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IGAZSÁG ÉS SZABADSÁG.

Ünnepi beszéd. Az egyházjavítás négyszázados évfordulóján 
m ondotta Bereczky Sándor.

Kedves ifjúság! Ma van négyszázadik évfordulója Luther 
•ama nevezetes tettének, mellyel az egyházjavítás nagy művét meg
kezdette. 1517 október 31-dikén szegezte ki 95 tételét a wittenbergi 
vártemplom ajtajára s akik másnap, mindszentek ünnepén, a temp
lomba mentek, csodálkozva értették meg e tételekből, hogy Isten 
ingyen kegyelméből bűnbocsátó levelek nélkül is megbocsátja min
den hívő bűnét, ki azt szíve szerint igazán megbánja.

Luther e reformátori tanítását nyomon követték egyéb evan- 
géliomi tanításai s az övéhez hasonló szellemben tanítottak Svájc 
kiváló hithősei : Zwingli és Kálvin is. Mindé reformátorok nagy tehet
ségükkel, nagy lelkesedésükkel sok fáradalom és küzdelem között 
vallási nézeteiknek a középkori vallási tévedések védelmezőivel 
szemben végül is diadalt szereztek.

A reformáció vallási mozgalma, mely Németországban és- 
Svájcban kezdődött, csakhamar eljutott Európa többi államaiba is, 
eljutott magyar hazánkba is, és amint a kovász az egész tésztát 
áthatja, akkép hatották át és nemesítették meg a reformáció esz
méi a mi magyar népünk s általában az. emberiség egész lelkivilágát 
s nyomukban évszázadok folyamán előbb nem is sejtett magasfokú 
műveltség keletkezett.

Isten kegyelméből eljutottunk az egyház ja vitás négyszázadik 
évfordulójához. Olyan határ ez a reformáció történetében, mely 
minket elmélkedésre ösztönöz és arra figyelmeztet, hogy tekintsünk 
be kissé az egyházjavítás múltjába és tekintetünket a jövő feladatai 
felé is fordítsuk. Olyan ez a négyszázados jubileumi év a mi egyházi 
életünkben, mint a mértföldmutató kő a vándor útján. Ha egy ily 
kőhöz eljut a vándor, visszatekint megtett útjára és új erőt gyűjtve 
indul kitűzött célja felé. Minket is, kedves ifjak, ez a mai ünnep 
arra' figyelmeztet, hogy a múltba tekintve, lássuk meg, hogy melyek 
voltak azok a fő hitelvek, melyekkel a reformáció diadalmát kivívta 
s melyekből a reformáció áldásai mindazokra a népekre kiáradtak,
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melyek a reformáció igazságai mellett mindvégig híven kitartottak ; 
és lássuk meg a jövőbe tekintve, hogy melyek azok az eszmények, 
melyekre nékünk, az evangéliom híveinek, törekednünk kell, ha a 
dicső hithősök méltó utódainak, a reformáció igaz híveinek akarunk 
bizonyulni.

Előbb azonban halljuk meg azokat a szent igéket, melyek, 
mai elmélkedésünk alapjául szolgálnak. írva találjuk azokat János 
evangéliomának 8-dik része 81. és 82. versében :

«Ha ti megmaradtok az én beszédemben, bizonnyal az én tanít
ványaim vagytok, és megismeritek az igazságot, és az igazság sza
badokká tesz titeket.»

A felolvasott szent igéket Krisztus Urunk a benne hívőknek 
mondotta. Kétféle kincset ígért tanítványainak, kik beszédében meg
maradnak. E kétféle szellemi kincs : az igazság és a szabadság. Az 
igazság a kiművelt értelem birtoka, a szabadság a kiművelt akarat- 
tehetség tulajdona. Krisztus Urunk felolvasott igéiben találjuk meg 
a feleletet arra a feltett kérdésre, hogy melyek a reformáció fő h it
elvei és melyek azok az eszmények, melyekre nékünk, az evangéliom 
híveinek törekednünk kell.

A reformáció igazságot és szabadságot szerzett az embereknek. 
Mindaz a jó, áldás, szellemi kincs, ami a reformációból az emberi
ségre kiáradt, ebből a két elvből magyarázható, ebbe a két eszmébe 
foglalható össze : igazság, szabadság.

1.

Igazság. Megismeritek az igazságot, mondá az Üdvözítő. 
Igazság, te mennyei fény 1 Mennyire vágyódik az emberi lélek teutá- 
nad. Mint a napimádó a nap felé, akkép tekint vágyódva tefeléd 
az emberi lélek. De amint az emberi szem az égő napba nem tekint
het, akkép nem képes az ember a maga erejéből téged tisztán meg
ismerni !

a) Hosszú századokon át kereste az ember az igazságot ; igye
kezett megfelelni a lét nagy kérdéseire : honnét vagyunk? miért 
vagyunk? miképen éljünk? mire törekedjünk? De az emberek soká 
sötétségben bolyongtak, az igazságot hiába keresték, meg nem talál
ták ; sőt sokan ki is jelentették, hogy az igazságot nem is fogják 
az emberek soha megismerni. Pilátus, a szofisták tanítványa, kétkedő 
lélekkel mondá : Micsoda az igazság?

Krisztusban megjelent a földön a mennyei világosság és az embe
rek leikéből elűzte a sötétséget. Azt mondá az Üdvözítő : Én vagyok 
a világ világossága, aki engem követ, nem jár a sötétségben, hanem
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övé lesz az élet világossága. Krisztus megtanította az embereket 
az igazság ismeretére, kijelentette : Én azért születtem és jöttem 
a világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról.

A középkor folyamán azonban elhomályosult a Krisztusban 
megjelent igazság, elhomályosult Isten igaz ismerete ; az isteni 
tudomány helyét emberi tudomány foglalta el, az isteni intézmények 
helyébe emberi intézmények léptek. Az emberek nem találták meg 
az Istenhez vezető helyes útat, s nem tudták, hogy mi kép lelhetnének 
kedvességet az Űr előtt. Az Űr azonban újból megszánta a tévelygő 
embereket, újból monda : Legyen világosság! és az idő teljességében 
kegyelméből elküldötte a reformátorokat, hogy általokaz embereket 
az igazság ismeretére újból megtanítsa.

A reformátorok semmi új tudományt nem hirdettek, ismere
teik nem emberi bölcsességből eredtek, hanem ők az isteni kijelentés, 
a krisztusi tudomány forrásához : a Szentíráshoz fordultak s min
den ismeretüket, mellyel a nagy lelki megújulást előidézték, a Szent
írásból merítették. Hirdették s egyik fő hitelvvé tették azt az igaz
ságot, hogy hitünknek egyedüli zsinórmértéke, életünknek egyedüli 
szabályozója a Szentírás, semmi egyéb hitforrásra, semmi egyéb 
életszabályozóra szükségünk nincs, mert amit a keresztyénnek 
hinnie kell és amit élete szabályaiból tudnia kell, mindarra nézve 
elég felvilágosítást nyújt néki a Szentírás.

