philosophie, szerk. L. Stein.
23. Deutsche Rundschau für Geographie, szerkeszti Prof. Dr. H. 

Hassinger.
24. Zeitschrift für den mathematischen und naturwissenschaftlichen 

Unterricht, szerk. H. Schotten.
25. Zeitschrift für den physikalischen u. chemischen Unterricht, 

szerk. Poske P.
26. Theologiai Szaklap, szerk. Szelényi 0.
27. Athenaeum, szerk. Alexander B.
28. Magyar Figyelő, szerk. Herczeg Ferenc.
29. Magyar Nyelv, szerk. Szily K.
30. Irodalomtörténet, szerk. Baros Gy.

II. Egyéb művek.

1. Földrajzi közlemények. 12 évfolyam.
2. Schiller H., Geschichte der römischen Kaiserzeit. Vol. 1 - 2. 

Gotha, 1883. Perthes.
3. Voigt G., Die Wiederbelebung des dass. Altertums. 2. Aull. 

1—2. Band. Berlin, 1893. Lelmliardt.
4. Wertheimer Ede, Gr. Andrássy Gy. élete és kora. II.—III. köt. 

Budapest, 1913. Akadémia.
5. Komáromi A., A magyarországi boszorkánypörök oklevéltára. 

Budapest, 1910. Akadémia.
6. Gorzó G., Rádai Ráday Pál. Budapest, 1915. Athenaeum.
7. Baksay Sándor, 1. Gyalog ösvény. Elbeszélések. 1—3. k. 3—4. 

kiadás. 2. Szeder-indák. 2. kiadás. Budapest, 1905—11. Franklin.
8. Horváth M., Magyarország története. 5. k. Új dolgozat. Pest, 

1863. Heckenast.
9. Pokoly I., Az erdélyi ref. egyház története. 1—5. kötet. Budapest,

1905.
10. Voinovich G., Madách 1. és az Ember tragoediája. Budapest, 

1914. Franklin.
11. Bárd Miklós költeményei. Bpest, 1915. Franklin.
12. Knight W., Az aesthetika története. Ford. Husztiné B. Rózsi. 

Budapest. 1915. Franklin.
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13. Kerschensteiner G., Cliárakterbegriff u. Charaktererzichung. 2. 
Aufl. Leipzig, 1915. Teubner.

14. Posch Jenő, Lelki jelenségeink és természetük. Vol. 1—2. Buda
pest, 1915. Pfeifer.

15. Faragó M., A Kossuth-bcmkók kora. A szabadságharc pénzügyei. 
Budapest, 1912. Nyugat.

16. Deák Farkas. Egy magyar főúr a X V II. században. Gróf Csákig 
István életrajza. 2. kiadás. Budapest, 1888. Báth.

17. Történelmi Tár. 1878—1911. évf. Bpest, Athenaeum.
18. Eihnographia. 1900 -1910. évf. Bpest, Magyar Néprajzi 

Társaság.
19. Salamon I'., Az első Zrínyiek. Pest, 1865. Heckenast.
20. Kozma A., Szatírák. Budapest, 1898. Athenaeum.
21. Medveczky Fr., Társadalmi elméletek. Bpest, 1887. Akadémia.
22. Salamon F., Közoktatásunk reformja. Pest, 1873. Légrády.
23. Eckstein Fr. A. Lateinischer u. griech. Unterricht. Berlin, 1887. 

Weidmann.
24. Wilamowitz-Moellendorf U. v., Griechische Tragoedien. Über

setzt. Vol. 1—4. Berlin, 1900—1901. Weidmann.
25. Tennyson A., Király-idylljei. Ford. Szász K. Bpest, 1889. 

Kisfa 1 ud y- Társaság.
26. Salamon F., Irodalmi tanulmányok. 1—2. k. Budapest, 1889. 

Kisfaludy-Társaság.
27. Szász K., A világirodalom nagy eposzai. 1—2. k. Budapest, 

1881—82. Akadémia.
28. Salamon F., Dramaturgiai dolgozatok. 1—2. k. Bpest, 1907. 

Kisfaludy-Társaság.
29. Csató Pál. Szépirodalmi munkái. Budapest, 1883. Kisfaludy- 

Társaság.
30. Tacitus. Művei. Ford. Csiky K. 1—2. k. Budapest, 1903. 

Lampel.
31. Poske Fr. dr., Didaktik des physikalischen Unterrichts. Leipzig, 

1915. Teubner.
32. Vargha G., Költeményei. Bpest, 1915. Franklin.
33. Petrik G., Magyar könyvészet 1886—1900-ig. Vol. 1—2. k. 

Budapest, 1908—1913. Magyar Könyvkereskedők Egyesülete.
34. Német A. dr., Diplomáciai okmányok. Budapest,1915. Franklin.
35. Naumann Fr., Mitteleuropa. Berlin, 1915. Reimer.
36. Takáts S., Bajzok a török világból. 1—2. k. Budapest, 1915. 

Akadémia,
37. Fabriczy K., Kisebb dolgozatai. Ford. Rózsaffy D. Budapest, 

1915. Akadémia.
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38. Euripides Drámái. Ford. Csengeri I. II. köt. Budapest, 1915. 
Akadémia.

39. Horatius, Oeuvres completes-Traduites en Frangais. Paris, 1856. 
Gamier.

40. Vergilius, Oeuvres. Traduction Frangaise. Vol. 1—2. Paris. 
Garnier.

41. Magyar történeti Életrajzok. 1915. XXXI. évf. Fest Aladár, 
Báró Dévay Pál. Budapest, 1915. Athenaeum.

42. Büchmann G., Geflügelte Worte. 25. Aufl. v. B. Krieger Berlin, 
1912. Haude.

43. Malonyay D., A magyar nép művészete 1—4. k. Budapest, 
1907—12. Franklin.

44. Csiky Gergely. 1. Színművei. 2. Az Atlasz-család, Begény.
3. Elbeszélések. Budapest, 1880—1904. Franklin.

45. Zielinski Th., Die Antike und Wir. Leipzig, 1905. Dieterich.
46. Munk E .—Seyffert 0., Geschichte der röm. Literatur. 2. Aufl. 

Berlin, 1875. Dümmler.
47. Schmidt I. H. H., Handbuch der lat. u. griech. Synonymik. 

Leipzig, 1889. Teubner.
48. Nissen H., Italische Landeskunde. Vol. 1—2. Berlin, 1883—1902. 

Weidmann.
49. Hoffmann M., August Böckh. Lebensbeschreibung. Leipzig, 

1901. Teubner.
50. Magyar Történelmi Emlékek. I. oszt. Okmánytárak. 40. k. 

Dr. Thallóczy L., Jajcza története 1450—1527. Budapest, 1915. Akad.
51. Magyar Etymologiai Szótár. V. füzet. Budapest, 1915. Akad.
52. Magyar Tud. Akadémiai Almanach 1916-ra. Budapest, 1916. 

Akadémia.
53. Uhland L., Werke. Herausgegeben v. L. Fränkel. Vol. 1—2., 

Leipzig, 1893. Bibliograph. Institut.
54. Lévay József, A) Újabb költeményei 1880—1897. B) Összes 

költeményei. 1 —2. k. C) A múzsa búcsúja. Budapest, 1880—1909. 
Franklin.

55. Mikszáth Kálmán. 1. Az én kortársaim. 1—2. k. 2. Mikszáth II. 
stílusa és nyelve. Irta Bobiny M. 3. Töviskes látogatóban. 4. A Noszty fiú 
esete Tóth Marival. 1—3. k. 5. A fekete város. 1—3. k. 6. Hátrahagyott 
iratok. 1—9. k. Budapest, 1908—14. Bévai, Franklin.

56. Szabolcska M., Verses könyvei. 1—7. k. Bpest, Singer és 
Wolfner.

57. Heltai G., Háló. Kiadta Trócsányi Z. (Bégi M. K. 36. sz.) 
Budapest, 1915. Akadémia.
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58. Vámbéry A., A magyarság bölcsőjénél. Budapest, 1914. 
Athenaeum.

59. Takáts S., A budai basák magyar nyelvű levelezése. I. k. (1553— 
1589.) Budapest, 1915. Akadémia.

60. Ágoston P., A magyar világi nagybirtok története. Budapest, 
1913. Grill.

61. Falk M., Kor- és jellemrajzok. Budapest, 1903. Révai.
62. Jászi 0., A nemzeti államok kialakulása és a nemzetiségi kérdés. 

Budapest, 1912. Grill.
63. Horváth M., A kereszténység első százada Magyarországon.

2. kiadás. Budapest, 1884. Ráth.
64. 1915. évi törvénycikkek. Bpest, 1916. Franklin.
65. Deussen Paul dr., Allgemeine Geschichte der Philosophie. 

II. Band. II. Abth. 2. Hälfte. Leipzig, 1915. Brockhaus.
66. Mészáros Ignátz. Egy Kártigám nevű török kis-asszonynak tör

téneti. 2. nyomtatás. Kassa-Pozsony, 1780. Länderer.
67. Benedek Mihály. Magyar grammatika, mellyel készített Debre- 

ezenben egy Magyar társaság. Béts, 1795. Alberti.
68. Dr. Szabó L., A modern újságírás. Bpest, 1916. Dick.
69. Szekfü Gyula, Mit vétettem én? Budapest, 1916. Dick.
70. Shakespeare. Összes színművei. 13. (Velenczei kalmár), 16. 

( A  hogy tetszik), 29. (Coriolanus), kötetek. Bpest, 1916. Franklin.
71. Sebestyén Gy., A magyar‘rovásírás hiteles emlékei. Budapest, 

1915. Akadémia.
72. Tormay C., Emberek a kövek közt. Regény. Apró bűnök. El

beszélések. Budapest, 1911, 1905. Franklin.
73. Ausführl. Lexikon der griech. u. vöm. Mythologie v. W. Roscher. 

70-71. Lief.
74. Értekezések a Philosophiai és Társadalmi Tudományok köréből.

I. 5—6.
75. Értekezések a Nyelv- és Széptudományok köréből. XXIII. 3—6.
76. Értekezések a Történeti Tudományok köréből. XXIII. 10. 

XXIV. 1 -2 .
77. A Magyar Tud. Akadémia elhunyt tagjai fölött tartott Emlék- 

beszédek. XVII. 5—7.
78. Mathematikai és Természettudományi Közlemények. XXXIII. 2.
79. Archaeologiai Közlemények. Uj folyam.
80. Magyarországi Német Nyelvjárások.
81. Magyarországi Szláv Nyelvjárások.
82. Magyar Shakespeare-Tár.
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B) Ajándék útján.

1. Dr. Okolicsányi-Kuthy D. ú rtó l: Dr. Okolicsányi-Kuthy 1)., 
A gümőkór. Budapest, 1908. Korvin.

2. Kéller Terézia úrnő hagyatékából 37 kötet vegyes tartalm ú 
könyv.

8. A NM. Vallás- és közokt. M. kir. Minisztériumtól: Bévai Nagy 
Lexikona. X II—X III. kötet. Budapest, 1915, Révai.

4. A magyarországi ág. hitv. ev. egyetemes egyház levéltárából: 
Góbi Imre. A magyarországi ág. h. ev. egyetemes egyház levéltárának 
Jegyzéke. II. kötet : Kéziratok. Budapest, 1915, Kellner E.

5. Dr. Magócsy-Dietz Sándor felügyelő úrtól : 14 darab értekezés,

2. Irodalmi osztálykönyvtár.

(Az V—VIII. o. számára.)

A könyvtár célja, hogy a magyar irodalmi oktatáshoz szükséges 
olvasmányokat minden tanuló számára könnyen hozzáférhetővé tegye. 
Magában foglalja a magyar irodalom remekműveit, egyenként 50—60 
példányban. Használati díj az V—VII. osztályokban 1 K, a VIII. osz
tályban 2 K ; tandíjmentesek ingyen használják a könyveket. A követ
kező művek vannak ez idő szerint a könyvtárban : Arany : Toldi szerelnie, 
Jókai: Új földesúr, Kemény : Zord idő, Zlinszky : Szemelvények a ma
gyar nemzeti líra köréből, az V. osztályban. — Arany: Buda halála, 
Vörösmarty : A két szomszédvár, Arany balladái, Sophokles : Antigone, 
Shakespeare: Julius Caesar, Moliére : Tudós nők, Kisfaludy: Kérők, 
a VI. osztályban. — Balassi költeményei, Zrínyiász, Murányi Vénusz, 
Kuruc nóták, Mikes levelei, Kazinczy : Pályám emlékezete, Csokonai 
válogatott költeményei, Berzsenyi ódái, Katona : Bánk bán, a VII. 
osztályban. — Vörösmarty, Petőfi, Arany és Tompa kisebb költeményei, 
Arany : Bolond Istók, Madách : Az ember tragédiája, Szemelvények 
Széchenyi Hiteléből, Eötvös : A falu jegyzője, Gyulai: Emlékbeszédek, 
Gyulai: Vörösmarty életrajza, a V ili. osztályban. A könyvtár állománya 
30 mű 1560 kötetben.

3. Ifjúsági könyvtár.)

(Az 1—IV. osztály számára.)

Gyarapodás: 1. Vétel: 42 könyv; 2. Ajándék: 34 könyv, még 
pedig Hammersberg Béla hadnagy hagyatékából 11, Rust Gábor (Illa) 1, 
b. Tornyay György ( ll la j  6, Brachfeld György (lllb) 2, Szűsz Lajos
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(1116) 1, Ullmann Ferenc (1116,1 4, Riemer György (116) 2, Hahn Frigyes 
(lä) 1, Palotay Péter (la) 1, Sommer Sándor (la) 2, Weisz Imre (la) 1, 
Jány Józzef (16,1 1, Marosi György (lb) 1 darab könyvet adományoz
tak ; azonkívül a III6 osztály 17 K-t gyűjtött könyvbeszerzésre. Fogad
ják a szíves adományozók ez úton is hálás köszönetünket.

A könyvtár állománya számban nem változott, mivel a vétel és 
ajándékozás útján kapott könyvek kiselejtezettek helyét foglalták el.

4. Fizikai szertár.

Az 1915—16. tanévben a re'ndes évi átalányon és a múlt. évi 
értesítőben már kimutatott Simonyi alapból eredő jutalékon kívül más 
jövedelme a fizikai szertárnak nem volt. Anyag- és vegyszerekre 49 K 
61 f.-t, javításokra 284 K 21 fillért költöttünk. Ez utóbbi tétel nagyságát 
igazolja az a körülmény, hogy egyszerre három nagyobb eszköz u. m. sok 
jó szolgálatot tevő motorunk, demonstrációs galvanométerünk és a 
Gaede-féle rotációs higanylégszívó javítását kellett elrendelni. Az 1915. 
évi számlára beszereztünk a tanulói gyakorlatok részére egy mikro- 
meterskálát, egy Duff-féle ejtő-készüléket, két db Fresnel-féle tükröt, 
hat db Grimsehl-féle polározó-készüléket, egy tangens galvanométert, 
egy folyadék-ellenálláshoz való eüényt.

Szikrainduktorunkat és Röntgenlámpánkat a hozzávalókkal együtt 
a Vörös-Kereszt Asztalos Sándor-utcai pótkórházának engedtük át 
használatra. Itt nagyméretű baryumplatincyanűr-ernyőnk tönkre m en t; 
árát a kórház igazgatósága megtérítette.

5. Természetrajzi szertár.

A szertár gyarapodása a) vétel útján : kémiai szerek és eszközök 
46‘40 korona értékben ; b) ajándék útján : néhai Kéller Terézia úrhölgy 
hagyományából egy kitömött Ampelis garrulus, egy ausztriai ásványok
ból összerakott szobrocska, egy, a háziállataink sikerült fotográfiáiból álló 
album jutott szertárunknak ; Ulbrich Ede úr az általa ajándékozott 
2972 drbú lepkegyűjteményt ismét 135 drbbal egészítette k i ; Erdély 
Gyula úr 11 drb exota-lepkét, Varga F. tanár úr egy elszalagosodott 
Taraxacum virágzatot, halikrákat, dr. Koch N. tanár úr Carpinus be- 
tulus f. incisa szárított példányát, Ulbrich S. tanár úr 4 drb. szines 
állatképet, Rátz L. tb. igazgató úr Phleps O.-tól két értekezést, dr. To- 
borrfy Z .-tól: A csillámok című művet, Tausz Manó az István úti áll. 
főgimn. Ic o. tanulója egy Astacus fl uviatilist, Engel L. V ili. o. t. Botau- 
rus stellaris bőrt, Fabinyi G. VI. o. t. egy drb vascsillámot, Székács B.
VI. o. t. kissvábhegyi, Eisler L. IVa,l o. t. petrozsényi kövületeket,



60

Steinert 0., Szabados F. és Huzlicska J. IVa o. tanulók csiráztatáshoz 
szükséges növényi magvakat, Grundmann Y. Ilb o. t. egy preparált 
Parus majort ajándékoztak.

Fogadják a nemesszívű ajándékozók e helyen is hálás köszöne- 
tünket.

6. Történelmi és földrajzi szertár.

A szertár gyarapodása az 1915—16. tanévben : Pözel Tibor cs. 
és kir. alkonzul úrtól több Palesztinára vonatkozó fényképet kaptunk 
ajándékba, vétel útján pedig 1 darab térképet (Ostpreussen und Kur
land) szereztünk be.

7. Modern irodalmi szertár.

Az idei gyarapodás 21 fényképfelvétel Berlin városáról, váltó
keretek, továbbá a következő könyvek: Bartels, Klaus Groth ; Grotb, 
Quickbom ; Claparéde, Gyermekpszychológia ; Woinovich, Unsere Of
fiziere ; Wolf—Netoliczka, Lesebuch, II. T eil; Madelung, Hadi naplóm; 
Fényes, A szerb háború; Göndör, A háború nyomában; Herczeg, 
Serajevótól Lodzig; Franyó, A kárpáti harcokról; Lázár, Fronton; 
Woinovich, Unsere Soldaten ; Sven Hédin, Ein Yolk in Waffen ; Jeru
salem, Lehrbuch der Psychologie ; Busch, Kleines Album, Max und 
Moritz, Die fromme Helene, Fipps der Affe, Plisch und Plum, Julchen, 
Abenteuer eines Junggesellen ; Altenberg, Auswahl aus seinen Werken ; 
Reich, Das Buch Michael; Groth, Über M undarten; Busch: Maler 
Klecksel, Herr und Frau Knopp; Molnár, Egy haditudósító emlékei; 
Rég^r, A magyar irodalom tört. ismertetése I., I I . ; Gondau, Irodalom- 
történeti összefoglalások; Szabolcska, Háborús versek könyve ; Pro- 
hászka, A háború lelke ; Kellermann, Der Krieg im Westen ; Witkowski, 
Goethes Faust ; Arany balladái Zichy rajzaival; Madách, Az ember 
tragédiája Zichy rajzaival; Sven Hédin, Nach Osten.

