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H Á Z  A Y  O L I V É R  dr.

(1 8 85-1917 .)

A kegyetlen világháború harmadik éve főgimnáziumunk tanári 
karának eddig érintetlen sorából is nagy áldozatot kívánt. Nem is a 
csatatereken küzdők közül, hanem a béke megfeszített munkáját lelkesen 
végző otthonmaradottak sorából ragadta ki a buzgóságban és tehetség
ben egyaránt kiváló ta n á r t: Hazay Olivér doktort.

Rövid volt a pálya, melyet befutott, rövid, de sok örömben 
gazdag az ő számára, kinek mindene volt iskolája s benne tanítványai. 
Élete eseményekben szegény, de munkában gazdag, tervekben és törek
vésekben dús volt.

1885 január 11-én született Bényben, Esztergom vármegyében. 
Gimnáziumi tanulmányait Bécsben kezdte, a IV. osztálytól kezdve 
pedig intézetünkben végezte s mostani kartársai közül nem egy tanította 
gyermekéveiben a törekvő tanítványt, kinek későbbi szaktárgyai iránt 
való szeretető már ekkor is mégnyilatkozott. M'ihtán a budapesti tudo
mányegyetemen magyar-német-filozófia szaktárgyakból tanári képesí
tést nyert, majd pedig doktorátust is téttj még pedig — érdekes — 
a finn-ugor összehasonlító nyelvészetből mint főtárgyból :* 1907 őszén 
ugyanebbe az intézetbe, régi otthonába tért vissza az ifjú, ki iskolája 
iránt őszinte szeretetet vitt magával az életbe. A hajdani tanárok közül 
több atyaian szerető kartársa és igaz barátja lett egykori tanítványának.

A pontos diákból nem kevésbbé pontos tanár lett, ki egész lelkét 
belevitte szaktárgyainak tanításába s nemcsak maga lelkesedett főleg 
a magyarért és filozófiáért, hanem mint a tanítás hivatott mestere, 
kezdő éveitől állandóan magával tudta ragadni a leghálásabb közönséget : 
a tanulóifjúságot. Akkora munkát végzett az iskolában, hogy az egymaga 
is elég lett volna egy embernek. 20—21 heti óra mellett nem egyszer 
volt az Arany János-önképzőkör tanárelnöke, intézte a Tanári Egyesület 
ügyeit s nem egy adminisztratív teendőben segédkezett az igazgatónak. 
S mégis emellett otthonában a legkomolyabb tudományos munkával

* Doktori értekezése: «A vogul nyelv já ráso k  első szótagbeli m agánhangzói 
q u a lita tiv  szempontból».
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foglalkozott : a filozófia kutatásában keresett céltudatos tanulmányai 
kapcsán üdülést. A minden szépért, a művészetekért : zenéért éppúgy, 
mint festészetért lelkesülő ifjú a filozófia magyar művelői között éppen 
azáltal fog nevet kapni, bogy az eleddig oly kevés művelőt számláló 
értékelmélet kérdéseivel foglalkozott.* Mintha érezte volna, hogy a 
mostoha sors rövidre szabta dús élte pályáját, lázas buzgalommal, 
testi gyengeségét nagy lelki erővel legyőzve dolgozott éjjel-nappal, 
úgy a tanévben, mint — tudományosan még inkább — a nyári szün
időkben. Ha utazott is, azt sem kizárólag szórakozó üdülés céljából 
tette : üdülést kedves tudományában keresett s talált. El is érte, hogy 
1916-ban a budapesti tudományegyetem bölcsészeti kara a filozófiából 
magántanári képesítésre való folyamodványát elfogadta s habilitálása 
még ez évben megtörtént volna. Az első hír örömét még megélhette, 
de a teljes örömben már nem lehetett része. Az ember szíve elszorul 
e tragikus sors láttára : nagy munkája közben életét tette kockára 
eszményéért ; el is érte azt, de teljesen céljához a közbelépő halál nem 
engedte eljutni.

Hogy mit vesztett elmúlásával a filozófiai irodalom, a szakemberek 
fogják megállapítani. Hogy mekkora az a veszteség, mely iskolánkat 
érte : mi tudjuk megítélni, mi érezzük leginkább, kik vele együtt dolgoz
tunk, kiknek nem egy eszménye volt vele közös. Szaktárgyainak alapos 
ismerője volt, — de hiszen ez természetes dolog. Szaktárgyait azonban 
olyan módszerrel, olyan formában tudta tanításában feldolgozni, hogy 
tanítványaira páratlan hatást gyakorolt. Hogy a magyar poétika s 
irodalom tanításával vagy a német irodalom remekeinek feldolgozásával 
magával tudta ragadni az ifjú tanítványokat, a tárgy természetében 
is rejlik némi magyarázata, — de emlékezünk még arra, hogy a görög
pótló irodalmi olvasmányokba is mennyi tartalmat vitt bele, mikor 
nagyszabású művészettörténeti tanulmányok folytatására adott út
mutatást tanítványainak sokszor egyetemi színvonalú előadásaival. 
Ez az igazi, zseniális tanár munkája volt! Hogy ne lett volna neki az 
ifjú lelkekre hatása, mikor tanítványai minden szavából szeretetet és 
jóindulatot érezhették ki!

S ha nagy a tudomány és intézetünk vesztesége : ki tudná mér
legelni azt a súlyos veszteséget, mely a lelkének legkedvesebb, szívéhez 
legközelebb álló tanulóifjúságot érte halálával. «A jó tanár nemcsak

* F ilozófiai dolgozatai: K i n t i a k :  «Gege nstardídheorctisehe B etrach
tungen über W ahrnehm ung ui el ih r V erhältn is zu arclern G cg erttä rd cn  der 
Psychologie». — «Ist in tu itiv e  Philosophie möglich?» — «Über prim itive Zeit
auffassung». — «A tárg y  filozófiája m int a ti'ozótia első feladata». — «Bevezetés 
egy orthonom  értékelméletbe*. — N agyobb m űve : «Die S tru k tu r des logischen 
Gegenstandes». B erlin , (K antstudien) 1915.
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tanít, hanem nevel is.» Hazay Olivérnek működése az igazi tanár munkál
kodása volt. Hogy tanóráin mint hatott, igyekeztünk némileg jelezni; 
de nevelő munkássága a tanítási órákon kívül kezdődött igazában! 
Iskolai tanítási idő alatt alig lehetett őt másutt látni, mint a diákság 
körében, a tízperces óraközöket sem használta pihenésre, üdülést ifjú 
és legifjabb barátai között keresett és talált is, — pihenést azonban 
nem nyert. Ha órái alatt az egész osztályt ragadta lázas munkálkodásra, 
az egész osztályé v o lt: viszont a szüneteken az ifjúság legjelesebbjei, 
kik rajongóinak számban és értékben gazdag sorát adták, alkották a 
kört, melynek fáradhatatlanul magyarázott s melynek igen különböző 
tárgyakból felvetett kérdéseire mindig szívesen felelt. Ilyen szellemben 
vezette többször az ifjúsági Arany János-ön képzőkört, melybe modern 
szellemet vitt be, főleg az iskolában nem eléggé tárgyalható modern 
irodalom megismertetését tartva szem előtt.

Mikor osztálya, melyet évekig vezetett, elhagyta az intézetet, 
Hazay Olivér, ki évek során az alsó fokon nem tanított, leszállt a legalsó 
fokra. Az érett ifjak után az elemiből gimnáziumba lépő naiv, kedves 
gyermeksereg közé lépett. És ime — ez mutatja, milyen igazi pedagógus 
volt — a kis gyermek éppen olyan rajongó szeretettel csüngött rajta, 
mint az érett ifjú. Ha az ifjak szellemi érettségi fokát nem egyszer 
meghaladó tanítása bámulatba ejtett, még inkább csodálhattuk ez 
alkalmazkodó képességét. Beszéljünk csak volt tanítványaival és látni 
fogjuk, milyen kitörülhetetlenül véste be képét a fogékony ifjú lelkekbe.

*

A nevelésről, a középiskolai tanításról való elveit már rövid 
pályája kezdetén kifejtette «Egy könyv szülők, tanárok és volt diákok 
számára» (Franklin, 1910.) című gazdag tartalmú művében. Itt látjuk, 
minő tervekkel lépett a tanári pályára az ifjú, kinek anyagi helyzete a 
rögös és sok, kimerítő munkát kívánó tanári pálya helyett a tudomány 
nyugodt művelését is lehetővé tette volna. De ő, ki iskoláját nagyon 
szerette, ki nem egy tanárában példaképet talált pályájára, lelke vá
gyától, a fiatalság őszinte szeretőiétől áthatva választotta a hivatottak
nak gyönyörű pályát. Jellemző említett művének ajánlása, mely így 
hangzik: «E könyvet szeretettel ajánlom kicsi diákjaimnak, tudtukon 
kívül munkatársaimnak». Majd «Becsüljük meg a gyermeket is !» címen 
fejtegeti tanítványai iránt való szeretettel azt, hogy milyen hibák és téves 
pedagógiai elvek érvényesülnek még mindiga kis gyermekek nevelésében 
és pedig úgy az iskolában, mint a szülői házban. Ha egy-egy fejezetben 
kissé erős vonásokkal is rajzolja az iskolai élet ferdeségeit, gondoljuk csak 
meg, hogy ki nem kíméletlen a más meggyőződésen levőkkel szemben : s 
akkor nem fogunk ezen megütközni. Vagy pedig fogjuk fel az ilyen feje
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zeteket úgy, ahogyan a mű vidám hangja kívánja : humoros szatíráknak 
s akkor jóízűen fogunk nevetni az elénk táruló félszegségeken. A mű 
bevezető «Pro domo» című fejezetéből idézem a következő sorokat, 
melyek már tisztán mutatják vezérlő elveit : «Hadd gondolkodjanak 
mások is azon, vájjon okos és helyes-e, amit annyi szülő és tanár — 
nem valamennyi! — ma is tesz, hogy tudniillik a gyermek lelkét csak 
teletömi mindenféle elmélettel, anélkül, hogy sajátos képességeivel, 
hajlandóságaival törődnék, sőt anélkül, hogy ezeket a gyakran oly 
csodálatos és becses lelki kincseket felismerné vagy egyáltalában keresné. 
Alig van gyermek, kinek lelkében nem szunnyad valamilyen értékes 
tehetség, amely, ha talán nem is viszi előre életpályáján, de legalább 
sok gyönyörűséget rejteget számára s életét becsessé teheti előtte. 
Ennek a tehetségnek kifejlesztése kötelessége minden nevelőnek addig, 
míg a már felserdült gyermek nem veheti át önmaga lelki hajlandósá
gainak öntudatos kinlűvelését.

Tárgyának, az irodalomtörténet tanításának módszerére jellem
zőek e mű második felének rapszódikusan sorakozó rajzai. Ezekben 
széleskörű olvasottságának megfelelően különböző nemzetek és korok 
költőinek (Homeros, Ibsen, Hauptmann, Rostand, Mikes, Arany, Molnár, 
Babits, Zempléni) teljesen modern felfogású fejtegetését találjuk. Taní
tásának alaptétele az, hogy nem úgy akar magyarázni, hogy elveket 
erőszakoljon hallgatóira, hogy szépnek mondasson olyas valamit, amit 
a növendék nem érez annak. A gondolkodásra, a szabad ítéletre, a 
művészi élvezésre akar tanítani és borzad pl. a «Toldi» szőrszálhasogató 
taglalásától vagy a minden költői műből tanulságot levonni akaró 
pedantériától, mely megöli a mű szépségeinek érzését. S bár őt magát 
is szőrszálhasogatónak tarthattuk akkor, mikor doktori értekezését 
írta, melynek tárgya a vogul nyelv hangtanának egy részletkérdése 
volt, később iróniával ír e munkájáról s talán kissé le is nézi a filológia 
e szükséges működését. Azonban nem a tudomány kicsinylése nyilat
kozik meg ez ironikus soraiban, meg műve azon részében, melyben az 
irodalomtörténet-tanításban szerinte még ma is dívó adathajszolás 
ellen kel ki, szellemesen torz képét adva az ilyen tanításnak. Nem becsüli 
ő le az irodalomtörténeti kutatást, csak a gimnáziumi tanítás szem
pontjából tartja feleslegesnek az aprólékos, részletező adatokat. Nem az 
adatok, a rideg dátumok, hanem a lélek kutatása az irodalmi művek
ben, amit hirdet s amire ifjú barátait neveli. Ugyan nem annyira új 
ez a gondolat, mint Hazay Olivér.a művében feltünteti, hiszen minden 
gondolkodó irodalomtörténettanár tudja ezt, de ő gondolta, hogy 
lesznek, kik hibáztatni fogják hirdetett elveiért.

«Az én nagy bűnöm» — mondta gúnyosan, mert érezte, hiszen 
tudnia kellett, hogy ez a hang, a vélemény ily szabad megnyilatkozása,
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már maga a szokatlanság is er& ellenzésre fog találni. Hogy is ne talált 
volna mindez ellenkező hangokra! Főleg az nem tetszett a más vélemé
nyen levőknek, hogy egy tapasztalatokban még szegény fiatal tanár 
ír ilyen — mondjuk — forradalmi hangon. Hazay Olivér legalább forra
dalmárnak érzi magát, ki egyedül áll elveivel s ki mint a Zempléni 
fordította «Bosszú» hőse szembeszáll az ősi ellenséggel, melyet «Filiszter- 
ség»-nek nevez. «Velem csak egy kis apród van, — mondja — egy kis 
tizenötesztendős fiúcska, akire csak rá kell pillantanom, hogy új erőre 
kapjak ; ő maga még nem segíthet a harcban.» (Mellékesen említem 
meg, hogy Hazay Olivér «Ex libris»-e is őt ábrázolja e kis apród társasán 
gában, amint neki a tudomány templomába vezető utat mutatja.) 
Majd így folytatja : «Igen, ideje van már harcba mennem. El is indultam. 
Ámbár az is lehet, hogy bősz Lonch-sát-jagaühoz (a szörnyhöz) el sem 
érek, hogy már az úton kis apródommal agyoncsipnek a szúnyogok.» 
Azonban nem ártottak neki a szúnyogok : kis emberek csipkedései, célja 
felé biztos léptekkel haladt . Da ám lett legyen a gáncsoskodóknak igazuk, 
hogy szerénytelenség volt ilyen elvekkel előlépni akkor, mikor még 
csak pályája kezdetén állott szeretett barátunk : mi, kik ismertük 
mostani gondolkodását, nyugodt lélekkel állíthatjuk, hogy művét 
most, tíz évi tapasztalat után, melyet a tanári pályán szerzett, ugyanezen 
elvek szerint írta volna meg, akkor hirdetett főelveiből nem engedett 
volna. Valószínű, hogy kevésbbé aggressziv jellegű lenne most írt műve, 
de lényegében sokat nem változott volna. A művet minden ifjúi túl
zásával együtt csak melegen ajánlhatjuk minden neveléssel foglalkozó
nak, kartársnak és szülőnek egyaránt, mindenkinek tanulságos lehet. 
S ti kedves volt tanítványai a megboldogultnak, ha majd lapozgattok 
e könyvben, tanuljátok meg belőle azt, amire kedves tanárotok mindig 
rá akart szoktatni, hogy gondolkozzatok a felvetett kérdéseken. Ha ezt 
teszitek, akkor az ő szellemében jártok el s nem vagytok méltatlanok 
a tőle kapott szellemi örökségre.

*

Aggodalommal láttuk Hizay kartársunk nagy munkáját, melyet 
utánozni alig bírtunk. A nagy tevékenység szinte megcáfolni látszott 
azt a meggyőződésünket, hogy testi szervezete gyenge. Sajnos, aggo
dalmunk valóra vált. Már 1916 nyarán fájdalmas betegség kötötte 
ágyhoz, a folyó tanévet pedig betegen kezdte, nem egyszer alig bírta 
az iskolai munkát, de kitartott, nem maradt el, míg a súlyos kór le nem 
döntötte. 1916 október 30-án még tanított, rendesen megtartotta óráit, 
élete utolsó tanítási óráit ; a reformáció másnapi emlékünnepén már 
nem bírt megjelenni s azóta nem látta őt többé intézete falai között.

Eeménvkedve hallottuk a híreket, melyek betegszobájából hoz
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zánk jutottak, karácsonyig állandóan javulni látszott állapota. Ha 
beszélt vele az ember, a bizakodás, az élni vágyás nyilatkozott meg 
szavaiban. Az életnek szeretete nyilatkozott meg említettem művében 
is, melyet talán éppen vidám hangja miatt vesz az ember szívesen 
kezébe — most még szívesebben, mint annak idején, hiszen úgy is 
elég szomorúságot nyújt ma az élet! Őt még a pesszimizmus iskola
példájának, Ibsennek művei sem hangolják le. — «En bölcs, öreg 
mesterem, de rossz tanítványod vagyok én neked. De sokszor is szomor- 
kodol miattam s rázod bosszúsan ősz fejedet . . . ;  annyiszor prédikálga- 
tod, hogy komor s fájó az élet, hogy a világ kin s én zavart fejjel, tétován 
tekintek szürke szemedbe (nem tudom, milyen volt valóságban, de ón 
csak szürkének tudom látni). «Igaz, igaz», rebegem, «gonosz az élet, 
szánnivaló az ember, hiábavaló minden küzdelme.» Es te elhagysz, 
leteszem a könyvet, kettőt végigsimítok homlokomon, keservesen 
sóhajtok ; aztán körülnézek, csodálkozva, balra, jobbra s máris mintha 
mosolyognék. S kirohanok én is a napsugárba, a te engedetlen, rakon
cátlan tanítványod, s nevetem a te bölcseséged, a te igaz, de boldogtalan 
bölcseségedet.» S neki, ki így örült az életnek, kellene fiatalon az életet 
elhagynia, az életet, melyet még csak ezután kívánt igazán élvezni?

Az új év nem javulást, hanem hanyatlást hozott állapotában, 
de ő küzdött a halál gondolata ellen, s ha ez fel is lépett néha-néha, 
gyorsan elkergette magától az ijesztő rémet. Utolsó napjaiban történt 
egyszer, hogy szerető bátyja megnyugtatásul egyetemi magántanári 
képesítéséről beszélt neki, mire ő — bár állapota mór reménytelen 
volt — annak adott kifejezést, hogy május végére csak kikerül beteg
szobájából. Ugyanaznap ápolónője előtt újra a halál gondolata izgatta 
s körülbelül ezt mondta : «Óh, hiszen nem lehet rossz néven venni az 
embernek, ha nem akar meghalni!» Nem akart meghalni, de a súlyoskor 
erősebb volt nála s hat hónapi legsúlyosabb szenvedés után 1917 május
4.-én délután 3 órakor meghozta a halál számára a megváltást. Utolsó 
percéig öntudatnál volt s még mikor hallotta, hogy bátyja oívcst hivat, 
így szólt : «Már késő!» — S igaza volt, kiszenvedett . . .

Megdöbbenés és fájdalom töltött el mindenkit, aki őt igazán 
ismerte. Külső jele lesz intézetünk életében emlékének az a gazdag 
alapítvány, melyet családja te tt nevére és az a nagy lelkesedéssel, önként 
gyűjtött összeg, melyből hálás tanítványai adtak alapítványt emlékének 
megörökítésére. De igaz emléke a lelkekben fog élni s ha ingadozunk 
néha pályánkon, az ő határozott, céltudatos működése fog példaképpen 
szemünk előtt lebegni.

Igaz nevelője volt a tanulóifjúságnak, büszkesége marad mindig 
iskolánknak. Legyen emléke áldott!

Dr. Bőhm Dezső.



I.

ÉYI JELENTÉS.

1. Az iskolaév kezdete. A Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter úr 
106,115- sz. rendelete folytán egyházi főhatóságunk hozzájárulásával 
az 1916—1917. iskolaévet szeptember 14-ón nyitottuk meg. E tanévben 
iskolánk ismét vendégül látta falai között a VII. kér. István-úti m. kir. 
állami főgimnáziumot október 1-től délutáni tanításra. A két iskola 
testvériesen húzódott meg egy épületben immár a harmadik tanév 
folyama alatt. Kisebb nehézségeket jóakarattal győztünk le ; iskolánkon 
azonban meglátszik, hogy 600 tanuló helyett naponta 1600 fordul meg 
benne. De így is hálásak lehetünk, hogy a világháború legnagyobb 
zivataraiban, nehézségeiben is a tanítást mindkét intézet a megnyitás
tól a befejezésig minden zavar és fennakadás nélkül folytathatta.

2. Változások a tanári testületben. Testületünk négy tagja van 
hadiszolgálatban. A mozgósítás alkalmával bevonultak : dr. Kliment 
Jenő, dr. Koch István és Oppel Imre. K . Galli Lajos tornatanárunk 
pedig 1916 január 20. óta van katonai szolgálatban. Dr. Kliment Jenő 
jelenleg olasz hadifogságban van, dr. Koch István tüzér főhadnagy 
Albániában teljesít szolgálatot, Oppel Imre tüzér főhadnagy pedig az 
olasz fronton van. K. Galli Lajos mint zászlósjelölt Tiranában, Albániá
ban szolgál.

Hadban levő kartársaink óráit (34) bizonyos csökkentéssel (3) 
itthon levő kollegáink vállalták el.

Oppel Imre kollegánk óráinak ellátására a tavaly nálunk buzgón 
működő Velten Armand helyébe Tóth István okleveles rajztanárt alkal
maztuk, mint óraadó helyettes tanárt, aki a görögpótló rajzban, 
valamint a mértani rajzban szép sikerrel oktatja tanítványainkat.

A tornaórákat 12-re redukálva, úgy mint az előző iskolai évben, 
az idén is Ádámy Gyula, a VII. kér. István-úti m. kir. áll. főgimnázium 
rendes torna-tanára vállalta el ; ugyanő tanította a vívást is. A második 
félévben azonban a VIII. osztályban a torna-órák számát eggyel emeltük.

Dr. Bexheft Ármin hadbavonult iskolaorvosunk helyett a VII. 
osztályban az egészségtan tanítását dr. Kubacska András kartársunk



12

vállalta el heti 1 órában ; az iskolaorvosi teendők végzésére pedig 
dr. Juha Adolf egyet. m. tanárt kértük fel, a VII., István-úti m. kir. 
áll. főgimnázium iskolaorvosát.

Iskolánk belső életére súlyos bajként nehezedett dr. Hazay 
Olivér kedves kartársunk hosszantartó betegsége. Az ő lelkes, oda
adó iskolai munkásságát 1916 október 31-től kezdve nélkülöztük. Bár 
egészségi állapota kom Jy volt, egyre reménykedtünk javulásában, mégis 
1917 május 4-én meg kellett hallanunk a megdöbbentő hírt, hogy 
kedves barátunk kiszenvedett. Temetésén május 6-án őszintén résztvevő 
fájdalommal kísérte a boldogultat testületünk és ifjúságunk. Példaadó 
munkásságának emléke élni fog iskolánkban; emlékét ez::nban erősíteni 
fogják azok a kegyeletes alapítványok, melyeket az elhunyt fiatal 
tanár szerető atyja és bű tanítványai létesítettek. (Ez alapítványokról 
külön emlékszünk meg e jelentésünk 19-ik pontjában.) Dr. Hazay Olivér 
kollégánk óráinak ellátására magunk már nem vállalkozhattunk. Sikerült 
azonban megnyerni a helyettesítésre az István-úti főgimnázium bárom 
buzgó tanárát, akik e terhes feladatot lankadatlan lelkesedéssel folytatták 
a tanév befejezéséig. Dr. Brenndörfer János tanította az IB-ben a ma
gyart, 4 órában és a IVH-ban a németet 8 órában. Dr. Kurtz Sándor 
tanította a IV-^4-ban a magyart 4 órában és az V-ben a görögpótló 
irodalmat 2 órában. Dr. Veszprémi Vilmos tanította a IVB-ben a magyart
4 órában és a VI-ban a magyart 3 órában.