De melyik az az igazság, melyet a reformáció világosságra hozott? 
Mi az igazságnak az a tartalma, mely mint a nap eloszlatja az éjszaka 
sötétségét, elűzi a lelki sötétséget s világosságot áraszt az ember 
lelkivilágába? A keresztyén hit igazságait az istenfiúság szóba 
foglalhatjuk össze. A keresztyén vallás az istenfiúság vallása. A ke
resztyén igazság tartalma az a hit, hogy mi Isten gyermekei vagyunk. 
Hisszük, hogy Isten, a szerető mennyei Atya, elküldötte fiát a földre, 
hogy az embereket Isten gyermekeihez illő életre vezesse, hogy 
mint szerető gyermekek teljes bizodalommal forduljanak szerető 
mennyei Atyjokhoz. Az Isten iránti gyermeki szeretetből követ
kezik, hogy egymás iránt testvéri szeretettel tartozunk és ember
társainkat úgy kell szeretnünk, mint magunkat. Isten és ember 
között Krisztus az egyedüli közbenjáró s általa mi is Isten gyermekei 
lehetünk; aki benne hisz, el nem vész, hanem örök életet nyer. 
És az Istenről mint mennyei Atyánkról és Krisztusról mint üdvözí
tőnkről szóló tudomány az az igazság, melyet a reformáció hívei 
mint mennyei tudományt, mint égi fényt a Szentírásból megismertek.

A Szentírás szabad vizsgálata, a vallási igazságok szabad hir
detése kihatott az ismeretek egész világára, a tudományos vizsgála
tokra, a tudományos ismeretek s igazságok szabad hirdetésére is.
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A reformáció a világi tudományok igazságait is terjesztette iskolái
ban és a lelki világosságot terjesztő nemzeti irodalomnak is a refor
máció hívei voltak a legbuzgóbb művelői. Tehát az a magasfokú 
műveltség, mellyel korunk dicsekszik, elsősorban az igazságot hir
dető reformáció érdeme, az egyházjavítás gyümölcse.

Kedves ifjak! amikor ti korunk szellemi fel világos ultságát 
látjátok és az igazság győzelmének és uralkodásának örven
deztek, ne felejtsétek, hogy mindé meglepő siker a reformáció 
négyszázéves küzdelmének eredménye. Mindez titeket a refor
máció igazságához: a krisztusi igazsághoz való buzgó ragaszko
dásra lelkesítsen

b) De mintha a mi ünnepi örömünkbe valami üröm is 
vegyülne. Krisztus azért jött hozzánk, a reformációnak az volt a 
célja, hogy az embereket boldogokká tegye, nékik lelki békét és nyu
godalmat szerezzen. És mi most körülöttünk mindenütt békétlen
séget, viszályt, háborút, nyugtalanságot, fájdalmat és siralmat 
látunk. Isten csodás kegyelnie velünk van a háborúban, de mi érez
zük, hogy e nagy világégés az emberi bűnösségnek egy újabb bizony
sága. Mindnyájan érezzük, hogy nem kellene ennek így lennie. Azt 
hittük, hogy rég kiemelkedtünk már abból a kezdetleges állapotból, 
melyet e szókkal jellemeztek: bellum omnium contra omnes, mely
ben mindenki harcolt mindenki ellen. És most azt kell látnunk, hogy 
az emberek visszaestek a régi lelki sötétségbe, a régi tudatlanságba, 
mert különben mikép történhetnék meg, hogy a műveltnek mondott 
keresztyének, élükön a protestáns nemzetek, a világtörténet leg
véresebb harcát vívják egymás ellen.

Ismét valami hiba van a mi keresztyénségünkben, a protes
táns népekében is ; ismét reformációra, ismét mennyei világosságra 
van szükség, mely az elvakult lelkeket új fénnyel töltse be. Hol 
keressük a baj forrását és hol leljük meg orvosságát? A baj oka 
ugyanaz, ami a reformáció előtti időben volt. Sokak lelkében ismét 
emberi tudomány foglalta el az isteni tudomány helyét, sokan 
ahelyett, hogy a fent levőket keresnék, tekintetüket csak az alant 
levőkre irányítják. Az emberek egyoldalúan csak az értelmet művel
ték és elhanyagolták a szívnek, érzelem világának megfelelő 
kiművelését. Az anyagias életfelfogás lidércfénye félrevezette az 
embereket, sokan csak az anyagi javakat ismerték el igaz értéknek 
és csak azok megszerzésére fordították minden igyekezetüket. Azt 
gondolom, megközelítem az igazságot, ha azt állítom, hogy nap
jaink világpusztító háborújának legfőbb és végső okát az anyagi 
javak túlzott szeretetében találhatjuk meg. S hol van az orvosság 
mindé bajra? Sehol másutt, mint az igazság megismerésében.
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Kedves ifjak az embereknek ismét reformálmok kell magukat. 
Reformálniok kéll gondolkodásukat, életfelfogásukat, reformálniok 
kell szívüket. Vissza kell ismét térniük a Szent írás hoz, vissza kell 
ismét térniük Krisztushoz, a krisztusi igazsághoz, a keresztyén vallás 
legszebb gondolatához, az istenfiúság eszméjéhez. Ez eszme szerint 
mint egy mennyei Atyának gyermekei egymás iránt testvéri szere
tettel tartozunk, szeretnünk kell egymást, szeretnünk kell ellensé
geinket is, mint magunkat. Mindig szemünk előtt kell tartanunk 
Krisztus tanítását : Arról ismerik meg az emberek, hogy az én 
tanítványaim vagytok, ha egymást szeretitek. Ebben a krisztusi 
igazságban : a felebaráti szereidben van a mi mai bajainknak egye
düli orvossága.

Legyen azért, kedves ifjak, a ti eszményetek, amelyre töre
kedtek, a krisztusi igazság, amely nem más, mint a lelki világosság, 
az istenfiúság, az emberszeretet. Amint a nap nemcsak világosságot 
áraszt ránk, hanem meleget is, akkép néktek a Krisztusban felismert 
igazságot éltetek elvévé kell tennetek, hogy az mint felebaráti 
szeretet szíveteket meleg érzéssel töltse meg és általa magatok is 
boldogok lehessetek és másokat is boldogokká tehessetek!

2 .

Megismeritek az igazságot és az igazság szabadokká tesz tite
ket, mondja mai szent igénkben az Üdvözítő. Az igazság mellett a 
második elv, mely a reformációval diadalmaskodott, a szabad
ság elve.