Keller Tibor VII. o. t. a szertár részére fényképfölvételeket aján
dékozott Bécs városáról, báró Groedel Albert VIII. o. t. svájci tájképe
ket. Az adományokért e helyen is köszönetét mondunk.

9. Klasszika-filológiai szertár.

A szertár az 1915—16. tanévben a következő könyvekkel gyara
podott : Heiberg, Naturwissenschaften und Mathematik im Klassischen 
Altertum ; Diels, Antike Technik; Riepl, Das Nachrichtenwesen des 
Altertums ; E. Norden, Ennius und Vergilius; W. H. Roscher, Neue 
Omphalosstudien; Thumb, Grammatik der Neugriechischen Volks
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spräche ; 0. Cnisius, Mannhaftigkeit und Bürgersinn ; F. Leo, Kriegs
erinnerungen an 1870—71 ; B. Kleinpaul, Volkspsychologie ; E. Pfeifer, 
Studien zum Antiken Sternglauben ; U. von Wilamowitz-Moellendorff, 
Beden aus der Kriegszeit; F. Boll, Aas Offenbarung Johannis ; C. Fred- 
rich,Vor den Dardanellen, auf altgriechischen Inseln und auf dem Athos.

9. Éremgyűjtemény.

E gyűjtemény az 1915—16. tanévben nem gyarapodott.

10. Mértani rajzszertár.

A mértani szertár állománya az 1915. polgári évben nem változott.

11. Művészeti rajzszertár.

Engel László V ili. o. t. egy mocsári baglyot ajándékozott.

12. Egészségtani szertár.

A szertár a lefolyt tanévben csak a szükséges orvosi kötszerekkel 
gyarapodott.

13. Tornaszertár.

A tornaszertár éz évben nem gyarapodott.



VII. B)

A szertárak gyarapodása az 1915. polgári évben.

Szám S z e r  t á r Rendes
átalány

Külön
járulék

Simonyi
alapból

„
Összesen

Az 1915.évi 
beszerzé
sek értéke

i. T anári k ö n y v tá r  _  .... 1590 5 0 -4 4 ' 100 ■ — 1740-44 2031-33
2, Iro d a lm i osz tálykönyvtár 180 195 •—1 2 — 375'- - 190-67

3. Ifjúsági k önyv tár™  ™ ™ 120 249-602 100-— 469-60 293-08

4. F iz ikai s z e r t á r ......... 630 — 778-21 C 00 1408-21

0. T erm észe tra j zi sze rtá r ™ 380 5 0 -4 4 ' 200 • — 630-44 426-28

6. T ö rtén .-fö ld rajz i szertár 250 — 250 • — 56* —

7. M odern iro d a lm i sze rtá r ... 130 — 300 ■ — 430 • — 281-43

S. K lasszika-filo lóg . szertá r 180 — 50* — 230 • — 51-98

y. É re rn g y ü jtem én y 30 — — 30- — —

10. M értan i r a jz s z e r tá r ........ 50 —  . — 50 ■ — 3 ‘ —

i i . M űvészeti ra jzszertá r.... ™ 200 — 50 ■ — 250 • — 14-40

12. E gészség tan i szertár, k i
rá n d u lá so k  ... 280 _ _ 280 • — 40- —

13. T o rn a-sze rtá r  . 120 — 60- — 180 • — 119-02

Ö sszesen K  .......... 4140 545•48 1638-21 6323-69 4915-40

1 A Szentiványi Bogumil-alapítványból.
2 H asznála ti díjakból.



VIII. A )

IFJÚ SÁ G I EG Y ESÜ LETEK .

I. Arany János-kör. Az egyesület tanárelnöke dr. Loisch János 
volt. Ifjúsági tisztviselői voltak: elsőtitkár: Vilcsek Jenő VIII. o. t. ; 
másodtitkár : Berend László VIII. o. t . ; harmadtitkár : Haitsch Gyula
VII. o. t . ; főpénztáros : Gárdony István V ili. o. t. ; főellenőr : Gold
sehläger Lóránt V ili. o. t . ; főkönyvtáros : Thomán László VIII. o. t . ; 
pénztárosok : László Imre VII. o. t. és Somogyi Endre VI. o. t. ; ellen
őrök Erdei Sándor VII. o. t. és Rust Béla VI. o. t . ; könyvtárosok : 
Valér Ferenc VIII. o. t . , Izák Lajos, Lepter Jenő és Simon Ferenc VII.
o. t., Blatniczky Pál, Kovács György és Pfahler József VI. o. t.

A kör az idén a háború miatt rendes üléseket nem tarthatott. 
Hogy a kör szellemi működését a sok hátráltató és akadályozó körül
mény ellenére is fenntartottuk, azt elsősorban azért tettük, hogy az ön
képzőkör régi tradícióit a jövendőre is megőrizzük. Ezért 10—10 K-ás 
pályázatokat hirdettünk a legjobb novellára, értekezésre, költeményre 
és szavalatra. Ezek közül a novellára kitűzött pályadíjat a kór jutal
mazásra érdemes munka hiányában nem adta ki, e helyett azon
ban két értekezést részesített jutalomban és pedig Haitsch Gyula VII.
o. t. «Önzés es önzetlenség», továbbá Steirer Károly VIII. o. t. «Anatole 
France» c. munkáját. A legjobb költeményre kitűzött 10 K-ás díjat 
Berend László V ili. o. t. nyerte el.

A szavalóversenyt márc. 26-án tartottuk meg, a napirendre 
került hét szavalat közül az elnöktanár a díjat Jeney László VIII. o. 
tanulónak ítélte oda. A pályanyertes és megdicsért munkákat április 
hó 9-én másik ülés keretében mutattuk be, ugyancsak ezen az ülésen 
olvasott fel Vilcsek Jenő VIII. o. t. elsőtitkár részleteket «Az Arany 
János-kör 75 éves története» című dolgozatából.

A kör idei bevétele 430 K 47 f., kiadása 273 K 49 f., gyarapodás 
tehát 157 K 47 f, amely a múlt évi tőkéhez csatolva, a kör vagyona je
lenleg 2645 K 17 f. A kiadások legnagyobb részét a könyvtárra fordí
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tottuk, megvettük a háborús irodalom legjobb termékeit 19 kötetben 
115-15 K értékben, a könyvek bekötése pedig 40'40 K-ba került. 
A könyvtár ezenkívül még 3 művel gyarapodott ajándék útján. 
Ajándékoztak : Rátz László igazgató úr, az ifjúsági könyvtár és Tbomán 
László VIII. o. t. 1—1 kötetet, mely adományokért e helyen is köszö
netét mondunk.

II. Főgimnáziumi Ifjúsági- Segélyegylet. Vezetője ebben az évben 
is dr. Tóth Kálmán volt. Ifjúsági tisztviselők voltak: Elnök: Bókay 
Árpád VIII. o. t. Főjegyző : Jeney László VIII. o. t. Aljegyző : Kovács 
Sándor VII. o. t. Osztálypénztárosok s választmányi tagok voltak : 
az I. a) osztályban : Platsehek Ernő, Pollák István ; az I. b) osztályban •. 
Halász István, Jánv József ; a II.-a) osztályban : Erdős István, Oravecz 
István ; a II. b) osztályban : Korányi Vilmos, Pruzsinszky Miklós ; 
a III. a) osztályban : Bereczky Pál, Sterk Andor; a III. b) osztályban : 
Chátel Andor, Neumann János ; a IV a) osztályban : Herrmann László, 
Riemer József ; a IV. b) osztályban : Bertram Arthur, Wámoscher P á l ; 
az V. osztályban : Goldberger Ernő, Selley Ferenc, Szalay László, Szi
lárd Zoltán ; a VI. osztályban : Chátel Rudolf, Glücklich Gyula, Pfahler 
József, Somogyi Endre ; a VII. osztályban : Fürst György, Haitsch 
Gyula, Zoltán István ; a VIII. osztályban : Gárdony István, Goldschlä
ger Lóránt.

Bevételek 1915 jun. 1-től 1916 május 31-ig: 1. Tagdíjak a folyó 
iskolai évről: az l a )  osztályban 2 72'32 ko r.; az I b) osztályban 14P42 
K .; a II. a j osztályban 137'29 k o r.; a II. fej osztályban 133-31 kor. ; 
a III. aj osztályban 165"50 kor.; a III. b) osztályban 99.78 kor.; a
IV. aj osztályban 149*99 kor.; a IV. b) osztályban 8942 kor.; az V. 
osztályban 183-98 k o r.; a VI. osztályban 209-94 kor. ; a VII. osztályban 
22649 kor. ; a VIII. osztályban 151'20 korona. Összesen I960" 04 korona.

2. Utólagosan befolyt tagdíjak: 74-92 korona.
3. Adományok és pedig : a) Egyesült Budapesti Fővárosi Takarék- 

pénztár adománya 60 kor., b) Magyar Országos Központi Takarékpénz
tár adománya 100 kor., ej Lobi Mór úr adománya 13 kor., d) Schneider 
Gyula úr adománya 10 kor. Összesen 183 korona. Itt fel kell említenünk, 
hogy egyesületünk egyik legrégibb s legnagyobb jótevőjének, a Pesti 
Hazai Első Takarékpénztár-Egyesületnek ez évi 200 koronás adományát 
az iskolai évnek a háború okozta megrövidülése s a számadásoknak 
emiatt történt korábbi lezárása miatt csak a következő 1916—17. isko
lai évben fogjuk elszámolni.

4. Szelvénykamat: 1238 kor.
5. Árfolyamkülönbözet: 44 kor.
6. Vegyes : 15 korona.
A bevételek összege ; 3514-96 korona.



Kiadások:

1. Beiratási díj és vizsgadíj: 96 kor.
2. Vegyesek : 230 kor.
3. Írószerek : 333-98 kor.
4. Könyvek: 495"84 kor.
•5. Ösztöndíjak: 800 kor.

A kiadások összege 1955"94 korona.

A pénztári maradvány tehát (3514"96--1955"94) =  1559"02 kor. 

Az egyesület vagyona 1916 június 1-én :

1915 június 1-én az egyesület vagyona volt 29634"60 K
A folyó évi pénztári maradvány ...............  1559-02 «
Tehát az egyesület vagyona 1916 jún. 1-én 31193"62 K.

Ez az összeg következőképen van elhelyezve :

1. 4% Magyar korona értékű já rad ék b an .............................  26000" K
2. 4% Magyar íöldhitelintézeti záloglevélben ....................  2000" - «
3. 4% Egyesült budapesti fővárosi tp. záloglevélben . . . .  400" - «
4. 6% Magyar hadikölcsönben .............................................  2000" - «
5. Takarékpénztári betétben .................................................  793"62 «

Összesen ...........................  31193"62 K

A segélyegylet könyvtárát dr. Kubacska András kezelte. A könyv
tárból a tanév folyamán 112 tanuló 1829 drb könyvet kapott használatra. 
Könyvekre és bekötésükre 495.84 koronát fordítottunk. 46 tanuló 
427 drb használt könyvet ajándékozott.

Fogadják Egyesületünk jótevői hálás köszönetünket.

III. Dal- és Zeneegyesület. Ez évben is dr. Bőhm Dezső tanár ve
zetése alatt működött. Tisztviselői voltak: Gárdony István (VIII.) ifjú
sági elnök, Vilcsek Jenő (Vili.) főjegyző, Goldschläger Lóránt (Vili.) 
főpénztáros, Valér Ferenc (Vili.) főgondnok, Steinberger Imre (Vili.) 
főkönyvtáros, Bonta Jenő (VIII.) ellenőr, Kovács Sándor (VII.) aljegyző, 
báró Ohrenstein György (VII.) alpénztáros, Nagy Sándor (VII.), Somogyi 
Endre (VI.), Egressi István (V.) algondnokok, Rubel Béla (VII.), Rust 
Béla (VI.) alkonyvtárosok. A választmány tagjai voltak: Bekk Aurél, 
Berend László, Feledy Pál, Jeney László (kit Klein Károly távozása 
után hívott meg a választmány) V ili., Donáth István, Erdei Sándor, 
Fürst György, Keller Tibor VII., Brück Károly, Cbátel Rudolf VI., 
Pollák József V. o. tanulók.

Értesítő 1915— 1916. évről. o
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Az egyesület tagjainak száma: 224 (tavaly 159). A zenekarnak 
40, az énekkarnak 130 működő tagja volt.

Az egyesület énekkarát ez évben is Erődi Ernő, székesfővárosi 
zeneszakfelügyelő tanította be és vezette a hangversenyeken. A zenekar 
vezetését a választmány Klein Károly és Valér Ferenc VIII. o. tanulókra 
bízta. Kleint később (dec. folyamán) fegyelmi vétség miatt tisztétől 
megfosztotta s ezóta a zenekart Valér Ferencen kívül dr. Böhm Dezső 
tanárelnök tanította be.

Az egyesület választmányának a tanév elején hozott határozata 
értelmében az egész év tiszta jövedelmét a háborúban elpusztult kárpáti 
falvak javára küldtük. Adományunk összege 2000 korona. (Tavaly a 
Vörös-Keresztnek 900 K-t küldtünk, amiért is egyesületünk a Vörös- 
Kereszt alapító tagjai sorába lépett.)

Ezenkívül jótékonycélra ment az a 20 K, melyen az egyesület 
a főgimnázium Véiies Vitézén lemezt vásárolt.

Nyilvános szereplések. Egyesületünk a folyó iskolai évben két 
zenedélelőttöt és két nagy hangversenyt rendezett.

A) A zenedélelőttök (1915 nov. 21-én és 1916 március 5-én) azt a 
célt szolgálták, hogy sok tehetséges és buzgó tagnak alkalma legyen a 
nyilvános szereplésre ; emellett azonban — hála jótevőinknek — te
kintélyes összeget is juttattak a jótékony célra. (A két matiné 642 K 
72 f.-t jövedelmezett.) Műsorukon hegedű, zongora, gordonka-játékkal, 
énekkel, illetve szavalattal szerepeltek : Bekk Aurél (két ízben), Bereezky 
István, Berend László, Bonta Jenő, Feledy Pál, Glück Pál, Jeney László, 
Minich Miklós, Szerényi Andor, Valér Ferenc, Vilcsek Jenő (VIII.), 
Molnár Tibor, Schmidt Henrik, Váry Gyula (VII.), Hollós Pál, Soltész 
Gáspár (VI.), Gmehling Róbert, Hild Károly, Scheimann Béla, Szalay 
László, Török Pál (V.), Urbán Tibor (IVa.), Takács Imre (Illa.), Klein 
Gyula (II&.) és Sebestyén István (1«.), azonkívül két számmal a zene
kar Valér Ferenc (VIII.) vezetésével.

Felülfizet ések: Báró Ohrenstein György 20 K, dr. Neumann Ká
roly, dr. Zsigmondy Jenő 10 K, báró Tornyay György 8 K 50 f., Domonv 
Péter, dr. Ilazay Olivér 6 K, Brück Károly, Gárdony István 5 K. Elek 
Imréné, Feledy Baba, Fürst Ferenc 4 K, Rátz László 3 K, Fellner Willy, 
Hellebronth Ilka 2 K, Farkas, Hammerschlag János, Haintz Géza, 
Kostyál Miklós, Oszuszky István, Szana Ferenc, Vajda Pál, N. N., 
X. Y. 1 K, N. N. 2 K 10 f. Főpénztáros gyűjtése 28 K. — Összesen : 
128 K 60 f.

Fogadják a nemes adakozók ez úton is hálás köszönetünket.
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B) 1915. évi december 2*2-én rendeztük első hangversenyünket a 
következő műsorral:

1. DANKLA ; a) Moderato, b) M enuett, c) H ändel: Judas Mákká beus.
E lőadták  : Lenkei Andor, Springut Jenő VI. (I. hegedű) ; Somogyi Endre 
VI., Ries Viktor V. (II. hegedű ) ; Fábián János, Fendt Olivér V. (III. 
h eg ed ű ); Mezey Pál V. (zongora).

2. H U BAY : Krem onai hegedűs. Hegedűn já tszo tta  Gmehling R óbert V. o. t.,
zongorán kísérte Török Pál V. o. t.

3. NOVACEK : a) Dal. b) M enüett, c) Vadászdal. (Cello-quartett.) E lő a d ták :
Gárdony István V III. o. t., Ghdtel Rudolf, Soltész Gáspár VI. o. t ., Urbán 
Tibor I Va  o. t.

4. GODARD : Mazurka. Zongorán já tszo tta  Bekk Aurél V III. o. t.
5. ERŐ D l : a)  Szülőföldem, b) Haza fias dalok. Előadta a Dal- és Zene 

egyesület énekkara Erödi Ernő karnagy  vezetésével.
•6. FLOTOW  : M árta. (N yitány.) E lőadta a Dal- és Zeneegyesükd zenekara 

W óit it z Ferenc V III. o. t. vezetésével.
7. a) R A F F  : K avatina. b) HUBAY : M azurka. Hegedűn já tszo tta  Sjyringut 

Jenő VI. o. t., zongorán k ísérte  Jeney László V III. o. t.
S. a) SCH U BERT A-moll s z o n á ta ! . ;  b) TSCHAIKOW SKY : Vadász-dal.

Zongorán játszo tta  Feledy Pál V III. o. t.
9. a)  GIARDANO : Caro mio ben. b) R U B IN ST E IN  : Melodie. Gordonkán 

előadta Soltész Gáspár VI. o. t ., zongorán k ísérte Bekk Aurél V III. o. t. 
10. ROM BERG : Gyermekszimfonia. E lőadta a Dal- és Zeneegyesület zenekara 

dr. Böhm  Dezső tan ár vezetésével.