Dr. Sarédi Lajos kartársunk betegeskedése miatt november 
közepétől az órarenden kellett változtatnunk, majd 1917 február elején 
egészsége helyreállítására hat heti szabadságot kapván, ismét István-úti 
kartársainkat kértük segítségül, ez alkalommal dr. Kurtz Sándor kar- 
társunk vállalt az Izl-ban 5 latin órát, dr. Brenndörfer János kar
társunk az IB-ben 6 latin órát. A VI. osztályban a görögpótló irodalom 
tanítását dr. Böhm Dezső kartársunkra b í z t u k a  11^4-ban pedig
5 magyar óra tanítására Kornis Ferenc okleveles tanárt alkalmaztuk 
óraadóul.

Ulbrieh Sándor kartársunk egészségi állapota miatt február 
elsejétől kezdve a nagytiszteletű Képviselőtestülettől szabadságot 
kapott; helyettesítésére Kiss József tanárjelöltet alkalmaztuk, aki 
teljesen megfelelő eredménnyel tanította növendékeinket.

3. Országos gyász. Dicsőségben uralkodott apostoli királyunk 
I. Ferencz József 0  Felsége halála hírére 1917 november 22-én szerdán 
reggel 8 órakor Tanári Testületünk rendkívüli értekezletet tartott s ez 
alkalommal az uralkodó fejedelem váratlan halála hírére tanítványain
kat összegyűjtöttük a díszterembe és ott dr. Szigethy Lajos kartársunk 
közölte az egvbegyült ifjúsággal a szomorú eseményt, mely gyászba 
borította országunkat. A Hymnus eléneklése után liazabocsátottuk



tanítványainkat. I. Ferencz József temetése napján, nov. 30-án d. e. 
9 órakor a díszteremben tartottunk gyászünnepélyt, melyen dr. Szigethy 
Lajos kartársunk tartott az elhunyt uralkodóhoz méltó emlékbeszédet. 
Ez ünnepély után ifjúságunk vallásuk szerint templomaikba vonulván, 
protestáns tanítványainkkal fasori ág. hitv. ev. templomunkba men
tünk át, ahol a gyászistentisztelet keretében nagytiszteletű Kaczián 
János esperes úr mondott megható gyászbeszédet.

4. A nemzet örömünnepe. 1916 december 30-án, szombat napján 
részt vettünk az általános örömben, midőn a nemzet királyává koro
názta ifjú uralkodónkat IV. Károly 0  Felségét és királynőjévé Zita 
királyné 0  Felségét. A lélekemelő, feledhetetlen koronázás némely 
részletét iskolánk néhány tagja Dr. Erődi Béla főigazgató úr szíves 
figyelme folytán végignézhette, hogy későbbi nemzedékeknek is emle
gethessék a háborús koronázás nagyjelentőségű közjogi aktusát. Az 
ünnepi öröm közelebbről is érintette iskolánkat, minthogy három kedves 
volt tanítványunkat ütötte aranysarkantyús vitézzé ifjú királyunk. 
E három vitéz a következő :

Gróf Haller Ferenc hadnagy a 9. honvédhuszárezredben ; meg
sebesült ; kitüntetései az 1. és 2. osztályú ezüst vitézségi érem. Érett
ségit te tt az 1910—11. tanévben.

Münnich Aladár, főhadnagy a cs. és kir. 10. lovastüzérezredben ; 
kitüntetve három signum laudisszal. Érettségit te tt az 1907—908. tan
évben .

Sándor Béla, hadnagy a 9. honvédhuszárezredben, repülőtiszt; 
kitüntetései a 2. oszt. ezüst és bronz vitézségi érem. Érettségit tett az 
1911—12. tanévben.

1917 január 3-án tartottuk meg iskolánkban a koronázási ünne
pélyt. Ez alkalommal dr. Böhm Dezső kartársunk felolvasván
IV. Károlynak népeihez intézett szózatát és a királyi hitlevelet, dr. Szi
gethy Lajos kartársunk méltatta ünnepi beszédében a koronázás nagy 
jelentőségét. Az ünnepélyen az Ifjúsági Dal- és Zeneegyesület énekkara 
is közreműködött.

5. Veszteségeink. Hősi halált halt tanítványaink száma fájdal
munkra egyre növekedik. Bajtuk kívül két fiatalabb kedves tanít
ványunkat is elvesztettük. Király Károly, aki az 1915—16. tanévben 
volt tanulónk, 1916 augusztus 5-én halt meg; ifj. nemeskosztolányi 
Kosztolányi József IVB. osztálybeli tanítványunkat pedig 1916 nov. 
6-án temettük. A mélyen sújtott szülők nagy gyászában és fájdalmában 
őszinte részvéttel osztozik iskolánk.

1917 március 25-én halt meg egykori kedves tanítványunk, 
Böhm Ottó honvéd főhadnagy, feledhetetlen emlékű egykori igaz
gatónk dr. Böhm Károly fia, dr. Böhm Dezső kartársunk bátyja.
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Az olasz harctérről szerencsésen hazatért ifjú hőst távol otthonától 
támadta meg a gyilkos kór. Március 31-én temettük e kedves barátunkat 
Tanári Testületünk igaz részvéte mellett.

1917 április 30-án temettük ifj. Góbi Imrét, kiérdemü’t igazgató 
elődünk Góbi Imre fiát, egykori kedves tanítványunkat, aki mindjárt 
a háború elején, 1914 szeptember 8-án, esett el Surcin mellett. Harctéri 
sírjából az ifjú hőst hazahozatta a szülői szeretet. Temetésén fájdalom
ban osztozva vett részt Tanári Testületünk.

Még egy halottunkról kell megemlékeznünk, aki bár nem volt 
iskolánk növendéke, mégis szoros kapcsolat fűzte hozzánk. Nádasdy 
Andor iskolai cserkészcsapatunk egykori vezetője ez, aki tavalyi értesí
tőnkben közölt alapító-levelével szép emléket állított magának. Elesett 
1916 július 28-án Bortniki mellett. Az ifjú hős, aki tartalékos zászlós 
volt a 6. honvédhuszárezredben, 1917 február 1-én, halála után az 
arany vitézségi érmet kapta. Az ifjúságot szerető nemes hős emlékét 
cserkészeinkkel együtt fogjuk ápolni.

Két elesett hősünkről dr. Strasser Albertról és Strasser György
ről az új alapítványoknál emlékezünk meg e jelentés 19-ik pontja alatt.

6. Menekült tanítványaink. Az erdélyi román betörés folytán már 
szeptember elején érkeztek fővárosunkba az erdélyi menekülők. Az er- 
délyrészi evangélikus szász gimnáziumok tanulói nagy számban keresték 
fel intézetünket. A súlyos gondok közt levő szülőknek némi megkönnyeb
bülést szereztünk azzal, hogy gyermekeiket felvettük iskolánkba s a 
tanítást már szeptember 15-én megkezdtük. Az igazgató a nagytiszteletű 
Képviselőtestület utólagos jóváhagyásával és beleegyezésével beiratási 
díj és tandíj fizetése nélkül vette fel e sokat szenvedett tanu lókat; Ta
nári Testületünk is minden eszközzel iparkodott támogatni a mene
külőket.

Menekült tanítványaink száma az I. félévben 69 volt ; a II. fél
évben március 6-án érkezett még román fogságból két menekült tanuló. 
Mindnyájuk névsorát külön is közöljük. Az első félévben érkezett ta 
nulók nagy része még az I. félév befejezése előtt visszatért szülőföldjére, 
közülük csak négy maradt a tanév végéig intézetünkben.

Menekültjeinkkel tetemesen megnövekedett iskolánk növendékei
nek száma ; némely osztályunk valóban zsúfolva volt, de hazafias köte
lességünknek éreztük az ő ügyük felkarolását. Jól tudtuk, hogy az ifjú 
lelkek a menekülés izgalmai, borzalmai között mily megrendítő esemé
nyeket éltek át, míg idekerültek a mi iskolánkba, ahol egészen szokatlan 
környezetbe, új viszonyok közé ju to ttak ; a család szenvedése és aggo
dalma ott látszott minden ifjú arcon. Ilyen helyzetben a tanulás nehéz
ségekkel indult, de lassanként megmelegedtek ; a magyar nyelv is oko
zott nehézségeket, de megengedtük, hogy alkalomadtán németül is
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feleljenek, németre fordítsanak. Célunk az volt, hogy német anyanyelvű 
tanítványaink a menekülés nehéz idejét iskolánkban hasznosan töltsék, 
de emellett azt is akartuk, hogy közelebb jussunk egymáshoz. Néhány 
kartársunk arra is vállalkozott, hogy megmutassa nekik fővárosunk 
nevezetes épületeit, emlékeit és gyűjteményeit. Azt óhajtottuk, hogy 
menekültjeink a későbbi időben is örömmel emlékezzenek arra az időre, 
amit nálunk töltöttek. Ezt részben már elértük ; erre bizonyságok azok 
a levelek, képeslevelezőlapok, melyeket szülőktől, tanulóktól kaptunk 
S miket becses emlékeink gyanánt érzünk. Tervünk az, hogy a kapcsolat 
köztünk ne szűnjék meg, hanem idővel még inkább erősbödjék s barát
ságosabbá váljék.

7. Gyakorlati német tanfolyam. Midőn a brassói menekült tanulók 
iskolánkban volta kelhelyezve, dr.Loisch János kartársunk megvalósította 
Tanári Testületünk egy régebbi tervét, a német nyelv gyakor
lati tanítását. Két harmadik és negyedik osztályunkból kiválasztott 
28 olyan tanulót, akik a német nyelvben járatlanok voltak s a német 
nyelv direkt módon való tanítására kellően instruált két VIII. osztály
beli, német anyanyelvű brassói tanulót, Lexen Ottót és Teutsch Gyulát. 
A két csoportnak hetenként háromszor volt külön-külön másfél órás 
tanítása. A nagytiszteletű Képviselőtestület a tanítók jutalmazására 
havi 45—45 koronát szavazott meg. Miirtán menekültjeink november 
elején hazamentek, munkájuk folytatására két VIII. osztálybeli tanít
ványunk vállalkozott, Keller Tibor és Schmidt Henrik. Schmidt bevonu
lása után a tanfolyamot Keller vezette tovább összevonva március 30-ig, 
amikor is az egyház tanácsosai és Broschkó G. Adolf lelkész úr jelenlété
ben bemutatta az elért szép eredményt. Az érdeklődők azt az óhajtá
sukat fejezték ki, hogy kívánatos volna a tanfolyamnak a jövőben való 
folytatása is. Kétségtelen, hogy a tanulók tetemes szókincsre tettek 
szert és megszokottabbá lett előttük a német nyelv, minek elsajátítása 
és bírása tanítványaink fontos érdeke.

8. Valláserkölcsi, fegyelmi, tanulmányi állapot. Az ifjúsági isten
tiszteleteket havonkint egyszer ez évben is Bereczky Sándor kartársunk 
tartotta fasori templomunkban. A protestáns ifjúsággal május 9-én 
járultunk az Űr asztalához. Más vallású tanítványaink is pontosan tel
jesítették vallási kötelességeiket.

Tanítványaink magaviseleté általában kielégítő volt ; szigorúbb 
eljárást egy esetben sem kellett alkalmaznunk. A rendes tananyagot 
iparkodtunk a kiszabott terjedelemben elvégezni, ami eléggé sikerült is, 
bár csak 45 perces órákat tarthattunk. Január végén és február havában, 
midőn a szénszállítás nehézsége sokhelyütt zavarokat okozott, a tanítást 
fennakadás nélkül folytattuk, sőt vendégintézetünket is elláttuk tüzelő
anyaggal ; hogy ezt keresztülvihettük, ezért itt fejezzük ki köszöne-
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tunket Vida Jenő úrnak, a Magyar Általános Kőszénbánya R. T. vezér- 
igazgatójának.

A Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter úr 8689—1917. sz. rendelete 
szerint február hónapban a VIII. osztályban a sorozás miatt a tananyag 
gyorsabb bevégzése céljából elvettünk a latinból heti 1 órát, görögből 
(gp. irodalom -f- gp. rajz) 2 órát, tornából 1 órát és hozzáadtunk a fiziká
hoz 2 órát, magyarhoz 1 órát, történethez 1 órát.

A 2257. ein. 1917. sz. miniszteri rendelet szerint három besorozott
VII. oszt. tanítványunk, névszerint Glücklich Gyula, Kandó Kálmán és 
a harctérről visszaérkezett Tóth László érdekében, be nem sorozott
VIII. osztálybeli tanítványaink bevonásával, előkészítő tanfolyamot 
tartottunk március 3-tól április 14-ig

9. Besorozott tanítványaink. A 8689—1917. sz. miniszteri rendelet 
szerint január 27-én hadi érettségi bizonyítványt kapott két besorozott 
VIII. osztálybeli tanítványunk, úgymint Kutlik Rudolf és Simon Fe
renc, mindketten jó fokozattal.

A 2257. ein. 1917. sz. miniszteri rendelet alapján március 1. és 
2-án 19 besorozott VIII. osztálybeli tanítványunk tett érettségi vizs
gálatot és pedig a következő eredménnyel :

Jelesen érettek: Blaskovich István, Dénes Gyula, Erdei Sándor, 
Fürst Sándor György, Hoffenreich Ferenc, Poós Ferenc, Zoltán István, 
összesen 7.

Jól érettek : Donáth István, Halbrohr Imre, Marek Loránd, össze
sen 3.

É re ttek : Farkas György, Gerber Ármin, Herzel János, Kozma 
László, Marton Miklós György, Schirger Géza, Schmidt Henrik, Schwarz 
Károly, Török Zoltán, összesen 9.

A fenti rendelet értelmében Keller László besorozott tanítványunk 
március 7-én osztálybizonyítványt kapott a VI. osztályról.

Ugyanezen rendelet értelmében a haditanfolyamot végzett tanít
ványaink április 14-én tettek osztályvizsgálatot a VIII. osztályból, 
április 16-án pedig érettségit a következő eredménnyel : Glücklich Gyula 
jelesen érett, Kandó Kálmán jól érett, Tóth László érett.

10. Egészségi állapot. Tanítványaink egészségi állapota kedvező 
volt. Harmincegy kitiltás érkezett az illető tisztiorvosoktól, míg az 
előző tanévben 34.

Ragályos szembetegség nem fordult elő. Himlőoltásról kellően 
gondoskodtunk. A torna alól való felmentések száma idén sem haladta 
meg a szokott mértéket. Az iskolaépület tisztántartására, fűtésére és 
szellőztetésére állandóan gondot fordítottunk. Közegészségügyi szem
pontból úgy, mint az előző tanévben, idén is dr. Juba Adolf kísérte 
figyelemmel tanítványainkat.
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11. Iskolai ünnepélyek. A hagyományos egyházi és iskolai ünne
pélyeket az idén is szokott módon tartottuk meg. A reformáció emlék
ünnepén az igazgató mondott ünnepi beszédet ; ugyanő tartott beszédet 
március lS-én, mikor Keller Tibor VIII. osztályú tanuló is méltatta 
az ünnep jelentőségét. Mindkét ünnepélyt tanítványaink szavalatai is 
változatossá tették ; az utóbbin Dal- és Zeneegyletünkének- és zenekara 
is közreműködött dr. Böhm Dezső kartársunk vezetése alatt.

13. Gyűjtések. A Tanári Testület az erdélyi menekültek javára

A ÍV J  osztály tanulói olasz hadifogságban levő kartársunknak 
dr. Kliment Jenőnek küldendő sürgönyre 25 K-t gyűjtöttek; a sürgöny 
elküldése után jótékony célra maradt 15 K 18 f.

Tanítványaink az erdélyi menekültek javára következő ered
ménnyel gyűjtöttek : IA 84.40, IB  179, I IA 65, IIB  57.60, I I I J  200, 
H IB  195.30, ÍV J  176. IVB 165, V 368.10, VI. 346.20, VII. 135.50, 
VIII. 200, Káth Arnold adománya 30, Knuth Károly adománya 50, 
összesen 2252 K 10 í.

Ezen összegből télikabátokra, öltözet ruhákra, cipőre, mosásra 
kiadtunk 857 K - t; a Tanári Testületnek fenti célra még rendelkezésére 
áll 1395 K 10 f.

Ruhákat is gyűjtöttünk a menekülők számára. Tanítványaink 
közül 40 hozott különféle ruhaneműeket; az ily módon gyűjtött és vásá
rolt új ruhákkal, cipővel, télikabáttal 37 menekült, tanulót segélyeztünk. 
A megmaradt ruhaneműeket elküldtük a Menekült Tanítók Segítő 
Irodájának.

A katonák karácsonyára eszközölt gyűjtés eredménye követ
kező volt : K4 88-40, IB 133, I I J  50‘50. IIB  64-90. I I I J  105, IIIB  
118-30,1VJ 80-90, IVB 110, V. 176'40. VI. 103'30. VII. 48, VIII. 143-36, 
összesen 1222 K 06 f.

A Tanári Testület persely-gyűjtése 83 K 15 f, a múlt évi (148"05) 
összeggel együtt 231 K 20 f.

A VIII. osztály tanulói a harctéren levő volt osztálytársuk Tóth 
László számára küldendő karácsonyi hadi csomagra gyűjtöttek 55 K-t.

Ugyanezen osztály a harctéren levő régi osztálytársainak kül
dendő húsvéti szeretetadományra gyűjtött 65 K-t.

«Ö Felsége a király születésnapja a harctéren» mozgalom javára, 
a következő gyűjtést eszközöltük: IA 35"78, IB  51"36, I I J  24, IIB  
16-82, IIL4 20. IIIB  29'69, ÍV J  29. IVB 39-11, V 53-90, VI 37, 
VII 10-40, összesen 347 K 06 f.

Dr. H azay Olivár emlékére létesítendő alapítvány céljaira az 
ifjúság körében eszközölt gyűjtés eredménye: VI. osztály 1323-30,

200 K.
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V. 929-50,IVB 764, IVA 480, HIM. 53, 11A 42-82, IB 400, kamst 3-98, 
ajándék 3-90, összesen 4000 K.

A lefolyt tanévben eszközölt jótékonycélú pénzgyüjtések teljes 
összege 8239 K 49 f.

Ujságpapirost is gyűjtöttek tanítványaink, az eredmény az 
István-úti főgimnázium ifjúsága által gyűjtött papírral együtt 1 mm 
10 kg.

14. Adományok. Kéler Napóleon úr, iskolánk nemesszívű párt
fogója, aki több éven keresztül adományozott évenként 2000 koronát 
iskolánknak, az idén is 2000 koronát ajándékozott azzal az óhajtással, 
hogy ezen összeg a mostani rendkívüli időkben ne a szertárak kibővítésére 
szolgáló alap növelésére fordíttassék. A nagytiszteletű Képviselőtestület 
figyelembe véve az ő kívánságát, a 2000 koronát az általa megjelölt 
célra használta fel.

Kéler Napóleon úr az Erdélyből menekült tanulók ebédellátására 
külön is adományozott 1000 koronát.

A múlt tanév végén a záróünnepélyen az igazgató felszólította 
ösztöndíjat vagy jutalmat kapott tanítványainkat, hogy jutalmukból 
tetszésük szerint ajánljanak fel bizonyos összegeket jótékony célra. 
E felszólítás folytán a következő tanulók adakoztak:

Gusztáv Kornél IB. 20 K, Jány József IB. 20 K. Rubin László 
IIIB. 30 K, Keller Tibor VII. 5 K. Molnár Tibor VII. 5 K. Killius Gyula 
VIII. 5 K. Vilcsek Jenő VIII. 30 K. Összesen 115 K.

A múlt tanév végén a IIL4. osztály tanulói dr. Kliment Jenő 
kartársunknak Civita Castellanába küldendő táviratra gyűjtöttek, a. 
távirat feladása után megmaradt 15 K-t hadi jótékonyságra aján
lották fel.

Hoepfner László tavalyi VIII. oszt. tanítványunk visszajáró 
érettségi vizsgadíját 25 K-t a Diákasztal javára ajánlotta fel, Schwarz 
Frigyes VIII. oszt. tanítványunk pedig e 25 K-t más jótékony célra adta.

Dr. Rakonitz Gyula úr a fizikai- és természetrajzi szertár céljaira 
150 K-t adományozott.

Az Erdélyrészi Menekülők Budapesti Központi Irodája a mene
kültek ebédellátására adományozott 600 K-t.

Kaczián János esperes úr útján egy névtelen a menekültek ebéd
jére 20 K-t adott, Blumenau Alfréd úr 50 K-t, a székesfőváros ségéiyző- 
bizottsága 500 K-t. Dr. Netoliczka Oszkár úr, a brassói Hontems főgim
názium igazgatója a Segélyegyletnek adományozott 50 K-t. Keleti Pe
temé a Segélyegyletnek adott 50 K-t.

Szegény tanulók karácsonyi segélyezésére adományoztak : hr. 
Ohrenstein Henrik úr 300 K, özv. Herzel Bernátné úrnő 100 K, Névtelen 
Tanár 50 K. Oppel Imre 5 K-t.
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Szegénysorsú tanulók segélyezésére adott Dénes Lajos úr 20 K-t, 
Springer Dénes úr 50 K-t, dr. ítakonitz Gyula úr 150 K-t, Névtelen 
tanuló 24 K-t.

A Magyar Orsz. Központi Takarékpénztár az Ifjúsági .Segélyegy
letnek 100 K-t adományozott, ugyanezen egyesületnek a Pesti Hazai 
Első Takarékpénztár Egyesület 200 K-t., az Egyesült Budapesti Fő
városi Takarékpénztár 60 K-t.

Az adományok összege 5665 K.
Karácsonykor szegény tanulók között kiosztottunk 500 K-t. 

(Ez összeg következő adományokból állt : br. Ohrenstein 800 K, özv. 
Herzel B.-né 100 K, Névtelen Tanár 50 K, Oppel Imre 5 K, Schwartz 
Frigyes 25 K, Gusztáv Kornél 5 K.) Ez összegből 25—25 K-t kaptak a 
következő tanulók: IA . Gottschall Károly, Novomeszky Gusztáv, IB. 
Halász Tibor, IIB. Halász István, Nagy István, I I I -4. Prúner László, 
II1B. Jele Ferenc, Varga Endre, Windt Sándor, IVA. Thuránszky Péter, 
Rakitovszky László, 1VB. Jeszenszky Zoltán, V. Nádaskay Adolf, Mol
nár Zoltán, VI. Lendl Károly, dementis Kornél, VII. Pfahler József, 
Stitniczky János, VIII. Simon Ferenc, Kutlik Rudolf. Összesen 20 tanuló.

A Vörös Keresztnek küldtünk 80 koronát. Ez összeg következő 
adományokból gyűlt össze : Jány J. IB. 20 K, Molnár T. VII. 5 K, 
Keller T. VII. 5 K, Killius Gy. V ili. 5 K. Vilcsek J. VIII. 30 K, 111,4 
táviratgyüjtése 15 K.