Szabadság, te égi eszmény! Téged keres, kutat az emberi 
lélek, véres zászlóidat szerte hordták a földön s a legjobb és leg
derekabb emberek haltak érted vértanúi halált. Édes testvére vagy 
te az igazságnak, a ki titeket megismer s megszeret, életbe, halálba 
követ titeket!

a) Az igazság szabaddá teszi az embereket. Midőn Krisztus 
mai szent igénkben szabadságról szól, elsősorban a bűnből való 
szabadulásra gondol. Az az igazság, hogy Isten szerető mennyei 
Atyánk, a bűnből való szabaduláshoz vezet minket, mert meg
győződünk ebből az igazságból, hogy Isten atyai szeretetből nekünk, 
bűnösöknek bűneinket egyszülött fiának érdeméért kegyelmesen 
megbocsátja, ha mi bűneinket megbánjuk és hisszük, hogy Krisztus 
érettünk is született, szenvedett és meghalt. Ebből a krisztusi taní
tásból alakult ki evangéliumi egyházunknak az az elve, melyet hit 
általi megigazulásnak nevezünk, mely szerint Pál apostollal azt 
yalljuk : Az ember hit által igazul meg, a törvény cselekedetei nélkül.
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A reformáció az istenfiúság eszméjéből eredő szabadság evan
géliumi elvét az egyházi életben is alkalmazta. Az addig követelt 
vak engedelmesség helyébe a személyes és szabad vallásos, egyházias 
élet lépett. A reformáció a híveket nem tekintette kiskorúaknak, 
kiket gyámság alatt kell tartania, hanem az egyetemes papság 
bibliai elve alapján a híveknek, mint Isten egyenlő jogú gyermekei
nek egyaránt jogot adott a Szentírás szabad vizsgálatára és az egy
házi ügyekbe való beleszólásra.

A vallási és egyházi szabadsággal együtt járt a 'polgári szabad
ságra való törekvés és a társadalmi elválasztófalakleáöntése, melyek 
a különböző osztályok fiait egymástól eltávolították. A magyar 
valláshősök: Bocskay, Bethlen, a Bákócziak, midőn a vallás-
szabadságért küzdöttek, egyszersmind a magyar nemzet jogait, 
szabadságát és alkotmányát is védelmezték. A reformáció szabaddá 
tette az útat a nép fiai előtt, hogy kiművelődjenek és a legmagasabb 
méltóságokba is eljussanak. Ez az út előbb csaka magasabb osztályok 
fiai előtt nyílt meg.

Kedves ifjak! A szabadság iránt való lelkesedés a ti szívetekbe 
épúgy be van oltva, mint az igazságra való törekvés. Igyekezzetek 
mindenekelőtt a bűn rabságából megszabadulni, mert a szabadság
nak legnagyobb ellensége a bűn, amint Krisztus Urunk mondja 
mai szent igénk folytatásában : Bizony mondom néktek, hogy
mindaz, aki bűnt cselekszik, szolgája a bűnnek. Ki lelkesednék az 
egyházi, polgári és társadalmi szabadságért inkább, mint a tanult 
ifjú? A szabadságban azért, melyre Krisztus titeket megszabadí
tott, megálljatok s ne kötelezzétek meg magatokat szolgaság igájá
val, mondja Pál apostol. Az evangéliumi egyház a szabadság egy
háza, örvendezzetek és adjatok hálát Istennek, hogy ez egyház 
szabadságában nevekedhettek. Legyetek mindenkor hívek ez evan
géliumi szabadsághoz, ebben megálljatok, ettől sem élet, sem halál, 
sem magasság, sem mélység, sem jelenvalók, sem következendők 
titeket soha el ne szakítsanak!

b) Szabadságban élni azonban nem könnyű dolog. A szabad
ság könnyen túlzásokba ragadja az embert. A szabadság könnyen 
szabadossággá, féktelenséggé válik. A szabadosság és féktelenség 
pedig már bűnbe vezet. A mindennapi életben mily sok példát lát
hatunk a szabadsággal való visszaélésre ! Az emberek szolgaságtól 
félnek s könnyen féktelenségbe esnek. Charybdist kerülik és Scyllába 
ütköznek. Az az ember tragédiája, hogy míg egy-egy felismert igaz
ságra teljes erejével törekszik, könnyen túlzásba téved s az egyik 
szélsőségtől való szabadulás vágyától ragadtatva, könnyen äz ellen
kező szélsőségbe esik. Csak egy példát említek napjaink történeté
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bői. A protestáns egyházban levő nagy szabadságból következett, 
hogy benne sok kisebb-nagyobb testvéregyház keletkezett. Ez még 
nem volna hiba. De az már hiba és a szabadsággal való visszaélésr 
hogy egyes protestáns egyházak annyira elváltak egymástól, hogy 
teljesen megíelejtkeztek a köztük levő testvéri kapcsolatról és most 
e világrendítő háborúban szomorú szívvel kell látnunk, hogy a 
fejlődés, a műveltség legmagasabb fokán levő' protestáns nemzetek 
fiai a legszenvedélyesebb ellenségekként állanak egymással szemben. 
Nem volna szabad ennek így lennie.

A szabadság mindig csak korlátok között maradhat meg. És 
mi a szabadságot korlátozó hatalom? Nem más, mint Isten akarata, 
a legfőbb keresztyén eszme, a legnagyobb keresztyén erény : a fele
baráti szeretet. Szabad csak az az ember lehet, aki a felebaráti 
szeretet törvénye szerint magát korlátozni képes. A szeretet ugyanis 
mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr.

Luther könyvet írt a keresztyén ember szabadságáról. Ebben a 
művében kimutatja, hogy a keresztyén ember hit által minden 
dolog szabad ura és senkinek sem alattvalója ; de azután műve 
második felében azt fejti ki, hogy a keresztyén ember a szeretet. 
által minden dolog szolgája és mindenkinek alattvalója. Krisztus 
elsősorban szeretetet kíván tanítványaitól : Űj parancsolatot adok 
néktek, hogy egymást szeressétek. Pál apostol is ekkép inti a híve
ket : A szabadságot ne adjátok a testnek bűnre való alkalmul, 
hanem szeretettel szolgáljatok egymásnak. Mert nagy keresztyén 
erény a hit és remény, de mindezeknél is nagyobb a szeretet.

Melyek tehát, kedves ifjak, a reformáció ama főelvei, amelyek
kel diadalmát kivívta? Melyek azok az eszmények, amelyekre nék
tek mint a reformáció híveinek törekednetek kell? Melyik az az 
áldás, melyet a reformáció immár négy századon át árasztott mind
azokra, kik készséggel befogadták és hozzá hívek maradtak? Ez az 
áldás, ezek az elvek, ezek az eszmények két szóba foglalhatók: 
igazság, szabadság. Az igazságot a szeretetben ismertük meg, s meg
ismertük, hogy a szabadság is csak a szeretettel együtt állhat fenn. 
Törekedjetek azért mindenkor szeretetre, a krisztusi szeretetre és 
a szeretetben meglelitek az igazságot és szabadságot is !