E hangverseny összes bevétele 1256 K 74 f. volt.
Felülfizettek: Dr. Baumgarten Nándor, Gábor Ignác, Haintz 

Ödön, Ligeti Aurél, Neumann Frigyesné, dr. Neumann Károlyné 20 K. 
dr. Gárdony Zsigmond, báró Tornyay György, dr. Wágner Géza 15 K, 
Beliczay Béla, clr. Bőhm Károlyné, Bőhm Ottóné, Bitchier Lajos, Engel 
Ferenc, Ernyei Frigyes, dr. Grundmann, Kóler Napoleon, dr. Koch 
István, báró Kornfeld Pálné, báró Ohrenstein Henrik, Scholtz Gusztáv, 
Schwartz Frigyes, Zelewski Paula 10 K, Szávozd Miklós 9 K, Ehrenfeld, 
Fábri Miklós, báró Kornfeld Ferenc, Mágócsy Dietz Sándor, Mikola 
Sándor, Salgó Béla 5 K. Dietrich Zsigmond, Jeney íjászló, Bust Béla, 
Schwartz Imréné 4 K, Előd Marcel, Fürst Ferenc, Horváth László, 
Salamon Miklós, Vargha Ferenc 3 K, Domony Ede, Faragó László, 
Fellner György, Kertész János, Krámer József, Löwinger Irma, Polli 
Sándor, Steiner Pál 2 K, Borbás Andor, Hári testvérek, Fuchs Ernő, 
Szana Ferenc, Vajda Pál 1 K, N. N. 20 K. GoldschlágerLóránt fő
pénztáros gyűjtése 43 K. Összesen 439 K  20 fülév. Fogadják a nemes 
adományozók e szokatlanul gazdag ajándékért hálás köszönetünket.

A műsoron volt rajz Bereczky István (VIII.) műve volt, ki ezzel 
a rajzpályázat 10 K-ás díját is elnyerte.

5*
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Második, 1916. évi április 15-én rendezett hangversenyünkkel az 
egyesület 1876-ban alakult zenekara 40 éves fennállásának jubileumát 
ünnepeltük. A hirdetett műsorrajz-pályázatra ez alkalommal szokatla
nul nagyszámú és értékes rajz készült, amiért hálás köszönetét mondunk 
ezúton is Velten Armand rajztanár úrnak, kinek buzdító támogatása 
ezt elősegítette. A választmány a pályázat sikerére való tekintettel 
elhatározta, hogy nemcsak a külső rajzot jutalmazza a szokásos 10 K 
díjjal, hanem a két belső rajzot is 5—5 K-val. A külső rajz szerzője 
Hári Andor V., a két belsőé pedig dementis Kornél V. o. t.

A hangverseny- műsora a következő v o lt:
1. K É L E R  : N y itán y . E lőadta a Dal- és Zeneegyesület zenekara Valér Ferenc

V III. o. t .  vezetésével.
2. G O LD M ARK : Zongora-trió. (I.) E lőad ták  : Sellei Ferenc V. o. t .  (zongora),

S p rin g u t Je n ő  VI. o. t .  (hegedű), Valér Ferenc V III. o. t .  (gordonka).
3. K O Z M A IV Ä N K A : A carthagói harangok . (Melodráma). Szavalta Glück

Pál V II I .  o. t . ,  zongorán kísérte H ollós Pál VI. o. t.
4. a )  S C H U B E R T  : Im prom ptu , (b -d u r); b )  BRAHMS : R apszódia, (esz-dur).

Zongorán já tszo tta  Bubel Béla V II. o. t .
5. a j  E R Ö D I : Szeged fe lö ljö n  a vonat. H úzd rá  cigány! (Szövegük Csillay

K á lm á n tó l) ; b)  A szép kikelet. (N ém et népdal.) Négyszólam ú vegyes
karok . E lő ad ta  a Dal- és Zeneegyesület énekkara E rödi Ernő karnagy 
vezetésével.

6. E R K E L  : H u n y ad i László. (Egyveleg.) E lőad ta  a Dal- és Zeneegyesület zene
k a ra  d r. B öhm  Dezső főgimn. ta n á r  vezetésével. A hegedűszólót Sp rin g u t 
Jenő  VI. o. t .,  a harm ónium -szólam ot Fe.ledy Pál V III. o. t, já tszo tta .

7. B E R E N D  László V III. o. t. : «Praeludium» c. költem énye. Szavalta a szerző.
8. a )  P O P P E R :  W idm ung; b) G U N S: Scherzo. Gordonkán játszo tta  Valér

Ferenc V III . o. t .,  zongorán k ísérte  B ekk  Aurél V III. o. t.
9. W IE N IA W S K I : Hegedűverseny, (d-moll) I. II . E lőad ta  Egressi Is tv á n

V. o. t . ,  zongorán kísérte dr. B öhm  Dezső.
10. O F F E N B A C H : Orpheus az alvilágban. (N yitány .) E lőad ta  a  Dal- és Zene

egyesület zenekara Valér Ferenc V il i .  o. t .  vezetésével. A hegedűszólót 
S p r in g u t Jenő  VI. o. t. játszotta .

A zen ekari számok zongora-szólamát B ekk  Aurél V III. o. t .  játszotta ,

A nagybőgőt Windt József, polg. isk. tanár úr játszotta, kinek egye
sületünk iránt évek óta tanúsított jóindulatáért ezúton is hálás köszö
netét mondunk.

A szép erkölcsi sikerhez méltó volt a fényes anyagi siker is, amennyi
ben a hangverseny 1148 K  78 f-t jövedelmezett. Hálával mondunk ezért 
az egyesület jótevőinek köszönetét, kik az alábbi felülfizetésekkel járul
tak ehhez hozzá : Dr. Gárdony Zsigmond, Herzel Bernát, Kéler Napoleon, 
báró Kornfeld Pál, dr. Neumann Károlyné, Kátz László 20 K Zólyomi 
Wágner Géza 18 K, Fellner Willy 15 K, dr. Baumgarten Nándor, Er-
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délyi Adolf, Fürst György, Haintz Béla, dr. Hazay Olivér, dr. Liedemann 
Frigyes, Ligeti Aurél, Neumann Frigyesné, báró Ohrenstein Henrik, 
Báth Arnoldné, Soholtz Gusztáv, dr. Zsigmondy Jenő 10 K, Krámer 
József 7 K, Szávozd Miklós 6 K, Bokor, Folkusházy Lajos, Marek József, 
Mikola Sándor, Salgó, özv. Widder Mórné 5 K, Wellisch 4 K, Kőrös 
László, N. N., Salamon Miklós 3 K, Engel, dr. Fodor Jenő, Goldberger, 
Haneke Bezső, Pözel Miklós, Baffay Béla, Somogyi Endre, Szász Elemér, 
dr. Szigethy Lajosné 2 K, Lénárd Andor, Pásztor, Szirmai 1 K. Gold
schläger főpénztáros gyűjtése 50 K. Összesen: 400 K.

Szerepelt ezenkívül egyesületünk a Molnár-féle (Izabella-uteai) 
hadikórházban, hol egész hangversenyt rendezett és a Magyar mérnökök 
(fasori) hadikórházában, részt vett a zenekara december 23-án rendezett 
karácsonyi ünnepélyen. A zene- és énekkar szerepelt a főgimnázium 
március 15-iki hazafias ünnepén s az énekkar résztvett a május 1 -én 
rendezett kárpáti ünnepen.

A szép erkölcsi és anyagi siker az ügybuzgó tisztikar érdeme, 
melynek élén Gárdony István, ifjúsági elnök, a tanárelnök és ifjúság 
közti közvetítő szerepét ideálisan töltötte be. A zenei siker Valér Ferenc, 
az anyagi pedig Goldschläger Lóránt kiváló buzgalmának eredménye. 
De nem lennénk igazságosak, ha a zenekarban való különösen kiváló 
szereplésükért külön is meg nem említenők Bekk Aurél (VIII.) és Springut 
Jenő (VI.) tagokat.

A jubileumi díjat (20 K) ez évben a tanárelnök Gárdony István 
ifjúsági elnöknek ítélte oda elismerésreméltó munkálkodásáért; míg 
«Egy névtelent) 20 K-ás adományát Valér Ferenc főgondnoknak, az egye
sületben évek óta kifejtett működése csekély jutalmául.

Megemlítjük még, hogy a gondnoki teendők végzésében Valér 
Ferenc mindenkor kész, buzgó segítőtársakat talált Somogyi Endre 
(VI.) és Egressi István (V.) algondnokokban, kiknek ezúton is megelé
gedésünket fejezzük ki.

Az egyesület tulajdona változatlan. Oppel Imre tanár úr kívánsá
gára öt hegedűjét a zenekarban való használatra az év elején átvettük.

Pénzügyek. A III. magyar hadikölcsönből egyesületünk 800 K-t 
jegyzett, a IV.-ből 300 K-t, összesen 1100 K-t. Az 1915—16. tanévben 
összes bevétel: 4933 K 39 fillér, kiadás 2432 K 69 fillér, tiszta jövedelem 
2500 K 70 fillér. Ebből az elpusztult kárpáti falvakra adtunk 2000 K-t, 
tehát maradvány 500 K 70 fillér. Ezt hozzászámítva a múlt évi vagyon
hoz (9548 K 05 fillérhez) az egyesület egész vagyona 10,048 K 75 fillér, 
mely összegből 8000 K 4%-os magyar koronajáradékban, 1900 K 6%-os 
magyar hadikölcsönkötvényben, 148 K 75 fillér pedig takarékpénztár
ban (Keresk. Bank Lövölde-téri fiókja) van elhelyezve.

A fenti kimutatás minden szónál szebben és nyilvánvalóbban
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bizonyítja az év nagy anyagi eredményét, mely egyesületünk történelmében 
páratlan. Jótékonycélra ennyit sohasem áldoztunk s a tőke növekedése 
is tekintélyes. Goldschläger Lóránt főpénztáros büszke lehet arra, hogy 
az ő páratlanul agilis működése az egyesület jubiláris évének fényét 
így emelte.

IV. Ifjúsági Gyámegylet. A főgimnáziumi ifjúsági gyámegylet 
fennállása, tizennyolcadik évében is Bereczky Sándor vallástanár vezetése 
mellett munkálkodott. A tanév elején tartott közgyűlés titkárnak 
Szemere íjászló V ili. o. t., pénztárosnak Kovács Sándor VII. o. t., 
ellenőrnek Lehotzky Kálmán VIII. o. tanulót választotta meg. Osztály- 
pénztárosok és ellenőreik a következők voltak: la. Lehoczky Pál, 
Hahn Frigyes. Ib. Kubacska Béla, Wagner Ödön. Ha. Oravetz István, 
Kovács Zoltán, life. Pruzsinszky Miklós, Bartsch Pál. Illa . Németh 
Zoltán, Bereczky Pál. Illa . Chatel Andor, Schuster Budolf. IVa. Tolnay 
Lajos, Steinert Ottó. 1V&. Becht Endre, Schönfeld Sándor. V. o. Fábián 
János, Szalay László. VI. o. Chátel Budolf, Kandó Kálmán. VII. o. 
Kovács Sándor, Haitsch Gyula.VIII. o. Szemere László,Lehotzky Kálmán.

Az egyes osztályokban aláírt összegből befolyt 441 K 60 f, a val
lásos estély jövedelméből 82 K 25 f, melyben bennfoglaltatik dr. Okoli- 
csányi Kuthy Dezső i'ir 10 K adománya is, hadikölcsön-kötvények ka
matja 60 K, múlt évi hátralékból 10 K 50 f. Az évi jövedelem 594 
K 35 f volt.

A bevétel egynegyed részét 148 K 59 f-t az alapszabályok értel
mében az egyetemes egyházi gyámintézet pénztárába szolgáltattuk be. 
A rendelkezésünkre maradt háromnegyed részből 445 K 76 f-ből adtunk 
a budapesti protestáns árvaháznak 20 K-t a rozsnyói evangélikus árva- 
háznak 20 K-t, a pozsonyi Teológusok Otthonának 20 K-t, az eperjesi 
Theológusok Otthonának 20 K-t, külmisszióra 20 K-t, segélyül 4 tanuló
nak, ú. m. Bados József VII. o.t., Stitniczky János VI. o. t., Nádaskay 
Adolf IVa. o. és Jeszenszky Zsolt Ulfe. o. tanulónak 30—30 K-t, 
a vallásos estély jövedelméből adtunk a reformáció 400-dik évfordulója 
alkalmából felállítandó Szeretetházra 61 K 69 f-t. Kiosztottunk tehát 
281 K 69 f-t. A fennmaradt 164 K 07í-t múlt évi tőkénkhez csatoltuk, 
ekkép tőkénk az 1500 K névértékű hadikölcsön-kötvényekkel együtt 
1895 K 09f-re emelkedett.

Ez iskolai évben egy vallásos estélyt rendeztünk. Február 13-án 
az intézet nagytermében dr. Hittrich Ödön igazgató nagy számmal jelen
levő ifjak és felnőttek előtt Oltárképeink címmel tartott előadást. Ez 
alkalommal szavaltak : Kovács Sándor VII. o. t. és. Jeney László V ili.
o. t., zeneműveket adtak elő : Klein Károly VIII. o. t. Klein Flórika
k. a., Jeney László, Gárdony István és Feledy Pál VIII. o. tanulók.

Fogadják a szíves adakozók és közreműködők szívbeli köszö-
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Hetünket. Köszönetét mondunk Kertész József nyomdai cégnek is a 
vallásosest meghívóinak kedvezményes árban való kinyomatásáért.

V. Diák Sport-Kör. Megalakulván az egyesület a választások meg- 
ejtése után elnöklett: Minich M. VIII. o .t., alelnök : Bereczky I. VIII.
o. t., titkár : Kovács S. VII. o. t., jegyző : Steinberger I. VIII. o. t., fő
pénztáros : Goldschläger L. V ili. o. t., gondnok : Körmendi F. VI. o. t., 
A választmányba a következő tanulók kerültek: Lilienthal D., Tasi G.
V. o. t., Chátel R. Schlichter F. VI. o. t., Marek L., Pataki F., Schmidt H., 
Vary Gy. VII. o. t., Engel L. Bonta 1. Gárdony I. László I. VIII. o. t. 
Szakosztályvezetők lettek : Bereczky 1. athletika. László I. football. 
Pajor E. füles labda. Bonta J. lawn-tennis. Minich M. jég-hockey.Váry Gy. 
torna. Bókay Á. turisztika. Steinberger I. ping-pong.

A D. S. K. ez idei működése lanyhább volt, mint az előző évben. 
Az athletika i szakosztály őszi gyakorlatozása rendesen folyt ugyan, de 
házi verseny rendezését a kedvezőtlen időjárás megakadályozta. Az a 
körülmény, hogy legtöbb intézetben az ifjúsági egyesületek működése 
szünetelt, nagyban lohasztotta a játék és .versenyzési kedvet. Kivételt 
csak a jég-hockey szakosztály tagjainak működése képez. A szakosztály 
válogatott csapata ugyanis négy ellenféllel szemben megnyerte a B. K. E. 
vándordíját, az ezüst serleget. Ezzel a megérdemelt győzelemmel iskolánk 
a második vándordíj birtokába jutott. A csapat tagjai, kik elődeik 
szellemében küzdöttek: Minich Miklós VIII. o. t. csapatkapitány, 
Bonta Jenő VIII, Jákó Frigyes VIII, László István VIII, Marek 
Loránd VII, Szerényi Andor VIII, Thomán László VIII. o. t.

A lawn-tennis szakosztály szorgalmas tagjai nagyszabású handicap 
versennyel fejezték be az idei szereplésöket. A verseny eredményei a 
következők: 1. László I. VIII. (scratch). 2. Körmendi F. VI. 3. Chátel 
R. VI. 4. Sándor Gy. IVÓ. 5. Steinberger I. VIII.

A vívás nemes sportja a szakosztály keretén belül is nagy pár
tolásra talált. Osztály elleni küzdelemre ugyan nem került a sor, de a 
handicap-versenyben 10 tag vett részt. Eredmény : 1. Gárdony I. 
V ili. o. t. (scratch). 2. Goldschläger L. VIII. o. t. 3 tusselőnnyeh
3. Marek L. VII. o. t. 3 tusselőnnyeh

A turistaszakosztály nem fejthette ki szokásos tevékenységét, 
mert vezetőjét tisztségének gyakorlásában betegsége gátolta meg. Egy 
kirándulást mégis rendezett a szakosztály az elnöktanár vezetésével a 
Nagy-Kevélyre, Oszoly-sziklára és onnan Pomázra.

A tornaszakosztály működése ez évben teljesen szünetelt, mert a 
tornateremben délutánonként rendes tanítás folyt.

A ping-pong versenyek a cserkészek otthonában folytak le. 
A bajnokságban: 1. Suráoyi M. PVa. 2. László I. VIII. 3. Widder A. 
VIII. 4. Steinberger I. V ili.



VI. Cserkészcsapat. Vezetőtanára dr. Loisch János, Parancs
noka, Nádasdy Andor műegyetemi hallgató, honvédhuszár zászlós a 
harctéren van. Ott sem feledkezett meg csapatáról és mikor a Deák-téri 
testvéregyházak képviselőtestülete csapatunk érdekében kifejtett mun
kásságát 100 koronával jutalmazta, ő ezt az összeget 250 koronára ki
egészítvén, alapítványt te tt csapatunk legjobb Örsének jutalmazására. 
(Az alapítólevél az értesítő 43-ik oldalán) A jutalmat ez évben az V. Örs 
nyerte el, mely Szenthe Lajos, majd Blumenau Imre vezetése alatt állott. 
A többi Örsnél sem a jóakaraton múlott, hogy munkájok nem érte el 
az V. őrs színvonalát, hanem inkább azon, hogy tagjaik közt több volt 
a próbaidős és őrsvezetőik is fiatalabbak voltak. Szenthe János csapat
tiszt bevonult a Ludovika Akadémiára és így csapatunktól megvált. 
Alapos és komoly munkájának nem egy eredményét m utatták fel a 
vezetése alatt állott fiúk; a Nádasdy-alapítvány nyertes V. Örs alapját 
is ő vetette meg.

A csapatot Jákó Frigyes vezetőtiszt és Pajor Endre csapattiszt 
vezették. Szenthe Jánossal együtt ők voltak a csapat alakulása óta, 
most már negyedik éve, lankadatlan buzgalommal a cserkészmozgalom 
vezetői. Kiváló érdemeket szerzett Jákó Frigyes : ritka lelkesedéssel, 
okos körültekintéssel és céltudatos energiával dolgozott a csapat szer
vezésén. Amikor a régi, kipróbált vezetők elhagyják az iskolát és katonai 
szolgálatuk folytán a csapattól is meg kell válniok, érdemeik elismerésé
vel, abban a reményben búcsúzunk tőlük, hogy példájuk lelkes követőkre 
fog találni az ifjabb társakban, akiknek immár az áttörés nehézségeivel 
nem kell küzködni. A tiszteknek később segítségükre voltak Szenthe 
Lajos, Farkas Elemér és Glücklich Gyula segédtisztek. A csapatvezetés 
munkájában resztvettek még Blumenau YI. és Elischer Y. oszt. tanulók, 
őrsvezetők, továbbá Harsányi II., Pruzsinszky II.. Rubin III., és Szalay 
V. oszt. tanulók, segédörsvezetők, kik a hat őrsöt vezették. Tisztviselők 
voltak: Glücklich Gyula pénztáros, Hammersberg Géza gondnok, kinek 
teendőit az év második felében a pénztáros végezte, Egyedi László 
jegyző, Hirsch István és Krausz Tibor könyvtárosok.