Dr. Rakonitz Gy. (150 K) és Springer D. (50 K) adományából 
100—100 koronát kapott két bevonult VIII. osztálybeli tanítványunk : 
Kutlik Rudolf és Simon Ferenc.

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. meteorológiai és földmágnességi intézet az idén is 
szíves volt térképes időjárási sürgöny-jelentését napról-napra megküldeni.

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

A nagylelkű adományokért fogadják az adományozók hálás kö- 
szönetünket.

16. Hadikölcsön. Az V. Hadikölcsönre iskolánkban a jelen tan 
évben következő jegyzések történtek : tanulók 10,700 K, tanárok 6,500 K 
összesen 17,200 K. Az előző években történt jegyzésekkel együtt 188,650
K. A jegyzések keresztülvitelét úgy, mint az előző években, most is 
Rátz László kartársunk eszközölte.

17. Hivatalos felügyelet és látogatás. A nagyméltóságú Vallás- és 
Közoktatásügyi miniszter úr főfelügyeleti jogának gyakorlásával ez évben 
is dr. Erődi Béla udvari tanácsos, kir. főigazgató urat bízta, meg, aki

2*
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hivatalos látogatását január 22—26.napján végezte s február 12-én a 
tanári karral értekezletet tartott. Ezen értekezleten a fenntartó Egyház 
részéről dr. Zsigmondy Jenő közfelügyelő úr, a Tanári Testület nevében 
pedig az igazgató üdvözölte nagyérdemű főigazgatónkat abból az al
kalomból, hogy 25 év óta gyakorolja iskolánk felett a főfelügyeletet s 
e negyedszázad alatt sokszor bizonyította be iskolánk iránt való szíves 
figyelmét és őszinte jóakaratát. Iskolánk szellemi irányításában mindig 
éreztük jótékony befolyását, intézetünk felszerelésének gazdagításában 
is sokat köszönhetünk az ő buzdításának. Hogy iskolánk ily kedvező 
helyen, a Városligeti Fasorban nyert elhelyezést, ezt is az ő előrelátó, 
bölcs tanácsainak köszönhetjük. Midőn minderről hálás szívvel emlék
szünk meg, azt kívánjuk, hogy majdan a béke áldott éveiben is sokáig 
vigyen. vezető szerepet a magyar iskolák felvirágoztatásában.

Iskolánk háláját más módon is iparkodik leróni. Dr. Tóth Kálmán 
kartársunk vezetése alatt álló Ifjúsági Segélyegyesületünk évenként 
60 K jutalmat fog adni Erődi-jubilaeumi díj gyanánt egy szegénysorsú, 
jó magaviseletű, szorgalmas tanulónak.

Iskolánkat a menekült tanulók itt tartózkodása idején több ízben 
meglátogatta dr. Netoliczka Oszkár úr, a brassói Honterus főgimnázium 
igazgatója, aki több ízben a tanítási órákon is hospitált. Vendégeinket 
mindig örömmel üdvözöltük iskolánkban s tanításunk módjáról, folya
matáról iparkodtunk lehetőség szerint hű képet nyújtani s megjegy
zéseiket, tanácsaikat hálás köszönettel vettük.

A tanév folyamán meglátogattak régen nélkülözött kartársaink 
is, dr. Koch István és Oppel Imre ; jöttüknek tanulók és tanárok egyaránt 
örültünk. Rajtuk kívül kedves vendégeink voltak egykori tanítványaink, 
akik a harctérről visszatérve sűrűn felkeresték iskolánkat. A harctérről, 
távoli fogságból küldött leveleiket, tábori lapjaikat kegyelettel őrizzük 
azzal a kívánsággal, hogy Isten segítségével minél előbb valamennyien 
szerencsésen haza juthassanak.

18. Kéller Terézia főgimnáziumi alapítvány. E nagyjelentőségű 
alapítvány áldásos hatását iskolánk a háború miatt nem élvezhette 
teljes mértékben. A jövedelemből évi 3000 K áll a Tanári Testület ren
delkezésére tanulmányi ösztöndíjakul; de a mostani nehéz utazási 
viszonyok mellett a tanulmányút előre nem látható akadályokkal jár
ván, ez összeget jobb jövő reményével visszük át a következő tanévre. 
A Diák-Otthont sem valósíthattuk meg, mivel délutánonként az István- 
ríti főgimnázium foglalja el épületünk összes helyiségeit. A Diák-Otthon 
céljaira szolgáló évi 6000 koronából 1400 koronát 6 tanuló ebédellátására 
fordítottunk. E hat tanuló a következő : Mráz Gusztáv VII., Pfahler 
József VII., Garay Ödön VI., Nádaskay Adolf V., Tolnai Gábor V. és 
Prúner László IIL4.
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19. Űj alapítványaink. Mostani értesítőnkben két új alapítólevelet 
közlünk: a dr. Eöck Géza- és a Weisz Arthur-félét. Az elsőben egyházát 
és iskoláját szerető nemeslelkű férfiú akarata nyilvánul meg, az utóbbi
ban pedig az osztálytársaknak elhúnyt barátjuk iránti gyengéd figyelme 
és szeretete.

Még egy alapítvány van készülőben, két testvér emlékére, akik 
egy hét leforgása alatt haltak a hazáért hősi halált. E két testvér dr. 
Strasser Albert és György. Dr. Strasser Albert, aki iskolánkban az 
1900—1901. tanévben tett érettségit, miniszteri segédtitkár, a jogtudo
mányi irodalom kiváló tehetségű művelője, tűz érfőhadnagy, a három 
Signum Laudis tulajdonosa, elesett 1916 augusztus 29-én. Strasser 
György, aki főgimnáziumunkban az 1904—5. tanévben tett érettségit, 
honvédhuszárhadapródjelölt, a nagy ezüst vitézségi érem tulajdonosa, 
elesett 1916 szeptember 2-án.

A mélyen sújtott szülők egy hét alatt gyermektelenekké lettek, 
elvesztvén kedves, derék fiaikat, az egymást is példásan szerető két jó 
testvért. Iskolánk is együtt érez a bánatos szülőkkel s az elesettek tiszte
letreméltó emlékét kegyelettel fogja őrizni. Emléküket erősbíteni fogja 
az az alapítvány, melyet az elesettek egykori iskolatársai és barátai lé
tesítettek s ezzel az igaz barátságnak emeltek el nem múló emléket isko
lánkban. Dr. Mansfeld Ottó és br. Kornfeld Pál urak kezdeményezésére 
gyűjtés indult meg, melynek eredményéül rövid idő alatt 15,000 K gyűlt 
össze. Az alapítvány célja az lesz, hogy az évi jövedelem főgimnáziumunk 
két kitűnő előmenetelő, szegénysorsú és tehetséges maturánsának ösz
töndíjazására fordíttassék vallás különbség nélkül. Az alapítólevelet 
jövő évi értesítőnkben fogjuk közölni.

Végül még arról kell megemlékeznünk új alapítványaink során, 
hogy a Pesti Hazai Első Takarékpénztár Egyesület 600 koronát adomá
nyozott fenntartó Egyházunknak a főgimnáziumunknál létesítendő 
negyedik 3000 K-ás alapítvány harmadik részletéül.

Hazay Ödön úr korán elhunyt fia, dr. Hazay Oiivér kartársunk 
emlékére 20.000 koronás alapítványt te tt azzal a célzattal, hogy annak 
kamatait minden évben 12 tanuló kapja jutalmul valláskülönbség 
nélkül és tekintet nélkül vagyoni helyzetére. A boldogultnak hű tanít
ványai is külön ösztöndíjalapra 4000 koronát gyűjtöttek. Régebbi 
tanítványai közül hatan, Franki Dezső és Glücksthal Andor kezde
ményezésére külön 600 koronás alapítványt tettek magyar irodalmi 
pálya díjra hálás emlékezetül egykori szeretett tanárukra.

20. Kirándulások.
Dr. Kubacska András többször vezette tanítványait — osztá

lyonként — Budapest környékére botanizálás, geologizálás és rovargyűj
tés céljából.
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Dr. Böhm Dezső a VI. osztály tanulóival kirándulásokat tett 
Budapest környékén.

21. Vizsgálatok. Felettes hatóságunk jóváhagyásával a szokásos 
évzáró vizsgálatokat, tekintettel a háborús viszonyok okozta nehéz
ségekre, ez évben is mellőztük s ezek helyett az utolsó tanítási órákat 
általánosan feleltető összefoglalásokra fordítottuk s ezekkel a tanítást 
május 26-án be is fejeztük. A magán- és pótlóvizsgák június 1. és 2. nap

ja in  voltak. A VIII. osztály vizsgáit május 14., 15., 16. napjain tartottuk; 
május 18., 19., 21-én voltak az írásbeli érettségi vizsgák, a szóbeliek pedig 
május 29., 30., 31. napjain. A záróünnepélyt május 29-én tartot
tuk meg.

22. Beiratások. A jövő évi behatásokra vonatkozó tudnivalókat 
Értesítőnk XV. fejezetében részletesen közöljük. Tanítványaink 
szüleit figyelmeztetjük arra, hogy a tandíjat póstatakarékpénztári be
fizetési-lappal fizethetik be legcélszerűbben.

II.

ÚJ ALAPÍTVÁNYAINK.
I. Alapítólevél.

1. Az alapítvány címe : «Dr. Böck Géza tanulói-segély alapítványa».
2. Az alapítvány célja : «A budapesti ág. h. evang. főgimná

zium egyik magyar anyanyelvű, szorgalmas, jóviseletű ág. h. evang. 
vallású szegény tanulójának segélyezése.»

3. Az alapítvány vagyonát az az 1000 (egyezer) korona betét 
képezi, mely ezidőszerint még a közalapítványi kir. ügyigazgatóságnál 
letétben van s mely az 1911. évi október 28-tól járó betéti kamataival 
egyesítve 5 % %-os hadikölcsönkötvénybe lesz fektetendő s az egyház 
pénztárában kezelendő.

4. A főgimnázium mindenkori igazgatója az alapítvány jövedel
mét már a folyó évtől kezdve évenként december havában fogja a tes
tület hozzájárulásával annak a gimnáziumi tanulónak megszavazni és 
kiszolgáltatni, aki a 2-ik pont alatti kellékeknek megfelel.

5. Figyelemmel arra, hogy az eddig felszaporodott kamatok a 
harmadik pont alatti intézkedés szerint tőkésíttetnek, amennyiben az 
értékpapirvásárlás foganatosítása után készpénzmaradvány mutatkoz
nék, ez a maradvány a folyó évi tiszta jövedelemhez csatolva, ezzel együtt 
adatik ki.

6. Az egyházközségi közgyűlés, mint alapítványi hatóság az 
ellenőrzést az évi zárszámadás útján gyakorolja ; Ő felsége a király fő
felügyeleti jogának gyakorlását pedig az alapítványi szabályrendelet
39. §-a biztosítja, mely szerint a püspöknek az alapítványokra és azoknak 
hova fordítására vonatkozó jelentése évenként a kerületi jegyzőkönyvbe 
foglalandó.
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Minek hiteléül és örök emlékezetéül jelen alapítólevél három egyenlő 
példányban kiállíttatván, annak egyike az egyházmegyének, mint fe
lettes alapítványi hatóságnak megőrzés és az ellenőrzés gyakorolhatása 
végett, — másodika Csapó Lórántné, született Láng Ilona földbirtokos 
pomázi lakosnak megküldetik, harmadika pedig az egyházközség levél
tárába elhelyeztetik.

Egyszersmind tekintettel az alapító, valamint a közgyűlés tag
jainak fellebbezési jogára, az alapítványi szabályrendelet 28. §-ához 
képest az alapítólevél hiteles másolata jogerőssé válás után a püspök
höz felterjesztendő, — egy pedig a budapesti ág. hitv. evang. főgimná
ziumnak megküldendő.

Kelt Budapesten, a pesti ág. hitv. evang. magyar egyházközség
nek 1916. évi március hó 23-án tartott közgyűléséből.
l)r. Mágócsy Dietz Sándor s. k., Kaczián János s. k.,

egyházfelügyelő, mint esperes lelkész, mint
világi elnök. egyházi elnök.

(P. H.)

n . Alapító levél.

A budapesti ág. hitv. evang. főgimnáziumban 1900. évben érett
ségi vizsgálatot tett ifjak találkozójuk alkalmával 350 koronát adtak 
át a budapesti ág. hitv. evang. főgimnázium igazgatójának azzal a ké
relemmel, hogy a fenti összeggel gyarapíttassék az az ösztöndíjalapít
vány, melyet néhány évvel ezelőtt létesítettek korán elhúnyt volt iskola- 
társuk, néhai Weisz Arthúr emlékére, az elhúnytnak szülői.

Néhai Weisz Arthúr testvérei, a volt iskolatársaknak kérelmét 
teljesíthetőnek nem találták és a kérelem teljesítése helyett 200 (kettő
száz) koronát adtak át a főgimnázium igazgatójának azzal a rendelte
téssel, hogy a volt iskolatársak által néhai Weisz Arthúr emlékalapít
ványára gyűjtött 350 korona ezzel a 200 koronával kiegészítve, mint 
külön ösztöndíj-alapítvány kezeltessék.

A budapesti Deák-téri ág. hitv. evang. testvéregyházak, mint a 
budapesti ág. hitv. evang. főgimnázium fenntartó hatósága, az ösztön
díj-alapítványt elfogadja és az ág. hitv. evang. egyházegyetem által al
kotott és az alapítványokról szóló Szabályrendelet 18. és következő 
§-ai értelmében a következő

alapítólevelet
állítja ki :

1. Az alapítvány címe : «Néhai Weisz Arthúr volt főgimnáziumi 
tanulónak emlékére az 1900. évben maturált ifjak, mint az elhúnyt 
volt iskolatársai által létesített ösztöndíj-alapítvány.»

2. Az alapítvány célja : «hogy annak évi kamataiból vallás
különbség nélkül a főgimnáziumnak az a tanulója jutalmaztass ék, 
aki valamely tantárgyban különös szorgalmat és előrehaladást képes 
felmutatni.»

3. Az alapítványi hatóság a budapesti Deák-téri ág. hitv. evang. 
testvéregyházak képviselőtestülete.



4. Az alapítvány vagyonállaga 550, azaz ötszázötven korona, 
mely összeg a budapesti Deák-téri ág. hitv. evang. testvéregyházak ál
tal megállapított pénztári kezelési szabályok szerint kezelendő.

5. Az alapítvány tőkeállománya az Egyesült Budapesti Fővárosi 
Takarékpénztár által kibocsátott 4% %-os záloglevelekben van el
helyezve.

6. Az alapítványról külön számadás vezetendő és ez az alapít
ványi hatóság által kiküldött számvizsgálóbizottság által megvizsgálva, 
annak jelentése kapcsán terjesztendő az alapítványi hatóság elé.

7. Az alapítvány évi kamatjövedelme az évzáró ünnepély alkal
mával a főgimnázium annak a tanulójának ösztöndíjazására fordítandó, 
aki valamely tantárgyban különös szorgalmat és előrehaladást képes 
felmutatni.

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

Minek hiteléül három példányban kiállítottuk alapítólevelünket, 
melyeknek egyike levéltárunkban őrzendő meg, másik példánya a buda
pesti ág. hitv. evang. egyházmegyéhez terjesztendő fel, harmadik pél
dánya pedig a Budapesti ág. hitv. evang. főgimnázium igazgatójának 
adandó ki.

Kelt Budapesten, 1916 május 22-én.
A budapesti Deák-téri ág. hitv. evang. testvéregyházak képviselő

testülete az általa már régebben elfogadott alapítványra vonatkozólag 
a fenti alapítólevelet állította ki.

Budapesten, 1916 május 26-án.
Dr. Zsigmondy Jenő s. k., Broseliko Gusztáv Adolf s. k.

közfelügyelő. • lelkész-elnök.
Dr. Liedemann Frigyes s. k., 

főjegyző.
(P. H.)
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J e g y z e t

Bereczky Sándor
r. tan á r

V allástan : I —VIII.
Történet IV b. 1 9

A IVb. osztály főnöke. 
Exhortator. Az ifjúsági 

Gyámegylet elnöke.

Dr. Böhm Dezső
r. tanár

Latin nyelv: Ila, IVb,VI. 
Német nyelv: IVb, VI. 2 1

A VI. osztály főnöke.
Az ifj. Dal- és Zeneegye

sület és Diák Sport-Kör 
tanár elnöke.

K. Galli Lajos
r. tornatanár

— Hadi szolgálatban.

Gretzmaeher Jenő
r. tanár

Magyar nyelv : la, V, VII. 
Német nyelv : V, VII. 
Görögpótló Írod. VII.

1 9
A la. osztály főnöke. 

Az Arany János önképző
kör fcanárelnöke.

A gyorsírás tanítója.

Dr. Hazay Olivér
r. tanár

Magyar nyelv : Ib, IVa, IVb, 
VI.

Német nyelv: IVa. 
Görögpótló Írod. V.

2 1
Az Ib. osztály főnöke.

A főgimnázium tanári egy
letének pénztárosa. 
Meghalt 1917. V. 4.

Dr. H ittrich Ödön
igazgató

L atin  n y e lv : V ili. 
Görög n y e lv : VIII. 8

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

fiókjának elnöke.

Dr. Kliment Jenő
r. tan á r

— — Hadi szolgálatban.

Dr. Koch István
r. tan á r

— — Hadi szolgálatban.

Kovács János
r. tan á r

Magyar nyelv: Ilb, Illb . 
Latin  nyelv: Ilb , IVa. 2 0 A Ilb . osztály főnöke. 

Az ifjúsági könyvtár őre.

Dr.Kubacska András
r. tanár

Term észetrajz: Ila.IVa, IVb, 
V, VI.

F ö ld ra jz : la.
Szépírás : Ila.
E gészségtan: VII.

1 9
Az V. osztály főnöke.

A természetrajzi szertár őre. 
Az ifj. Segélyegylet könyv

tárának kezelője.

Dr. Loisch János
r. tanár

Magyar nyelv : I lla , V III, 
Német nyelv: Illa ,Illb , V III. 
Filozófia : VIII.

2 0

Az VIH. osztály főnöke. 
A modern Írod. szertár és az 
írod. osztálykönyvtár őre.
A főgirnn. cserkészcsapat 

felügyelő tanára.

Mikola Sándor
r. tan á r

Számtan : Ila, Ilb. 
M értan : Ilb . 
Szép írás: Ilb . 
M athematika VI.

1 6
A fizikai szertár őre. 

A diákasztal intézmény 
felügyelője.

Horascher Hugó
r. énektanár

Ének I —IV. 8 —
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Oppel Imre
r. tanár

— — Hadi szolgálatban.

Ráth Arnold
r. tanár

Szám tan: la, I lla . 
M értan : la, I lla . 
Földrajz I l la ,  I llb . 1 6 —

Rátz László
r. tanár

Szám tan: I l lb . 
A lgebra: IVb.
M értan : I llb , IVb. 
M atem atika: V, VH.

1 7
A IHb. osztály főnöke.

A főgimnázium tiszteletbeli 
igazgatója.

Dr. Serédi Lajos
r. tanár

Magyar nyelv : Ila .
Latin nyelv : la , Ib. 
Görögpótló íro d .: VI, VIII.

2 0
A Ha. osztály főnöke.

A tanári értekezletek és az 
iskolabizottság jegyzője.

Sulek Józse
r. tanár

S zám tan : Ib. 
Mennyiségtan : IVa, VIII. 
F iz ik a : VII, VIII.

1 7
A IVa. osztály főnöke.

A m értani és a tört. földr. 
szertár őre.

Dr. Szigethy Lajos
r. tanár

T örténet: I lla , I l lb , IVa,
v i ,  v n , v m . 1 8 -

Dr. Szolár Ferenc
r. tanár

Latin n y e lv : I lla , V. 
Görög n y e lv : V, VI. 2 2 A Illa . osztály főnöke.

Dr. Tóth Kálmán
r. tanár

Latin nyelv: I llb , VII. 
Görög n y e lv : VII.
T ö rtén e t: V.

1 9
A VII. oszt. főnöke.

A főgimn. könyvtár őre. 
Az ifj. Segélyegylet tan á r

elnöke.

Olbrich Sándor
r. tanár

T erm észetrajz: la, Ib, Ilb . 
Földrajz: Ib, Ha, Ilb , 
Szépírás la, Ib. 1 7 1917. február 1. óta szabad

ságon.

A változásokra és helyettesítésekre vonatkozó a'datok az évi 
jelentés 2. pontja alatt vannak közölve.

Az unitáriusokat: Józan Miklós esp. lelkész ; a róni. katholikuso- 
kai: Shvoy Lajos vallástanár; az izraelitákat: dr. Fényes Mór vallás- 
tanár és vallásoktatási felügyelő tanították.

Szolgaszemélyzet: Danielisz János a főgimn. kapusa ; Bernáth 
János és Andics József rendes isk. szolgák; Víg Mükovits András a 
főgimn. fűtője.
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A TANÁROK IRODALMI MŰKÖDÉSE.

Bereczky Sándortól megjelent : Jézus élete és tanítása. Közép
iskolák II. osztálya számára VII. átdolgozott kiadásban Kókai Lajosnál.

Mikola Sándor társszerkesztője volt az Urániának és a Mathe- 
matikai és Physikai Lapoknak; e folyóiratokban, továbbáa Mathematikai 
és Természettudományi Értesítőben és a Physikalische Zeitschriften 
jelentek meg tőle dolgozatok.

IV.

V.

ÍRÁSBELI DOLGOZATOK.

I. A magyar nyelvből.

F. osztály. Toldi megvív Tar Lőrinc helyett. Toldi sírrablása 
Ilosvainál és Aranynál. Lovagi szokások a Toldi Szerelmében. Hogyan 
változik át Ankerschmidt lelkes magyarrá? A korrajz az Űj Földesúr
ban. Kampós uram. Humoros epizódok az Űj Földesúrban. «Jön az árvíz!» 
Török világ Budán. Kossuth Lajos a haza megmentéséről mondott 
beszédének gondolatmenete.

VI. osztály. Buda veszte. (Buda halála.) Tihamér bűnhődése. 
(Vörösmarty : Két szomszédvár.) Arany János : Naiv eposzunk tanul
mányának eszmemenete. Zrínyi és Tassó (Tartalmi kivonat.) Toldi. 
Jellemrajz a trilógia alapján. Az erkölcsi világ Arany balladáiban.

V II. osztály. «Gondolatok a békekongresszus felől.» (Arany.) 
A jelentésváltozásokról. Korszellem és irodalom a reformáció korában. 
A Szigeti Veszedelem alapeszméje. A csodásság a Szigeti Veszedelemben. 
Zrínyi és Gyöngyösi. Zrínyi és Tasso. (Arany tanulmánya alapján.)

VIII .  osztály. A világháború harmadik esztendejében. Hamlet, 
Othello, Bánk bán. Irodalmi körök és állapotok Vörösmarty korában. 
Irodalmi irányok Vörösmarty korában. «Minden nagy eszme konyhánk 
gőze csak?» (Madách.) — Önálló dolgozatokat szabad előadásban 
mutattak be : Helvey Elek, A világ rejtélyei; Rubel Béla, A szabad 
akarat ; Nagy Sándor, Ma.ch ismeretelmélete.