Kedves ifjúság! A reformáció négyszázados ünnepe vésse 
mélyen lelketekbe a reformáció krisztusi eszméit s ne engedjétek, 
hogy e magasztos nap anélkül múljék el felettetek, hogy ünnepi 
fogadalmat ne tegyetek, hogy a reformáció eszméihez, evangéliumi 
elveihez mindhalálig híven ragaszkodtok s ennek a mi evangéliomi 
egyházunknak, mely az evangéliomi eszméket tanitja, hirdeti, ter
jeszti és fenntartja, mindvégig hű fiai maradtok, mint voltak ősei
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tek. Őseitek vagyont és vért áldoztak egyházukért. Tőletek ma 
egyházunk sokkal kevesebbet követel, de azt megkívánja, hogy 
istentiszteletein buzgósággal részt vegyetek, jogait védjétek, missziói 
intézményeinek fejlesztéséhez, felvirágoztatásához anyagi és szel
lemi áldozatokkal örömest hozzájáruljatok.

Ha a reformáció mai ünnepét ily szent fogadalommal ünnepeli
tek, akkor remélhetjük, hogy az Úrnak a reformációban velünk 
közölt áldásai kísérnek titeket éltetek minden útján és ti az igazság 
és szabadság méltó örökösei lesztek az Űr Krisztus által. Ámen,



I.

ÉVI JELENTÉS.

1. Az iskolaév kezdete. Az 1917—1918. iskolaévet szeptember 
6-án nyitottuk meg és szeptember 7-én megkezdtük a tanítást. 
Szeptember 14-től kezdve a VII. kér. István-úti m. kir. állami fő
gimnázium ismét igénybe vette iskolaépületünket délutáni tanításra 
s e naptól kezdve újból 45 perces órákban tanítottunk reggel 8 órától 
12 óra 25 percig, a vendég-iskola pedig délután fél 3-tól fél 7-ig. 
Ebben az állapotban tanítottunk a karácsonyi szünetig, amikor 
az István-úti főgimnázium a katonaságtól visszakapván tágas és 
kényelmes otthonát, visszatért saját épületébe. E testvérintézet 
a háború alatt otthonát nélkülözve, súlyos helyzetben volt; annál 
inkább örültünk, midőn végre sikerült hazatérnie, hogy munkáját 
nyugodtan és zavartalan helyzetben folytathassa a hazai közoktatás 
üdvére. Tanári testületeink együttérző lélekkel iparkodtak minden 
nehézséget legyőzni s azt hisszük, hogy az együtt töltött idő csak 
erősítette közöttünk a kartársi összetartozás tudatát.

2. Változások a tanári testületben. Testületünk öt tagja van 
hadiszolgálatban. A mozgósítás alkalmával bevonultak : dr. Kliment 
Jenő, dr, Koch István és Oppel Imre. Később hivatott be katonai szol
gálatra K. Galli Lajos tornatanárunk és dr. Böhm Dezső. Dr. Kli
ment Jenő jelenleg Fossanóban van, olasz hadifogságban. Dr. Koch 
István Alessióban, Albániában teljesít szolgálatot mint tüzérszáza
dos, Oppel Imre mint tüzérfőhadnagy az olasz fronton van ; K. Galli 
Lajos hadnagy pedig Kávájában, Albániában szolgált, ahonnan 
Budapestre tétetett át. Dr. Böhm Dezső Kolozsvárott volt kato
nai szolgálatban; legutóbb azonban szabadságoltatott.

Hadban levő kartársaink óráinak egy részét, (21-et) testü
letünk tagjai vállalták el. Minthogy öt tanár teendőinek ellátásáról 
kellett gondoskodnunk, testületünkön kívül álló tanerőket kellett 
alkalmaznunk. Segítségünkre jött Góbi Imre érdemes nyugalmazott 
igazgatónk, aki az I A, IBosztályban vállalta el a latin nyelvtanítását,
II. 15-től kezdve pedig ülbrich Sándor helyett a földrajzot az IA
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osztályban. Az István-úti főgimnázium tanárai közül az idén is műkö
dött iskolánkban dr. Kurtz Sándor, aki a VII. osztályban tanította 
a latint és görögöt. A HIM osztályban a latin nyelv tanítására Bán 
Kamill helyettes-tanárt alkalmaztuk.

A testgyakorlatot az év elején egy hétig Collaud Ferenc VII. 
Barcsay-utcai áll. főgimn. tanár tanította, majd újból Ádámy Gyula 
VII. István-úti főgimn. tornatanár folytatta ; 1918 február 1-től 
pedig Prudovits Lajos a VI. kér. áll. főreáliskola tanára tanítja 
szép sikerrel heti 12 órában.

Oppel Imre kollegánk óráinak ellátására Tóth István okleveles 
rajztanárt alkalmaztuk, mint óraadó helyettes tanárt, aki a görög
pótló rajzban és mértani rajzban már második évben eredményesen 
oktatja tanítványainkat.

Dr. Bexheft Ármin hadba vonult iskolaorvosunk helyett a 
VII. osztályban az egészségtan tanítását dr. Kubacska András 
kartársunk vállalta el heti 1 órában ; az iskolaorvosi teendők vég
zésére pedig úgy, mint az előző háborús években dr. Juba Adolf 
egyet. m. tanárt kértük fel, a VII. István-úti főgimnázium iskola
orvosát.

Tavaly elhunyt dr. Hazay Olivér kollegánk helyébe iskolánkat 
fenntartó Egyházunk Nagytisztelet ű Képviselőtestülete dr. Losonczi 
Zoltánt választotta meg helyettes tanárrá, aki szeptember 1-én 
kezdte meg működését iskolánkban.

Ulbrich Sándor kartársunk a Nagytiszteletű Képviselőtestü
lettől egészségi állapota miatt február 15-től szabadságot kapott. 
Óráit Góbi Imre, dr. Kubacska András, Sulek József és Tóth István 
vállalták el.

Dr. Szolár Ferenc családjában a tanév kezdetén előfordult beteg
ség miatt óráinak ellátására dr. Kurtz Sándor, Szabó Ferenc és dr. 
Wirth Gyula István-úti kartársak és Bán Kamill vállalkoztak; 
a tanév második felében pedig dr. Kubacska András kartár
sunk tiltatott ki a családjában előfordult betegség miatt. Óráinak 
megtartására dr. Jugovics Lajos egyetemi tanársegédet, egykori 
tanítványunkat kértük fel.

A f. év április 25-én tartott bányakerületi gyűlésen dr. 
Szigethy Lajos kartársunk a kerületi tanügyi bizottság elnökévé 
választatott meg, dr. Hittrich Ödön pedig kerületi tanfelügyelővé.