A csapatnak 71 rendes és 9 pártolótagja v o lt; ezek közül foga
dalmat tett 53, másodosztályú 8 : járulékfizetés alól fel volt mentve 12.

Mint a háború első évében, úgy a múlt nyáron is végeztünk «hadi
munkát», amennyiben csapatunknak több tagja dolgozott Szenthe 
János vezetése alatt a Vöröskereszt tudósító-irodában, hol az illető 
irodavezetők teljes megelégedését vívták ki. Az iskola gyűjtéseiben is 
kivettük részünket, azonkívül gyűjtöttünk a Nemzeti Áldozatkészség 
Szobrára ; jelenleg gyűjtünk még a Kárpáti falvakra, az iskolai vértes 
vitézen egy nagyobb lemezre és az AMKE ceglédi kórháza javára. Ezen 
gyűjtések eddigi eredménye 281,40 korona. Ceglédi tartózkodásunk alkal
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mával is adakoztunk úgy a hadikórház, mint a helybeli jótékony kiállí
tás javára, melynek megnyitására meghívtak. Csapatunk tagjai közt aján
dékképpen kiosztottunk hat kalapot, botot, jelvényeket ; nagyobb 
kirándulásainkra díjmentesen magunkkal vittünk többeket.

Csapatunk fejlődésében két nagyobb eredményt értünk e l : 
Van den Eynde Lucien pártoló tagunk közbenjárására a Magyar Belga 
Fémipargyártól kaptunk egy gyalupadot asztalosszerszámokkal; ezen 
felszerelés kiegészítéséhez csapatunk tagjai is hozzájárultak, kik közül 
Van den Eynde egy kisebb gyalupadot és több értékes szerszámot adott. 
Nem mulaszthatjuk el, hogy itt ismételten hálás köszönetét mondjunk 
a Magyar Belga Fémipargyár igazgatóságának nagylelkű ajándékáért, 
mellyel cserkészeinknek praktikusabb irányban való kiképzését oly nagy 
mértékben elősegítette. A műhelyt eleinte Van den Eynde, majd pedig 
Virány Pál vezette. A műhelyben csapatunknak 18 tagja dolgozott fel
váltva. A második nagy vívmány, melyről beszámolhatunk, a műhellyel 
egyidőben alapított könyvtárunk, mely fellendülését nagyrészt annak 
köszönheti, hogy dr. Tóth Kálmán tanár úr szívességéből kaptunk a 
tanári könyvtártól 39 könyvet, a Modern Irodalmi Szertártól kölcsön 
36 könyvet, Bátz László igazgató úrtól 1 könyvet, az Arany János- 
Körtől kölcsön 18 könyvet, továbbá az iskola tanulói és csapatunk 
tagjai közül Breyer, Brachfeld E., Brachfeld Gy., Glücklich, Hirsch, 
Jákó, Jéger, Krausz, Moskovits, Bados 5—18 könyvet, további 20-an 
pedig 1—4 könyvet adományoztak. Könyvtárunk állománya most 
mintegy 300 kötet, melyben a cserkészkönyvektől a filozófiai könyvekig 
az irodalomnak jóformán minden ága képviselve van. Akik könyvtárunk 
fejlődését adományaikkal elősegítették, fogadják e helyt is hálás köszö- 
netünket.

Ez évben is rendeztünk karácsonyi ünnepélyt ; itt mutattuk be 
először műhelyünket és cserkészmutatványokkal is szórakoztattuk 
vendégeinket, kik nagy élvezettel szemlélték a fiúk munkáját. Cserkész
otthonunk berendezése is gyarapodott és így a fiúk kedves tartózkodási 
helye lett. Helyiségünket megosztottuk az István-úti főgimnázium 
cserkészcsapatával és az év második felében Galli tanár úr vívóival.

Vasárnaponként összejöveteleket tartottunk, vagy kirándulást 
rendeztünk, melyeknek nagy részét, sajnos, az időjárás meghiúsította. 
Programmunk jórészt a régi volt. Kisebb előadásokkal szórakoztatták 
társaikat a Ill.b j osztály tanulói, kik közt nem egy derék cserkész is 
akad. Csapatunk közlönyét a Diákcserkészt, egyelőre nem adjuk ki, 
mert az időközben megindult Cserkészhiradó az összes magyar csapatok 
ügyét felkarolta és mozgalmunkat propagálja ; ezért ajánljuk is min
denkinek, ki a cserkészet iránt érdeklődik. A csapatmunka egyik főcélja 
az önállóság fejlesztése, melynek előmozdítására való az örsi beosztás,
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hol minden cserkész a képességeinek megfelelő munkakörre talál. E téren 
mutathatunk fel talán legkevesebb eredményt, minek okát az őrsvezetők 
fiatalságában kell keresnünk ; reméljük, hogy a jövőben minden fiú, 
tudatában lévén annak, hogy az ő munkája alapozza meg az őrs és ezáltal 
a csapat munkáját, teljes erejével azon lesz, hogy minél több hasznos 
cserkészmunkát végezzen.

Húsvéti szünetünk első felében hat napra az Alföldre m entünk; 
ottani kirándulásaink bázisa Cegléd volt, hol szállást az AMKE inter- 
nátusában kaptunk Paulovits Károly igazgató úr szívességéből, amiért 
e helyen is hálás köszönetünknek kifejezést adni el nem mulaszthatjuk. 
Ceglédről kirándultunk Nagykőrösre, Pusztavacsra s a csapat egy 
részével Szolnokra is. Kedves emlékünk marad mindenkorra a puszta- 
vacsi kirándulás. Ez alkalommal Ulbrich tanár úr is velünk tartott s az 
ő ajánlása révén Bátor Károly felügyelő úr, kinek fia intézetünknek 
volt növendéke, családjával együtt kitüntető szivességgel, igaz magyar 
vendégszeretettel fogadott bennünket s a délután folyamán alkalmunk 
volt a nagy Koburg-uradalom berendezéseit is megtekinteni. Az egész 
kirándulás résztvételi díja 10 korona volt, resztvettek összesen 25-en.

Csapatunk vagyona ápr. 26-án volt 1657*06 korona, melyből a 
felszerelés értéke 576*22 K (sátorponyvák 108 K, ásók, balták 20 K, 
főzőeszközök, vedrek 35 K, kötelek 20 K, jelzőzászlók, dob, trombita 
29 K, térképek 8 K, játékok 16 K, mentőszekrények 35 K, bútorok, 
fogasok 78 K, képek, tanulótáblák 60 K, egyes örsök tulajdona 15 K, 
jelvények, pecsétek, nyomtatványok 62*22 K, övék 90 K), a könyvtár 
értéke 250 K, a műhely értéke 286 K (2 gyalupad 100 K, fűrészek 15 K, 
fúrók 23 K. kalapácsok, harapófogók 9 K, reszelők 15 K, gyaluk 25 K, 
anyag 30 K, szerszámszekrények 15 K, egyéb szerszámok 54 K),a csa
patpénztár vagyona 866*20 K, vezetőtisztipénztár vagyona 5*88 K, 
műhely vagyona 11*80 K, könyvtár vagyona 11*51 K, örsi pénztárak 
vagyona 150 K. A csapatpénztár kiadásai ez évben voltak : otthon 
felszerelésére 97 K, műhelyre 59*80 K, övekre 60 K, egyebekre 99*88 K ; 
bevételei pedig : vagyon az év elején 423*01 K, havi járulékok 140*60 K, 
egyebekből 119*27 K.

Ezidei munkánk legfőbb biztosítéka az a határtalan áldozat
készség volt, mellyel csapatunk tagjain kívül is az érdeklődők segít
ségünkre voltak. Csapatunkat anyagilag és erkölcsileg támogatták *. 
Dr. Loisch János, Davidovies Ignác, továbbá az iskola tanulói és csa
patunk tagjai közül: Blumenau, Brachfeld E. és Gy., Egyedi, Eliscber, 
Glücklich, Hermann, Kallós, Kohn, Löwenstein, Bubin, Schmidt, 
Viránv, Zechmeister, Zelewski.
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Az ifjúsági egyesületek vagyoni állapota.
V I I I .  B)

Az egyesület neve

Vagyoni 
állapot 1915 
június 1-én

Vagyoni 
állapot 1916 
június 1-én

Gyarapodás

k o r o n a

1 A ran y  János-kör____ _____ 2487-70 2645-17 157-47

2 F ő g im n áz iu m i Segély-

eg y le t---------------------------- 29634-60 31193-62 1559-02

3 F ő g im n áz iu m i D al- és

Z e n e e g y le t____________ 9548-05 10048-75 500-70

4 F ő g im n áz iu m i ifjú ság i

G yám egylet™ ____ 1714-52 1895-09 180-57

5 D iák  S p o rt-k ö r . 565#61 678-79 113-18

6 C serkészcsapat ..............  ... 520-85 544-84 23-98

Összesen : K 44471-3Í- 47096 20 2531-92



I X .

JÓ T É K O N Y SÁ G .

Az ösztöndíjakat, jutalmakat, pályadíjakat és segélyeket a követ
kező tanulók kapták :

I. A Teleki—Róth Johanna grófnő alapította ösztöndíjakat 
(65—65 K) Haitsch Gyula VII. o. t., Kiss Kálmán VII. o. t. és Poós 
Ferenc VII. o. t.

II. Az Egyesült Budapesti Fővárosi Takarékpénztár ösztöndíját 
('200 K) Becht Endre 1VB. o. t.

III. A bányai ág. h. ev. egyházkerület által kezelt, Németh István 
tábornok alapította ösztöndíjat (84 K) Izák Lajos VII. o. t.

IV. A Glosius Artner Karolina alapítvány jövedelméből 42—42 
koronát Leültei Andor VI. o. t. és Iliemer József IVA. o. t.

V. Az iskolafenntartó egyház nt. képviselőtestületétől az egyház 
kezelésében, illetőleg birtokában levő ösztöndíjakat a tanári testület 
ajánlatára a következő tanulók kapták meg :

1. A Loisch Eduárd és Ottilia született Melczer alapítványának 
évi kamataiból 100—100 koronát Killius Gyula VIII. o. t., Szilágyi 
László V ili. o. t., Kovács Sándor VII. o. t. és Simon Sándor V. o. t.

2. A Králik Lajos dr.-féle ösztöndíjakat (90—90 K) Haitsch Gyula
VII. o. t. a latin nyelv és irodalom, Berend László VIII. o. t. a magyar 
nyelv és irodalom tanulásában kifejtett buzgóságáért.

3. A Zólyomi Wágner Géza dr. alapította ösztöndíjat (80 K) 
Jeney László VIII. o. t.

4. A Bulyovszky Gyula-féle 20—20 K-t a magyar nyelv tanulásá
ban tanúsított buzgóságuk jutalm ául: Chátel Andor H Iß . o. t., Primer 
László IIA. o. t., Danhauser Emil I IB. o. t., Bánszky Ferenc I A. o. t. 
és Jány József 1B. o. t.

5. A Döbrentey Gábor-féle tízfrankos aranyat az Arany János
kor tanárelnöke Vilcsek Jenő VIII. o. t.-nak ítélte oda a körben tanú
sított munkássága jutalmául.

6. A Székács József dr.-féle 3 darab aranyat a magyar nyelv 
tanulásában tanúsított buzgóságáért Hári Bódog V. o. t.

7. A Walther Ágoston-iéle alapítvány kamatait (40 K) Varga 
Endre IIB. o. t.

8. A Kunewalder Fülöp-féle ösztöndíjat (40 —40 K) az idén a 
Deák-téri iskola tanítványai kapják.
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9. Az 1882 január 25.-én elhalálozott Kari János dr. főgimrá- 
ziumi tanár emlékére alapított ösztöndíj kamataiból 1 drb tízfrankos 
aranyat Stein Aurél VI. o. t., a természetrajz tanulásában tanúsított 
buzgósága elismeréséül.

10. Az 1889 május 5.-én elhalálozott Ormay Lajos dr. főgimná
ziumi tanár emlékére tett alapítvány kamatait (10 K) Kovács Sándor
VII. o. t., mint jó mathematikus.

11. Az 1911 május 18.-án elhalálozott dr. Böhm Károly, főgim
náziumunk huszonhárom éven át volt tanárának és tizenhárom éven 
át volt igazgatójának, 1896 óta kolozsvári egyetemi tanárnak emlékére 
tett alapítvány kamatait (40 K) Winkler Pál VIII. o. t., a filozófiában 
tanúsított buzgóságért.

12. Az 1894-ben meghalt ifj. bojári Vigyázó Sándor gróf, főgim
náziumunk volt növendékének emlékére alapított 20,000 koronás ala
pítvány kamataiból 600 K és 860 K az érettségi vizsgán két tiszta jelesen 
érett tanulónak fog kiadatni. Tavaly a 600 K-t Bereczky Endre, a 860 
K-t Scholtz Ernő kapta.

18. Az 1889-ben meghalt Schranz Andor V ili. o. t. emlékére 
tett alapítvány kamatjából egy aranyat, mely az alapítólevél értelmé
ben jeles előmenetelő, példás magaviseletű VIII. o. tanulónak adandó, 
Kanócz Dénes VIII. o. t. kapta.

14. Az 1898-ban elhalálozott Lamm Dezső V. o. t. emlékére ala
pított ösztöndíjat (18 K) Müller István V. o. t.

15. Az 1903-ban meghalt Kornfeld György, főgimnáziumunk volt 
növendékének emlékére alapított ösztöndíj kamatait (30 K) a magyar 
nyelv és irodalom tanulásában kiváló eredményt tanúsított Vilcsek 
Jenő VIII. o. t.

16. Az 1901-ben meghalt Tuczentaller Aurél V. o. t. emlékére 
alapított ösztöndíj kamatait (40 K) Szilárd Zoltán V. o. t.

17. Az 1899-ben elhúnyt Bergl Gyula, főgimnáziumunk volt 
növendékének emlékere alapított ösztöndíj kamatját (20 K) Binét 
György VI. o. t.

18. Az 1901-ben elhalálozott Weisz Arthur, főgimnáziumunk 
volt növendékének emlékére alapított ösztöndíj kamataiból 20—20 K-t 
kap az érettségi vizsgán egy jó mathematikus és egy jó fizikus. Tavaly a 
mathematikai jutalmat Okolicsányi Ferenc kapta, a fizikait Pőzel Miklós.

19. Az 1907-ben elhúnyt Ráth Géza V. o. t. emlékére alapított 
50 koronás ösztöndíjat Fábián János V. o. t.

20. Az ugyancsak Ráth Géza emlékére alapított és az V. osztály 
legjobb mathematikusa jutalmazására szánt 10 K-t Spiegel Zoltán 
V. o. t.

21. Az 1910-ben elhalálozott Vajner Géza, főgimnáziumunk volt
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növendékének emlékére alapított ösztöndíj kamatját (10 K) a vallás 
tanulásában kifejtett buzgóságáért Kiss Kálmán VII. o. t.

22. Az 1912-ben elhalálozott iglói Szontagh György, főgimná
ziumunk volt növendékének emlékére alapított ösztöndíj kamatját 
(90 K) Bókay Árpád VIII. o. t., a, természettudományok iránt tanú
sított buzgalma és szép előmenetele elismeréséül.

28. A Steinacker Ödön-féle 10 koronás jutalmat a német nyelv 
szorgalmas tanulásáért Zemplényi László 11171. o. t.

24. A Schreyer Jakab dr. által alapított 20 koronás jutalmat 
Pruzsinszky Miklós 1173. o. t.

25. A Deutsch Oszkár-féle 10 koronás jutalmat, mely VIII. osz
tálybeli, a latin nyelvben kiváló tanulónak szól, Kirchner Béla VIII. o. t.

26. Egy hálás tanítvány ösztöndíj-alapítványának kamatait (10 K) 
Chátel Rudolf VI. o. t., mint jó mathematikus.

27. Az 1874-ik évi maturánsok ösztöndíját (90 K) Weiler Ferenc
VIII. o. t.

28. Az 1882-ik évi maturánsok ösztöndíját (40 K) Berger AndorVI.o.t.
29. Az 1883-ban érettségi vizsgálatot tett ifjak által alapított 

30 K-ás pályadíjra az 1915—16. iskolai évre a tanári kar ezt a tételt 
tűzte k i : A magyar nemzet és a balkáni népek kapcsolata. A kitűzött 
határidőig két pályamű érkezett be. A bíráló szaktanárok a Kövessházi 
Kövess jeligés munkát a jutalomra érdemesnek ítélték.

30. Az 1889-ben maturált ifjak ösztöndíját (48 K) Jákó Frigyes
VIII. o. t.

31. Az 1899-ben maturált ifjak ösztöndíját (50 K) Somogyi Endre
VI. o. t,

32. Az 1900-ban maturált ifjak ösztöndíját (20 K) Sterk Andor 
III  A. o. t.

33. A Nádasdy-féle cserkész jutalomdíjat (10 K) Blumenau Imre 
VI. o. t.

34. Egy 1913. évi maturáns mathematikai jutalomdíját (10 K)
Mráz Gusztáv VI. o. t.

35. Egy névtelen tanár jutalomdíját (50 K) kapta Iilaár Vil
mos VI. o. t.

36. Névtelen adományát (20 K) Kovács Lajos VI. o. t.
VI. 1. A Tabitha jótékony nőegyesület ez idén is 20 K-t adományo

zott egy szorgalmas és jó maga viseletű tanuló megjutalmazására, mely 
jutalmat a tanári testület dementis Kornél V. o. tanulónak ítélte oda.

2. A Tabitha jótékony nőegyesület által pályadíjul adományozott 
10 K-ás aranyra a vallástanár a következő tételt tűzte k i : Hitért és 
hazáért. Beérkezett a III. és IV. osztályból hat dolgozat. A díjat 
Szűsz Lajos III. b o. t. pályaműve nyerte el.



79

VII. 1. A Dal- és Zeneegyesület jubileumi alapjának 20 koronás 
jutalomdíját Gárdony István VIII. o. t. kapja.

2. Névtelen dal- és zeneegyesületi jutalomdíját (20 K) Valér Ferenc
VIII. o. t,

3. A Dal- és Zeneegyesület pályadíjait műsorrajzra (10—10 K) 
Bereczky István V ili., dementis Kornél V. és Hán Andor V. o. t.