II. Német nyelvből.

V. osztály. Der brave Mann. Die heilige Elisabeth. Des Lebens 
ungemischte Freude ward keinem Irdischen zuteil. Siegfrieds Kampf 
mit dem Drachen. Die Treue, sie ist doch kein leerer Wahn.

VI. osztály. 1. a) Die Vertriebenen, b) Quelle und Entstehung 
von Goethes «Hermann and Dorothea.» 2. Das Gut des Wirtes. 3. a) Das 
Humoristische in «H. u. D.» b) Ein Charakterbild. 4. a) Entwicklung 
der deutschen Tiersage, b) Reinekens Sünden, c) Der Gerichtstag 
(nach Goethes «Reineke Fuchs».) 5. Der Mann und die Schlange. 
6. Der Rütlibund.

VII. osztály. Hagens Charakter. Siegfrieds Tod. Minna und Tell- 
heim. (Exposition und Konflikt in Lessings «Minna v. Barnhelm».) 
Zeitgeist und Litteratur. (Fordítás.) Nathan und der Tempelherr über 
die Religionen. (Nathan der Weise II.)

VIII. osztály. Aus Gyulais Gedächtnisreden (Übersetzung). Die 
Vorspiele des «Faust». Vörösmarty über «Bánk bán» (Übersetzung). 
Die letzten Tage Goethes (Nach Bielscliowsky). Szenen des mensch
lichen Lebens aus Schillers «Glocke».

VI.

RENDKÍVÜLI t a n t á r g y a k .

1. Egészségtan. (VII. osztály, heti 1 óra.) Az ember biológiája. 
A biológiai alapon ismertetett szervek egészségtana. Az egészséget 
fenyegető káros befolyások, e befolyásokat elhárító feltételek ismer
tetése. Védekezés a fertőző betegségek ellen. Testápolás. Első segély- 
nyújtás. Tanár : dr. Kubacska András.

2. Gyorsírás. A Gabelsberger—Markovics-rendszerű gyorsírás el
sajátítására kezdő és haladó tanfolyamot tarto ttunk. A kezdők tan- ‘ 
folyamában 51-en, a haladó tanfolyamban 8-an vettek részt. Tankönyv 
a kezdőknél Bódogh János : Levelező gyorsírás, a haladóknál Bódogh 
János : A vitaírás rövid tankönyve. Tanár : Gretzmacher Jenő.

3. Vívás. A vívótanfolyamban részt vett 8 kardvívó és 18 tőrvívó. 
A gyakorló órák hetenként kétszer délután tarta ttak .

4. A fizikai gyakorlatok és a művészeti rajztanfolyam szüneteltek.



2»

VILá.

SZEETÁRAK.

1. Tanári könyvtár.

Az 1916—1917-iki iskolai évben a könyvtár szaporodása a követ
kező v o lt:

A) Vétel útján.

I. Folyóiratok.

A főgimn. könyvtár folyóiratainak jegyzéke a múlt iskolai évhez, 
képest nem változott.

II. Egyéb művek.

1. Schack Béla dr., A magyar kereskedő könyve. Vol. 1—4. Buda
pest, 1907—11. Bévai.

2. Biblia sacra mdgatae editionis. Ed. P. Michael Hetzenauer. 
Ratisbonae et Romáé. 1914. Pustet.

3. Teuffel W. S., Geschichte der röm. Literatur. 6. Auf), v. W. Kroll
u. Fr. Skutsch. Leipzig, 1916. Teubner.

4. Sanders D. dr., Handwörterbuch d. deutschen Sprache. 8. Aufl.
v. Dr. I. S. Wülfing. Leipzig, 1912. Bibliogr. Inst.

5. Abonyi Lajos Művei. 1—20. k. Budapest, 1906—07. Révai.
6. Ambrus Zoltán Művei. 1—16. k. Bpest. 1906—13. Révai.
7. Pálffy A., 1. Esztike kisasszony professzora. 2. Egy mérnök 

regénye. Budapest, 1904—1911. Franklin.
8. Dóczi L., Canrnla etc. Budapest, 1906. Franklin.
9. Vadnai K.. A kis tündér.
10. Pulszky F., A magyar jakobinusok. Budapest, 1909. Franklin.
11. Kuthy L.. Hazai rejtelmek. 1—2. k. Budapest, 1906. Franklin.
12. Fáy A., A Bélteky-ház. 1—2. k. Budapest, 1908. Franklin.
13. Degré A., A száműzött leánya. Bpest, 1906. Franklin.
14. Beöthy L., Goldbach et Comp. Bpest, 1908. Franklin.
15. Toldy J., Anatole. Bpest, 1906. Franklin.
16. Tolnai L., 1. Az urak. 2. A báróné ténsasszony. Budapest, 

1909-1905. Franklin.
17. Eötvös K., 1. A nazarénusok. 2. Deák Ferenc és családja.
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1—12. k. 3. Utazás a Balaton körül. 1—2. k. 4. A balatoni utazás vége. 
Budapest, 1901—09. Révai.

18. Ferentzi M., Fehér árnyékok. Bpest, 1914. Singer és Wolfiier.
19. Tormay C., A régi ház. Bpest, 1916. Singer és Wolfner.
20. Thaly K., Adalékok a Thököly- és Rákóczi-kor irodalomtör

ténetéhez. 1—2. k. Bpest. 1872. Ráth.
21. Thaly K., Irodalom- és műveltségtörténeti tanulmányok a Rákóczi- 

korból. Budapest, 1885. Ráth.
22. Jahresberichte über das höhere Schulwesen. Herausgeg. v. 

Rethwisch. XXVIII. Jahrg. (1913) ; XXIX. Jahrg. (1914). Berlin, 
1914—1915. Weidmann.

23. Szentniiklósi Márton. A római jog institutiói. 6. kiadás. Bpest, 
Athenaeum.

24. Szabolcska M., Szivem szerint. Versek. 1912—15. 2. kiadás. 
Budapest, 1916. Singer és Wolfner.

25. Id. Görgey István. Görgey Arthur ifjúsága és fejlődése a forra
dalomig. Budapest, 1916. Akadémia.

26. Scheiner I., Népszerű asztrofizika. Ford. Wodetzky J. Bpest, 
1916. Természettud. Társulat.

27. dr. Hóman Bálint. Magyar pénztörténet. 1000—1325. Budapest, 
1916. Akadémia.

28. Hodinka A., Az orosz évkönyvek magyar vonatkozásai. Bpest, 
1916. Akadémia.

29. Mach E..dr., Die Analyse der Empfindungen. 6. Aufl. Jena, 
1911. Fischer.

30. Lipps Th., Ästhetik. Psychologie des Schönen und. der Kunst. 
Vol. 1—2. Leipzig—Hamburg, 1906—14. Voss.

31. Osztrák-Magyar Vöröskönyv Ausztria-Magyarország és Románia 
viszonyáról. Bpest, 1916. Athenaeum.

32. Szádeczky K. L.. Przemysltől Breszt-Litowszkig. Bpest, 1916. 
Franklin.r

33. Dr. Berend M., Harcztéri naplója. Bpest, 1916. Singer és 
Wolfner.

34. Gr. Andrássy Gy.. A világháború problémái. Bpest. Élet.
35. Lichtenberger Henrik. Wagner Richard. Ford. Es tv Jánosné. 

Budapest, 1916. Akadémia.
36. Fournier A.. I. Napoleon életrajza. Ford. Supka G. I. k. Bpest, 

1916. Akadémia.
37. Fruin R., Tíz év a németalföldi szabadságharcból (1588—98). 

Ford. Antal G. I. k. Bpest. 1916. Akadémia.
38. Morley I.. Tanulmányok. Ford. Tárnái János. Bpest, 1916' 

Akadémia.
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89. Ast Fr., Lexicon Platonicum. Yol. 1—3. Berlin, 1908. Barsdorf.
40. Hettner A., Bussland. 3. Aufl. Leipzig, 1916. Teubner.
41. Kenéz B., Nép és Föld. Bpest. 1917. Grill.
42. Kaulfuss-Diesch K., Das Buch der Reformation. Leipzig, 1917. 

Voigtländer.
43. Karácson Imre. Török-magyar oklevéltár 1533—1789. Bpest, 

1914. Stephaneum.
44. Hölderlin J. Ohr. Fr., Werke. Herausgeg. v. Marie Joachimi- 

Dege. 1—4. Theil. Berlin, Bong et C.
45. Niedermann Max. Indogermanische Bibliothek. V., VI., VII. 

Band. Heidelberg, 1913—14. Winter.
46. Justinus Históriája. Ford. Forrai A. Eger, 1781. Püspöki 

oskola.
47. Lucanus Pharsaliája. Ford. Baksai S. Pest, 1869. Rath.
48. Ovidius. Az áücdváltozásokról. Ford. Gyulai Pál. Kolozsvár, 

1802. Ref. kollégium.
49. Pindarus. Ford. Fábcich I. Győr, 1804. Streibig.
50. Herczeg Ferenez. A hét sváb. Regény. Bpest, 1916. Singer és 

Wolfner.
51. Bogdánfy Ödön. A természetes vízfolyások hidraulikája. Vol. 

1—2. Bpest, 1906. Franklin.
52. Kazinczy F., Tühingai pályaművek a magyar nyelvről. 1808. 

kiadta Heinrich G. (R. M. K. 37. sz.) Bpest. 1916. Akadémia.
53. Magyar Tud. Akadémiai Almanach 1917-re. Budapest, 1917. 

Akadémia.
54. 1916. évi törvénycikkek. Jegyzetekkel ellátta dr. Térfy Gyula. 

Budapest. 1917. Franklin.
55. Clausewitz Carl v., Vorn Kriege. 11. Aufl. v. P. Creuzinger. 

Berlin, 1915. Behr.
51. Herczeg F., Az arany hegedű. Regény. 3. kiadás. Budapest, 

1916. Singer és Wolfner.
52. Pékár Károly. Magyar Kultúra. Bpest, 1917. May.
53. Török történetírók. Ford. Karácson Imre. III. k. 1566—1659. 

(Török-ma gyarkori tört. emlékek. II. osztály : írók V. k.) Bpest, 1916. 
Akadémia.

54. Magyar Történeti Életrajzok. XXXII. évf. Décsi Lajos, Báró 
Jósika Miklós. Bpest, 1916. Athenaeum.

55. Jahresberichte über das höhere Schulwesen. Herausgegeben 
v. C. Rethwisch. 30. Jahrgang. 1915. Berlin, 1916. Weidmann.

56. Ágoston Péter. Zsidók útja. Nagyvárad, 1917. Társad. Tud. K.
57. Szent Ágoston, Vallomásai. Ford. dr. Vass József. 1—2. k, 

Bpest, 1917. «Élet» kiadása.



58. Hettner A., Englands Weltherrschaft. 8. Aufl. Leipzig, 1917. 
Teubner.

59. Ed. Meyer. England: Stuttgart, 1915. Cotta.
60. J. J. Rousseau. Ausgew. Werke. 1—6. B. Berlin. Cotta.
61. Kriegsschauplätze. 4—5. Heft. Leipzig, 1916. Teubner.
62. Ausführl. Lexikon der griech. u. röm. Mythologie v. W. Roscher. 

72. Lief.
63. Értekezések a Philosophiai és Társadalmi Tudományok köréből.
64. Értekezések a Nyelv- és Széptudományok köréből. XXIII. 3—6.
65. Értekezések a Történeti Tudományok köréből. XXIII. 10. 

XXIV. 3 - 7 .
66. A Magyar Tud. Akadémia elhunyt tagjai fölött tartott Emlék- 

beszédek. XVII. 8—12.
67. Mathematikai és Természettudományi Közlemények. XXXIII. 3.
68. Archaeologiai Közlemények. Uj folyam.
69. Magyarországi Német Nyelvjárások.
70. Magyarországi Szláv Nyelvjárások.
71. Magyar Shakespeare-Tár.

B) Ajándék útján.

1. Rátz László igazgató úr ajándéka. aj Festschrift der Hermann
städter Oberrealschule zur Fünfzigjahrfeier, b) Geschichte der Her
mannstädter Realschule v. R. Briebrecher. Hermannstadt, 1915. Kraf'ft.

2. Dr. Szolár Ferenc tanár úrtól : Lengyel mezőkön, tábortűz 
mellett. Gyóni (Áchim) Géza przemysli verseinek második itthoni 
(újból megbővült) kiadása. Budapesti Hírlap nyomdája.

3. Dr. Fényes Mór tanár úrtól : Péchi Simon szombatos imádságos 
könyve. Budapest, 1914. Izr. magy. irod. Társulat.

4. Dr. Mágócsv-Dietz Sándor felügyelő ú rtó l: 21 darab értekezés.
5. Adomány Horváth Sándor lelkész úr hagyatékából : a) Debre- 

czeni Lelkészi Tár. Szerk. Szabó J. V. k. Debreczen, 1907. Telegdi b) 
Achelis E. Chr. dr., Praktische Theologie 1—2. B. Freiburg J. B. 1890. 
Mohr, c) Holtzmann H. J., Lehrbuch d. neutestamentlichen Theologie. 
1—2. Band. Freiburg. J. B. Leipzig. 1897. Mohr.

2. Irodalmi osztálykönyvtár.

(Az V—VIII. o. számára.)

A könyvtár rendeltetése, hogy a magyar irodalmi oktatáshoz 
szükséges olvasmányokat minden tanuló számára könnyen hozzáfér
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hetővé tegye. Magában foglalja a magyar irodalom remekműveit, egyen
ként 50—60 példányban. Használati díj az V—VII. osztályokban 1 K, 
a VIII. osztályban 2 K ; tandíjmentesek ingyen használják a könyveket. 
A következő művek vannak ez idő szerint a könyvtárbanA rany, Toldi 
szerelme ; Jókai, Űj földesül'; Kemény, Zord id ő ; Zlinszky, Szemel
vények a magyar nemzeti líra köréből, az V. osztályban. — Arany, 
Buda halála; Vörösmarty, A két szomszéd v á r ; Greguss—Beöthy, 
Magyar balladák; Sophokles, Antigone ; Shakespeare, Julius Caesar; 
Moliére, Tudós nők; Kisfaludy, Kérők, a VI. osztályban. — Balassi 
válogatott költeményei; Zrínyi, Szigeti Veszedelem ; Gyöngyösi, Murányi 
Vénusz; Szemelvények a kurucvilág költészetéből; Mikes válogatott le
velei ; Kazinczy, Pályám emlékezete ; Csokonai válogatott m unkái; 
Berzsenyi versei ; Katona, Bánk bán, a VII. osztályban. — Petőfi és 
Tompa összes költeményei; Vörösmarty és Arany kisebb költeményei; 
Arany elbeszélő költeményei; Madách, Az ember tragédiája; Szemelvé
nyek Széchenyi Hiteléből; Eötvös, A falu jegyzője; Gyulai, Emlékbeszé
dek ; Gyulai, Vörösmarty életrajza, a VIII. osztályban. A könyvtár 
állománya 30 mű, 1500—1600 kötetben.

Lederer György úr, Nagy Sándor VIII., Hancke Rezső VI. egy-egy 
kötetet ajándékoztak a könyvtárnak. Az adományokért köszönetét 
mondunk.

3. Ifjúsági könyvtár.

(Az 1—IV. o. számára.)

Ajándékoztak: E 'ek Pál, Gtlly Lrjos, Friedrich Tibor, Kallós 
Albert, Nemes László la., Kozma János 16., Sebestyén István Ha., 
Brück László.III6. osztályú tanulók egy-egy könyvet; két kötetet: 
Orbán Ferenc 16., Nagy István 116., Wank István 116.; három kötetet : 
Kovács Pál IVa., öt kötetet : Ullmann Ferenc IV6. oszt. tanuló. Az 
adományokért ez úton is hálás köszönetét mondunk, összes ajándék 
22 kötet.

Vettünk 72 kötetet. A könyvtár állománya számban alig változott, 
mert a vétel s ajándékozás útján kapott könyvekkel a kiselejtezettedet 
pótoltuk. Állomány I. 340, II. 327, III. 419, IV. 414 kötet.

4. Fizikai szertár.

Eszközökre, javításra és anyagszerre 68P95 koronát költöttünk.

É rtes íti!  1916- 1917. évre!]. 3
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5. Természetrajzi szertár.

A szertár gyarapodása a) vétel útján; eszközökre, anyagokra 
234'44 koronát kö ltö ttünk; b) ajándék útján ; Ulbrich Ede úr az általa 
ajándékozott 3107 darabból álló lepkegyűjteményt ismét 115 darabbal 
egészítette ki ; továbbá Enumeratio Macrolepidopterorum circa Isaszeg 
collectorum című művét ajándékozta ; Herzog A. br. Y. 12 példány 
kitömött madarat (2 Tetrao urogallus L. <J, 1 Tetrao tetrix L. (J, 
2 Aquila chrysaétus L., 2 Ardea alba L., 1 Phasianus colchicus L.
1 Phasianus pictus L. <£, 2 Meleagris gallopavo L. £). Székács B. VII.
22 drb fényképet, (18 felvétel az Alföldről, 4 a Kárpátokról), Popper
L. V. ásványokat és korallokat, Szűsz L. IVfe. 32 madár képeslapot, 
Vida P. lé. egy agancsos szarvaskoponyát, Brüll J. life. 85 dg higanyt 
ajándékozott.

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

6. Történelmi és földrajzi szertár.

A történelmi és földrajzi szertár részére két haditérképet szerez
tünk be, azonkívül előfizettünk a Történeti Szemlére, összes kiadásunk
23 K 60 fillér volt.

7. Modern irodalmi szertár.

Új beszerzés néhány szemléltető k ép : a varga, cséplés (Lampel), 
Bauernhof, Die Stadt (Hölzel); egy kis szerszámszekrény ; a következő 
könyvek : Düngern, Rumänien ; Mücke, Die Emden ; Dohna, Die Möwe ; 
Külpe, Die Philosophie der Gegenwart; Kluge, Unser Deutsch ; öster
reichisch-ungarische Kampfberichte, V. Heft ; König, Die Fahrt der 
Deutschland; Banse, Die Türkei; Farkas, Egy tanár jegyzetei; 
Mathias, Sprachleben und Sprachschäden ; Arany balladái Zichy raj
zaival, II. kötet ; Möller, Fritz R euter; Decsey, Peter Rosegger; 
Radnai, Arany János nőalakjai; Kaffka, Színek és évek; Brandes, 
Die Hauptströmungen der Literatur des neunzehnten Jahrhunderts, 
I. I I . ; Rosegger, Die Schriften des Waldschulmeisters.

8. Klasszika filológiai szertár.

A szertár az 1916—17. tanévben 29 könyvvel gyarapodott.

9. Éremgyüjtemény.

Herzel János V III. o. tanuló 50 drb különféle érmet ajándékozott.



10. Mértani rajzszertár.

Beszereztünk három körzőt és két háromszöget 53 K értékben és 
megvettük 28 K-ért a «Normál tanmenet a középfokú rajzoktatás szá
mára» című művet.

11. Művészeti rajzszertár.
Nem gyarapodott.

12. Egészségtani szertár.
Nem gyarapodott.

13. Tornaszertár.
Nem gyarapodott.

V II . B)
A szertárak gyarapodása az 1916. polgári évben.

Szám S z e r t á r Rendes
átalány

Külön
járulék

Simonyi
alapból

Összesen
Az 1916.évi 
beszerzé

sek értéke

1. T an ári k ö n y v t á r _ 1590 5 0 -4 4 ' 348-88 1989*32 1588-67

2. Iro d a lm i osz tálykönyvtár 180 165-60 — 345-60 211-97

3. Ifjú ság i könyvtár™  __ 120 2 7 1 -805 391-80 220 • —

4. F iz ik a i s z e r tá r .............. . 630
7 5 -— 4
4 0 -— 3 267- — 1062-44 667-69

5. T erm észe tra jz i szertár .... 380
5 0 -4 4 ’

— 380 •— 258-66

6. T örtén .-fö ldrajz i szertár 250 — — 250 • — 23 -6 0

7. M odern irodalm i sze rtá r ... 130 — 100- — 230 • — 261-44

8. K lasszika-filológ. szertá r 180 13 -— 2 — 193 • — 249-27

9. E rem g y ü jtem én y  „  .... 30 — — 30- — —

10. M értan i ra jzszertár._  .... 50 — — 50 •— 17-16

11. M űvészeti rajzszertár™  _ 200 — 200- — 102-75

12. E gészségtani szertár, ifj. j 
k irán d u láso k 280 __ .. 280 • — 271-82

13. T o rn a-sze rtá r _  _  .... j 120 — — 120- — —

Összesen K ~ 4140 666-28 715-88 5522-16 3873-03

1 A Szentiványi Bogami 1-alapít.ványból.
2 Adomány.
3 István-úti főgimnázium járu léka anyagokért.
4 Dr. Rakonitz Gy. adománya.
5 H asználati díjakból.

3*



V IIU .

IFJÚSÁGI EGYESÜLETEK.

I. Arany János-kör. A kör munkássága ebben a tanévben a há
ború előtti régi mederben folyt. Tanárelnöke Gretzmacher Jenő volt. 
Tisztviselői : I. titkár Fürst György VIII., II. titkár Eidei Sár dór, majd 
Surányi Gyula VIII., III. titkár Somogyi Endre VII., főkönyvtárosok 
Molnár Tibor és Lepter Jenő VIII., főpénztáros Keller Tibor V ili., 
főellenőr László Imre VIII., könyvtárosok Izék Lajos, Simon Ferenc 
VIII., Kovács György, Pfahler József, Soltész Gáspár VII., Miit én yi 
László, Szilárd Zoltán VI., pénztárosok Blatniczky Pál VII., Wamoscher 
László VI., ellenőrök Hollós Pál VII. és Simon Sándor VI.

Az alakuló és záróülésen kívül a kör egy rendkívüli s 22 rendes 
ülést tarto tt, melyek közül kettőt szavalóversenynek szentelt. Arany 
János születésének századik évfordulója alkalmából iskolai ünnepet 
rendeztünk a Dal- és Zeneegylet közreműködésével. Ezen az ünnepségen 
a tanárelnök megnyitó beszéde után Szalay László VI. szavalta Lévay 
József alkalmi költeményét, majd az énekkar Arany-dalokat énekelt, 
Fürst György I. titkár felolvasta tanulmányát Arany költészetéről s 
Helvey Elek VIII. és Somogyi Endre VII. elszavalták Arany «Tengeri
hántás» c. balladáját a Dal- és Zeneegylet énekkarának és zenekarának 
kíséretével.

A rendes üléseken napirendre került 9 értekezés, 7 szabadelőadás, 
8 novella, 8 eredeti költemény, 14 bírálat és 14 szavalat.

A szavalóverseny I. díját (20 koronát) Helvey Elek VIII., II. díját 
(10 koronát) Keller László VI. nyerték el.

A Döbrentey-féle jutalomdíjat a kör buzgó I. titkára , Fürst György 
V III. kapta.