3. Veszteségeink. Hősi halált halt volt tanítványaink száma 
fájdalmunkra ismét növekedett; Morhács Márton- és Szilágyi Lajossal. 
Rajtuk kívül három kedves tanítványunkat is elvesztettük. Clementisz 
Kornél VII. osztálybeli szorgalmas, derék, tehetséges tanítványunk 
1918 január 26-án halt meg. Lipták Benő V. osztálybeli tanuló pedig,
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aki csak rövid ideig volt iskolánk növendéke, miután betegsége miatt 
kilépett iskolánkból, rövid idő múlva, 1918 március 21-én meghalt. 
Sárányi Tibor VI. osztályunk magántanulója 1918 május 22-én 
halt meg. Elhunyt kedves tanítványaink szüleire mély részvéttel 
és fájdalommal gondolunk

4. Valláserkölcsi, fegyelmi, tanulmányi állapot; nyilvános tanítás. 
Az ifjúsági istentiszteleteket havonként egyszer Bereczky Sándor 
kartársunk tartotta fasori templomunkban. A protestáns ifjúsággal 
május 4-én járultunk az Űr asztalához. Más vallású tanítványaink 
is pontosan teljesítették vallási kötelességeiket.

Tanításmik menete bizonyos tekintetben nem volt oly egyen
letes, mint az előző háborús tanévekben. Szeptember közepéig egész 
órákban tanítottunk; mikor pedig az István-úti főgimnázium ismét 
hozzánk vonult be, újból 45 perces órákban tanítottunk; február 
4-től a tanév végéig újra egész órákban. A karácsonyi szünet a tüzelő 
hiány miatt előbb január 17-ig, majd később február 4-ig hosszab- 
bíttatott meg. A VII. és VIII. osztállyal azonban január 17-én meg
kezdtük a tanítást. Hideg, kihűlt épületünkben gondot okozott 
e két osztály elhelyezése. A fizikai és természetrajzi előadóterembe 
alkalmas vaskályhákat állítottunk s a termek hőmérséklete teljesen 
megfelelő volt. A VII. osztály a fizikai előadóban, a VIII. pedig a 
természetrajziban kapott helyet. A fizikai előkészületek miatt a 
Vll.-ben naponta csak 8 óra volt 8-tól 11-ig, a VIII-ban 5 óra ; az 
órabeosztás a következő volt : VII-ben vallás (evangélikus) 1,
magyar 4, német 1, latin 2, math, fizika 7, történet 8, összesen 
18 óra ; a VIII-ban : vallás 2, magyar 4, német 3, latin 4, görög 4, 
mathematika 3, fizika 5, történet 3, filozófia 2, összesen 30 óra. H it
tanóráik csak a protestáns tanulóknak voltak ezen idő alatt ; 
görögpótló irodalom és rajz, valamint az egészségtan és a torna tel
jesen elmaradt.

Február 1-től március 15-ig a VII. és VIII. osztályban hadi 
tanfolyamót rendeztünk besorozott tanítványaink részére. Ez 
alkalommal a VII-ben elmaradt 1 egészségtanóra, 1 tornaóra, 
2 órát pedig kapott a fizika, úgyhogy hetenkint 6 fizikaóra volt. 
A VIII-ban elmaradt 1 filozófia óra, 1 torna ; 1 órát kapott a fizika, 
1 órát a mathematika.

Felsőbb intézkedésre ezt a tanévet is valamivel korábban 
fejeztük be junius 15-én.

A tanulmányi idő különféle megrövidülése miatt a tananyag 
elvégzésében némi megszorítások történtek, de azért iparkodtunk 
elérni azt, hogy tanítványaink a szükséges ismereteket kellő alapos
sággal elsajátíthassák. Súlyosabb fegyelmi vétség nem fordult elő.
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Tanítványainkban iparkodtunk ápolni és megerősíteni a vallásos
ságot és hazászeretetet.

A háború alatt ebben a tanévben tarthattunk ismét nyilvános 
tanítást, minthogy ennek pedagógiai célszerűségéről több tekintet
ből meg vagyunk győződve s a jövőben is rajta leszünk, hogy az 
elkezdett módon folytassuk. Április 18-án tartott nyilvános órát 
dr. Lósonczi Zoltán a III  ̂ 4 osztályban német nyelvből, melyet az 
utána következő módszeres értekezleten tárgyaltunk.

5. Besorozott tanítványaink. 1900-ban született tanítványaink 
közül a VIII. osztályból besoroztatott 10, a Vll-ből 4. A tanfolyam 
befejeztével március 7-én megtartott hadi érettségi vizsgálatnak 
eredménye következő volt : Detre Pál jelesen érett, Freund Sándor 
jól érett, Ili is clr István érett, Schuszter András Tibor jól érett, 
Somogyi Endre jelesen érett, Springut Jenő érett, Steiner Pál érett, 
Vajda Miklós érett, Varga László érett. Egy tanuló latin nyelvből 
a folyó tanév végén főgimnáziumunkban leteendő javító érettségi 
vizsgálatra utasíttatott.

Ugyanekkor kapták meg besorozott VII. osztálybeli tanít
ványaink is osztály bizonyítványaikat, névszerint Garay Ödön, 
Hári Andor, Jeszenszky Árpád, Zerkowitz Andor. E négy tanít
ványunk felvétetett a VIII. kér. m. kir. állami főgimnáziumban szer
vezett hadi érettségi tanfolyamra.

Keller László, aki az előző évben soroztatott be, mint VI. 
osztályos tanuló, főgimnáziumunkban püspöki engedéllyel március
25., 26., 28-án magánvizsgát tett a VII. osztályról s ezután ő is 
felvétetett a VIII. kér. áll. főgimnázium hadi érettségi tanfolyamárai

6. Egészségi állapot. Tanítványaink egészsége a háborús viszo
nyok között elég kedvező volt. A fertőző betegségek nagyobb mérték
ben léptek fel, mint tavaly ; az idén a kitiltások száma 44 volt, 
míg a múlt tanévben csak 31. November 27-én a IIIB  és V. osztály 
vörheny miatt két hétre hatóságilag bezáratott ; december 17-én 
a IIIB  osztály újabban előfordult vörheny eset miatt újból bezá
ratott két hétre. Mindkét ízben kellően dezinficiáltattak a termek, 
a fertőzés eredetét azonban a leggondosabb iskolaorvosi vizsgálat 
sem derítette ki. Ragályos szembetegség nem fordult elő. A torna 
alól való felmentések az idén sem haladták meg a rendes számot 1 
Az iskolaépület tisztántartására, fűtésére és szellőztetésére állandóan 
gondot fordítottunk. Egészségi szempontból úgy, mint az előző 
háborús tanévekben, az idén is dr. Juba Adolf kísérte figyelemmel 
t a n it vén yain kát.

7. Iskolai ünnepélyek. A hagyományos egyházi és iskolai 
ünnepélyeket az idén is szokott módon tartottuk meg. A reformáció
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jubiláns emléknapját október 81-én templomunkban ünnepeltük, 
ahol Bereczky Sándor kartársunk tarto tt ünnepi emlékbeszédet. 
Ez ünnepélyt megelőzőleg főgimnáziumunk Ifjúsági Gyámintézeti 
Egylete és a Fasori 'Evengelikus Konfirmált Leányok Egyesülete 
október 29-én tartottak jubiláns estélyt iskolánk dísztermében, 
melyen nt. Kaczián János esperes úr mondott ünnepi beszédet. 
Ez estély jövedelme a Budapesten felállítandó Luther-szobor ja
vára 57Ö K 59 f volt.