VIII. A Tóth Kálmán dr. vezetése alatt álló Ifjúsági Segélyegylet
ezidén is 800 K-t szavazott meg szegénysorsú, jó magaviseletű tanulók 
segélyezésére. Ebből az összegből kap : 60—60 koronát : Bereczky István 
V ili., Mráz Gusztáv VI. és Tinschmidt Emil VI. o. t. 50—50 koronát : 
Blaskovich István VII., Kovács Lajos VII. és Váry Gyula VII. o. t. 
40 —40 koronát : Simon Ferenc VII., Pfahler József VI., Schrantz Sándor 
X. és Szalay László V. o. t. 30—30 koronát : Kutlik Rudolf VII., Kiss 
László V., Lángh Gyula V., Bereczky Pál I ILI. Rosenbaum Aladár H Iß . 
Rubin László lIIB . Zemplényi László IIIB.Oravecz István I IA. és Kol- 
benheyer Imre ILI. o. t. 20—20 koronát: Jancsek Károly IVB. és Kerekes 
Gábor IVB. o. t.

IX. A Bereczky Sándor vezetése alatt álló Ifjúsági Gyámegylet 
ezidén 120 K-t szavazott meg jó magaviseletű és szegénysorsú tanulók 
segélyezésére. Ebből az összegből kap 30—30 K -t: Bados József X II., 
Stitniczky János VI., Nádaskay Adolf IVa, Jeszenszky Zsolt I l ik  o. t.

X. Névtelen 50 K-ás jutalomdíjából 20 20 K-t Rau Jenő IIB. 
és Gusztáv Kornél IB. o. t.

XI. Névtelen (50 K). Herzel Bernát (100 K), br. Ohrenstein Henrik
(300 K), Barta Arnold (100 K) adományából (összesen 550 K) karácsony
kor 25—25 koronát kaptak: Hurnyák Lajos, Kozák Géza 1.1.. fízene János. 
Halász István IB., Harsányi Béla, Primer László IIA ., Varga Endre. 
Windt Sándor 1IB., Rakitovszky László, Thuránszky Péter IIL4., Jeszenszky 
Zsolt, Rosenbaum Aladár IIIB ., Kerekes Gábor, Molnár Zoltán IVB.. 
Schrantz Sándor, Simon Sándor V., Mráz Gusztáv, Pfahler József VI., 
Kutlik Rudolf, Poós Ferenc VII., Berend László. Weiler Ferenc VIII. o. t.

XII. Névtelen jutalomdíja, 10 frankos arany egy jeles előme
neteld, példás magaviseletű VII. o. tanulónak. Kapta Keller Tibor 
VII, o. t.

XIII. A tanári testület egyik tagja három 50 koronás pályadíjat 
tűzött ki. E pályadíjakkal jutalmazandó :

1. A most folyó világháborúra közvetlenül vagy közvetve vonat
kozó szépirodalmi mű vagy értekezés magyar nyelven magyar nemzeti 
irányban.

2. Ugyanilyen irányú szépirodalmi mű vagy7 értekezés német 
nyelven, a német, népre való tekintettel.

3. Nagyobb szavalat vagy előadás.
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A bírálók véleménye szerint az első tételre beérkezett 12 pálya
munka közül a «Borúra derű» jeligés mű érdemes a jutalomra.

A második tételre beérkezett hat mű közül a teljes díjra égjük 
sem tartható érdemesnek; mivel azonban a «Der Franzose» című rela
tív jóságával kiválik â  többi közül, mivel továbbá a «Magyarország a 
háború után»- és a «Nemzeti jelleg» című magyar irodalmi pályaművek 
is elismerést érdemelnek, a tanári testület a díjat egy más Névtelen 
adományából való 10 koronával gyarapítva, e három munka jutalma
zására 20—20 koronát fordít.

A szavalatra kitűzött 50 koronát Jakó Frigyes VIII. o. t. kapja.
XIV. A tanári kar a hadikölcsön jegyzésnél teljesített segéd- 

kezéséi't a hadikölcsönkamattöbbletéből vásárolt 50 koronás Hadiköl- 
csön-kötvényt Schmidt Henrik VII. o. tanulónak adományozza.

A kiosztott ösztöndíjak, jutalmak, pályadíjak és segélyek ér
téke 5069 K.

XV. Az iskolafenntartó Nt. Képviselőtestület egy tanuló félévi tan
díját, 35 K-t a Pesti Hazai Első Takarékpénztár Egyesület alapítványá
nak kamataiból egyenlítette ki. Az elengedett tandíjak összege 9618 K 
50 f, a tandíjmentesek száma az első félévben 107, a második félévben 
pedig 100 volt. A Főgimnáziumi Ifjúság Segélyegylet öt tanuló tandíjá
hoz 96 koronával járult hozzá; ugyanezen egyesület írószerekkel, 
tankönyvekkel, ösztöndíjakkal támogatta az intézet érdemes tanít
ványait ; az erre a célra fordított összeg: 1629 K 84 f.

Az ösztöndíjak, jutalmak, pályadíjak, elengedett tandíjak és 
segélyek valamint az ingyen ebéd ellátás összege, vagyis az összes jó
tétemények értéke 18648 K 34 f, míg a tavalyi évben 16920 K 29 f volt.

Ingyen ebéd. A megelőző években intézetünk kapusának felesége 
főzött a szegénysorsú tanulók részére. Az idén a nagy drágaság és beteg
sége miatt nem vállalkozott erre. Kénytelenek voltunk tehát kimenni 
az intézetből és az Andrássy-úti Gráf-féle vendéglőben rendezni be az 
ingyen-ebédet, összesen 12 tanuló részesült benne. Tekintetbe véve a 
nagy drágaságot, csekély alapunk évi kamata nem lett volna elegendő 
ennyi tanuló ellátására. Azonban nemes gondolkozású, áldozatkész 
egyének segítségével sikerült az idén is valamennyi rászoruló tanulónkat 
ellátni. Egy-egy tanuló mindennapi ebédjét az egész éven át (180 kor.) 
fizette: Hazay Ödönné úrnő, Hazay Olivér, Bátz László, Ifjúsági 
Segélyegylet. Ugyané célra Bereczky Sándor 20 K-t, Bakonitz Gyula 
úr 150 K-t, Blumenau Alfréd úr 50 K-t adományozott. Az ingyen
ebédre az egész évben kiadtunk 2200 koronát.

Ezenkívül Elischer Viktor és dr. Justus Jakab urak egy tanulónk
nak saját asztaluknál adtak állandóan ebédet. Fogadják a jótétemény
ben részesült tanulók és az intézet nevében hálás köszönetünket.
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XI.

A FŐGIM NÁZIUM I TANULÓK NÉVSORA.*

I. a. 0SZTA.LY.

Bánszky Ferenc, 1905. Budapest, ág. 
h. ev. ftm . ö. d.
Bokor T ibor, 1905. B udapest, izr. 
Braun Ferenc, 1906. Győr, izr. 
Bruckner Ján o s, 1904. Budapest ág. 
h. ev. tm .

5. Büchler E ndre , 1905. Budapest, izr. 
Dobray Ferenc, 1905. Budapest, ref. tm . 
Elek Pál, 1905. B udapest, izr.
Erdélyi L órán t, 1905. Budapest, izr. 
ftm.
Faragó Im re, 1905. Budapest, izr.

10. Faragó László, 1905. Budapest, izr. 
Faust W alter, 1905. K lagenfurt, rk. 
Fábri Ferenc, 1905. B odókőváralja, izr. 
Fodor E ndre , 1905. B udapest, rk. 
Forster György, 1905. Szom bathely, rk. 

15. Goldmann E ndre, 1905. Rákoscsaba izr. 
Grünberg László, 1905. Budapest, izr. 
Grünwald G yörgy, 1905. B udapest, izr. 
Hahn Frigyes, 1904. Budapest, ág. h. ev. 
Halász Ferenc, 1905. B udapest, izr. 

20. Halle Is tván , 1905. Tem esvár, izr. 
Hári Pál, 1905. Budapest, izr.
Hegyi Pál, 1906. B udapest, rtf.
Hein János, 1905. B udapest, ág. h. ev. 
Herczegh Ferenc, 1905. Budapest, ref. 

25. b. Herzog Is tv á n , 1905. Budapest, izr.

Hoffm ann P é ter, 1905. B udapest, ág. 
h. ev.
H urnyák  Lajos, 1905., B udapest, ág. 
h. ev. ö. d.
Ihász Sándor, 1904. B udapest, ág. h. 
ev. ism.
Ju s tu s  B erta lan , 1905. Pécs, izr.

30. K irályfi Is tv án , 1906. B udapest, izr. 
Kobn Im re, 1906. B udapest, izr. 
b. K orányi Is tv án , 1906. Budapest, rk. 
K ozák Géza, 1905. Sepsiszentgyörgy, 
ref. ftm . ö. d.
K rieger László, 1904. Bécs, ág. h. ev. 

35. Kuncz Ödön, 1905. B udapest, ág. h. 
ev. tm .
K ühlm ann Péter, 1904. Budapest, ág. 
h. ev.
Lehner Andor, 1906. Budapest, izr. 
Lehoczky Pál, 1905. P ittsburg  (Ame
rika), ág. h. ev.
Messinger Em il, 1905. B udapest, izr. 

40. Mikolicza M ihály, 1904. B udapest, ág. 
h. ev. ism.
Novák László, 1905. B udapest, ág. h. 
ev. ftm.
Palo tay  Andor, 1906. B udapest, izr. 
Pásztor Is tván , 1905. B udapest, izr. 
Pető Endre, 1905. B udapest, ág. h. ev. 

45. P latschek Ernő, 1905. B udapest, izr. 
Pollák Is tv án , 1904. B udapest, izr. ism.

* R övidítések, ág. h. ev. — ágostai h itvallású  ev an g é lik u s; ref. =  refor
m átus ; unit. =  u n i tá r iu s ; r. k. =  róm ai k a th o lik u s; gör. kel. =  görög k e le ti; 
izr. =  izraelita ; tm . =  tand íjm en tes ; ftm . =  féltandíjm entes ; ö. d. =  ösztön
díjas ; ism. =  ism étlő.
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Pribelszky János, 1905. Törökszent- 
miklós, ág. h. ev. ftm .
Rade K ároly, 1905. B udapest, rk. 
R ubin Im re, 1905. B udapest, izr.

50. Schnell Alfréd, 1905. Szeged, ág. h. ev. 
Sebestyén István , 1905. B udapest, izr. 
Sommer Sándor, 1905. B udapest, izr. 
Sonnenschein István , 1905. B udapest, 
izr.
Sterk László, 1905. B udapest, izr.

55. Surgóth Balázs, 1905. K om árom , ref. 
Szántó György, 1905. P árk án y , izr. 
Sztanó Is tván , 1905. B udapest, ág. h. 
ev. tm .
Taussig End tv , 1905. B udapest, izr. 
Tauber László, 1905. Tem esvár, izr. 

60. Varga Em il, 1905. B udapest, izr. 
Váhl Pál, 1905. Budapest, izr.
Weisz Im re, 1905. B udapest, izr. 
W eissberger Tibor, 1905. B udapest, izr. 
Zarka Elem ér, 1905. B udapest, ref.

65. Zechmeister István , 1905. B udapest, 
ág. h. ev.

É vközben k im a r a d t:
66. Nagy József, 1904. B udapest, ref.

I. b. OSZTÁLY.

Benedek László, 1905. Budapest, izr. 
Berger Is tv án , 1905. B udapest, izr. 
Bettelheim  Ferenc, 1905. B udapest, izr. 
B latniczky László, 1905. Zólyom, ág. 
h. ev. tm .

5. Brüll Is tván , 1905. B udapest, izr.
Clementis Jenő, 1905. B udapest, ág. 
h. ev. ftm .
Czene János, 1904. Újpest, ref. ö. d. 
Dach József, 1905. B udapest, izr. 
Deréra Is tván , 1905. B udapest, izr. 

10. Deutsch Pál, 1906. B udapest, izr. 
D ietrich Zsigmond, 1906. B udapest, 
r. k.
Eberwein János, 1904. Bécs, r. k. ism. 
E rnyei Frigyes, 1904., B udapest, izr. 
Faragó  Sándor, 1905, B udapest, izr. 

15. Farkas Béla, 1906. B udapest, ref. 
Follinus Marcel, 1905. Ű jpes;, r. k. ftm .

F orb á t Dénes, 1905. B udapest, izr. 
Fuchs Is tván , 1905. R ákoskeresztúr, 
izr.
G ráber Is tván , 1905. B udapest, ág. 
h. ev.

20. G usztáv Kornél, 1906. B udapest, izr. 
ö. d.
H alász István , 1905. B udapest, ág. h. 
ev. tm . ö. d.
Héems Frigyes, 1905. B udapest, ág. 
h. ev.
Hegedűs András, 1905. B udapest, izr. 
Herczog Endre, 1906. B udapest, izr. 

25. H orváth  Béla, 1905. B udapest, izr. 
Já n y  József, 1905. B udapest, ág. h. ev. 
ö. d.
K álix  László, 1905. Isaszeg, ág. h. ev. 
Kallós István , 1905. Csíz, izr.
K ardos Béla, 1904. Szilasbalhás, ref.

30. K árolyi Dénes, 1905. B udapest, ág. 
h. ev. ftm .
Kertész János, 1905. K ism aros, izr. 
K orányi Ferenc, 1905. B udapest, izr. 

33. Kovács László, 1905. B udapest, ref.
Kozma István , 1905. Pécs, izr.

35. K ubacska Béla, 1905. B udapest, ág. 
h. ev. tm .
Lengyel Sándor, 1905. B udapest, ref. 
Löwy István , 1905. B udapest, izr. 
Marosi György, 1905. B udapest, izr. 
Melczer Zoltán, 1905. B udapest, ág. 
h. ev.

40. Mun ez László, 1905. B udapest, ág. 
h. ev.
Nagy István , 1905. B udapest, izr. 
Ném eth Viktor, 1905. B udapest, ág. 
h. ev.
Neugröschel Endre, 1906. B udapest, 
izr.
Orbán Lőrinc, 1904. B irján  puszta, ág. 
h. ev. tm .

45. Polonyi György, 1906. B udapest, izr. 
R ettm ann  K u rt, 1905. Berlin, ág. h. ev. 
Rosenm ann Dezső, 1905. B udapest, izr. 
R usznyák László, 1906. B udapest, izr. 
Scholtz Géza, 1905. B udapest, ág. h. ev. 

50. Seiber M átyás, 1905. B udapest, izr. 
Stégm eier Ödön, 1905. B udapest, r. k.

6*
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Steinreich Jenő , 1905. B udapest, izr. 
Stolcz L ajos, 1906. B udapest, ág. h. ev. 
ftm .
Szirmai László, 1905. B udapest, izr.

55. Takácsy Im re, 1905. R ákosliget, ref. 
ftm.
T artler Sándor, 1905. B udapest, ág. 
h. ev. tm .
Tolnay G yörgy, 1906. Budapest, ág. 
h. ev.
Vajda László, 1905. B udapest, izr. 
Walkó A risztid , 1905. B udapest, ág. 
h. ev.

60. W ank Is tv á n , 1906. B udapest, izr. 
Zeitler E rnő, 1904. Pestszentlőrinc, ág. 
h. ev. ism.

M a g á n ta n u ló k :
Gróf B ethlen Is tv á n , 1904. Budapest, 
ref.
Wagner Ödön, 1905. B udapest, ág. h. ev.

Évközben k im aradtak :
Ham pel L ó rán t, 1905. B udapest, r. k. 

65. L ahm ann László, 1904. Kolozsvár, ág. 
h. ev. ism.
Xeogrády Miklós, 1903. Budapest, r. k.

H. a. OSZTÁLY.

Áldor P é ter, 1904. B udapest, r. k. 
Bányai G yörgy, 1905. Soroksár, izr. 
B artsch Sándor, 1904. B ártfa , ág. h. ev. 
tm .
Benson Tam ás, 1904. Budapest, ref.

5. Berndorf er A lfréd, 1904. Nagymaros, 
izr.
Blau László, 1904. Gyomoré (Győrm.), 
izr.
Burda Is tv án , 1904. B udapest, r. k. tm . 
D ubravszky László, 1905. Budapest, 
r. k.
Ehrenfeld László, 1904. Budapest, izr. 

10. Eisler János, 1905. B udapest, izr. 
Elek Miklós, 1904. B udapest, izr. 
Erdős Is tv án , 1904. B udapest, izr. ö. d. 
Erényi László, 1904. Budapest, ref. 
Farkas Jenő, 1904, B udapest, ref. tm . 

15. Fuchs Pál, 1904. B udapest, izr.

G alotti Ferenc, 1904. K irályhegyalja 
(Gömörm.), ref.
G rünw ald Miklós, 1904. Budapest, izr. 
H aás E lem ér, 1903. Budapest, ev. ism. 
H arsány i B éla, 1904. Budapest, ev. 
tm . ö. d.

20. Heidelberg György, 1904. Budapest, izr. 
H űvös Im re, 1904. Budapest, izr. 
Ju s tu s  László, 1904. Budapest, izr. 
Kaszás Gyula, 1903. Budapest, ref. ftm . 
K ohner József, 1904. Budapest, izr.

25. K olbenheyer Im re, 1904. Budapest, ref. 
tm . ö. d.
K ovács Zoltán, 1904. Budapest, ref. tm . 
Lendl Vilmos, 1903. W ien, ág. h. ev. 
tm .
Lobi Ödön, 1904. Budapest, izr. 
M atyasovszky Béla, 1904. Berszászka 
(Krassó-Szörénym .), r. k. tm .

30. M estyán Ádám , 1904. B udapest, ág, 
h . ev.
M issura Jenő, 1904. K iskunfélegyháza, 
ág. h. ev. ftm .
N ovák K áro ly ,1904. Budapest, ág. h. ev. 
Oravecz Is tv án , 1904. B udapest, ág. 
h. ev. tm . ö. d.
Pál E ndre, 1904. Budapest, izr.

35. Perényi Pál, 1903. Budapest, ág. h. 
ev . tm .
Piufsich Is tv án , 1903. Budapest, r. k. 
P rú n er László, 1901. Kömlőd (K om á
rom ul.), ág. h. ev. tm . ö. d.
R ies Ernő, 1903. Budapest, izr. ism. 
Rózsa Is tv án , 1904. B udapest, izr. 

40. Sáry M ihály, 1903. Budapest, ág* h. 
ev. ftm .
Schm idt Is tv án , 1904. B udapest, izr. 
Simó Sándor, 1904. Tasnád, ref.
Spitz  János, 1904. Budapest, izr. 
Springer Béla, 1903. Budapest, izr.