II. Ifjúsági Segélyegylet. Kivételes s igen nagy terhet rótt ebben az 
évben egyesületünkre az Erdélyből menekült tanuló ifjúság intézetünkbe 
felvett részének tankönyvekkel s írószerekkel való ellátása. Hála ifjú
ságunk s pártfogóink áldozatkészségének, képesek voltunk nehéz fel
adatunkat sikeresen megoldani. Az egyesület ez évi tisztikara a követ
kezőkből állott : tanárelnök: dr. Tóth Kálmán, ifjúsági elnök Zoltán 
István VIII., főjegyző Fürst György VIII.. aljegyző Rust Béla VIL, 
osztálypénztárosok s választmányi tagok: la . Reiner V.. Goldrer L . ; 
ló. : Neumann M., Nagy E. ; 11a. : Pollák J., Hegyi P. : IIó .: Jány J., 
Halász J . ; I lla . : Oravccz L, Erdős J . ; Illő . : Pruzsinszky M., Ko
rányi V. ; IV a .: Bereczky P., Politzer M .; IVÓ. : Cl átél A.. Rubin L . ; 
V. : Faragó F., Hermann L., Riemer J., Wamoscher P . ; VI. : Fábián
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J., SíraiBz L., Szilárd Z., Warn oscher L. ; VII. : Glücklich Gy., Pfahler J., 
Somogyi E . ; VIII. : Poo3 F., Schmidt H.

Bevételek : 1916 jú  lius 1-től 1917 május 31-ig. 1. Tagdíjak a folyó 
iskolai évről; I«.: 221'— K ; 16.: 206"50 K ; II«. : 185'82 K ; 116. : 
102-36 K Illa. : 138-37 K ; III6. : 313'49 K ; IVa. : 105-68 K ; IV6. : 
98-52 K ; V .: 229-95 K ; VI. : 226'42 K ; VII. : 86'47 K ; VIII. 225-52 K. 
Összesen ; 2140-10 K. 2. Utólagosan befizetett tagdíjak; 181-80 K. 3. Ado
mányok és pedig : Pesti Hazai Első Takarékpénztár Egyesület 400 K ; 
Magyar Országos Központi Takarékpénztár 150 K ; Egyesült Budapesti 
Fővárosi Takarékpénztár 60 K ; Franki György IV6. 100 K névértékű 
6 %-os hadikölcsönkötvény ; Keleti Péter, Netoliczka Oszkár 50—50 K ; 
Rubin László 30 K ; Groedel A. báró, Lánárd A., Szana F. 25—25 K ; 
Pékár Imré.ié, Hári Bódog és Wamoscher L. 20—20 K. Apróbb adomá
nyok 18 K. Összesen 923 K  4. Szelvény- és takarékpénztári-kamat; 
1404-73 K. 5. Árfolyamkülönbözet; 56'50 K. 6. Vegyesek; 2P10 K. 
A bevételek összege; 473P23 K.

Kiadások : 1. Beiratási díj: 96 K ; 2. Vegyesek: 122" 11 K. 3. író
szerek: 639 K. 4. Könyvek: 1486-07 K. 5. Ösztöndíjak: 800 K. A ki
adások összege volt: 3143-18 K. Pénztári maradvány tehát (4731-23— 
3143-18) =  1533-05 K. Az egyesület vagyona 1917 június 1-én :

1916 június 1-én az egyesület vagyona volt 31,193-62 K
A folyó évi pénztári m arad v án y ................ 1,588-05 «
Tehát az egyesület vagyona 1917 jún. 1-én 32,781-67 K,

amely következőképen van elhelyezve :

1. 4 %  Magyar korona értékű já rad ék b an ..................... 26,000'00 K
2. 4 % Magyar földhitelintézeti záloglevélben ............. 2,000-00 «
3. 4 % Egyesült budapesti fővárosi tp. záloglevélben ..  200"00 «
4. 6 % Magyar hadikölcsönben.........................................  4,000'00 «
5. Takarékpénztári betétben................................................ 581-67 «

Összesen .................  3278P67 K.

Ezt az összeget azonban még 500 K könyvszámla-tartozás terheli, 
úgyhogy a tiszta vagyon 1917 június 1-én 32,281-67 koronára megy.

A segélyegylet könyvtárát dr. Kubacska András kezelte. A könyv
tárból a tanév folyamán 201 tanuló 3332 könyvet kapott használatra. 
53 tanuló 528 drb használt könyvet ajándékozott.

Fogadják egyesületünk jótevői hálás köszönetünket.
III. Dal- és Zeneegyesület. Elnöktanár : dr. Böhm Dezső. Ifjúsági 

ni n ő k : Rubel Béla VIII., főjegyző : Keller Tibor VIII., főpénztáros :
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báró Ohrenstein György VIII., főgondnok: Marton Miklós VIII., fő- 
könyvtáros : Nagy Sándor VIII., ellenőr : Maróthi Fürst György VIII., 
aljegyző: Somogyi Endre VII., alpénztáros Bust Béla VII., algondnokok : 
Springut Jenő VII., Egressi István VI., Urbán Tibor V., alkönyv- 
tárosok: Soltész Gáspár VII., Pollák József VI. A választmány: Erdei, 
Molnár, Pataki, Schmidt VIII., Freund, Hollós, Körmendi, Lenkei VII., 
Hári B., Szalay VI., Platschek V.

A tagok száma : 220 (tavaly 224). A zenekarnak 50, az énekkarnak 
110 működő tagja volt. A zenekart dr. Böhm Dezső tanárelnök és Bubel 
Béla ifj. elnök, az énekkart Erődi Ernő székesfővárosi zeneszakfelügyelő 
vezette.

Nyilvános szereplések. Két zenedélelőttöt rendezett az egyesület 
(1916. nov. 5., 1917. május 13.), melyeken a zene- és énekkar is sze
repelt. Első hangversenyünk 1916. dec. 21-én volt, ezen a zene- és 
énekkar Bubel vezetésével Bach-Gour.od : Ave Mariáját adta elő, a 
zenekar dr. Bőhm vezetésével Wagner-egyveleget játszott. A második 
hangversenyen, 1917. március 31.-én Grieg: Peer Gynt-Suitejeinek 
két darabjával és gróf Zichy Gáza : Nemo-opera részleteinek elő
adásával aratott sikert a zenekar.

Szerepelt a zene- és énekkar a Beformátus Leány Diákszövetség 
1917 február 4-iki hangversenyén a decemberi hangverseny műsorával; 
az 1917 január 3-iki koronázási ünnepen az énekkar, a március 2-iki 
Arany-ünnepen a zene- és énekkar a «Tengerihántás»-sa 1, az énekkar 
Arany-dalokkal, végül a március 15-iki ünnepen az énekkar E rődi: 
Királyhimnuszával, a zenekar Zichy : Nemója egy részletével.

A hangversenyek és zenedélelőttök alkalmával felülfizettek: Elek 
Imréné 36, báró Ohrenstein Henrik 32, Ernyei Ignácné 80, Gerber 28 ; 
Baumgarten Nándor, Goldschläger Lóránt, Kéler Napóleon, Lukács 
Józsefné, Bátz László, Bust Oszkár, dr. Zsigmondy Jenő 20—20, báró 
Tornyay Kitty 15, Gárdony István 13, Domony Péter, Feldheim Janka, 
Fodor Jenő, Fuchs Leóné, M. Fürst Ferenc, Geszti Lajos, Haintz Béla, 
Hevesi Anna, Hevesi Stefánia, dr. Koch István, báró Kornfeld Ferenc, 
Sz. Lukács József, dr. Liedemann Frigyes, dr. Mandl Lipótné, Mikola 
Sándor, Palotai Péter, Sándor Izidor, Scholtz Gusztáv, Spitzer Edéné, 
Vajda Miklós, gróf Zichy Géza 10—10, Fábriék, Tolnay, báró Tornyay 
György 8—8, dr. Berndorfer Alfréd 7, Feledy Pál, algyői Kotányi 
Zsigmondné, Marek József, Springut, Szántó György, Varga László, 
Tóth István 5—5, Friedlánderné, Haitsch, Szávozd, Wámoscher L. 4—4, 
Böhm Ottóné, Wilcsek Jenő 3—3, Balogh J., Boda, Borbás Andor, 
Fellner Willy, Gross J., Lukács, Lehotzky, Löwy, Steinberger 2—2, Név
telenül 35 K 84 f-t, összesen 645 K 84 f-t. A második matiné felül- 
fizetéseit jövő évi jelentésünkben nyugtázzuk. Ezzel az összes jövedelem



3327 K 54 f . Fogadják a nemesszívű adományozók leghálásabb köszö
net ün két.

Jótékonycélra 2000 K-t adtunk : a vak katonáknak 600, a rokkan
taknak 700, az elesettek özvegyei és árvái javára 700 K-t.

Az egylet idei működésében minden eddigi évnél nagyobb számú 
buzgó és lelkes zenekaré a főérdem; tagjainak hálás elismerésünket fe
jezzük ki. Külön dicséretet érdemel Búbéi Béla ifjúsági elnök, ki elisme
résül a jubileumi díjat kapja, továbbá Martern Miklós főgondnok, báró 
Ohrenstein György főpénztáros. Műsorrajzért Szalay László VI. 10 K-t, 
dementis Kornél VI. pedig a Tóth István rajztanár által adott 10 K-ás 
aranyat nyerte.

Vagyon, összes bevétel : 4528 K 75 f, kiadás : 3799 K 3 0 f; tiszta 
jövedelem : 729 K 45 f. Hozzászámítva a tavalyi vagyonhoz (10,048 K 
78 f), egész vagyon: 107 78 K 20 f. melyből 8000 K 4 %-os korona járadék, 
2200 K 6 %-os hadikölcsön, 578 K 20 f takarékbetét.

IV. Ifjúsági Gyámegylet. A főgimnáziumi Ifjúsági Gyámegylet 
fennállása tizenkilencedik évében is Bereczky Sándor vallástanár veze
tése mellett munkálkodott. A tanév elején tartott közgyűlés titkárnak 
Izák Lajos VIII., pénztárosnak Chátel Budolf VII., ellenőrnek Pfahler 
József VII. o. tanulót választotta meg. Ö3ztálypénztárosok és ellenőrök 
a következők voltak : l a . : Bajner Vilmos, Gally Lajos ; Ib. Holitscher 
Géza, Szilassy István ; Ha : Hegyi Pál, Hahn Frigyes ; I lb .: Blatniczky 
László, Wagner Ödön ; I l l a . : Oravetz István, Farkas Jenő ; 111b. : 
Bartsch Pál, Pruzsinszky Miklós ; IVa : Bereczky Pál, Kubacska Ferenc ; 
TVb.: Chátel Andor, Schuster Budolf ; V .: Becht Endre, Tolnay Lajos ; 
VI. : Simon Sándor, Elischer Pál ; V II .: Chátel Budolf, Pfahler József 
V II I .: Helvey Elek, Izák Lajos.

Az egyes osztályokban aláírt összegből befolyt 446 K 90 f, adomány 
volt 25 K, kamatból befolyt 90 K, az évi egész jövedelem 561 K 90 f volt.

A bevétel egynegyed részét 140 K 48 f-t az alapszabályok értel
mében az egyetemes egyházi gyámintézet pénztárába szolgáltattuk be. 
A rendelkezésünkre maradt háromnegyed részből 421 K 42 f-ből adtunk 
a budapesti protestáns árvaháznak 20 K-t, a rozsnyói evangélikus árva
háznak 20 K-t, a pozsonyi Theologusok Otthonának 20 K-t, az eperjesi 
Theologusok Otthonának 20 K-t, a kelenföldi Templomépítő Egyesület
nek 50 K-t, segélyül négy tanulónak, ú. m. Bados József VIII., Stitniczky 
János VII., Nádaskay Adolf V. és Jeszenszky Zsolt IVÓ. oszt. tanulónak 
30—30 K-t. Kiosztottunk tehát 250 K-t. A fennmaradt 171 K 42 fillért 
a tőkéhez csatoltuk. A tiszta vagyon a tanév végén 2097 K 94 f.

V. Diák Sport Kör. Tanárelnöke dr. Böhm Dezső. Tisztviselői 
voltak : Pataki Ferenc VIII., elnök; Marek Lóránt V ili., alelnök; 
Van den Eynde Lucien VIII., titkár ; Schmidt Henrik V ili., jegyző ;
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Körmendi Ferenc VII., pénztáros ; Wámoscher László VI., gondnok. 
A választmány tagjai: Dénes Gyula, Farkas György, Krepuska István, 
Török Zoltán VIII.. Cl átél Rudolf, Klaár Vilmos. Schlichter Ferenc, 
Szilágyi György VII., Clementis Kornél, Simon Sándor VI., Wámoscher 
Pál, Vilc3ek Andor V. tanulók. Szakosztályvezetők voltak: Pataki: 
atlétika, jéghockey; Marek : vívás; Van den Eynde : turisztika; Schmidt: 
pingpong, ternisz ; Szilágyi: football.

A D. S. K. a sokoldalú tevékenységet háziversenyek rendezésével 
igyekezett előmozdítani. Az őszi teniszversenyen az egyes bajnokságot 
Körmendi, a párost a Chátel—Körmendi-pár nyerte m eg; a handicap- 
mérkőzésekben Schmidt lett első. Az atlétikai és football-tréningeket a
M. A. C. jóvoltából a Margit-szigeten tartottuk. Az évzáró atlétikai 
verseny a rendszeres gyakorlatozás hiánya miatt eredményben az átlag 
alatt maradt. A sakkversenyen első Rácz Imre VI. lett. A jéghockey- 
szakosztály teljes eredménnyel működött, a B. K. E. által kiirt közép
iskolai vándordíját jéghockey csapatunk (Körmendi, Krepuska, Lübke, 
Lóránt, Pataki (kapitány), Schmidt, Steiner Lajos, Szilágyi) másodszor 
és így végleg megnyerte, győztesnek kerülve ki öt csapat közül. A vívás 
a tavalyinál kisebb mértékben foly t; így csak kardvívóversenyt rendez
tünk, melynek győztese Marék lett. Annál nagyobb érdeklődésnek ör
vendett a pingpong. A bajnoksági és handicapversenyekben is Vilcsek 
Andor győzött, ki ezenkívül a Barcsay-u. főgimnázium középiskolai 
pirgpong-bajnokságán is első le t t ; ugyanitt negyedik Suránvi Tibor V. 
Szilágyi VII. a M. U. Sz. úszóversenyén 80 m-es gyorsúszásban harmadik, 
a Barcsay-u. főgimnázium úszóversenyén 60 m-es juniorversenyén, 
60 m-es gyorsúszáshandicapen első lett.

VI. Cserkész-csapat. Fájdalmas veszteség ért bennünket az el
múlt esztendőben : a galíciai harctéren elesett parancsnokunk, Nádasdy 
Andor honvédhuszárzászlós. Hősi haláláról, intézetünkben feledhetetlen 
érdemeiről megemlékezik az évi jelentés (ez értesítő 14. lapján). Emlékét 
a saját maga alapította jutalomdíjon kívül a Nádasdy-alapítvány fogja 
őrizni, melyet csapatunk szegény tanulók kirándulási költségeinek fede
zésére létesített. A még be nem fejezett gyűjtés összege 150 K.

Jákó Frigyes, csapatunk jelenlegi parancsnoka az olasz harctéren 
van. Glücklich Gyula csapattiszt körünkben kifejtett négy esztendei, 
sok szép eredményt jelentő tevékenysége után nemrég bevonult katonai 
szolgálatra, úgyszintén Donátli Gyula segédtiszt is. Csapatunkat dr. 
JLoisch János tanár felügyelete alatt Pajor Endre vezető tiszt és Szenthe 
Lajos csapattiszt vezették; a tanév első felében az egyik csapatot Far
kas Elemér segédtiszt vezette. A műhelyt Detre Pál vezeti, jó eredménnyel 
a könyvkötésben és asztalos munkában, amiben — anyagilag is — 
hathatósan segédkezett a műhely megalapítója, Van den Eynde Lucien.
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A Nádasdy-jutalomdíjat ezidén nem adtuk ki.
Júniusban kéthetes kirándulást vezettünk a Balaton vidékére, 

hol Vörösberényben Pollák Henrik úr vendégszeretetét élveztük ; Cso
bánc és Szigliget környékét bejárva a szabadban sátor alatt háltunk. 
Bésztvettek 13-an, a részvételi díj 30 K volt. Júliusban a Magas Tátrába 
rendeztünk kéthetes kirándulást, a liptóújvári m. kir. Főerdőhivatal 
szives engedélyével a Három Forrás állami erdészlakban volt szállásunk. 
Kirándulásainkon eljutottunk a Krivánra, a Poprádtóhoz, a Tenger- 
szemcsixcsig, az Osztervára, a Halastóhoz, Lengyel Öttóhoz, a Magyar 
öttóhoz, jártunk Csorbatón, Tátrafüreden. E kiránduláson 60 K költ
séggel 20-an vettek részt, egy tanuló részvételi díját az intézeti kiránduló- 
alap fedezte. Kisebb kirándulást, főként a kedvezőtlen idő miatt, keveset 
rendeztünk-

Jól bevált és szépen gyarapodott Hirsch István főkönyvtáros és 
Krausz Tibor alkonyvtáros működése alatt a könyvtár; az ifjúsági 
könyvtárból Kovács tanár úr két kötetet engedett át. A csapat munká
járól teljes kimutatást ezúttal rövidre szabott beszámolónkban nem 
közölhetünk.

V I I I . B)

Az ifjúsági egyesületek vagyoni állapota.

a Az egyesület neve

Vagyoni 
állapot 1916 
június 1-én

Vagyoni 
állapot 1917 
június 1-én

Gyarapodás

Nrji k o r o n a

í A ran y  Ján o s-k ö r.... . . . . ____ 2398-07 2227-31 — 170-76

2 F ő g im n áz iu m i Segély

eg y le t— 31193-62 32281-67 1088-05

3 F ő g im n áz iu m i D al- és 

Z eneegylet . .. .__________ 10048-75 10778-20 729-45

4 F ő g im n áz iu m i ifjúsági 

G y á m e g y le t_ ____ .... 1895-09 2097-94 202-85

5 D iák  S p o rt-k ö r ____ _ 678-79 970-72 291-93

6 C serkészcsapat _ 544-84 674-69 129-85

Összesen : K 46759-16 49030*53 2271-37
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IX .

JÓTÉKONYSÁG.

A )  Ösztöndíjak, jutalmak, pályadíjak és segélyek.

Az ösztöndíjakat, jutalmakat, pályadíjakat és segélyeket a kö
vetkező tanulók kapták :

I. A Teleki Róth Johanna grófnő alapította ösztöndíjakat 
(70—70 K). Kiss Kálmán és Poós Ferenc VIII.

II. Az Egyesült Budapesti Fővárosi Takarékpénztár ösztöndíját 
(200 K) Becht Endre IVB. o. t.

III. A bányai ág. h. ev. egyházkerület által kezelt, Németh István 
tábornok alapította ösztöndíjat (84 K). Blaskovich István VIII.

IV. A Glosius Artner Karolina alapítvány jövedelméből 42—42 
koronát Bereczky Pál IV/i ts  Pruzsinszky Miklós I l i i t .

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

1. Loisch Eduárd és Ottilia született Melczer alapítványának 
évi kamataiból 100—100 koronát. Izák Lajos VIII. Tinschmidt Emil 
VII., Simon Sándor VI. és Schranz Sándor VI.

2. A Králik Lajos dr.-féle ösztöndíjakat (90—90 K), Somogyi 
Endre VII. a latin nyelv és irodalom, Mráz Gusztáv VII. a magyar 
nyelv és irodalom tanulásában kifejtett buzgóságáért.

3. A Zólyomi Wágner Géza dr. alapította ösztöndíjat (80 K) 
Kiss Kálmán VIII.

4. A Bulyovszky Gyula-féle 20—20 K-t a magyar nyelv tanulásá
ban tanúsított buzgóságuk jutalmául Bánszky Ferenc, Hahn Frigyes 
IIA, Jány József IIB, Varga József IA, Alapy István IB.

5. A Döbrentey Gábor-féle tízfrankos aranyat az Arany János
kor tanárelnöke M. Fürst György-r.ek ítélte oda a körben tanúsított 
munkássága jutalmául.

6. A Székács József dr.-féle 3 darab aranyat a magyar nyelv tanu
lásában tanúsított buzgóságáért Stein Aurél VII.

7. A Walther Ágoston-íele alapítvány kamatait (40 K) Varga 
Endre IIIJB.

8. A Kunewalder Fülöp-féle ösztöndíjat (40—40 K) Horváth 
Vilmos VI. és Riemer József V.

9. Az 1882 január 25-én elhalálozott Kari János dr. főgimnáziumi



tanár emlékére alapított ösztöndíj kamataiból 1 drb tízfrankos aranyat 
Visegrádtj Árpád IVB  a természetrajz tanulásában tanúsított buz- 
gósága elismeréséül.

10. Az 1889 május 5-én elhalálozott Ormay Lajos dr. főgimná
ziumi tanár emlékére tett alapítvány kamatait (10 K) Chátel Ru
dolf VII., mint jó mathematikus.

11. Az 1911 május 18-án elhalálozott Böhm Károly dr. főgimná
ziumunk huszonhárom éven át volt tanárának és tizenhárom éven 
át volt igazgatójának, 1896 óta kolozsvári egyetemi tanárnak emlékére 
tett alapítvány kamatait (40 K) Nagy Sándor VIII. 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 jutalomdíjat az érettségi vizsgán 
két tiszta jelesen érett tanuló kapta ; 600 K-t Kiss Kálmán, 860 K-t 
Izák Lajos. Tavaly a 600 K-t Kirchner Béla, a 360 K-t Lehotzky 
Kálmán kapta.

13. Az 1889-ben meghalt Schranz Andor VIII. o. t. emlékére 
te tt alapítvány kamatjából egy aranyat, mely az alapítólevél értelmé
ben jeles előmeneteld, példás magaviseletű VIII. o. tanulónak adandó, 
Poós Ferenc VIII.

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

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 Marton 
Miklós VIII.

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

17. Az 1899-ben elhunyt Bergl Gyula, főgimnáziumunk volt 
növendékének emlékére alapított ösztöndíj kamatját (20 K) Clementis 
Kornél VI.

18. Az 1901-ben elhalálozott Weisz Arthúr, főgimnáziumunk 
volt növendékének emlékére alapított ösztöndíj kamataitól 20—20 K-t 
kapott az érettségi vizsgán mint jó mathematikus László Imre és mint 
jó fizikus Keller Tibor. Tavaly a mathematikai jutalmat Thomán. 
László kapta, a fizikait Ligeti Aurél.

19. Az 1907-ben elhunyt Ráth Géza V. o. t. emlékére alapított 
40 koronás ösztöndíjat Kvorka János V.

20. Az ugyancsak Ráth Géza emlékére alapított és az V. osztá y 
legjobb mathematikusa jutalmazására szánt 10 K-t Wigner Jenő 
V. o. t.
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21. Az 1910-ben elhalálozott Vajner Géza, főgimnáziumunk volt 
növendékének emlékére alapított ösztöndíj kamatját (10 K) a vallás- 
tanulásában kifejtett buzgóságáért Izeik Lajos VIII.

22. Az 1912-ben elhalálozott iglói Szontagh György, főgimná
ziumunk volt növendékének emlékére alapított ösztöndíj kamatját 
(90 K) Poós Ferenc V ili., a természettudományok iránt tanúsított 
buzgalma és szép előmenetele elismeréséül.

28. A dr. budai Goldberger Antal emlékére alapított ösztöndíjat 
(40 K) a chómiában kiváló előmeneteld Zelevszky Ottó VI.