Ez estélyen felülfizettek: dr. Zsigmondy Jenő 10 K, dr. Ha- 
berern J. Pál 19 K, dr. Schuszter Rudolf 19 K, Elischer Viktor 4 K, 
dr. Elischer Ottó 4 K, dr. Molnár Viktor 4 K, dr. Engel Sándor 20 K, 
Jaeobi Károly 5 K, Erős Lajos 2 K, Bereczky Sándomé 1 K, Ulbrich 
Sándomé 2 K, Novák Mórné 1 K, Rátz László 9 K, Mikola Sándor 
3 K, dr. Szigethy Lajos 2 K, Egy volt növendék 9 K, iíj. Kellner 
Ernő 5 K 50 f, Pékár János 7 K 50 f, Kunszke László 1 K, Klemen- 
tisz Jenő 1 K, Tolnay Lajos 16 K, Becht Albert 10 K, Pigler László 
2 K, VI. osztály 1 K 70 f, Lipták Benő 6 K 50 f, Farkas Mátyás 
6 K 50 f, Cbátel Andor 3 K 50 f, Nagy Endre 7 K 50 f, Lehoczky Pál 
1 K 50 f, Holitscher Géza 8 K 50 f, Lehoczky N. 2 K, Forster N. 2 K, 
Navratil E. 2 K, Blumenau Imre 10 K, Flittner János 4 K, László

November 2-án gyászünnepélyt rendeztünk az elesett magyar 
katonák emlékére : az ünnepi beszédet Kovács János kartársunk 
tartotta. Ez alkalommal az elesett magyar hősök sírjainak gondo
zási költségeire eszközölt gyűjtés eredménye volt 570 K 59 f. Már
cius 15-iki ifjúsági ünnepünkön Hollós Pál VIII. o. t. tartott beszédet,

Zita királyné születésnapja alkalmából május 10-én tartott 
ünnepélyen dr. Szigethy Lajos kartársunk mondotta az ünnepi 
beszédet.

8. Gyűjtések. A reformáció-jubileumi bélyegek árúsításából 
befolyt 180 K, Az elesett magyar katonák sírjainak gondozására 
rendezett gyűjtésnél adakoztak: 1A  11* 18, IB 50"70, IIA  40"32, 
IIB  4 7 --, IILá 16-36, IIIB 5 8 .- , IV A  30-61, IVB  49'02, V 113'80, 
VI 45.—, VII. 43"44, VIII. 20"—, dr. Zsigmondy Jenő 10"—, gyűj
tés az ünnepélyen 35.16, összesen 570 K 59 f.

A Harctéri Katonai Otthonok és Tanárok Nevelő Háza javára 
adakoztak: IA 607-16, I.B 69'20, IIzl 144'—, IIB  2 1 5 '-, IIL.4 
90-34, IIIB 9 2 '- ,  IVA  125’50, IVB 106'40, V. 1 9 0 '-, VI. 2 6 7 '- , 
VII. 275’—, VIII. 40"—, özvegy Nagy Istvánná 50’—, Gally János 
80' —, összesen 2351 K 60 f ; ezen összegből 500 K a Harctéri Katonai 
Otthonok javára küldetett, 1851 K 60 f pedig a Tanárok Nevelő 
Házának.

Értesítő  19X7—1918. évről. 2

N. 3 K.
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Bereczky Sándor kartársunk gyűjtése a torzsai evangélikus 
árva- és szeretetház javára : 1.14-47, II. 20'50, III. 12‘62, IV. 16'40, 
V. 16- VI. 16 21, VII. 25' —, VIII. 12'40, összesen 183 K 60 f.

Az 1918 május 10-én tartott Zita-ünnepély alkalmával az 
Erdélyi Pártfogó Egyesület javára ifjúságunk 1826 K 02 f-t gyűjtött. 
A VI. osztály tanulói Surányi Tibor elhunyt osztálytársuk koszo
rújára gyűjtött összegből megmaradt 200 K-t a Tanárok Nevelő 
Házának adományozták.

Az összes jótékonycélú gyűjtések eredménye 4761 K 81 f.
Kéler Napóleon úr, iskolánk nagylelkű pártfogója, 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 úgy mint azelőtt, a szer
tárak kibővítésére szolgáló alap növelésére, hanem az ő általa meg
jelölt célra fordíttass ék.

A Diákasztal javára adakoztak: Blumenau Alfréd 50 K, 
Gábor Ignác 200 K, Faragó 300 K, Wagner Ödön 200 K, Halász 
Tibor IIB  o. t. 50 K, Kéler Zoltán 200 K-t.

Karácsony előtt szegénysorsú tanulók segélyezésére adakoz
tak : br. Ohrenstein Henrik 300 K, dr. Palotay Andor 100 K, Név
telen tanár 100 K, Glücklich Gyula, a harctéren levő volt tanítvá
nyunk 50 K, Becht Endre VI. o. t. 30 K, összesen 580 K. Ezen 
összegből 20—20 K-t kapott : IH-ban Halácsy Endre, Lőrincz
Dezső, Piri Lajos, IB-ben Breuer Oszkár, Czerván István, Steiner 
Lajos, 11^4-ban Gottschal Károly, IIIH-ban Bánszky Ferenc, IILB- 
ben Halász István, Nagy István, IVM-ban Prúner László, IVB-ben 
Jele Ferenc, Rohacsek Milos, Varga Endre ; 30—30 K-t kapott : 
Vl-ban Nádaskay Adolf, Kerekes Gábor, Kvorka János, VH-ben 
Szalay László, Garay Ödön, Lendl Károly ; VlII-ban Duka Ferenc, 
Fabinyi Géza, Klaár Vilmos, Pfahler József.

Fellner Alfréd a dr. Hazay Olivér ifjúsági alapra 200 K-t 
adományozott. Hirschler Frigyes 45 K-t adott az Arany János-körben 
legértékesebb munkát végző tanuló jutalmazására. Egy névtelen 
tanár 10 K-t adományozott a Tábitha pályázat második legjobb 
dolgozatának megj utalnia zás ára. Gretzmacher Jenő 50 K-t adott 
az Ifjúsági Segélyegyesületnek. A Pesti Hazai Első Takarékpénztár 
Egyesület főgimnáziumunknál létesítendő IV-ik 3000 K-ás alapí- 
ványa 4-ik részletéül 600 K-t ; az If júsági Segélyegyletnek 200 K-t 
adományozott. Az Egyesült Fővárosi Takarékpénztár az Ifjúsági 
Segélyegyletnek 60 K-t adományozott. Ugyanezen egyesületet az 
Magyar Országos Központi Takarékpénztár 100 koronával se
gélyezte. Iskolánk javára befolyt adományok összege : 4740 K.
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A székelyudvarhelyi Yasszékelyre tanári testületünk és az 
ifjúság által az erdélyi menekültek javára az 1916 — 17. tanévben 
gyűjtött összegből 200 K-t küldtünk.