45. S tern tha l B arn ab ás,1904. Budapest, izr. 
S u rány i Is tv án , 1903. B udapest, ág. 
h. ev., ftm .
Szabó Lajos, 1904. Budapest, ág. h. ev. 
Szigeti M ihály, 1903. Budapest, izr. 
T auber György, 1904. M agyarpadé 
(Torontálm .), izr.

50. T óth  Ferenc, 1902. Budapest, ág. h. ev.
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Vahl Is tv án , 1903. B udapest, izr. 
W asserm ann Pál, 1904. B udapest, izr. 
Weinek József, 1904. B udapest, r. k.

M agántanuló :
Alm ay Béla, 1903. Alesil (Aradm .), 
r. k.

Évkö zben k im a ra d ta k  ;
55. Basch K ároly, 1904. K isbágyon (Nóg- 

rádm .), izr.
K u thy  Zoltán, 1905. Budakeszi, ág. 
h. ev.
Polony Zoltán, 1904. Zomba (Tolnám .), 
ág. h. ev.
Rónai Jenő , 1903. B udapest, izr. ism. 
Somossy Mihály, 1901. M áram aros- 
sziget, ref.

‘60. Weisz Pál, 1904. B udapest, izr.
Wolf E rv in , 1904. B udapest, izr.

II. b. OSZTÁLY.

A lexandrovitz H erbert, 1904. B uda
pest, izr.
Barcs Pál, 1904. B udapest, ref. 
Becker Ádám , 1904. R ákospalo ta, ág. 
h. ev. tm .
Bierm ann Pál, 1905. B udapest, izr.

5. Bodon György, 1904. B udapest, izr. 
Bóka Sándor, 1903. Bpest, ág. h. ftm . 
Boruth E lem ér, 1903. Bpest, ref. tm . 
Böhm Pál, 1904. B udapest, izr. 
Brück László, 1904. B udapest, izr.

10. D ályai Andor, 1904. B udapest, ág. h. 
ev. tm .
D anhauser E m il,1904. Miskolc, ág. h. ev. 
ö. d.
Dán László, 1904. B udapest, izr. 
Engel György, 1904. Bpest, ág. h. ev. 
Erős Is tv án , 1904. B udapest, izr.

15. Farkas Dezső, 1904. B udapest, izr. 
Fellner Vilmos, 1905. B udapest, ref. 
Fischl M átyás, 1904. B udapest, izr. 
Freddel Pál, 1905. Bpest, ág. h . ev. 
Grossmann György, 1905. B pest, izr. 

20. G rundm ann Vilmos, 1904. B pest, ág. 
h. ev.

Haeffner Ferenc, 1903. Budapes*, ág. 
h. ev. tm .
Ham m erschlag János, 1903. Bécs, ág. 
h . ev.
Jele Ferenc, 1904. Bpest, ág. h. ev. 
K abos György, 1904. Bpest, izr. ftm . 

25. K álix  József, 1902. Isaszeg, ág. h. ev. 
ism.
K assár Károly, 1903. Bécs, r. k. 
K lein Gyula, 1903. U jverbász, ág. h. 
ev. ftm .
Klein Tibor, 1904. B udapest, izr. 
K orányi Vilmos, 1904. B udapest, izr- 

30. Kotzó E lem ér,13904. Nógrádverőcze* 
rk.
K vorka K álm án, 1904. R ákospalo ta , 
ág. h. ev.
Langer Aurél, 1904. A rad, r. k. 
L ichtschein László, 1904. B pest, izr. 
Mosánszky Tibor, 1904. Bpest, ág. h. 
ev. ftm .

35. Polgár Miklós, 1904. B udapest, izr. 
Pruzsinszky Miklós, 1903. B pest, ág. 
h. ev. tm . ö. d.
R au  Jenő, 1904. B udapest, ref. ö. d. 
R iem er György, 1905. B udapest, izr. 
Rohacsek Milos, 1904. B udapest, ág. h. 
ev. tm .

40. R óth  József, 1904. Törökbálin t, r. k. 
R ubin  Ferenc, 1904. Budakeszi, izr. 
Scholtz Ákos, 1903. Miskolc, ág. h. ev. 
Schrottm ann László, 1904. B pest, izr. 
Schwimmer György, 1904. Bpest, izr. 

45. Somló Endre, 1904. Szolnok, izr. 
Steinberger Gyula, 1904. B udapest, izr. 
S teiner József, 1905. B udapest, izr. 
S trasser Im re, 1904. B udapest, izr. 
Szenthe István , 1904. B udapest, ref. 

50. Vajda Pál, 1904. B udapest, izr. 
V ányi Béla, 1904. Bpest, ág. h. ev. tm . 
Varga Endre, 1904. Lontó, ág. h . ev. 
tm . ö. d.
Vidor Pál, 1904. B udapest, izr. 
Vogel György, 1904. B udapest, izr. 

55. W indt Sándor, 1904. B pest, ág. h. ev. 
tm . ö. d.
W inkler Pál, 1904. K ispest, r. k. 
Wolf Adolf, 1904. Przem ysl, izr.
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M a g á n ta n u ló :
58. Dóra Sándor, i 905. Bpest, gör. kel. 

Próbáld Vilmos, 1904. Bpest, r. k. 
K iinger Pá l, 1904. B udapest, izr. 
K ürthy  Zoltán, 1902. Szászváros, re f. tm . 
Pékár János, 1904. Bpest, ág. h. ev.

III. a. OSZTÁLY.

Am ar Rezső, 1904. B udapest, izr. 
Benedek B. Vilmos, 1903. B udapest, 
ág. h. ov.
Benson Vilmos, 1902. Budapest, ref. 
Bereczky P á l, 1903. B udapest, ág. h. 
ev. tm . ö. d.

5. Biró Géza, 1904. B udapest, izr. 
Cserépy Is tv á n , 1904. Bpest, r. k. 
Duekes T ibor, 1903. B udapest, izr. 
Duka László, 1902. Brassó, ág. h. ev. 
ftm.
Farkas M átyás Lajos, 1903. Budapest, 
ág. h. ev.

10. Fischhof L ipó t Pál, 1903. Szeged, izr. 
Fisehm ann B éla, 1903. Budapest, izr. 
Fodor E ndre, 1903. Budapest, izr. 
Forfota E rik  V iktor, 1903. Kolozsvár, 
ág. h. ev.
Gonda Gyula, 1901. Budapest, izr. ism. 

15. Hirsch György, 1903. Budapest, izr. 
K alm ár V iktor, 1903. Becs, izr. tm . 
Kasznár E rv in , 1903. Budapest, izr. 
K irály K áro ly , 1903. Budapest, izr. 
Kosztolányi József, 1902. Nemeskoszto- 
lány, ág. h. ev.

20. Kovács László, 1904. B udapest, izr. 
K ram er László, 1903. B udapest, izr. 
K ram er T ivadar, 1902. Páty , izr. ism. 
Krausz T ibor, 1903. Budapest, izr. 
Kubacska Ferenc, 1903. Budapest, ág. 
h. ev. tm .

25. Löwenstein G yörgy, 1903. Budapest, 
izr.
Luzsa E ndre, 1902. Budapest, ág. h. ev. 
M artiny Pál, 1903. Budapest, ág. h. ev. 
Márkus József, 1902. Budapest, ref. 
Mezei János, 1903. Budapest, ág. h. ev. 

30. Moskovics Győző, 1903. Budapest, izr. 
Politzer Miklós, 1904. Budapest, izr.

R akitovszk i László, 1902. Tápiószecső, 
ág. h. ev., tm . ö. d.
Rein Zoltán, 1903. Szatm ár-N ém eti, izr. 
R ust G ábor, 1903. Budapest, izr.

35. Scham burg Im re, 1903. Budapest, izr. 
Schuster László, 1903. Szom bathely, ág. 
h. ev.
Sterk A ndor, 1903. Budapest, izr. ö. d. 
Szász G yörgy, 1902. Budapest, r .f . 
T akács Im re, 1903. Budapest, izr. 

40. T huránszky P é ter, 1903. Sztosháza, ág. 
h. ev. ftm . ö. d.
báró T o rnyay  H enrik György, 1903. 
B udapest, izr.
Vadas József, 1903. B otpalád, ref., tm . 
Vogel A ndor, 1903. Budapest, izr. 
Wesel Is tv á n , 1903. Budapest, izr.

M agán tan u ló :
45. Benes Miklós, 1902. B udapest, ág. h. ev. 

N ém eth Zoltán, 1903. Bp„st, ág. h. ev.

Évközben k im a ra d t:
Vásárhelyi E ndre, 1902. Székesfehérvár, 
ref.

III. b. OSZTÁLY,
A chtzehner László, 1903. Budapest, r. k. 
B arta  László, 1902. B udapest, izr. ism. 
Brachfeld E rvin , 1904. Budapest, izr. 
Brachfeld György, 1903. Budapest, izr. 

5. Brügler László, 1904. Budapest, izr. 
Chátel Andor, 1902. Budapest, ág. h. 
ev., ö. d.
Domony Péter, 1903. Budapest, izr. 
E lsässer József, 1903. Budapest, r. k. 
Engel Ferenc, 1903. B udapest, izr.

10. F rank  György, 1903. Kolozsvár, izr. 
G rád E rv in , 1902. Breslau, izr. 
H avranek  Lajos, 1902. Csopak, r. k. 
H orvát György, 1904. Budapest, izr. 
Jeszenszky Zsolt, 1903. Pestszentlőriilc, 
ág. h. ev ., tm . ö. d. 

lö . Jónás Gyula, 1903. Budapest, izr. 
Kelemen György, 1903. Budapest, izr. 
Kohn Miklós, 1903. B udapest, izr. 
K oltai E rnő, 1902. Szerbaradác, r. k.



87

Kőrös László, 1903. B udapest, izr. 
20. K ram er József, 1904. B udapest, izr. 

K rausz  Miklós, 1903. B udapest, izr. 
Lederm ann László, 1903. B udapest, izr. 
L ip ta i László, 1901. Debrecen, ref. ism. 
M arkstein György, !903. B udapest, izr. 

25. M olnár Béla, ’ OOS. B udapest, izr. tm . 
N eum ann János, 1903. B udapest, izr. 
Pakots György, 1903. B udapest, r. k. 
R osenbaum  Aladár, 1903. Soproniván, 
izr., tm . ö. d.
R ubin  László, 1903. B udapest, izr. ö. d. 

30. Salgó Ottó, !904. Budapest, izr.
Schuster Rudolf, 1903. M arosvásárhely, 
ág. h. ev.
S te inert Gyula, 1903. Bréma, ág. h. ev. 
Szász Géza, 1903. B alassagyarm at, izr. 
Szűsz Lajos, 1903. Budapest, ág. h. ev., 
tm . ö. d.

35. Thier Em ánuel, 1904. B udapest, r. k. 
Török György, 1903. B udapest, izr. 
U llm ann Ferenc, 1903. B udapest, r. k. 
Vágó László, 1903. B udapest, izr. 
Vermes Pál, 1903. B udapest, izr.

40. Visegrády Árpád, 1903. Versec, r. k. 
tm .
Z arka Dénes, 1903. B udapest, ref. 
Zechm eister A ladár, 1902. Módos 
(Torontál m.), ág. h. ev.
Zelewski Viktor, 1903. B udapest, ág. h. 
ev.
Zem plényi László, 1903. B pest, izr. 
tm . ö. d.

45’ Zeuner Lajos, 1903. Bpest, ág. h. ev.

M agán tan u ló :
Beck Lajos, 1904. Bpest, ág. h . ev.

Évközben k im a ra d t:
L ahm ann György, 1902. K olozsvár, 
ág. h. ev. tm .

IV. a. OSZTÁLY.
A lm ay József, 1901. Arad, r. k. 
B acsák Miklós, 1902. B udapest, r. k. 
Beerm ann K ároly, 1903. B udapest, izr. 
Benedek Ferenc, 1902. B udapest, izr.

5. Breyer K ároly , 1902. B udapest, izr. 
Dőri Pál, 1903. B udapest, izr.
Eisler László 1902. B udapest, izr. 
E lek Is tv án , 1902. B udapest, izr. 
Fried  Frigyes, 1903. B udapest, izr.

10. Herm ann László, 1902. B udapest, izr* 
H orváth  László, 1902. B udapest, r. k. 
H übner Zoltán, 1902. B udapest, r. k. 
Huszerl Pál, 1903. B udapest, izr. 
Huszlicska János, 1900. B udapest, ág. 
h. ev. ism.

15. Jász E lem ér, 1902. B udapest, ág. h. ev. 
Jéger Gyula, 1902. B udapest, r. k. 
K állai T ibor, 1902. B udapest, izr. 
K ostyál Sándor, 1902. Szenice, ág. h. ev. 
K ram er Im re, 1902. B udapest, izr. 

20. L andauer Péter, 1902. B udapest, izr. 
Márkus E ndre, 1903. B udapest, izr. 
Molnár Jenő , 1902. B udapest, un it. 
N ádaska y Adolf, 1901. Nagyszeben, ág. 
h. ev. ftm . ö. d.
P latschek Im re, 1902. B udapest, izr. 

25. R iem er József, 1902. Veszprém, izr., 
tm . ö. d.
Somló I tv án , 1902. Szolnok, izr. 
Steinert O ttó, 1901. Bremen, ág. h. ev. 
Strausz Béla, 1902. B udapest, izr. 
Surányi Miklós, 1902. B udapest, izr. 

30. Szabados Ferenc, 1902. B udapest, izr. 
tm .
Szterényi Ságdor, 1902. B udapest, r. k. 
Szűsz György, 1901. B udapest, izr. 
Tolnay Lajos, 1902. B udapest, ág. h. ev. 
U rbán T ibor, 1902. B udapest, izr.

35. Zeitler Sándor, 1902. B udapest, ág. h. 
ev.

M agán tan u lók:
Bíró Pál, 1902. Budapest, izr.
báró Herzog András, 1901. B udapest,
izr.
Pigler László, 1902. B udapest, ág. h. ev. 
Surányi T ibor, 1902. B udapest, izr.

IV. b. OSZTÁLY.

B arta  Dezső, 1902. B udapest, izr. 
Becht E ndre, 1902. B udapest, ág. 
h. ev., ö. d.
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B ertram  A rth u r, 1902. Budapest, ág. 
h. ev. tm .
Breiner Jenő, 1902. Felsőfegyvernek, 
i/.r. ism.

5. B reitner O ttó, 1902. Monfalcone, izr. 
Czeizler Ernő, 1901. B udapest, izr. 
Deutsch Dezső, 1903. B udapest, izr. 
Egyedi László, 1902. B udapest, izr. 

10. E rnyei György, 1901. Budapest, izr. 
Gally János, 1902. B udapest, ág. h. 
ev.
Greiner Ferenc, 1902. Budapest, izr. 
Grünfeld László, 1902. Budapest izr. 
Hegedűs Is tv án , 1902. Budapest, izr 

15. Jancsek K áro ly , 1901. B udapest, ág. 
h. ev., tm . Ö. d.
Kardos Im re, 1902. B udapest, izr. 
Kerekes G ábor, 1902. Budapest, ref., 
tm . o. d.
Kostenszky K álm án , 1902. Pozsony, ág. 
h. ev.
Krassó Oszkár, 1901. Tuffás, izr.

20. K ubacska E ndre, 1902. Budapest, ág. 
h. ev., tm .
K vorka János, 1902. R ákospalota, ág. 
h. ev.
Lovieh A ndrás, 1900. B udapest, ág. 
h. ev.
Molnár Z oltán, 1902. Budapest, ref. 
ö. d.
N ém eth János, 1900. J^nosháza, r. k. 
ftm.

25. Popper László, 1902. B udapest, izr. 
R auscher Lajos, 1902. B udapest, izr. 
R epcsák P é ter, 1902. Budapest, ág. 
h. ev.
Sándor G yörgy, 1904. B udapest, izr. 
Schönfeld Sándor, 1902. B udapest, ág. 
h. ev.

30. Szabó Jenő, 1901. B udapest, ref. 
Szente L órán t, 1903. B udapest, ref. 
Szűcs László, 1902. M arton vásár, izr. 
Tolnai Gábor, 1902. B udapest, ág. h. 
ev.,
Veres Pál, 1902. B udapest, izr.

35. W ámoscher Pál, 1902. Zombor, izr. 
Wilcsek Andor, 1902. B udapest, izr. 
Yull Géza, 1902. B udapest, ág. h. ev.

M a g á n ta n u ló k :

Gróf B ethlen András, 1902. B udapest, 
ref.
M andel László, 1902. B udapest, izr. 

40. W igner Jenő, 1902. B udapest, izr

Évközben k im a ra d ta k  :
Kiss E rnő, 1900. Bihardiószeg, ref. 
Basch Lajos, 1901. Bágyon, izr.

Y. OSZTÁLY.

Bokor E ndre, 1901. Budapest, izr. 
B rak  Im re, 1901. Budapest, izr. 
d e m e n tis  Kornél, 1900. A ranyos
m arót, ág. h. ev., tm . ö. d.
Egressi Is tv án , 1901. B udapest, izr.

5. E lischer Pál, 1902. Budapest, ág. h. ev. 
F áb ián  János, 1900. Sárszentlőrinc, ág. 
h. ev. tm . ö. d.
Fend t Olivér, 1901. Budapest, r. k. tm . 
F lam m  G yula, 1901. Budapest, izr. 
G ábor György, 1902. Budapest, izr.

10. G aray  Ödön, 1900. Kolozsvár, ág. h. ev. 
Gerlei Ferenc, 1902. Budapest, r. k. 
Gm ehling R óbert, 1901. B udapest, 
un it.
Goldberger A ntal, 1902. Budapest, izr. 
Goldberger Ernő, 1901. Budapest, izr. 

15. H ain tz  Ödön, 1901, Budapest, r. k. 
Hancke Rezső, 1899. Leipzig, ág. h. ev. 
H ári Andor, 1900. Budapest, izr. ö. d. 
H ári Bódog, 1901. Budapest, izr. ö. d. 
H ild K ároly , 1901. Budapest, ág. h. ev. 

20. H orváth  Vilmos, 1901. Budapest, ág. 
h. ev. tm .
Jeszenszky Á rpád, 1900. Szom bathely, 
ág. h. ev., ftm .
K asz triner Iván , 1901. Budapest, izr. 
K eleti A ndor, 1901. Budapest, izr. 
Keller László, 1899. Budapest, r. k. 
ftm .

25. K em ény Is tv án , 1901. Budapest, r. k., 
tm .
Kiss László, 1903. Sopron, ág. h. ev. 
tm . ö. d.
K ohn György, J901. Budapest, izr.
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L ángh Gyula, 1901. B udapest, ág. h. 
ev. tm . ö. d.
Lendl K ároly, 1901. B udapest, r . k.
t m .