24. A Steinacker Ödön-féle 10 koronás jutalmat a német nyelv 
szorgalmas tanulásáért Simon Sándor VI.

25. A Schreyer Jakab dr. által alapított 20 koronás jutalmat Szusz 
Lajos TVB.

26. A Deutsch Oszkár-féle 10 koronás jutalmat, mely VIII. osz
tálybeli, a latin nyelvben kiváló tanulónak szól, Keller Tibor.

27. Egy hálás tanítvány ösztöndíj-alapítványának kamatait (10 K) 
Spiegel Zoltán VI. mint jó mathematikus.

28. Az 1874-ik évi maturánsok ösztöndíját (90 K) FabÍ7iyi Géza VII.
29. Az 1882-ik évi maturánsok ösztöndíját (40 K) Szabados 

Ferenc V.
30. Az 1883-ban érettségi vizsgálatot tett ifjak által alapított 

30 K-ás pályadíjra az 1916—17. iskolai évre a tanári kar ezt a tételt 
tűzte k i : Az erdélyi székelység szerepe nemzeti harcainkban. A kitűzött 
határidőig egy pályamű érkezett be «Mind hősök ő k . . .» jeligével. 
A bíráló szaktanárok e munkát a jutalomra érdemesnek ítélték ; a 
dolgozat szerzője: Detre Pál VII. Tavaly a jutalmat Bókái/ Árpád VIII. 
o. t. nyerte el.

31. Az 1889-ben maturált ifjak ösztöndíját (48 K) Lenkei 
Andor VII.

32. Az 1899-ben maturált ifjak ösztöndíját (50 K) Szilárd 
Zoltán VI.

33. Az 1900-ban maturált ifjak ösztöndíját (20 K) Weisz Arthúr 
emlékére Kubacska Ferenc IVA.

34. A Nádasdy-féle cserkész jutalomdíj (10 K) nem adatik ki.
35. Egy névtelen tanár jutalomdíját (50 K) kapta Berger 

A ndor VII.
36. Névtelen tanár jutái unlíját (25—25 K) Rubel Béla, Pataki 

Ferenc VIII.
37. Tóth István kartárs rajzjutalomdíjait (15 K) Weisz Jenó'VII., 

(10 K) Vilcsek Béla VII.
38. Dénes Lajos jutalomdíját (20 K) Kemény István VI.
39. Névtelen tanuló adományát (24 K) Forfota Erich IVA.
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VI. Hadi emlékösztöndíjak. 1. A harctéren hősi halált halt Bendl 
Kálmán emlékére alapított ösztöndíjat (20 K) Windt Sándor H Iß .

2. A harctéren hősi halált halt Lederer István emlékére alapított 
ösztöndíjat (100 K) László Imre V ili.

3. A harctéren hősi halált halt Löry Péter Andor emlékére alapított 
ösztöndíjat (100 K) Jele Ferenc H Iß .

4. A harctéren hősi halált halt Zsilinszky Tibor dr. emlékére ala- 
pitott ösztöndíjat (SO K) Miltényi László VI.

VII. 1. ATabitha jótékony nőegyesület ez idén is 20 K-t adományo
zott egy szorgalmas és jó magaviseletéi tanuló megjutalmazására, mely 
jutalmat a tanári testület Nádaskay Adolf V. tanulónak ítélte oda.

VIII. 1. A Dal- és Zeneegyesület jubileumi alapjának 20 koronás 
jutalomdíját 'Rubel Béla VIII. kapja.

2. A Dal- és Zeneegyesület pályadíjait műsorrajzra (10—10 K) 
dementis Kornél, Szalay László VI.

IX. A Tóth Kálmán dr. vezetése alatt álló Ifjúsági Segélyegylet 
ezidén is 800 K-t szavazott meg szegénysorsú, jó maga viseletű tanulók 
segélyezésére. Ebből az összegből kap : Az Erődi jubileumi díjat 
(60 K) Klaár Vilmos VII. 60—60 koronát : Fenyves Béla, P fahler 
József V II.; 50—50 ke ró n á t: Kiss László, Láng Gyula VI. Primer 
László I1 IA . ;  40—40 koronát : Fábián János, Szalay László VI., 
Zemplényi László IVß., Oravecz István 1UA. ; 30—30 koronát: Kere
kes Gábor, Nádaskay Adolf V. Rakitovszky László I \ TA., Holtai Ernő 
IV ß, Kolbenbeyer Imre, Sternthal Barnabás II I  A, Danhauser Emil, 
Dobray Ferenc 11 A, Follinusz Marcell IIß . ; 20—20 koronát: Farkas 
Jenő 111 A , Gotthscháll Károly JA.

X. A Bereczky Sándor vezetése alatt álló Ifjúsági Gyámegylet 
ezidén 120 K-t szavazott meg jó magaviseletű és szegér ysorsú tanulók 
segélyezésére. Ebből az összegből kap 30—80 korenát: Pados József 
V III., Stitniczky János VII., Nádaskay Adolf V., Jeszenszky Zoltán IVB.

XI. Karácsonykor egyes jótevők adományaiból 500 koronát 
osztottunk ki 20 tanítványunk között, akik valamennyien 25—25 K-t 
kaptak ; névsoruk az évi jelentés 14. pontja alatt van közölve.

A kiosztott ösztöndíjak, jutalmak, pályadíjak és segélyek értéke 
5014 korona.

XII. Az iskolafenntartó Nagytiszteletű Képviselőtestület 73 
tanulónak adott egész tandíjmentességet és 29 tanulónak féltandíj- 
mentességet. Az elengedett díjak összege 8937 K. A főgimnáziumi 
Ifjúsági Segélyegylet három tanuló beiratási díját fedezte 96 koronával; 
ugyanezen egyesület írószerekkel, tankönyvekkel és segélyekkel támo
gatta az intézet érdemes tan ítványait; az erre a célra fordított összeg 
16172’07 korona.
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Az ösztöndíjak, jutalmak, pályadíjak, segélyek, elengedett tan
díjak, valamint a Diákasztal ellátási összege, vagyis az összes jótétemé
nyek értéke, az erdélyi menekültek segélyezésén kívül 20175 K 87 f, 
míg a tavalyi tanévben 18648 K 34 f volt.

II. Diákasztal. Az alumneumalap, továbbá a Kéller Terézia-alap 
kamataiból az egész év folyamán intézetünk 11 rendes tanulója kapott 
ebédet. Ezeken kívül mindazon erdélyi menekült tanulóknak, akik 
hozzánk fordultak, vagy akikről kutatásaink alapján megállapíthattuk, 
hogy szükséget szenvednek, szintén a diákasztalnál adtunk ebédet, 
egyeseknek vacsorát is. A diákasztalt az év legnagyobb részében Gráf 
János VI. kér., Andrássy-úfci vendéglős, másfél hónapon keresztül pedig 
a székesfőváros népkonyhája (a ref. konvent városligeti fasorban lévő 
termeiben) látta el ebéddel. A diákasztal ez évi kiadása 4003'80 korona.

A diákasztal részére a következő adományok folytak be:
1VB oszt.........................................................  5.— K
Ráth A rnold .................................................. 50' — «
Blumenan Alfréd............................................ 50.— «
Mestyán Jakabné ........................................  140'— «

III. A z erdélyi menekültek segélyezése. Intézetünkhöz jött erdélyi 
menekült tanulókat a következő segélyekben részesítettük :

1. Tekintet nélkül vagyoni állapotukra, valamennyit díjmentesen 
vettük fel s elláttuk tankönyvekkel, író- és rajzszerekkel.

2. Mindegyiknek, aki hozzánk fordult, vagy akiről megtudtuk 
állapítani, hogy szükséget szenved, ebédet, egyeseknek vacsorát is 
adtunk a diákasztal intézményeivel kapcsolatban.

3. Tekintet nélkül a vagyoni állapotra, mindegyiknek, akinek 
szüksége volt rá, fehérneműt, felső ruhát, téli kabátot, cipőt adtunk.

4. Egyeseknek az intézet épületében adtunk szállást.
A szükséges költségeket gyűjtés és egyesek adománya révén, 

továbbá a Kéller Terézia-alapból teremtettük elő.
Az erdélyi menekült tanulók segélyezésére adakoztak:

Kaczián János esperes úr gyűjtése . . . .  20.— K
Székesfőváros segélyző bizottságának

adom ánya................................................ 500.— «
Kéler Napoleon úr adománya .................  1000.— «
Intézetünk ifjúságának gyű jtése............  2252.10 «

Platsek Vilmos úr a menekültek részére eszközölt ruhavásárlá
soknál 50%-os kedvezményt adott.

Ezen kívül a székesfőváros népkonyhája másfél hónapon keresz
tül ingyen látta el a menekült tanulókat ebéddel.



X .

ALAPOK ÉS ALAPÍTVÁNYOK TŐKEÉRTÉKE
1916. december 31.-én.

A z alap vagy a lapítvány címe
1. Alumneum.....................................................................  K 35625'61
2. Bojári Vigyázó Ferenc és Jozefin ..............................  « 23705'98
3. Szertárak építési alapja...............................................  « 30239'46
4. Pesti Hazai Első Takarékpénztár ............................ « 13868'42
5. Loisch Ede és Ottilia sz. Melczer ..............................  « 10346’64
6. Egyesült Budapesti Fővárosi Takarékpénztár . . . .  « 500(1' —
7. Dr. Králik Lajos .......................................................  « 4591'84
8. Lederer István ...........................................................  « 4200' —
9. Világháború emlék-ösztöndíj .................................... « 3808'65

10. Múzeum- és könyvtár-alap .......................................  « 241P24
11. Dr. Wágner Géza .......................................................  « 2376D9
12. Bulyovszky G yu la .......................................................  « 2152'26
13. 1874. évi m aturánsok.................................................  « 2087'50
14. Kunewalder F ü löp .......................................................  « 2083'30
15. Lőry Péter Andor .....................................................  « 2202'40
16. Iglói Szontagh György .............................................  « 2067'63
17. Báth Géza emlék-alap.................................................  « 1861'76
18. 1899. évi m aturánsok.................................................  « 1265'26
19. 1882. évi m aturánsok.................................................  « 1226'81
20. Dr. Zsilinszky Tibor .................................................  « 1105'36
21. Dr. Böhm Károly .......................................................  « 1094'82
22. Weisz Artúr ..........................................................  « 1079'58
23. Dr. budai Goldberger Antal .....................................  « 1052'50
24. Tuczentaller Sándor ................................................... « 1035'50
25. Walther Á g o st....,.......................................................  « 1028'51
26. 1883. évi m aturánsok.................................................  « 92P43
27. Dr. Székács József.......................................................  « 910'70
28. Kornfeld György .........................................................  « 860'36
29. 1900. évi m aturánsok.................................................  « 576'16
30. Bendl Kálmán.'.............................................................  « 535' —
31. Dr. Schreyer J a k a b ............................................. .. « 519'69
32. Bergl Gyula .................................................................  « 519'01
83. Báth Géza math, jutalomdíj-a lap ............................ « 466'49
34. Lamm Dezső ...............................................................  « 425'97
35. Döbrentey G ábor.........................................................  « 410'41
36. Dr. Ormay L ajos.........................................................  « 414'18
37. Hampel L ajos...............................................................  « 316'65
38. Klein Gábor...................................................................  « 324'29
39. Vajner Andor ................................: ...........................  « 322'96
40. Schranz Andor .............................................................  « 306'35
41. Deutsch Oszkár.............................................................  <« 277'17
42. Nádasdy Andor.............................................................. « 267'50
43. Dr. Kari János ...........................................................  « 262'86
44. Steinacker Ö dön...........................................................  « 207'30

összesen: K 166,361'60
1915 dec. 31-én volt : K 150,673'04

Növekedés : K 15,688'56



XI.

A FŐGIMNÁZIUMI TANULÓK NÉVSORA.*

I. a. OSZTÁLY.
A lpár László, 1906. B udapest, izr. 
B aldauf M átyás, 1906. B udapest, ág. 
h. ev.
B arna T ibor, 1906. B udapest, izr. 
B aum gärtner József, 1906. B udapest, 
ág. h. ev . ftm .

5. Beregi László, 1907. B udapest, izr. 
B ertram  G usztáv, 1906. B udapest, 
ág. h. ev. ftm .
Bokody A ttila , 1906. B udapest, ref. 
Csillag Miklós, 1906. H uszt, izr. 
D om ány Ferenc, 1906. B udapest, izr. 

10. Droszt E de, 1906. B udapest, ág. h. ev. 
E lek  Pál, 1906. B udapest, izr.
F a rk as Dénes, 1906. B udapest, ág. 
h. ev.
F áb ri Pál, 1907. G yergyószentm iklós, 
izr.
Fekete Is tv á n , 1906. B udapest, izr.

15. Friedrich  T ibor, 1907. B udapest, ág. 
h. ev.
F risch  Im re, 1906. B udapest, izr. 
Gally Lajos, 1906. B udapest, ág. h. eV. 
Goldner Lajos, 1906. B udapest, izr. 
G ottschall K áro ly , 1903. B udapest, ág. 
h. ev. ftm . ö. d.

20. G rand tner Is tv á n , 1906. B udapest, ág. 
h. ev. ftm .

* Rövidítések, ág. h. ev. — ágosl 
m átu s ; un it. =  u n i tá r iu s ; r. k. =  rón  
izr. =  izraelita  ; tm . =  tan d íjm en tes  ; ] 
d íjas ism. «= ismétlő.

Jak ab fa lv ay  Dezső,1906. B udapest, re f  
Jánossá Andor, 1906. Kőszeg, ág. h. ev . 
tm.
Kallós A lbert, 1906. B udapest, izr. 
K äm pfner Im re, 1906. B udapest, izr. 

25. Kepes György, 1906. Selyp, izr. 
Kuncz Frigyes, 1906. B udapest, ág. 
h. ev. ftm .
L am pl Im re, 1906. Zsámbék, izr. 
Lederer P é ter, 1906. B udapest, izr. 
L ichtm ann Pál, 1905. B udapest, izr. 

30. Molnár Im re, 1906. B udapest, izr. 
Kernes László, 1907. B udapest, izr. 
Kovom eszky G usztáv, 1906. B udapest, 
ág. h. ev. ftm .
Perényi Miklós, 1906. B udapest, izr. 
Polacsek Pál, 1906. B udapest, izr.

35. R ados János, 1906. B udapest, ág. h. ev. 
ftm .
R ajnerV ilm os,1906.Budapest, ág. b. ev . 
R aksányi Zoltán, 1906. Pilisszántó, ág. 
h. ev. ftm .
R echtorisz K ároly , 1906. B udapest, ág . 
h. ev. tm .
Rédl E ndre, 1906. B udapest, izr.

40. Rónai János, 1906. B udapest, izr 
Sándor Is tv án , 1906. B udapest, izr. 
Sramó B éla, 1905. K ispest, ág. h. ev. 
Stiedl M átyás, 1906. Lajoskom árom , 
ág. h. ev.

ai hitvallású  evangélikus; ref. =  refor- 
ai katholikus ; gör. kel. =  görög k e le ti;  
tm. =  fé ltan d íjm en tes; ö. d. =  ösztön-
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Szalka János, 1906. B udapest, izr.
45. Szántó  László, 1906. Tem esvár, izr. 

Székely János, 1904. Tíirkös, ág. h. ev. 
Szilvássy Em il, 1906. B udapest, ág. 
h. ev. tm .
Sztanó  Is tv án , 1905. B udapest, ág. h. 
ev ., ism.
T olnai Is tv án , 1907. B udapest, izr. 

50. U nger György, 1906. Besztercebánya, 
izr.
V ajda János, 1907. B udapest, izr. 
V ajda László, 1906. B udapest, izr. 
Varga József, 1906. Lontó, ág. h. ev. 
tm . ö. d.
Vessel Pál, 1906. Sisak, izr.

55. V ita Sándor, 1906. B udapest, izr. 
W alkó Mihály, 1906. B udapest, ág. 
h. ev.

Ma g á n tanu ló  k : 
gr. B eth len  Gábor, 1906. Mezősámsond, 
ref.
B ulyovszky A ladár, 1905. Budapest, 
ág. h. ev., ism.
Székely M árton, 1906. B udapest, izr.

I t t  m arad t erdélyi m enekültek  : 
60. F ried län d er László, 1907. Csikszent- 

k irá ly , izr.
Kocsis M ihály, 1904. T a tran g , ág. h. ev. 
ftm .
Szonda Lajos, 1905. T atran g , ág. h. ev. 
ftm .

Évközben k im a ra d ta k  :
Grósz K ároly, 1906. B udapest, izr. ftm . 
H uszár Kálm án.

65. Láng Ferenc, 1906. B udapest, izr. 
P ász to r Is tv án , 1906. B udapest, izr.

I. b. OSZTÁLY.

Ifj. Á brányi E m il, 1907. H annover, r. k. 
A lap i Is tv án , 1906. B udapest, ág. h. 
ev. tm . ö. d.
B ilk á n y i János, 1906. B udapest, izr. 
Barcs György, 1906. Szód, ág. h. ev., 
önk. ism .

5. Boda Rezső, 1906. Budapest, izr. 
B reitner H erm an, 1906. Monfalcone, izr. 
B ruck József, 1906. D unapentele, izr. 
D eutsch  A ntal, 1906. B udapest, izr. 
D om ony János 1906. B udapest, izr. 

10. E lek  Im re, 1906. Budapest, izr.
E ngel György, 1907. B udapest, izr. 
F áb ián  Is tv án , 1906. B udapest, ág. 
h. ev. ftm .
F a rk as  Sándor, 1906. Budapest, ref. tm . 
Fuchs György, 1907. R ákoskeresztúr, 
izr.

15. Geszti L ajos, 1905. Budapest, ág. h. ev. 
G oldberger Miklós, 1906. Budapest , izr. 
Grosz M iklós, 1906. B udapest, izr. 
H alász T ibor, 1905. Budapest, ág. h. 
ev. ö. d.
H alm ai László Antal, 1907. B udapest, 
r. k.

20. H egedűs Is tv á n , 1906. B udapest, ág. 
h. ev.
H eller A rm and 1906. B udapest, ág. 
h. ev.
H entschel H ellm ut, 1906. B rassó, ág. 
h. ev.
Hoff M iklós, 1906. M agyaróvár, izr. 
H olitscher Géza, 1906. B udapest, ág. 
h. ev.

25. Illyés Sándor, 1906. Budapest, ref. tm . 
Ingusz Im re 1907. B udapest, izr.
Jan sa  László, 1906. B udapest, ág. h. ev. 
Jele  L ajos, 1906. Budapest, ág. h . ev. 
ftm .
K asz trin e r Péter, 1906. B udapest, izr. 

30. K irschenbaum  Vilmos, 1906. B u d a
pest, ág. h. ev.
K lein  György, 1907. B udapest, izr. 
K ozm a Ján o s, 1907. B udapest, izr. 
L áger László, 1906. Budapest, izr. 
Lukács László, 1906. B udapest, izr. 

35. Méri G aszton, 1906. B udapest, izr. 
N agy E ndre, 1906. B udapest, ref. 
N ém eth Andor, 1906. B udapest, ág. 
h. ev.
N eum ann M ihály 1907. B udapest, izr. 
N ovak  László, 1905. B udapest, ág. 
h. ev ., ism.

40. O rbán Ferenc, 1906. W ien, ref. tm .

É r te s ítő  1916—1917. év rő l. 4
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Polgár A ndor, 1906. B udapest, izr. ftm . 
R echt Is tv á n , 1906. Budapest, ref. tm . 
R eim an Sándor, 1907. Budapest, izr. 
R obitsek  Is tv á n , 1906. Budapest, izr. 

45. Roheim K áro ly , 1906. B udapest, izr. 
R udas P á l, 1905. Budapest, izr. 
Schönberger P á l, 1906. B udapest, izr. 
Spirescu B arbu , 1906. B ukarest, gör. 
kel.
Steinfeld László, 1906. Budapest, izr. 

50. Stolcz Lajos, 1906. Budapest, ág. h. ev. 
ism.
Szilasi Is tv á n , 1906. Budapest, ref. 
Tornai Ferenc, 1906. B udapest, izr. 
Vadnai T ibor, 1906. Budapest, izr. 
Vajda László, 1906. Budapest, izr.

55. V áradi László, 1906. Budapest, izr. 
Vásárhelyi Lajos, 1906. Budapest, izr. 
Vida Pá l, 1906. Budapest, izr. 
W erner Á goston, 1906. Budapest, ref. 
Wolf G yörgy, 1906. Sárvár, izr.

M agán tanu ló :
60. Mezei L. T am ás, 1906. B udapest, ref.

I t t  m arad t erdélyi m enekültek  :
L indner E de, 1904. Rozanka, ág. h. ev. 
L indner E m ánuel, 1905. L ukanica, ág. 
h. ev.

Évközben kim  a r a d t: 
Libohorszkv Béla, 1907. B udapest, ág. 
h. ev. ftm .

II. a. OSZTÁLY,

B ánszky Ferenc, 1905. B udapest, ág. 
h. ev., tm ., ö. d.
Bokor T ibor, 1905. B udapest, izr. 
Braun Ferenc, 1906. Győr, izr. 
B ruckner Já n o s , 1904. B udapest, ág. 
h. ev., ftm .

6. D obrav F erenc, 1905. B udapest,ref.,tm . 
ö. d.
E lek  M iklós, 1904. Budapest, izr., ism. 
Elek Pál, 1905. Budapest, izr.
E rdélyi L órán t, 1905. B udapest, izr. 
ftm .

F aragó  Im re, 1905. Budapest, izr.
10. F a rag ó  László, 1905. Budapest, izr. 

F au st W alter, 1905. K lagenfurt, rk. 
F áb ri Ferenc, 1905. Bodókőváralja, izr. 
Fodor E n d re , 1905. Budapest, rk. 
G oldm ann E ndre, 1905. R ákoscsaba, 
izr.

15. G rünberg  László, 1905. B udapest, izr. 
G rünw ald  György, 1905. B udapest, izr. 
H ahn  Frigyes, 1904. Budapest, ág. h.ev. 
tm . ö. d.
H alász Ferenc, 1905. Budapest, izr. 
H alle Is tv á n , 1905. Tem esvár, izr.

20. H ári P á l, 1905. Budapest, izr.
H egyi Pál, 1906. Budapest, ref.
H ein Ján o s, 1905. Budapest, ág. h. ev. 
H erczegh Ferenc, 1905. B udapest, ref. 
b. Herzog Is tv án , 1905. B udpaest, izr. 

25. H offm ann Péter, 1905. B udpaest, ág. 
h. ev.
Ihász Sándor, 1904. Budapest, ág. 
h ev.,
Ju s tu s  B erta lan , 1905. Pécs, izr. ftm . 
K irá lyfi Is tv án , 1906. Budapest, izr. 
K ohn Im re, 1906. B udapest, izr.

30. K ü h lm ann  Péter, 1904. B udapest, ág. 
h. ev.
Löhner A ndor, 1906. B udapest, izr. 
Lehoczky Pál, 1905. P ittsbu rg  (Am e
rik a), ág. h. ev.
Messinger Em il, 1905. B udapest, izr. 
M ikolicza Mihály, 1904. B udapest, ág. 
h. ev .,

35. N ovák K áro ly , 1904. B u dapest, ág. 
h. ev ., ism.
P a lo ta y  A ndor, 1906. B udapest, izr. 
P ász to r Is tv á n , 1905. B udapest, izr. 
P la tsch ek  Ernő, 1905. B udapest, izr. 
PolIák Is tv á n , 1904. B udapest, izr.