Tanári Testületünk a Tanárok Nevelő Háza javára létesítendő 
1000 K-ás alapítvány első részletéül 500 K-t adott.

Szimonidesz Lajos lelkész úr főgimnáziumunk részére díjta
lanul küldte az Evangélikus Lapot. A m. kir. orsz. meteorologiai 
és földmágnességi intézet az idén is napról-napra megküldte térképes 
időjárási sürgöny-jelentését. A Ilb. Petőfi olajfestésű arcképét vette 
meg 180 K-ért.

A nagylelkű adományokért fogadják jóakaróink hálás köszöne- 
tünket.

10. Hivatalos felügyelet és látogatás. Gróf Apponyi Albert vallás- 
és közoktatásügyi miniszter úr dr. Nagy János államtitkár úr kísé
retében szeptember havában látogatta meg iskolánkat. Az előző 
napon dr. Szabó József tiszti főorvos úr is megszemlélte iskolánkat 
és annak tisztaságát teljes mértékben elismerte. E látogatások az 
1st ván-úti főgimnázium elhelyezkedés ével volta kka pcsolatban. A nagy- 
méltóságú vallás és közoktatásügyi miniszter úr főfelügyeleti jogá
nak gyakorlásával ez évben is dr. Erődi Béla udvari tanácsos, 
kir. főigazgató urat bízta meg. Hivatalos látogatását a háború 
okozta sokféle elfoglaltsága miatt sajnálattal nélkülöztük.

Március havában vendégeink gyanánt üdvözöltük dr. 
Paasonen Heiki helsingforsi egyetemi tanár utat, a szabad finn 
köztársaság megbízottját és kedves nejét. Az ifjúság előtt adtunk 
kifejezést azon való örömünknek, hogy a magyarral testvér finn 
nemzet felszabadulván az évszázados zsarnokság alól, megérte a 
szabadságnak nehéz, de dicső idejét.

A tanév folyamán többször meglátogattak katonai szolgá
latban álló kartársaink és tanítványaink; érkezésük mindenkor 
öröme volt iskolánknak. A harcterekről is többször kerestek föl 
tábori lapjaikkal tanítványaink, minden sorukból iskolánk iránt 
való hálájukat olvastuk ki s ha felkerestek, látogatásukkal bizonyí
tották iskolánkhoz való szeretetteljes ragaszkodásukat.

11. KMler Terézia főgimnáziumi alapítvány. E nagyjelentőségű 
alapítvány áldásos hatását iskolánk a háború okozta nehézségek 
miatt nem élvezhette teljes mértékben. A jövedelemből évi 3000 K 
áll a Tanári Testület rendelkezésére tanulmányi ösztöndíjakul ; de 
a mostani nehéz utazási viszonyok mellett a tanulmányút előre nem 
látható akadályokkal járván, ez összeget a jövő tanévre visszük át. 
Tervezzük ugyan egy magyarországi reformáció-jubiláns diapozitív 
képsorozat összeállítását, de a mostani viszonyok közt ez is nehezen

19

2*



*

valósítható meg. A Diák-Otthon sem jöhetett létre mostanáig, 
mivel az első félévben még az Istvón-úti főgimnázium foglalta el 
délutánonként helyiségeinket. A Diák-Otthon céljaira szolgáló 6000 
koronából 1400 koronát öt tanuló ebédsegélyére fordítottunk. Ezen 
öt tanuló a következő : Mráz Gusztáv, Pfahler József VIII., Garay 
Ödön VII., Nádaskay Adolf VI., Prúner László IVa. A jövő tan
évre azonban, amint tervezzük, meg fog nyílni a Diák-Otthon. 
A tanári testület vezetőnek Dr. Hittrich Ödön igazgatót válasz
totta meg, aki annak idején tudatni fogja a tanuló ifjúsággal a 
fölvétel módozatait.

A Kéller Terézia-alapítvány tőkéjének egy tekintélyes része 
a nagylelkű hagyoinányozónak az alapító levélben (1915—16. évi 
értesítőnk 35. 1.) kifejezett akarata szerint iskolánkkal kapcsolatos 
evangélikus internátusi alap létesítésére van fenntartva. Az e 
célra szánt összeg tekintélyes ugyan, de a nagyszabású intézmény
nek csak az alapját veti meg, a terv megvalósítása még a jövő 
feladata. Amikor fölhívjuk iskolánk jóakaróinak figyelmét erre az 
intézményre, mely a magyar középosztály gyermekeit van hivatva 
fölkarolni, tesszük ezt abban a reményben, hogy intézetünkről 
való hálás emlékezésüknek jövőre az internátusi alapnak alapítvá
nyokkal való gyarapításával fogják tanujelét adni, amikép a múlt
ban úgy létesültek tanulmányi ösztöndíjaink, amelyekkel iskolánk 
immár oly gazdagon el van látva.

12. Uj alapítványaink. Mostani értesítőnkben közöljük a 
Hazay-ala pit vány alapítólevelet, mely szerint az idei záróünnepen 
ki fogjuk adni a 12 százkoronás ösztöndíjat. Ki fogunk adni még két 
120 koronás ösztöndíjat is az ifjúság által dr. Hazay Olivér emlékére 
gyűjtött ösztöndíjalapból, melynek alapítólevelét csak jövőre kö
zölhetjük. A Sfcrasser-féle hadi-emlékösztöndíjat, két 450 koronás 
jutalmat, szintén kiadjuk a záróünnepen, az alapítólevelet azonban 
csak jövőre közölhetjük. A Fonyó-, Kanitz-, Wígner- és Wol- 
finger-féle alapítólevelek tanúságai annak a szoros együttérző 
viszonynak, mely összefűzi iskolánkat régi és új tanítványaival, 
valamint azok szüleivel és testvéreivel.

13. Sífutó-tanfolyam. A tél folyamán a honvédelmi minisztérium 
tizenöt pár sít, ugyanannyi botot és hószemüveget bocsátott díjta
lanul az intézet rendelkezésére. Január hóban a szénszünet alatt 
sífutó tanfolyam rendezéséhez fogtunk, melyre a tanulók közül 
tizenketten jelentkeztek. A Magyar Sí-Szövetség Barcza Imre urat, 
a Kereskedelmi és Iparkamara főkönyvtárosát küldötte ki oktató
nak, a tanári testületből dr. Loisch János vállalta az oktatói teendő
ket, aki korábban résztvett á közoktatásügyi minisztérium által
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Körmöcbányán rendezett sítanfolyamon. Sajnos, csak két napig 
gyakorolhattak tanulóink, mivel a hirtelen beállott nagy hóolvadás 
lehetetlenné tette a tanfolyam folytatását. Keméljük, hogy a jövő 
télen kedvezőbb körülmények között sikerül meghonosítani intéze
tünkben ezt a testet-lelket edző sportot.