30. L ilien thal Dezső, 1900. B udapest, izr. 
M iltényi László, 1901. B udapest, ág. 
h. ev. tm .
M üller Is tván , 1901. B udapest, izr. 
ö. d.
Pollák  József, 1901. Budapest, izr. 
Pongrácz Im re, 1901. B udapest, izr. 

35. R ácz Im re, 1901. R ákoskeresztúr, izr. 
R a tz  E ndre, 1901. Budapest, ref. 
R ies V iktor, 1900. Budapest, izr. 
Scheiber Gábor, 1900. B udapest, izr. 
Scheim ann Béla, 1901. B udapest, izr. 

40. Scholcz Andor, 1901. Kassa, ág. h. ev. 
Sehrancz Sándor, 1900. B udapest, ág. 
h. ev. tm . ö. d.
Sebestyén L óránt, 1901. B udapest, izr. 
Seilei Ferenc, 1902. B udapest, izr. 
Sim on Sándor, 1901. B udapest, ág. h. 
ev., tm . ö. d.

45. Solti Géza, 1901. Budapest, r. k. 
Somogyi Pál, 1902. Budapest, izr. 
Spiegel Zoltán, 1901. B udapest, izr. 
ö. d.
Starnberger Sándor, 1901. B udapest, 
izr.
S trau sz  László, 1901. B udapest, izr. 

50. Szalay László, 1902. Szeged, ág. h. 
ev. tm . ö. d.
Szávozd Miklós, 1901. Kálózd, izr. 
Szilárd Zoltán, 1901. T ótkeresztúr, izr. 
ö. d.
Tasi Géza, 1899. Gomba, ref.
T hauer K ároly, 1901. B udapest, r. k. 

55. Török Pál, 1901. B udapest, izr. 
V ajda Is tván , 1900. B udapest, izr. 
Vidos E lem ér, 1902. B udapest, izr. 
Vincze Is tván , 1902. Felsőlövő, ág. h. 
ev ., tm .
W ám oscher László, 1901. Zombor, izr. 

60. W olfinger Pál, 1902. B udapest, izr. 
Zelewski Ottó, 1902. B udapest, ág. 
h. ev.
Z erkovitz Andor, 1900. B udapest, r. k. 
Z oltán György, 1901. B udapest, izr.

M agántanu lók :

F littn e r  János, 1900. B udapest, ág. h .ev . 
65. Hajós Miklós, 1900. Miskolc, izr.

É vközben  k im a ra d ta k  :

Mezey Pál, 1901. Mödling, ág. h. ev. 
Okolicsányi K utby  Géza, 1901. B uda
pest, ág. h. ev.
Salzer Jenő , 1901. Budapest, izr.

VI, OSZTÁLY,

Adler Sándor, 1900. B udapest, izr. 
A lberti Ferenc, 1899. B udapest, izr. 
Balog P á l, 1900. Budapest, izr.
B álin t Sándor, 1900. B udapest, izr.

5. Berger Andor, 1900. Budapest, izr. ö. d. 
B inét G yörgy, 1901. Gödöllő, izr., tm . 
Ö. d.
B latniczky Pál, 1900. Zólyom, ág. h. 
ev., tm .
B lum enau Im re, 1900. B udapest, ág. 
b. ev. ö. d.
B rück K ároly , 1900. B udapest, izr.

10. Chátel Rudolf, 1900. B udapest, ág. 
h. ev. ö. d.
D etre Pál, 1900. Budapest, izr.
D uka Ferenc, 1900. Brassó, ág. h. 
ev. ftm .
Egger Iv an , 1900. B udapest, izr. 
F ab in y i Géza, 1900. B udapest, ág. li. 
ev., tm .

15. F a rk as E lem ér, 1901. B udapest, ref. 
Fenyves Béla, 1900. B udapest, izr. 
F ischer Is tván , 1900. B udapest, izr. 
F reu n d  Sándor, 1900. Szom bathely, izr. 
Glücklich Gyula, 1899. B udapest, izr. 

20. H am m ersberg Géza, 1900. B udapest, 
ág. h. ev.
H irsch  Is tv án , 1900. B udapest, izr. 
Hollós Pá l, 1900. B udapest, ref. 
K andó K álm án, 1900. B udapest, ref. 
K laár Vilmos, 1899. B udapest, ág. h. ev. 
tm . ö. d.

25. K ohn M ihály, 1900. B udapest, izr. 
K ovács György, 1900. B udapest, izr.
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K örm endi Ferenc, 1900. B udapest, izr. 
Lenkei A ndor, 1900. B udapest, izr., tm . 
ö. d.
Liszka László, 1900. Salgótarján, ág. 
k. ev.

30. Lukács Sándor, 1900. B udapest, izr. 
Lübke L órán t, 1900. B udapest, ág. h. 
ev.
Mráz G usztáv , 1900. Szielnie, ág. h. 
ev., tm . ö. d.
Nagel Vilmos, 1900. B udapest, izr. 
N em ényi Im re , 1900. Budapest, izr. 

35. Pfahier József, 1900. B udapest, ág. 
h. ev., tm . ö. d.
R adnay  Miklós, 1900. B udapest, izr. 
Rosenberg G usztáv, 1900. B udapest, 
izr.
R ust B éla, 1900. Budapest, izr. 
Schlichter Ferenc, 1901. B udapest, izr. 

40. Schuster A ndrás, 1900. Rákosliget, ág. 
h. ev.
Soltész G áspár, 1901. Budapest, izr. 
Somogyi E n d re , 1900. Öbecse, izr. ö. d. 
Springut Jen ő , 1900. Budapest, izr. 
Stein A urél, 1900. B udapest, izr. ö. d. 

45. Steiner Lajos, 1900. Budapest, izr. 
Steiner Pál, 1900. Berzence, izr. 
Steinitz Im re , 1900. Budapest, izr. 
S titn iezky Ján o s, 1900. Budapest, ág. 
h. ev., tm . ö. d.
Strasser Ján o s, 1900. Budapest, izr. 

50. Székács Béla, 1900, Budapest, izr. 
Szilágyi G yörgy, 1900. Budapest, ref., 
tm .
Szürday Is tv á n , 1900. B udapest, izr. 
T inschm idt E m il, 1900. Tápiósüly, ág.
h. e V . ,  tm . ö. d.
Ú jlaki Sándor, 1901. Tápiósáp, r. k. 

55. Vajda Miklós, 1900. Budapest, ref. 
Varga László, 1900. Budapest, izr. 
Weisz Jen ő , 1900. Budapest, izr. 
Wilcsek B éla, 1900. Budapest, izr. 
Z im m erm ann Oszkár, 1900. Abaúj- 
szántó, izr.

M a g á n ta n u ló :

60. B arta  E rv in , 1900. R iga, ág. h. ev.

VII. OSZTÁLY,

Balogh Im re , 1899. Budapest, izr. 
B laskovich Is tv án , 1899. Szeged, ág. h. 
ev ., tm ., ö. d.
Buchwald Pál, 1899. B udapest, izr. 
Dénes G yula, 1899. Nagykanizsa, izr. 

5. D onáth  Is tv á n , 1899. B udapest, izr. 
Erdei Sándor, 1899. Hom onna, izr,, 
tm .
Farkas György, 1899. Tápiósáp, r. k. 
m aró t hi F ü rs t Sándor György, 1899. 
B udapest, izr.
Gerber Á rm in, 1899. Budapest, izr. 
H aitsch G yula, 1899. Aszód, ág. h. ev ., 
tm ., ö. d.

10. H albrohr Im re, 1899. Arad, izr. 
H elvey E lek , 1899. Baden, ref.
Herzel János, 1899. Arad, izr. 
Hoffenreich Ferenc, 1899. B aja. izr. 
Izák  Lajos, 1899. Budapest, ág. h . ev., 
tm ., ö. d.

15. Keller T ibor, 1899. Budapest, izr., ö. d. 
Kiss K álm án, 1899. Sopron, ag. h. 
ev., tm ., ö. d.
Kovács L ajos, 1898. É rsekvadkert, ág. 
h. ev., tm ., ö. d.
Kovács Sándor, 1898. Ómoravica, ref., 
tm ., ö. d.

20. Kozm a László, 1899. Budapest, izr. 
K repuska Is tv án , 1899. B udapest, ág. 
K u tlik  R udolf, 1898. Istvánhu ta  (Sze
pesin.), ág. h. ev., ftm ., ö. d.
L adányi Miklós, 1900. Budapest, izr. 
László Im re, 1899. Budapest, izr. 
L ep ter Jenő , 1899. Gödöllő, ág. h. ev. 

25. M arek L ó rán t, 1899. Budapest, r. k. 
M arton G yörgy, 1899. B udapest, izr. 
M arton Miklós, 1899. Budapest, izr. 
Molnár T ibor, 1899. Budapest, izr. 
Nagy Sándor Pál, 1899. B udapest, izr. 

30. báró Ohrenstein György, 1898. B u d a 
pest, izr.
P a tak i Ferenc, 1899. Budapest, izr. 
Pigler A ndor, 1899. B udapest, ág. 
h. ev.
Poós Ferenc, 1899. Budapest, ág. h. 
ev., tm ., ö. d.
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R ados József, 1899. B udapest, ág. h. 
ey., ftm ., ö. d.

35. R ubel B éla, 1899. B udapest, izr.
Schirger Géza,1899. B udapest, ág. h. ev. 
ftm .
Schm idt H enrik  Ottó, 1899. B udapest, 
ág. h. ev ., lm . ö. d.
Schwarz K áro ly , 1899. B udapest, izr. 

40. Simon Ferenc, 1898. B udapest, ári. h. 
ev., ftm . ö. d.
Somogyi József, 1899. Budapest, ág. 
k. ev.
Surányi G yula, 1899. B udapest, izr. 
Szentbe L ajos, 1899. B udapest, ref. 
Török Zoltán, 1899. Gyergyótölgyes, 
r. k.

45. Van den E ynde Lucien, 1899. B uda
pest, r. k.
Váry G yula, 1898. B udapest, ref., 
tin ., ö. d.

47. Zoltán Is tv á n , 1899. B udapest, izr.

M ag áritanu ló:
R akonitz  Jenő , 1899. Budapest, izr.

Évközben ka ton a i szo lg á la tra  
b evo n u lt:

T óth  László, 1897. B udapest ,ág. h. ev.

É vközben k im a r a d t: 
O berländer Jak ab , 1898. U jverbász ág. 
h. ev.
Starnberger Pál, 1898. B udapest, izr.

VIII. OSZTÁLY.

Ádler Pál, 1898. B udapest, izr.
B ekk Aurél, 1898. B udapest, ág. h. ev. 
Bereczky Is tv án , 1898. B udapest, ág. 
h . ev., trn. ö. d.
B erend László, 1898. B udapest, izr. 
tm . ö. d.

5. B ókay Á rpád, 1899. Budapest, ág. h. 
ev., ö. d.
B onta Jenő , 1899. B udapest, izr. 
Engel László, 1898. Dorm ánd, izr. 
Fekete Ödön, 1898. Szőkefalva, ref. 
Feledy Pál, 1898. Budapest, ref.

10. Fuchs E rnő, 1898. B udapest, izr. 
G árdony Is tv án , 1898. B udapest, ref. 
ö. d.
Glück Pál, 1899. Alvincz, izr. 
Goldschläger L órán t, 1900. B udapest, 
izr.
báró  Groedel A lbert, 1898. M áramaros-
szigefc, ág. h. ev.

15. H aeffner T ivadar, 1896. Budapest, ág. 
h. ev., tm .
H oepfner László, 1898. Zalaszentgrót, 
r. k.
Jákó  Frigyes, 1898. Budap< st, izr. ö. d. 
Jen ey  László, 1899. B udapest, ág. h. 
ev., ö. d.
Jü n k e r Ferenc, 1898. Budapest, izr. 

20. K anócz Dénes, 1898. Csepel, r. k. ö. d. 
K irchner Béla, 1898. Beszterczebánya, 
r. k., tm ., ö. d.
K irschner Béla, 1898. Budapest, ág. 
h . ev.
László Is tv án , 1898. Budapest, izr. 
L ehotzky K álm án, 1898. Békésgyula, 
ág. h. ev ., ö. d.

25. L én árt Andor, 1898. B udapest, izr. 
Lengyel György, 1898. Alsó-Alap, r. k. 
L ep ter János, 1897. Budapest, ág. h. 
ev.
L igeti Aurél, 1898. Budapest, izr. ö. d. 
M andula György, 1898. Eperjes, r. k. 

30. Minich Miklós, 1899. Budapest, r. k. 
M olnár László, 1898. Kiskőrös, ref. 
P a jo r E ndre, 1898. Budapest, izr. 
Sass L ó rán t, 1899. Makó, izr. 
Schwarz Frigyes 1898. Budapest, ág. 
h. ev.

35. S teinberger Im re, 1898. M áramaros- 
sziget, izr.
S teirer K ároly, 1898. Budapest, izr. 
S tern Im re, 1897. B udapest, izr.
Szana Ferenc, 1898. Budapest, izr. 
Szász E lem ér, 1898. Galgóc, izr.

40. Szemere László, 1898. Budapest, ref. 
Szerényi Andor, 1898. Budapest, izr. 
Szilágyi László, 1898. Budapest, ref., 
tm ., ö. d.
Thom án László, 1898. B udapest, izr. 
ö. d.
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Valér F erenc, 1898. B udapest, izr. ö. d. 
45. Vilcsek Jenő , 1898. Budapest, izr. ö. d. 

V irány P á l, 1898. Budapest, izr. 
Veith G yörgy, 1899. B udapest, ref. 
W idder Aurél, 1898. B udapest, izr. 
W inkler P á l, 1898. Budapest, izr. ö. d.

É vközben ka ton a i szo lg á la tra  
b evo n u lt:

50. Pribelszky Pál, 1897. Szarvas, ág. h. 
ev., tm .
Scheiber O ttó , 1897. B udapest, izr.

W eiler Ferenc, 1896. B udapest, ág. h. 
ev., tm ., ö. d.

É vközben ka ton a i fő isko lába  
távozott:

K illius Gyula, 1898. B udapest, ág. h. 
ev., tm . ö. d.
Szenthe János, 1898. B udapest, ref.

Évközben k im a ra d t:
55. K lein K ároly, 1896. Ű jverbász, ág. h. 

ev.



XII.

ÉRETTSÉG I VIZSGÁLATOK.

Az 1914—1915. iskolaévet kerületünk Püspökének — a Vallás
os Közokt. miniszter 44,618, utóbb 48,012. számú rendelete alapján — 
2200/1915. V. 8. sz. a. kelt intézkedésére már május 22.-én be kellett 
fejeznünk.

Az I —VII. osztályok elbocsátása után tartottuk meg a rendes 
írásbeli és szóbeli érettségi vizsgálatokat. Amazokat május 25., 26., 27., az 
utóbbiakat június 12—19. napjain. Ez érettségi vizsgálatokra a Püs
pök úr elnökül nt. Kaczián János esperes-lelkész urat; a Vall. és Közokt. 
miniszter kormány képviselőül Hirschmann Nándor, pozsonyi lyceumi 
igazgató urat küldötte ki.

A Vall. és Közokt. miniszter 913/1915. sz. rendelete értelmében nt. 
Kaczián János esperes-lelkész úr elnöksége alatt április 19.-én a vizsgáló 
bizottság hat tanulónak; ugyancsak a Vall. és közokt. miniszter 
55175/1915. sz. rendelete értelmében egy tanulónak augusztus 8.-án 
adta meg érettségi bizonyítványát.

Április 19 .-én kaptak hadi érettségi bizonyítványt : Haintz Géza 
jól érett, hallerkői gróf Haller István érett, Kindó Ernő Gyula 
jelesen érett, Márkus József jól érett, Oszuszky István érett, Schirger Lajos 
Jenő jól érett ; augusztus 8.-án kapott hadi érettségi bizonyítványt : 
Szathmáry Sándor érett. E hét tanulón kívül az érettségi vizsgálaton 
részt vettek 58-au.

Az írásbeliek tételei vo ltak :
1. A magyar nyelv és irodalomból: A magyar hazafias líra a 

szabadságharc után (1850—1867).
2. A latin nyelvből : Sallusti Bellum Catilinae. cap 58. 1—17.
3. A mathematikából: a) Algebrai tétel. Adva van K sugarú 

gömb. 1. Határozzuk meg a beléje írható legnagyobb köbtartalmú 
egyenes kúpot ; 2. határozzuk meg a beléje írható közös alappal bíró 
két egyenes kúpot úgy, hogy köbtartalmaik különbsége a lehető leg
nagyobb legyen.
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b) Mértani tétel. Rajzoljuk meg az X2-f-y2—8x—84=0 kört

és az y2—~ (x—4) parabolát; számítsuk ki a két vonal metszési pontjai- 
A

nak koordinátáit; állítsuk fel a metszési pontokon a két görbéhez húz
ható érintők egyenleteit.

A szóbeli vizsgálatok eredményeit az alábbi táblázat foglalja
egybe.

A kerület Püspökének rendelkezése értelmében a javító, pótló 
illetve kiegészítő érettségi vizsgálatok is intézetünkben folytak le. És 
pedig szeptember 6.-án, majd december 8.-án.

A szeptemberin két, görögből kiegészítőre jelentkező nőtanuló 
vett részt, kik közül az egyik jeles eredménnyel végezte vizsgálatát; 
a másikat a bizottság a decemberi javító-vizsgálatra utasította.

A decemberin ezen a nőtanulón kívül, egy teljes érettségit tevő 
szarvasi főgimn. tanuló tett vizsgálatot. Amaz elégséges, ez utóbbi 
jó fokozattal.

Ügy a szeptemberi, mint a decemberi érettségi vizsgálatokon 
nt. Kaczián János esperes-lelkész úr elnökölt, a Vall. és Közokt. Minisz
tert pedig dr. Melich János, budapesti tud. egyetemi magántanár és 
nemz. múzeumi könyvtári tisztviselő úr képviselte.

Az 1915—1916.-iki iskolaévet kerületünk Püspökének 1161/1916- 
és a Vallás és Közoktatásügyi miniszternek 51586/1916. számú rendelete 
alapján június 3.-án be kellett fejeznünk.

Az érettségi vizsgálatokra a Püspök úr elnökül nt. Raffay Sándor 
lelkész, theologiai tanár urat, a Vallás és Közoktatásügyi miniszter úr 
pedig kormányképviselőül Fischer Miklós kir. tanácsos urat, az iglói 
ág. hitv. evangélikus főgimnázium igazgatóját küldte ki.