40. R ade K áro ly , 1905. Budapest, rk. 
R ubin  Im re, 1905. Budapest, izr. 
Schnell A lfréd. 1905. Szeged, ág. h. ev. 
Sebestyén Is tv án , 1905. B udapest, izr. 
Som m er Sándor, 1905. B udapest, izr. 

45. Sonnenschein István , 1905. B udapest, 
izr.
S terk  László, 1905. B udapest, izr. 
Surgó th  Balázs, 1905. Kom árom , ref.
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Szántó György, 1905. P árkány , izr. 
Taussig E ndre, 1905. B udapest, izr.

50. Varga E m il, 1905. B udapest, izr. 
Váhl P á l, 1905. B udapest, izr.
Weisz Im re, 1905. B udapest, izr. 
W eissberger Tibor, 1905. B udapest, izr. 
W olff E rv in , 1904. B udapest, izr., ism. 

55. Z arka E lem ér, 1905. B udapest, ref. 
Zechm eister Is tván , 1905. Budapest, 
ág. h. ev.

M agántanulók :
B iró A ndor, 1904. B udapest, izr. 
Büchler Endre, 1905. B udapest, izr.

II. b. OSZTÁLY.

Já n y  József, 1905. Budapest, ág. b. ev.. 
ö. d.
Kallós Is tv án , 1905. Csíz, izr.
K ardos Béla, 1904. Szilasbalhás, ref.ftm  
K orány i Ferenc, 1905. B udapest, izr. 

30. Kozm a Is tv á n , 1905. Pécs, izr.
K ubacska  Béla, 1905. Budapest, ág. 
h. ev., tm .
Löwy Is tv á n , 1905. Budapest, izr. 
Marossi György, 1905. Budapest, izr. 
Melczer Z oltán, 1905. Budapest, ág. 
h. ev.

35. Muncz László, 1905. Bpest, ág. h. ev. 
N agy Is tv án , 1905. Budapest, izr. ö. d. 
Neugröschel E ndre, 1906. Budapest, izr. 
Polónyi György, 1906. B udapest, izr. 
R e ttm an n  K u rt,  1905. Berlin, ág. h. ev. 

40. R osenm ann Dezső, 1905. B udapest, izr. 
R usznyák  László, 1906. Budapest, izr. 
Scholcz Géza, 1905. Budapest, ág. h. ev. 
Seiber M átyás, 1905. Budapest, izr. 
Stégm eier Ödön, 1905. Budapest, r. k. 

45. Szirmai László, 1905. Budapest, izr. 
T artle r  Sándor, 1905. Budapest, ág. 
h. ev ., tm .
Vajda László, 1905. B udapest, izr. 
W ágner Ödön, 1905. Budapest, ág. h.ev. 
W alkó A risztid , 1905. B udapest, ág. 
h. ev. ftm .

50. W ank Is tv á n , 1906. Budapest, izr. 
Z eitler E rnő , 1904. K ispest, áh. h. ev.

M agánta n u ló k :
Gróf B ethlen  Is tv á n , 1904. Budapest 
ref.
Tolnai György, 1906. B udapest, ág. 
h. ev.

Évközben k im a r a d t:
K ertész János, 1905. Kism aros, izr.

B enedek László, 1905. B udapest, izr. 
Berger Is tv á n , 1905. B udapest, izr. 
B ettelheim  Ferenc, 1905. Budapest, izr. 
B latn iczky László, 1905. Zólyom, ág. 
h. ev ., tm .

ß. B rüll Is tv án , 1905. B udapest, izr. 
C lem entis Jenő, 1905. Budapest, ág. 
h. ev ., ftm .
Czene János, 1904. Ú jpest, ref.
Dach József, 1905. B udapest, izr. 
Deréra Is tv án , 1905. B udapest, izr.

10. Deutsch Pál, 1906. B udapest, izr. 
D iettrich  Zsigmond, 1906. Budapest, rk. 
E ber wein János, 1904. Bécs, r. k. 
E rnyei Frigyes, 1905. B udapest, izr. 
Faragó  Sándor, 1905. B udapest, izr. 

15. F a rk as Béla, 1906. B udapest, ref. 
Follinus Marcel, 1905. Ú jpest, r. k ., tm. 
ö. d.
F orb á t Bénes, 1905. B udapest, izr. 
Fuchs Is tv án , 1905. Rákoskereszt úr,izr. 
G ráber Is tván , 1905. B udapest, ág. 
h. ev.

20. G usztáv  Kornél, 1906. Budapest, izr. 
H aasz Im re, 1905. Győr, izr.
Halász Is tv án , 1905. B udapest, ág. h. 
ev., tm . ö. d.
Hegedűs András, 1905. Budapest, izr. 
Herczog Endre, 1906. B udapest, izr. 

25. H orváth  Béla, 1905. Budapest, izr.

III. a. OSZTÁLY.

Áldor P é ter, 1904. Budapest, r. k. 
A lm ay Béla, Í903. Almásalcsill (Arad 
m.), r. k.
B ányai György, 1905. Soroksár, izr. 
Barcs Lajos, 1904. Budapest, ág. h. ev.

4 *
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5. Benedek Vilmos, 1903. B udapest, ág. 
h. ev ., ism.
Benson Tam ás, 1904. B udapest, ref. 
B erndorfer Alfréd, 1904. N agym aros, 
izr.
B lau László, 1904. Gyömöre (Győr m.), 
izr.
D ubravszky László, 1905. B udapest, 
r. k.

10. E hrenfeld  László, 1904. B udapest, izr. 
E isler János, 1905. Budapest, izr. 
Erdős Is tv á n , 1904. B udapest, izr. 
Farkas Jenő, 1904. Bpest, ref., tm . ö. d. 
Fuchs Pál, 1904. Budapest, izr.

15. G rünw ald  Miklós, 1904. B udapest, izr. 
H arsán y i Béla, 1904. B udapest, eV. 
Heidelberg György, 1904. B udapest,izr. 
H űvös Im re, 1904. B udapest, izr. 
Ju s tu s  László, 1904. B udapest, izr.

20. K aszás Gyula, 1903. B udapest, ref. 
K olbenheyer Im re, 1904. B udapest, 
ref., tm . ö d.
K ovács Zoltán, 1904. B udapest,ref.,tm . 
Lendl Vilmos, 1903. W ien, ág. h. ev. 
Lobi Ödön, 1904. Budapest, izr.

25. M atyasovszky Béla, 1904. Berszászka 
(Krassó-Szörény m.), r. k., tm . 
M estyán Adám, 1904. B udapest, ág. 
h. ev.
Missura Jenő , 1904. K iskunfélegyháza, 
ág. h. ev.
Oravecz Is tv á n , 1904. B udapest, ág. 
h. ev. tm . ö. d.
Pál E n d re , 1904. B udapest, izr.

30. Perényi Pál, 1903. B udapest, ág. h. 
ev ., tm .
P iufsich Is tv án , 1903. B udapest, r. k. 
P rú n er László, 1901. Köm lőd (K om á
rom  m .), ág. h. ev., tm . ö. d.
Rózsa Is tv án , 1904. B udapest, izr. 
Schm idt Is tv án , 1904. B udapest, izr. 

35. Simó Sándor, 1904. T asnád, ref. 
Springer Béla, 1903. B udapest, izr. 
S te rn th a l B arnabás, 1904. B udapest, 
izr. ö. d.
Surányi Is tv án , 1903. B udapest, ág. 
h. ev.
Szigeti M ihály, 1903. B udapest, izr.

40. T auber György, 1904. M agyarpadé 
(Torontál m.), izr.
T óth Ferenc, 1902. B udapest, ág. h. ev. 
Vahl Is tv án , 1905. B udapest, izr. 
W asserm ann Pál, 1904. B udapest, izr. 
W einek József, 1904. B udapest, r. k.

M agán tanu lók:
45. K ram er József, 1904. B udapest, izr. 

ism.
Purg ly  Tam ás, 1904. Papkeszi (Vesz
prém  m .) ág. h. ev.

Évközben k im a ra d t:
G alo tti Ferenc, 1904. K irályhegyalja  
(Gömörm.), ref.

III. b. OSZTÁLY.

A lexandrovitz H erbert, 1904. B uda
pest, izr.
Barcs Pál, 1904. B udapest, ref. 
Becker Adám, 1904. R ákospalo ta , ág. 
h. ev., tm .
Bodon György, 1904. B udapest, izr. 

5. Bóka Sándor, 1903. B udapest, ág. h . 
B oru th  Elem ér, 1903. B u d ap es tje i, tm . 
Böhm Pál, 1904. B udapest, izr. 
B rück László, 1904. B udapest, izr. 
D ályai Andor, 1904. B udapest, ág. h. 
ev., tm .

10. D anhauser Em il, 1904. Miskolc, ág. h. 
ev ., ö. d.
Dán László, 1904. B udapest, izr. 
Engel György, 1904. B udapest, ág. h.ev. 
E rős Is tv án , 1904. B udapest, izr. 
F a rk as Dezső, 1904. B udapest, izr.

15. Fellner Vilmos, 1905. B udapest, ref. 
Fischl M átyás, 1904. B udapest, izr. 
Freddel Pál, 1905. B udapest, ág. h. ev. 
Grossm ann György, 1905. B udapest, 
izr.
Haeffner Ferenc, 1903. B udapest, ág. 
h. ev., ftm .

20. H am m erschlag János, 1903. Bécs, ág. 
h. ev.
Jele Ferenc, 1904. B udapest, ág. h. 
ev. tm . ö. d.
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K abos György, 1904. B pest, izr., tm . 
K álix  József, 1902.1saszeg, ág.h.ev.ism . 
K assár K ároly, 1903. Bécs, r. k.

25. K lein T ibor, 1904. B udapest, izr. 
K iinger Pál, 1904. B udapest, izr. 
K orányi Vilmos, 1904. Budapest, izr. 
K ü rth y  Z oltán, 1902. Szászváros, ref., 
ftm .
Kvorka K álm án, 1904. R ákospalo ta , 
ág. h. ev.

30. Langer Aurél, 1904. Arad, r. k. 
L ichtschein László, 1904. Bpest, izr. 
Mosánszky T ibor, 1904. B pest, ág. h. 
ev ., ftm .
Pékár János, 1904. B udapest, ág. h. ev. 
Polgár Miklós, 1904. B udapest, izr.

35. Pruzsinszky Miklós, 1903. Budapest, 
ág. h. ev., tm ., ö. d.
R au  Jenő, 1904. B udapest, ref., ö. d. 
R iem er György, 1905. Budapest, izr. 
R ohacsek Milos, 1904. B udapest, ág. 
h. ev., ftm .
R ó th  József, 1904. Törökbálin t, r. k. 

40. R ubin Ferenc, 1904. Budakeszi, izr. 
Schwimmer György, 1904. Bpest, izr. 
Somló Endre, 1904. Szolnok, izr. 
Steinberger Gyula, 1904. Budapest, izr. 
S teiner József, 1905. B udapest, izr.

45. Strasser Im re, 1904. B udapest , izr. 
Szenthe Is tv án , 1904. B udapest, ref. 
Vajda Pál, 1904. B udapest, izr.
Ványi Béla, 1904. Bpest, ág. h. ev., tm . 
Varga Endre, 1904. Lontó, ág. h. eV., 
tm ., ö. d.

50. Vidor Pál, 1904. B udapest, izr.
Vogel György, 1904. B udapest, izr. 
W indt Sándor, 1904. B udapest, ág. 
h. ev., tm ., ö. d.
W inkler Pál, 1904. K ispest, r. k.

M a g á n ta n u ló k :
Bierm ann Pál ,1905. Budapest, izr. 

55. Dóra Sándor, 1905. B udapest,
Wolf Adolf, 1904. Przem ysl, izr.

Évközben k im a r a d ta k :
G rundm ann Vilmos, 1904. B udapest, 
ág. h. ev.
Klein Gyula, 1903. Űjverbász, ág. h.ev.

IV. a. OSZTÁLY.

Amar Rezső, 1904. B udapest, izr. 
Benson Vilmos, 1902. B udapest, ref. 
Bereczky P á l, 1903. B udapest, ág. h. 
ev., tm ., ö. d.
Cserépy Is tv á n , 1904. B pest, r. k.

5. Duckes T ibor, 1903. B udapest, izr. 
Duka László, 1902. Brassó, ág. h. ev., 
Farkas M átyás Lajos, 1903. B udapest, 
ág. h. ev.
Fischhof L ip ó t Pál, 1903. Szeged, izr. 
F ischm ann Béla, 1903. B udapest, izr. 

10. Fodor E ndre, 1903. B udapest, izr. 
Forfo ta  E rik  V iktor, 1903. Kolozsvár, 
ág. h. ev. ö. d.
Hazslinszky B ertalan , 1902. Budapest, 
ág. h. ev.
H irsch György, 1903. B udapest, izr. 
K alm ár V iktor, 1903. Bécs, izr., tm . 

15. K asznár E rv in , 1903. B udapest, izr. 
Kovács László, 1904. B udapest, izr. 
K ram er Im re, 1903. Budapest, izr., ism. 
K ram er László, 1903. B udapest, izr. 
K rausz T ibor, 1903. B udapest, izr.

20. K ubacska Ferenc, 1903. Budapest', ág. 
h. ev., tm . ö. d.
Löwenstein György, 1903. B pest, izr. 
Luzsa E ndre , 1902. B udapest, ág. h. eV. 
M artiny  Pál, 1903. B udapest, ág. h. ev. 
M árkus József, 1902. B udapest, ref. 

25. Mezei János, 1903. B udapest, ág. h. ev. 
Moskovics Győző, 1903. B udapest, izr. 
Politzer Miklós, 1904. B udapest, izr. 
R akitovszk i László, 1902. Tápiószecső, 
ág. h. ev ., tm ., ö. d.
Rein Zoltán, 1903. Szatm ár-N ém eti, izr. 

30. R ust Gábor, 1903. B udapest, izr. 
Scham burg Im re, 1903. Budapest,, izr. 
Schuster László, 1903. Szom bathely, 
ág. h. ev.
S terk  A ndor, 1903. B udapest, izr. 
Takács Im re, 1903. B udapest, izr.

35. T huránszky  Péter, 1903. Sztosháza, ág, 
h. eV., tm . ö. d.
báró T o rn y ay  H enrik  György, 1903. 
B udapest, izr.
Vadas József, 1903. B otpalád, ref., tm .
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Vogel Andor, 1903. B udapest, izr. 
Wesel Is tv án , 1903. B udapest, izr.

M agántanulók :
40. Benes Miklós, 1902. B pest, ág. h. ev. 

N ém eth Zoltán, 1903. Bpest, ág. h. ev.

M eg h a lt:
K osztolányi József, 1902. Nemeskoszto- 
lány , ág. h. ev.

É vközien  k im arad t:
Zeitler Sándor, 1902. B udapest, ág. 
h. ev., ism.

IV. b. OSZTÁLY.

Achtzehner László, 1903. B udapest, r.k . 
Beck Lajos, 1904. B udapest, ág. h. ev. 
Brachfeld E rv in , 1904. B udapest, izr. 
Brachfeld György, 1903. B udapest, izr. 

5. Brügler László, 1904. B udapest, izr. 
Chátel A ndor,1902. Budapest, ág. h. ev. 
Do m ony Péter, 1903. B udapest, izr. 
Elsässer József, 1903. B udapest, r. k. 
Engel Ferenc, 1903. B udapest, izr.

10. F rank  György, 1903. Kolozsvár, izr. 
H orvát György, 1904. B udapest, izr. 
Illyés Ferenc. 1902. B udapest, ref. ftm . 
Jeszenszky Zsolt, 1903. Pestszentlőrinc, 
ág. h. ev., tm ., ö. d.
Jónás Gyula, 1903. Budapest, izr.

16. Kelemen György, 1903. B udapest, izr. 
Kohn Miklós, 1903. Budapest, izr. 
K oltai Ernő, 1902. Szerbaradácz r., k. 
ö. d.
Kőrös László, 1903. B udapest, izr. 
K rausz Miklós, 1903. Budapest, izr. 

20. Lederm ann László, 1903. B udapest, izr. 
M arkstein György, 1903. B udapest, izr. 
Molnár Béla, 1903. B udapest, izr., tm . 
Neum ann János, 1903. B udapest, izr. 
Pakots György, 1903. Budapest, r. k. 

25. Rubin László, 1903. Budapest, izr.
Salgó O ttó, 1904. Budapest, izr. 
Schuster Rudolf, 1903. M arosvásár
hely, ág. h. ev.
Stfúnert Gyula, 1903. Bremen, ág. h. ev.

Szász Géza, 1903. B alassagyarm at, izr. 
30. Szösz Lajos, 1903. B udapest, ág. h. ev. 

tm. ö. d.
Thier Ernáim éi, 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. 

35. Vermes Pál Is tván , 1903. B pest, izr. 
Visegrády Á rpád, 1903. Versecz, r. k. 
tm . ö. d.
Zarka Dénes, 1903. B udapest, r tf .  
Zelewski V iktor, 1903. Bpest, ág. h. ev. 
Ze^nplényi László, 1903. B udapest, izr. 
tm. ö. d.

40. Zeuner Lajos, 1903. B udapest, ág. h. ev .

Y. OSZTÁLY.
Almay József, 1901. A rad, r. k. 
Becht E ndre, 1902. B u d ap est, ág. h . 
ev., ö. d.
Beermann K ároly , 1903. B udapest, izr. 
Benedek Ferenc, 1902. B udapest, izr. 

5. B ertram  A rthu r, 1902. B udapest, ág. 
h. ev. ftm .
Gróf Bethlen András, 1902. B pest, ref. 
B reitner O ttó, 1902. Monfalcone, izr. 
Breyer K ároly, 1902. B udapest, izr. 
Deutsch Dezső, 1903. B udapest, izr. 

10. Egyedi László, 1902. Budapest , izr. 
Eisler László, 1902. B udapest, izr. 
Elek Is tv á n , 1902. B udapest, izr. 
Ernyei György, 1901. B udapest, izr. 
Faragó Ferenc, 1902. B udapest, izr.

15. Fried Frigyes, 1903. B udapest, izr. 
Gally János, 1902. Bpest, ág. h. ev . 
Greiner Ferenc, 1902. B udapest, izr. 
Hegedűs Is tv á n , 1902. B udapest, izr. 
Herm ann László, 1902. B udapest, izr. 

20. Báró Herzog András, 1901. B pest, izr. 
H orváth  László, 1902. B udapest, r. k, 
Huszerl Pál, 1903. Budapest, izr. 
Huszlicska János, 1900. B pest,ág . h .ev . 
Hübner Zoltán, 1902. B udapest, r. k. 

25. Jancsek K ároly, 1901. B udapest, ág. 
h. ev. tm . ö. d.
Jász E lem ér, 1902. Bpest, ág. h. ev . 
Jéger Gyula, 1902. Budapest, r. k.
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K álla i T ibor, 1902. B udapest, izr. 
Kerekes Gábor, 1902. Bpest, ref.,tm .ö .d . 

30. K ostenszky K álm án, 1902. Pozsony, 
ág. h. ev.
K ostyál Sándor, 1902. Szenicze, ág. 
h. ev.
K rassó Oszkár, 1901. Tuffás, izr. 
K ubacska Endre, 1902. B udapest, ág. 
h. ev., tm .
K vorka János, 1902. R ákospalo ta , ág. 
h. ev ., ö. d.

35. L andauer Péter, 1902. B udapest, izr. 
M olnár Jenő, 1902. B udapest, u n it. 
Molnár Zoltán, 1902. Bpest, ref. ö. d. 
N ádas ka y Adolf, 1901. Nagyszeben, ág. 
h. ev ., tm .
Platschek ln n e , 1902. B udapest, izr. 

40. Popper László, 1902. B udapest, izr. 
R iem er József, 1902. Veszprém, izr., tm . 
ö. d .
Schönfeld Sándor, 1902. Bpest, ág. h.ev. 
S te inert O ttó, 1901. Bremen, ág. h. ev. 
Surányi Tibor, 1902. Budapest, izr.

45. Szabados Ferenc, 1902. B udapest, izr., 
tm . ö. d.
Szabó Jenő, 1901. Budapest, ref. 
Szterényi Sándor, 1902. B udapest, r . k. 
Szűcs László,1902. Maros-Vásárhely, izr. 
Tolnai Gábor, 1902. Bpest, ág. h . ev. 

50. T olnay  Lajos, 1902. Bpest. ág. h. ev. 
U rbán Tibor, 1902. Budapest, izr. 
Vilcsek Andor, 1902. B udapest, izr. 
W ám oscher Pál, 1902. Zombor, izr. 
W igner Jenő, 1902. Bpest, izr., ö. d. 

55. Y ull Géza, 1902. Bpest, ág. h. ev.

E rdély i m e n e k ü lt:
Adam K ároly, 1901. Tem esvár, ág. h.ev.

M aqántanulók :
Bíró Pál, 1902. Budapest, izr.
Mandel László, 1902. B udapest, izr. 
P igler László, 1902. Budapest, ág. h. ev.

VI. OSZTÁLY.

Bokor Endre, 1901. B udapest, izr. 
B rak  Im re, 1901. Budapest, izr.

Clementis Kornél, 1900. A ranyos
m aró t, ág. h. ev., tm ., ö. d.
Egressi Is tv á n , 1901. B udapest, izr. 

5. E lischer Pál, 1902. B udapest, ág. h. ev . 
Fáb ián  János, 1900. Sárszent lőrino, ág. 
h. ev.. tm ., ö. d.
Fend t Olivér, 1901. B udapest, r. k  , tm . 
F lam m  G yula, 1901. B udapest, izr. 
Gábor György, 1902. B udapest, izr.

10. G aray  Ödön, 1900. Kolozsvár, ág. h. ev. 
ftm .
Gerlei Ferenc, 1902. B udapest, r. k. 
Gmehling R óbert, 1901. B udapest, u n it. 
Goldberger A ntal, 1902. B udapest, izr. 
H ain tz  Ödön, 1901. B udapest, r . k. 

15. H am m ersberg Géza, 1900. B udapest, 
ág. h. ev ., ism.
H aneke Rezső, 1899. Leipzig, ág. h . ev. 
H ári A ndor, 1900. B udapest, izr.,
H ári Bódog, 1901. B udapest, izr.,
H ild K ároly , 1901. B udapest, ág. h. ev. 

20. H orváth  Vilmos, 1901. B udapest, ág. 
h. ev ., tm . ö. d.
Jeszenszky Árpád, 1900, Szom bathely,
ág. h. ev.
K asz triner Iván , 1901. B udapest, izr. 
K eleti Andor, 1901. B udapest, izr. 
K eller László, 1899. B udapest, r. k. 
tm ., hadbavonult m árciusban.

25. K em ény Ist ván, 1901. B udapest, r. 
k., tm . ö. d.
Kiss László, 1901. Sopron, ág. h .e v . ,  
tm . ö. d.
K ún György, 1901. B udapest, izr. 
L ángh G yula, 1901. B udapest, ág. h. 
ev ., tm ., ö. d.
Lendl K ároly, 1901. B udapest, r. k ., 
tm . ö. d.