A VIII. osztály osztályvizsgálatai május 13., 15. és 16. napján 
voltak. Ezeknek befejezése után a Vallás és Közoktatásügyi miniszter 
48.230. sz. rendelete szerint osztálybizonyítványuk alapján május 
17.-én besorozott tanítványaink, akiknek e hó 29.-én kellett a katona
sághoz bevonulniok, hadi érettségi bizonyítványt kaptak; e tanít
ványaink névszerint a következők:

Adler Pál, jól érett.
Bereczky István, jól érett. 
Berend László, jól érett. 
Engel László, jól érett.
Fekete Ödön, jól érett.
Feledy Pál. érett.
Gárdony István, jól érett.
Br. Groedel Albert, jól érett.

Hoepfner László, jelesen érett. 
Jákó Frigyes, jól érett.
Kanócz Dénes, jelesen érett. 
Kirchner Béla jelesen érett. 
Kirschner Béla, jól érett. 
Lehotzky Kálmán, jelesen érett. 
Lénárd Andor, jól érett. 
Molnár László, érett.
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Pajor Endre, jól érett. 
Schwarz Frigyes, jelesen érett. 
Steirer Károly, érett.
Szana Ferenc, jól érett.
Szász Elemér, érett.

Szemere László, jól érett. 
Thomán László, jelesen érett. 
Valér Ferenc, jól érett. 
Winkler Pál, jelesen érett.

Többi tanítványunkkal az írásbeli érettségi vizsgálatot május 
18., 19. és 20. napján, a szóbeli pedig június 5., 6. 7. napján tarto t
tuk meg.

Az 1916 május 18., 19. és 20.-án tarto tt írásbeli érettségi 
vizsgálat tételei a következők voltak:

1. A magyar nyelv és irodalomból: Nemzeti eszmék a XIX-ik 
század magyar lírájában.

2. A latin nyelvből: C. Sallusti Crispi: Bellum Catilinae c. 
60. 61. — «in voltu retiuens»-ig.

3. A mathematikából: I. Algebrai tétel. Egy félgömb sugara E. 
Határozzuk meg a beléje írható 1) maximális köbtartalmú hen
gert, 2) maximális palásttal biró hengert, 3) közös alapú hengert 
és egyenes kúpot úgy, hogy köbtartalmaik különbsége maximális 
legyen.

II. Mértani tétel. Rajzoljuk meg az y = — x2+ lOx—9 és az 

y = — x- + 6 parabolákat. Számítsuk ki a metszési pontok koor

dinátáit. Számítsuk ki azt a területet, melyet a két görbe egymás
sal bezár.

A szóbeli vizsgák eredményét jövő évi értesítőnkben fogjuk 
közölni.



A ta n u ló k  sta tisz tik a i k im u ta tása

XIII.
R

en
de

s 
ta

nu
ló

 
je

le
nt

ke
ze

tt 
'i

M
ag

án
ta

nu
ló

 
je

le
nt

ke
ze

tt 
|

H
ad

i 
ér

et
ts

ég
it 

■
ka

po
tt

ír
ás

be
lih

ez
 n

em
bo

cs
át

ta
to

tt
ír

ás
be

li 
V

iz
sg

á
la

tit
. 

tn
tt

Sz
ób

el
i 

vi
zs

gá


la
to

t 
te

tt

Érettnek | 
ítéltetett 1

ja
ví

tó
 v

iz
sg

al
at

ra
 

ut
as

ítt
at

ot
t

Ts
mó

tln
 A

rî
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XIV.

TU D N IV A LÓ K .

I. Beiratások az 1916—1917. iskolai évre. A jövő évi beiratásokat 
következő napokon fogjuk eszközölni: június 9., 10., 16. és július 1. Az 
I. osztályba június 16.-án írunk be ; és pedig reggel 8—10-ig csak pro
testáns tanulókat és valláskülönbség nélkül azokat, akik az elemi iskola
IV. osztályát a Deák-téri evangélikus iskolában végezték ; 10—12-ig 
korlátozás nélkül írunk be.

Az I. osztályba és más intézetből jövő bármely osztályba iratkozó 
tanulók kötelesek a keresztlevelet, illetőleg a születési bizonyítványt, 
iskolai, oltási és ha 12.-ik évüket betöltötték, az újraoltási bizonyítványt 
bem utatni; a többi osztályokba (II—VIII.) iratkozók pedig kötelesek a 
.«beiratási törzslapot» pontosan kitölteni s a beiratáskor benyújtani. 
(E törzslapok az osztály tanároknál vehetők át.)

Szeptember 1.-én d. e. 8 órakor tartjuk a javító-, szeptember 2.-án 
a pótló- és magánvizsgálatokat; 4. és 5.-én, amennyiben még hely 
marad, beiratás lesz az I —VIII. osztályokba. Az iskolai évet szeptember
6.-án d. e. 9 órakor nyitjuk meg.

II. Tandijmentességi szabályzat.
1. Tandíjmentességért folyamodhatnak : a) oly ág. hitv. év., ref. és 

unit. vallási! tanulók, akik szegénységüket hiteles hatósági bizonyítvány
nyal igazolják és akiknek iskolai bizonyítványában az elégségesek száma 
nem több, mint a jók és jelesek száma együttvéve és akiknek a magavise
leté is jó ; b) oly nem protestáns tanulók, akika feltételeknek mindenben 
megfelelnek. Ezeknek száma azonban összes számuknak 5%-át nem 
haladhatja meg.

2. Tanárok, tanítók és közoktatásügyi tisztviselők gyermekei, 
ha egyébként a feltételeknek megfelelnek, szegénységi bizonyítvány 
bemutatása nélkül is részesíthetők a tandíjmentesség kedvezményében.

3. A 32 K beiratási díjat a tandíjmentes tanulóknak is meg kell 
fizetniök.

4. A szegénységi es iskolai bizonyítvánnyal felszerelt és a kép
viselőtestülethez intézett kérvényeket legkésőbb szeptember 15.-ig, 
illetve február 15.-ig kell az igazgatónak átadni.

Értesítő 1915— 1916. évt ől. 7
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5. A tandíj fizetése alól való felmentés évről-évre történik s vagy 
az egész iskolai esztendőre, vagy csupán a felére terjedhet, ami a folya
modók anyagi helyzetének s esetleg más körülményeknek méltányos 
figyelembevételétől függ. A féltandíjmentesek az iskolai esztendő mindkét 
felére járó tandíjnak felét-felét kötelesek megfizetni.

6. Az egész tandíj elengi elésében részesült tanuló is elveszítheti 
a tandíjmentességet a második félévre, ha : a) az első félévi osztályozás 
nem felel meg a feltételeknek; b) ha magaviseletből kevésbbé szabály- 
szerű, vagy éppen rossz osztályzatot kapott.'

Az elvesztett tandíjmentességért újabb folyamodásnak van 
helye, ha az illető tanuló a lefolyt félévben az előírt minősítést ismét 
megszerezte.

7. Ha az egész vagy fél tandíjmentes tanuló az év végén javító- 
vizsgálatra utasíttatik s a javító-vizsgálatot oly eredménnyel teszi le, 
hogy általános osztályzata eléri a megjelölt fokozatot, a következő 
osztályra ismét folyamodhatik tandíjmentességért.

8. Az 1—7. pontban foglalt feltételek és korlátozások a protes
táns árvaházi növendékekre és az iskolafenntartó egyház alkalmazot
tainak fiaira nem vonatkoznak, osztályismétlés esetében azonban 
mind az árvák, mind az alkalmazottak fiai megfizetik a beiratási- és 
tandíjat.

III. A tandíj összege.
1. Tandíj fejében azon ág. liitv. ev. tanulók, kiknek szülei a buda

pesti Deák-téri ág. hitv. ev. testvér-egyházak cselekvő tagjai, egy iskolai 
esztendőre 70 (hetven) koronát, a többi ág. hitv. ev. tanuló, akár helybeli, 
akár vidéki, 76 (hetvenhat) koronát fizet ; a ref. és unitárius vallásúak 
szintén 76 (hetvenhat) koronát fizetnek. A nem protestáns tanulók egy 
évre 150 (százötven) koronát fizetnek. A magántanulók ugyanannyit 
fizetnek, mint'a rendes tanulók.

A vegyes házasságból származott, nem protestáns vallásé tanuló 
is az evangélikusok részére megszabott összegben fizeti a tandíjat, ha 
apja vagy anyja (az evangélikus házasfél) cselekvő tagja a budapesti 
Deáktéri testvér-egyházak valamelyikének.

2. A tandíjat úgy a rendes, mint a magántanulóknak két részlet
ben kell lefizetniök. Első felét (35, 38, illetve 75 koronát) a beiratkozás 
alkalmá val, vagy legkésőbb szeptember hó 15.-ig, második felét február 
hó 15.-éig.

3. A tandíjon kívül minden tanuló, az egyházi alkalmazottak 
fiainak s a prot. árvaház növendékeinek kivételével beiratási díj fejében 
32 koronát fizet.



X V .

AZ 1910 191 7. IKI ISKOLAI ÉVBEN HASZNÁLANDÓ 

TANKÓN Y VEK JE GYZ ÉKE.

I. A .  é s  /?. osztály.

Bereczky. Ószövetségi élet- és j ellem - 
képek.

K is  énekeskönyv.
K laár F ü löp . L u ther kis kátéja.
Ú j szövetség zsoltárokkal.
Beke. Szám tan.
Góbi I . M agyar nyelv tan , I. r.
Góbi /. M agyar olvasókönyv, I. r. 
H ittrich  Ö. L atin  nyelv tan , I. r. 
H ittrich  Ö. L atin  olvasó, I. r. 
Kogutowicz. Földr. isk. atlasz.
Lakos-N ém eth. Földrajz, I. r. 
P aszlavszky  J .  Kis term észetrajz, I. r. 
Szu p p á n -S zir tes . P lanim etr. a lak tan .

II. A .  é s  fí.  osztály.

Bereczky. Jézus élete és tan ítása.
K is énekeskönyv.
K laár F ü löp . L uther kis kátéja. 
Újszövetség zsoltárokkal.
Béke. Szám tan.
Góbi 1. M agyar nyelv tan , II . r.
Góbi 1. M agyar olvasókönyv, II . r. 
H ittrich  Ö. L a tin  nyelv tan , I. r. 
H ittrich  Ö. L atin  olvasó, II . r. 
Kogutowicz. Földr. isk. atlasz. 
P aszlavszky J .  Kis term észetr., I I . r. 
S zuppán-Szirtes. S tereom etr. a lak t.

III. A .  é s  H.  osztály.

Bereczky. R övid egyh.-történet.
K is énekeskönyv.
K laár Fülöp. L u ther kis kátéja.
Űjszövetsé.g zsoltárokkal.
Beke. Szám tan.
Endrei-Szele. N ém et nyelvkönyv, I .  r. 
Góbi /. Rendszeres m agyar nyelvtan. 
Góbi I. M agyar olvasókönyv, III . r. 
H ittrich Ö. L a tin  nyelv tan , I. és II. r. 
H ittrich Ö. L a tin  olvasókönyv, Í I I  —

IV. oszt. szám ára.
H ittrich  Ö. L a tin  szókönyv. 
Kogutowicz. T örténelm i isk. atlasz. 
Kogutowicz. F ö ldrajz i isk. atlasz. I. r. 
R á th  A . M athem . és fizikai földr. 

elemei.
S im o n y i J .  F ö ld ra jz , I I I .  r.
Szigethy L . M agyarok tö rténete , I. r. 
S zu p pán-Szir tes. Constructiv plani- 

m etria  gimn. szám ára.

IV. A .  é s  Ji.  osztály.

Bereczky. H it- és erkölcstan.
K is  énekeskönyv.
K laár F ülöp . L u th e r kis kátéja. 
Újszövetség zsoltárokkal.
Endrei-Szele. N ém et nyelvkönyv, I. r. 
Góbi I .  S tilisztika és verstan.

7
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H ittrich 0 .  L a tin  nyelv tan , I. és I I .  r. 
H ittrich  Ö. L a tin  olvasókönyv, I I I  — 

IV. oszt. szám ára.
H ittrich  Ö. L a tin  szókönyv. 
Kogutowicz. Történelm i isk. a tlasz. 
König- Beké. Algebra.
Sziládig Z . N övénytan.
Szigethy L . M agyarok tö rténete , II . r. 

m ásodik kiadás.
Szu p p á n -S zir tes . Constr. p lan im etria  

gim n. szám ára.

V. osztály.

B atiz ja lvy-B ereczky. B ibliaism eret. 
M agyar biblia. Átdolgozott kiadás. 
Á bel-Lévay-P olikeit. M értan, I. r. 
D ávid. Cicero, Orationes selectae. 
E ndrei-Szele. Ném et nyelvkönyv, II. 
Góbi I .  R etorika .
H ittrich. R óm ai régiségek.
H ittrich. L a tin  szókönyv.
Kogutowicz. Történelm i isk. atlasz.

II. r.
König- BeJce. Algebra.
M ayw ald. Görög nyelvtan.
M ayw ald. Görög olvasókönyv, I. r. 
P aszlavszky  J .  Á llattan.
Pirchala. Anthologia L atina.
Szigethy L . Egyetem es tö rtén e t, I. r.

A görögöt p ó tló  tan fo lyam ban .

Badics. Magy. írod. olvasókönyv, I. r. 
Geréb. H erodotos (Jeles írók iskolai 

tá ra  72.).
K em pj. Hom eros Iliasa.
K em pj. Hom eros Odysseiája.

VI. osztály.

Bereczky. K eresztyén egyháztörténet. 
Újszövetség zsoltárokkal. 
Ábel-Lévay-Polikeit. Mértan, I. r. 
Cserép. Szemelv. Vergilius Aeneiséből. 

(J. i. 57.)

Endrei-Szele. Német nyelvkönyv II. 
Góbi 1. Poétika.
H ittrich  Ö. L atin  szókönyv.
H ittrich . Római régiségek.
Kogutowicz. Történelm i isk. atlasz. 

II . rész.
König- Beke. Alge b ra .
Lutter N . Logar. táblák.
M ayw ald . Görög nyelv tan .
M ayw ald . Görög olvasókönyv, II . r. 
Bóth- M elczer-Hankó. Á svány tan  és 

chem ia.
Szabó Gy. Ivá n . L ivius X X I —X X X . 
Szigethy L. Egyetem es tö r té n e t, II . r.

A görögöt pó tló  tan fo ly am b an .

Badics. írod . olvasm ányok, I I .  r. 
C siky-Losonczy. Sophokles E lek trá ja . 

(J. i. 52.)
H ittrich. Görög régiségek.

VII. osztály.

Beöthy. M agyar nemzeti Írod. tö rt. 
I. r.

Bereczky. A?: egyetem es egyház tö r 
téne te  a westfali béke u tán  és a 
m agyar evang. egyh. tö rt. 

Újszövetség zsoltárokkal. 
Ábel-Lévay-Polikeit. M értan, I I .  r. 
H ittrich . Róm ai régiségek.
Cserép. Szemelv. Vergilius Aeneiséből. 

(J. i. 57.)
D ávid. H erodoti Epitom e.
H ittrich. Sallusti Crispi Bellum Ju- 

gurth inum . (J. i. 51.)
K em p j. Szemelv. Homeros Odvsseiá- 

jából. (J. i. 53.)
Kogutowicz. Történeti iskolai a tlasz. 
König- Beke. Algebra.
M ayw ald . Görög nyelvtan.
M iklós-K aiblinger. Német nyelvkönyv,

V. r.
Lutter. Logaritm . táb lák .
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Szígethy L . Egyetem es tö rt. IIT. r. 
Szíjártó  M . K ísérleti fizika, I. r. 
S zin n y e i. A m agyar nyelv.

A görögö t p ó tló  tan fo lyam ban .

Badics. M agyar Írod. olvasók., IIT. r. 
H ittrich. Görög régiségek.
S zila s í. Szemelv. Thiikydidesből.

VIII. osztály.

Újszövetség zsoltárokkal.
Z s il in s zk y . H it- és erkölcstan.
Á bel-L évay-P olikeit. M értan, I I .  r. 
Beöthy. M agy. nemz. irod. tö r t. ,  II . r. 
Böhm . Logika.
Böhm . T ap asz ta la ti lélektan.
H ittrich . R óm ai régiségek.
H ittrich . Görög régiségek.
K em pf. Szemelv. Homeros Iliasából. 

(J. i. 59.)
Kogutowicz. Történelm i isk. atlasz. 
M iklós-K aib linger. Német nyelvkönyv 

V. r.
Sim-on I .  S . Szemelvények Plafonból. 

(J. i. 63.)
König- Beke. A lgebra.
Lutter. L ogar. táblák.
S ch m id t A . Szemelv. Corn. Tacitusból. 

(J. i. 56.)
Szigethy L . A m agyar nemzet tö rt. 
Szíjártó  M . K ísérleti fizika, II . r. 
W irth Oy. Szemelv. Qu. H oratiusból. 

(J. i. 75.)

A görögöt p ó tló  tan fo lyam ban .

Alexander B . Szemelvények Plafonból 
és A ristotelesböl.

H ittrich. Görög régiségek.

Segédkönyvek.
Protest, tan u ló k n ak . Magy. Biblia 

( I —V III. o.), átdolgozott kiadás.
fíurián . L atin -m agy . szótár.
B u ríá n . M agyar-la tin  szótár.
Elischer J .  Hom erosi szótár (V II — 

V III. oszt,).
Kelemen Béla. M agyar-ném et szótár 

I I I - V III. o.
Kelem en Béla. Ném et-m agy. szótár

I I I .  — V i l i .  o.
Kelem en Béla. Német szótár, a két 

rész egybekötve.
M arczali H . K útfők  a  m agyar tö r té 

nethez (V III. o.).
Mikola, S . és R á tz  László. A függvények 

és az infinitezim ális számítások ele
mei.

M ik a  S . M agyar történelm i olvasó
könyv, I. rész a I I I .  oszt. szám ára, 
II . rész a IV. oszt. szám ára, I I I . 
rész az V. oszt. szám ára, IV. rész 
a  VI. oszt. szám ára, V. rész a
VII. oszt. szám ára, VI. rész a
V III. oszt. szám ára.

R átz L . M ath, gyakorlókönyv, I. és 
I I .  rész.

Serédi L . A filozófia tö rténete  (V III. 
oszt.) S tam pf el tudom , zsebkönyv
tá r  156 —157«/6.

Figyelmeztetjük a t. szülőket, hogy csakis az itt felsorolt, s a könyv
kereskedők jegyzékében megjelölt kiadású könyveket vegyék, mert más 

kiadások az iskolában nem használhatók.

, i£ ű /^ o c ..
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