30. L ilien thal Dezső, 1900. B udapest, izr. 
M iltényi László, 1901. B udapest, ág. 
h. ev ., tm . ö- d.
M üller Is tv án , 1901. B udapest, izr., 
P o llák  József, 1901. B udapest, izr. 
Pongrácz Im re, 1901. B udapest, izr. 

35. R ácz Im re, 1901. R ákoskeresztúr, izr. 
R á tz  E ndre, 1901. B udapest, ref.
R ies V iktor, 1900. B udapest, izr. 
Scheiber Gábor, 1900. B udapest, izr.
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Scheim ann B éla, 1901. Budapest, izr. 
40. Soholoz A ndor, 1901. Kassa, ág. h. ev. 

tm .
Schrancz Sándor, 1900. Budapest, ág. 
h. ev., tm ., ö. d.
Sebestyén L órán t, 1901. Budapest, izr. 
Sellei Ferenc, 1902. B udapest, izr. 
Simon Sándor, 1901. Budapest, ág. h. 
ev., tm ., ö. d.

45. Solti Géza, 1901. Budapest, r. le. 
Somogyi Pá l, 1902. Budapest, izr. 
Spiegel Z oltán, 1901. Budapest, izr., 
ö. d.
Starnberger Sándor, 1901. B pest,izr. 
S trausz  László, 1901. B udapest, izr. 

50. Szalay László, 1902. Szeged, ág. h. 
ev., tm ., ö. d.
Szávozd M iklós, 1901. Kálózd, izr. 
Szilárd Z oltán, 1901. T ótkeresztúr, izr , 
tm . 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 tv á n , 1900. B udapest, izr. 
Vidos E lem ér, 1902. B udapest, izr. 
W am oscher László, 1901. Zombor, izr. 
W olfinger P á l, 1902. B udapest, izr. 

60. Zelewski O ttó , 1902. B udapest, ág. 
h. ev. ö. d.
Z erkovitz A ndor, 1900. B udapest, r. k. 
Zoltán György, 1901. Budapest, izr.

M a g á n ta n u ló :
F littn e r János, 1900. B udapest, ág. h. ev.

Évközben k im a r a d t:
B arta  E rv in , 1900. R iga, ág. h. ev., ism.

VII. OSZTÁLY.

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

5. Berger A ndor, 1900. Budapest, izr., ö.d. 
B latn iczky Pál, 1900. Zólyom, ág. h. 
ev., tm .
B rück K áro ly , 1900. Budapest, izr.

Chátel R udolf, 1900. B udapest, ág. 
k. ev ., ö. d.
D etre P á l, 1900. Budapest, izr.

10. Duka Ferenc, 1900. Brassó, ág. h. 
ev.,
Egger Iv á n , 1900. Budapest, izr. 
F ab in y i Géza, 1900. Budapest, ág. h. 
ev., tm ., ö. d.
Fenyves B éla, 1900. Budapest, izr. ö. d. 
F ischer Is tv á n , 1900. B udapest, izr. 

15. F reund  S ándor,'1900 Szom bathely, izr. 
G lücklich G yula, 1899. B udapest, izr. 
H irsch Is tv á n , 1900. B udapest, izr. 
Hollós Pál, 1900. Budapest, ref. 
K andó K álm án , 1900. Budapest, ref. 

20. K laá r Vilmos, 1899. Bpest, ág.h.ev., ö.d. 
K ovács György, 1900. B udapest, izr. 
K örm endi Ferenc, 1900. Budapest, izr. 
K un M ihály, 1900. Budapest, izr. 
Lenkei Andor, 1900.Budapest, izr., tm ., 
ö. d.

25. Liszka László, 1900. Salgótarján , ág. 
h. ev.
Lukács Sándor, 1900. Budapest, izr. 
Lübke L ó rán t, 1900. Bpest, ág. h. ev. 
Mráz G usztáv, 1900. Szielnicz, ág h 
ev., tm ., ö. d.
N em ényi Im re, 1900. Budapest, izr. 

30. Pfaliler József, 1900. Budapest, ág.h.ev. 
t. m., ö. d.
Rosenberg G usztáv, 1900. Budapest,izr. 
R ust Béla, 1900. B udapest, izr. 
Schlichter Ferenc, 1901. Budapest, izr. 
Schuster A ndrás, 1900. R ákosliget, ág. 
h. ev.

35. Soltész G áspár. 1901. Budapest, izr. 
Somogyi Endre, 1900. Óbecse, izr., ö. d. 
Springut Jenő , 1900. Budapest, izr. 
Stein Aurél, 1900. Budapest, izr., ö. d* 
Steiner L ajos, 1900. Budapest, izr 

40. S teiner Pál. 1900. Berzencze, izr. 
Steinitz  Im re, 1900. Budapest, izr. 
S titn iezky  János, 1900. Budapest, ág. h. 
ev., tm . ö., d.
S trasser János, 1900. Budapest, izr. 
Székács B éla, 1900. Budapest, izr.

45. Szilágyi György, 1900. Bpest, ref., ftm. 
Szurday Is tv á n , 1900. Budapest, izr.



Tinschm idt Em il, 1900. Tápiósüly, ág. 
h. ev ., tm ., ö. d.

50. V ajda Miklós, 1900. B udapest, ref. 
Varga László, 1900. Budapest, izr. 
Vilcsek Béla, 1900. Budapest, izr., 6. d. 
Weisz Jenő, 1900. Budapest, izr., ö. d.

M agán tanu lók:
B lum enau Im re, 1900. Budapest, ág. 
h. ev.
B inét György, 1901. Gödöllő, izr. ítm . 
G rünw ald  Andor, 1900. Budapest, izr.

Évközben k im a ra d t:
55. F a rk as E lem ér, 1901. Budapest, ref.

VIII. OSZTÁLY.

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

5. D onáth Is tv án , 1899. Budapest, izr. 
E rdei Sándor, 1899. Hom onna, izr., 
tm .
Farkas György, 1899. T ápiósáp, r. k. 
m arót h i Fürst Sándor György, 1899. 
B udapest, izr., ö. d.
Gerber Árm in, 1899. Budapest, izr. 

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. K eller T ibor, 1899. Budapest, izr., ö. d. 
Kiss K álm án, 1899. Sopron, ág. h. 
ev ., tm ., ö. d.
Kozm a László, 1899. B udapest, izr.

K repuska Is tv á n , 1899. B udapest, ág. 
h. ev.
K u tlik  Rudolf, 1898. Lstvánhuta (Sze- 
pes m.), ág. h. ev., tm ., ö. d.

20. László Im re, 1899. Bpest, izr., tm ., ö. d. 
L ep ter Jenő, 1899. Gödöllő, ág. h. ev. 
M arek L óránt, 1899. B udapest, r . k. 
M árton György, 1899. B udapest, izr. 
M arton Miklós, 1899. Bpest, izr., ö. d. 

25. Molnár T ibor, 1899. Budapest, izr. 
Nagy Sándor Pál, 1899. B udapest, izr. 
Báró Ohrenstein György, 1898. B u d a 
pest, izr.
P a tak i Ferenc, 1899. Budapest, izr. 
Pigler Andor, 1899. B udapest, ág. 
h. ev.

30. Poós Ferenc, 1899. B udapest, ág. h. 
ev., tm ., ö. d.
R ados József, 1899. Budapest, ág. h. 
ev., tm ., ö. d.
Rubel Béla, 1899. Budapest, izr., ö. d. 
Schirger Géza, 1899. B udapest, ág. h. 
ev., ftm .
Schmidt H enrik , 1899. B udapest ág. h. 
ev., tm ., ö. d.

35. Schwarz K ároly, 1899. B udapest, izr. 
Simon Ferenc, 1898. Budapest, ág. h. 
ev., tm ., ö. d.
Somogyi József, 1899. B udapest, ág. 
h. ev.
Surányi Gyula, 1899. B udapest, izr. 
Szent he Lajos, 1899. B udapest, ref. 

40. Török Zoltán, 1899. G yergyótölgyes, 
r. k.
Van den E ynde Lucien, 1899. B u d a 
pest, r. k.
Zoltán Is tv án , 1899. B udapest, izr.

M agántanulók:
L adányi Miklós, 1900. B udapest, izr. 
R akonitz  Jenő, 1899. B udapest, izr. 

45. T óth László, 1897. Budapest, ág. h. ev .

ö /

i



XII. A ro m á n  b etörésk or  E rd élyb ő l m en ek ü lt tanu ló ink .

Szüle
tési év Szülőhely Vallás

Honnan
menekült

I  a . osztály

Lassel H e llm uth  . . 1906 Brassó ág. h itv . ev. Brassóból
P au lin i E w a ld ......... 1906 Nagydisznód ág. h itv . ev. Nagyszebenböl
Piringer W alter . . . . 1906 Talmács ág. h itv . ev. Nagyapóidról

1 b. osztály.

A ntal L ajos ........... 1905 Lisznyó ref. Zágonból
5. G ärtn er György . . . 1903 Bukarest ág. h itv . ev. Brassóból

Nagy Z o ltán  ........... 1906 Brassó ref. Brassóból
R ohay  László ......... 1906 N agyenyed ref. Nagyenyedröl
Theil G e r h a r d ......... 1905 C sernátfalva ág. h itv . ev. Brassóból

11 a . osztály.

L eonhardt W alter . . 1905 Szentágota ág. h itv . ev. Segesvárról
10. Wohl O t tó .................. 1905 Segesvár ág. h itv . ev. Segesvárról

11 b. osztály.

Meedt M ihály ........... 1905 Kacza ág. h itv . ev. Segesvárról
Scherg K u r t ............. 1904 Brassó ág. h itv . ev. Brassóból
Schuller F r i g y e s __ 1905 Medgyes ág. h itv . ev. Medgyesről
T halgo tt E rich  . . . . 1905 Zágon ág. h itv . ev. Nagyszebenböl

I l l  a. osztály.

15. B ran tsch  H erm an . 1904 N agyapóid ág. h itv . ev. Nagyszebenböl
F ritsch  E rn ő  ........... 1904 Medgyes ág. h itv . ev. Medgyesről
K ieltsch  A rnold . .  . 1903 Nagyszeben ág. h itv . ev. Nagyszebenböl
K isch H erm an . . . . 1904 Felek ág. h itv . ev. Nagyszebenböl
B cgius E g o n ............. 1904 Szászrógen ág. h itv . ev. Szászrégenböl

20. Teutech H enrik  . . . 1903 Kolozsvár ág. h itv . ev. Brassóból
T halgo tt G erhard  . . 1904 Zágon ág. h itv . ev. Nagyszebenböl

I l l  b. osztály.

Netoliczka W alter . . 1904 Brassó ág. h itv . ev. Brassóból

7 F a .  osztály.

B riebrecher Pál . . . 1903 Nagyszeben ág. h itv . ev. Nagyszebenböl
Girscht E rn ő  ......... 1902 Segesvár ág. h itv . ev. Segesvárról

25. K rausz  F é lix  ........... 1903 Szászsebes ág. h itv . ev. Szászrégenböl
L eonhard t O ttó  . . . 1903 Segesvár ág. h itv . ev. Segesvárról
N ikesch G usztáv  . . . 1901 Nagyszeben ág. h itv . ev. Nagyszebenböl
Reim esch R aym ond. 1903 Brassó ág. h itv . ev. Szászrégenböl
R ich te r F e ren c ......... 1903 Kassa ág. h itv . ev. Nagyszebenböl

1 V b. osztály.

30. E rn st H e llm uth  . . . 1903 Feketehalom ág. h itv . ev. Nagyszebenböl
K un tz  G yula ........... 1902 Szászsebes ág. h itv . ev. Szászsebesről
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Szüle
tési év Szülőhely

.
Vallás Honnan

m enekült

M eedt János ........... 1903

I1

Kacza ág. h itv . ev. 1 Segesvárról
P ir inger O t t ó ........... 1902 Szentágota ág. h itv . ev. Nagyszebenből
P la ttn e r  E r ic h ......... 1902 Szelindek ág. h itv . ev. Nagyszebenből

35. Schuschnig János . . 1903 Nagyszeben ág. h i tv . ev. Nagyszebenből
Theil E rv in ............... 1902 Csernátfalu ág. h itv . ev. Brassóból
Weisz E r h a r d ........... 1901 Sövénység ág. h itv . ev. Segesvárról

V. osztály.

B rantsch  K ároly . . . 1902 Nagyapóid ág. h itv . ev. Nagyszebenből
D achler H ellm uth . . 1902 Nagyszeben ág. h itv . ev. Nagyszebenből

40. D ahin ten  E rv in  . . . 1902 Szászsebes ág. h itv . ev. Szászsebesről
H ager F rigyes........... 1901 Szentágota ág. h itv . ev. Nagyszebenből
K leverkaus K ároly . 1901 Brassó ág. h itv . ev. N agyszebenből
Kloess György . . . . 1902 B udapest ág. h itv . ev. Nagyszebenből
Scherer Frigyes . . . . 1902 Nagyszeben ág. h itv . ev. Nagyszebenből

45. Werz Róbert ........... 1902 Sarajevo ág. h itv . ev. Brassóból

VI. osztály.

B raisch  G erhard . . 1900 Medgyes ág. h itv . ev. Medgyesről
B randsch R ichard  . 1901 Medgyes ág. h itv . ev. Medgyesről
E rn st Siegfried......... 1901 Feketehalom ág. h itv . ev. Nagyszebenből
G altz G e rh a rd ......... 1901 Brassó ág. h itv . ev. Brassóból

50. Roll E r v i n ................ 1900 Brassó ág. h itv . ev. Brassóból
R osier K ároly . . . . 1900 Szászrégen ág. h itv . ev. Nagyszebenből

V II . osztály.

B riebrecher József . 1899 Nagyszeben ág. h itv . ev. Nagyszebenből
Góber Márton ......... 1899 Szászvulkány ág. h itv . ev. Brassóból
Orendi K á r o ly ......... 1900 Szászherm ány ág. h itv . ev. Brassóból

V i l i .  osztály.

55. Bolesch R e z s ő ......... 1899 Brassó ág. h itv . ev. Brassóból
Bömches Sándor . . . 1897 Brassó ág. ev. h itv . Brassóból
F ab ritiu s  Ernő . . . . 1899 Brassó ág. h itv . ev. B rassóból
Ja h n  K ároly ; ......... 1899 Brassó ág. h itv . ev. B rassóból
K eleti Vilmos ......... I  1899 Budapest izr. B rassóból

60. Lexen O ttó ................ 1899 Brassó ág. h itv . ev. Brassóból
R o th  K ároly ........... 1899 Wien ág. h itv . ev. N agyszebenből
Servatius Gerhard . . 1899 Brassó ág. h itv . ev. Brassóból
Sim on Gyula ........... 1899 Segesvár izr. Segesvárról
T eutsch  G y u la ......... 1899 Brassó ág. h itv . ev. Brassóból

65. W olíf O s z k á r ........... 1899

I

I I

Szászsebes ág. h itv . ev.

i

Segesvárról

I I



X III .

ÉRETTSÉGI VIZSGÁLATOK.

Besorozott tanítványaink érettségi vizsgálataira vonatkozó ada
tainkat évi jelentésünk 9. pontja alatt közöljük. A május hó 29., 30., 
81. napján tartott rendes érettségi vizsgálatra eperjesi Scholtz Gusztáv 
püspök úr helyettese gyanánt elnökül Kaczián János esperes urat 
küldte ki.

E vizsgálatra 21 rendes és 2 magántanulónk jelentkezett, tehát 
a jelentkezők száma 23 volt.

A május hó 18., 19. és 21. napján tartott írásbeli érettségi vizs
gálat tételei a következők voltak :

A magyar irodalomból: A lélekrajz Arany János költészetében.
A latin nyelvből: Cicero, In Verrem actio II. lib. IY. cap. 

LII. (Unius etiam urbis . . . adiungitur et continetur.)
2Mennyiségtanból: Ábrázoljuk az y = ----— 2 és az

2 7y =■ -g- x 2 ---- — a;+  10 függvényeket, határozzuk meg szélső érté

keiket. Számítsuk ki a függvények által meghatározott görbék metszés
pontjainak coordinátáit és az általuk bezárt területet.

Adva vannak a háromszög három oldalának egyenletei: 
a:+  3 ? / =  42, 4 x — 3 j / = 3 ,  3 *  — y =  6. Keressük meg a csúcs
pontok coordinátáit. a háromszög köré irható kör egyenletét, közép
pontját és sugarát. Határozzuk meg ezen kör és a háromszög terü
leteinek különbségét.



X I V .  AJ
A tanulók statisztikai kimutatása.

Osztály

A tanulók létszáma A tanulók vallása

Beiratkozott 

rendes | maján-
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Tandíj
m entes r. 

tanuló
Rendes és m agántanulók Menekültek

tanuló egész fél ág.
h.ev. ref. unit. r. k. g.k. izr. ág.

h.ev. ref. unit. r. k. g.k. izr.

I  A. 60 3 6 69 3 3 4 62 4 9 25 3 __ __ __ 35 5 __ __ __ — i 69

I B . 60 1 7 68 5 2 1 — 62 6 3 17 ' 7 — 2 1 34 4 3 — — — 68

I I  A. 56 -) 2 60 2 - — — 58 3 3 12 5 — 3 — 38 2 — — _ — — 60

I I  B. 52 2 4 58 4 — 1 — 53 4 3 15 4 — 4 — 31 4 — — — — 58

I I I  A. 46 1 7 54 7 1 — 46 6 — 12 7 6 — 22 7 — — — — __ 54

I l l  B. 55 3 1 59 1 — 2 — 56 8 4 20 6 4 1 27 1 — — — — — 59

IY  A. 41 7 50 7 i i 41 4 — 17 2 — 1 — 23 7 __ — — 50

IV  B. 40 — 8 48 8 — — — 40 3 2 8 2 7 — 23 8 — — — — — 48

V. 55 3 9 67 8 1 — — 59 5 i 17 4 1 5 — 31 9 — — — — 67

VI. 62 2 6 70 6 i — 63 15 i 19 2 1 9 — 33 6 — — — — — 70

V II. 52 3 3 58 3 — i — 54 7 2 13 5 — - — 37 8 — — — - 58

V III . 42 3 11 56 11 - - — 45 8 1 14 2 — 4 — 25 9 — — — 2 56

Összesen 621 25 71 717 65 6 12 i 639 73 29 189; 49 2 45 2 359 65 3 - 3 717



62

X I V .  B)
A  t a n u l á s  e r e d m é n y e .

a) K endes tanulók.

Osztály
Lét-

Je les Jó
Elég- Egy Két Több Osztá

lyoz
ta to k

Nem
osztá-

szám séges
tárgyból elégtelen

lyoz-
ta to tt

I  A. 59 6 19 17 6 9 2 59
I B . 61 16 23 11 4 4 1 59 2
I I  A. 56 5 17 15 7 10 1 55 1
I I B . 51 10 17 13 S 2 1 51 —

I I I  A. 44 6 12 14 3 6 3 44 —

I l l  B. 53 10 12 14 6 8 3 53 —

IV  A. 39 6 11 12 6 3 1 39 —
IV  B. 40 9 15 13 3 — — 40 —

V. 56 7 IS 17 7 6 — 55 1
V I. 62 13 29 16 3 — 1 62 —

V II . 51 9 15 21 3 3 — 51 —

V III . 42 14 15 13 — — — 42 —

Ö ssz e se n 614 111 203 

b ) M

176

[ a g á n t

56

a n  u ló l

51

z.

13 610 4

I  A. 3 1 1 i 3
I B . 1 — 1 — — — — 1 —

I I  A. °2 — 1 1 — — — 2 —

I I  B. 2 1 1 — — — — 2 —

I I I  A. 2 ■--- — 2 — — — 2 ---

I l l  B. 3 1 1 — — — 1 3 —

IV  A. 2 1 1 — — — — 2 —
IV  B. — — — — — — — — —
V. 3 — 3 — — — — 3 —

VI. 1 — 1 — — — — 1 —

V II. 3 — 1 1 — — — 2 1
V II I . 3 1 1 1 — — — 3 —

Ö sszesen 25 5 11 6 —  ■ i 1 24 1



XV.

TUDNIVALÓK.

I. Beiratások az 1917—1918. iskolai évre. A jövő évi behatásokat 
következő napokon fogjuk eszközölni : június 4., 5., 6. Az I. osztályba 
június 4.-én írtunk be ; és pedig reggel 8—10-ig csak protestáns tanu
lókat és valláskülönbség nélkül azokat, akik az elemi iskola IV. osztá
lyát a Deák-téri evangélikus iskolában végezték. Június 4.-én délelőtt 
10—12-ig a II—III. osztályba ; június 5.-én az IV—VIII. osztályba ; 
június 6.-án II—VIII. osztályba. A községi és magán elemi iskolák 
tanulóit az I. osztályba június, 21. és 22. napjain írjükbe.

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 
«behatási törzslapot» pontosan kitölteni s a behatáskor benyújtani. 
(E törzslapok az osztálytanároknál vehetők át.)

Szeptember 1.-én d.e. 8 órakor tartjuk a javító-, szeptember 8.-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. Tandíjmentességi szabályzat.
1. Tandíjmentességért folyamodhatnak : a) oly ág. hitv. ev., ref. 

és unit. vallású tanulók, akik szegénységüket hiteles hatósági bizonyít
vánnyal igazolják és akiknek iskolai bizonyítványában az elégségesek 
száma nem több, mint a jók és jelesek száma együttvéve és akiknek a 
magaviseleté is jó ; b) oly nem protestáns tanulók, akik a 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.

8. A 32 K behatási díjat a tandíjmentes tanulóknak is meg kell 
fizetniük.

4. A szegénységi és iskolai bizonyítvánnyal felszerelt és a kép-
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viselőtestülethez intézett kérvényeket legkésőbb szeptember 15.-ig, 
illetve február 15.-ig kell az igazgatónak átadni.

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 elengedésében 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 féltandíjmentes 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 behatási- és tandíjat.

III. A tandíj összege.
1. Tandíj fejében azon ág. hitv. 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 vallású 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 vágy a rendes, mint a magántanulóknak két részlet
ben kell lefizetniük. Első felét (35., 38, illetve 75 koronát) a beiratkozás 
alkalmával, 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.



XVI.

AZ 1 9 1 7 -1 918-IKI ISKOLAI ÉVBEN 
HASZNÁLANDÓ TANKÖNYVEK.

A jövő tanévben ugyanazokat a könyveket fogjuk használni, 
melyeket az idén is használtunk. Változások csak a következőkben 
lesznek :

A Kis énekeskönyv helyett egyházi énekhez minden osztályban 
a Keresztyén Énekeskönyvet használjuk a hozzá tartozó Dallamos 
könyvecskével.

IV. osztályban. Góbi I. Stilisztika és verstan helyett Zlinszky 
A. Stilisztika. Endrei-Szele Kémet Nyelvkönyv-ének 1. köt. helyett a 
II  kötet.

V. osztályban. Batizfalvy-Bereczky Bibliaismertetés helyett: 
Bereczky, A keresztyénség megalapításának története.

VII. osztályban. Cserép helyett Hittrich, Bómai régiségek; Hittrich, 
Görög régiségek.

VIII. osztályban. Hittrich helyett Cserép, Bómai régiségek. 
Elmarad Hittrich, Görög régiségek.

I—IV. osztályban. Világi énekhez : Lovas L. Elméleti és gyakorlati 
Énekkönyv polg.- és középiskolák I —II. osztálya számára.

É rtesitíi 1 0 1 6 -  1917. é v rő l .
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