14. A tanév befejezése. Felettes hatóságunk rendelkezésére a 
szokásos évzáró vizsgálatokat ez évben is mellőztük s az utolsó 
tanítási órákat általános összefoglalásokra fordítottuk s ezekkel 
a tanítást június 12-én befejeztük. A VIII. osztály vizsgái május
13., 14., 15-én voltak, május 21., 22., 23-án tartottuk az írásbeli 
érettségi vizsgálatokat, a szóbeli érettségi vizsgálatokat pedig jrmius 
3 —7. napjain. A záróünnepély június 15-én volt. A pótló- és magán- 
vizsgálatok június 17. és 18-án tartattak .

15. Beiratások. A jövő évi beiratásokra vonatkozó tudnivalókat 
értesítőnk XIII. fejezetében részletesen közöljük. Főgimnáziumunkat 
fenntartó testvéregyházaink nagytiszteletű Képviselőtestülete 1918 
április 29-én tartott ülésében a tandíjak felemelést határozta el. 
A háborúokozta általános drágaság tette szükségessé ezen intézke
dést, amelyben minden körülményt kellően mérlegelve, a beiratási 
díjat az összes tanulókra nézve leszállítottuk 32 K-ról 20 K-ra, 
viszont a tandíjat lehető mérsékléssel emeltük, abban a reményben, 
hogy azok a nem protestáns családok is, melyeknek már évtizedeken 
át több nemzedékét nevelte iskolánk az életnek, ezt a múlton alapuló 
kapcsolatot iskolánkkal a jövőben is változatlanul fenn fogják 
tartani. A tandíjra vonatkozó adatok értesítőnk XIII. fejezetében 
láthatók.

II.

ÚJ ALAPÍTVÁNYAINK.

I. Alapítólevél.

Alulírott Hazay Ödönt és családomat 1917. évi május hó 4-én 
súlyos csapás érte. A halál élte legszebb férfikorában elragadta 
tőlem Olivér fiamat, aki a tudomány iránti lelkesedésből és az ifjú
ság iránt érzett szeretettől áthatva, a tanári pályát választotta élet
hivatásának és aki egy évtizeden át a budapesti ág. hitv. ev. főgim
náziumnak volt tanára. Fiamat a szeretet, ragaszkodás és rokon érzés 
erős szálai fűzték ehhez a főgimnáziumhoz, annak tanári karához, 
egész ifjúságához és így én fiam emlékét nem örökíthetem meg méltób
ban, mint egy ösztöndíjalapítvány létesítésével a hozzá oly közel 
állott ifjúság javára.

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

alapítólevelet
állítom ki.

1. Az alapítvány neve : «Dr. Hazay Öli vér-alapítvány».
2. Az alapítványi hatóság a budapesti Deák-téri ág. hitv. ev. 

test véregyháza k képviselőtest ülete.
3. Az alapítvány vagyonállaga 20,000 K névértékű 6%-kal ka

matozó hadikölcsönkötvény, amely a budapesti Deák-téri ág. hitv. ev. 
testvéregyházak által megállapított pénztárkezelési szabályok szerint 
kezelendő.

4. Az alapítvány vagyonállaga a budapesti Deák-téri ág. 
hitv. ev. testvéregyházak egyéb alapjaival együtt ezidőszerint az 
Egyesült Budapesti Fővárosi Takarékpénztárnál van letétbe he
lyezve.

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

6. Az alapítvány jövedelme évenként az évzáró ünnepély 
alkalmával, hivatkozással a főgimnázium korán elhunyt tanára, 
néhai Dr. Hazay Olivér emlékére, vallásra és anyagi helyzetre való 
tekintet nélkül adandó ki a budapesti ág. hitv. ev. főgimnázium 
tizenkét oly tanulójának, akik főleg a magyar nyelv és irodalom
ban mutatnak fel nagyobb előrehaladást. Amíg a főgimnáziumnak 
oly tanulói vannak, akik Istenben boldogult fiam tanítványai voltak, 
ezek elsősorban veendők tekintetbe.

7. A főgimnázium netáni államosítása esetében az alapítvány 
jövedelme továbbra is az alapító-levélben megjelölt célnak meg
felelően ezen főgimnázium tanulóifjúsága javára fordítandó. Ezen 
főgimnáziumnak netáni teljes megszűnése esetén az alapítványi 
hatóság állapítja meg, hogy az alapítvány jövedelme mely iskolai 
vagy ifjúsági célra lesz fordítandó.

Minek hiteléül az alapító-levelet három példányban állítot
tam ki. Az alapítólevél egyik példánya a budapesti Deák-téri ág. 
hitv. ev. testvéregyházak levéltárában őrizendő meg, másik pél
dánya a budapesti ág. hitv. ev. egyházmegyéhez terjesztendő fel, 
a harmadik, az alapítványi hatóság elfogadási záradékával ellátott 
példánya pedig nekem adandó ki.

Kelt Budapesten 1917. évi május hó 12-én.
Hazay Ödön.

A budapesti Deák-téri ág. hitv. ev. testvéregyházak képviselő
testülete 1917. évi május hó 16-án tartott ülésében a fenti alapít
ványt köszönettel elfogadta és az alapító-levél rendelkezéseit jóvá
hagyólag tudomásul vette.
Dr. Zsigmondy Jenő Broschko Gusztáv Adolf

közfelügyelő. lelkészelnök.
Dr. Liedemann Frigyes 

főjegyző.
(P. H.)



23

II. Alapítólevél.

A budapesti ág. hitv. ev. főgimnáziumban töltött évek emlé
kére, mint annak volt tanítványa és 1917. évi január 13-án született 
«János» fiúnk születésének örömére ösztöndíj-alapítványt létesítünk.

Az alapítványra vonatkozólag a magyarországi ág. bitv. ev. 
egyházegyetem által alkotott és az alapítványokról szóló szabály- 
rendelet 18. és következő §-ai értelmében a következő

alapítólevelet
állítjuk ki.

1. Az alapítvány neve : «Dr. Fonyó János és neje szül. Szabó 
Ilona alapítványa».

2. Az alapítvány célja, hogy annak évi kamatai minden esz
tendőben a budapesti ág. hitv. ev. főgimnázium egy jó maga viseletű, 
evangélikus «tehetséges» tanulójának adassanak ki.

3. Az alapítványi hatóság a budapesti Deák-téri ág. hitv. ev. 
test véregyháza k képviselőtestülete.

4. Az alapítvány vagyonállaga 1000 korona, amely budapesti 
Deák-téri ág. hitv. ev. testvéregyházak által megállapított pénztár
kezelési szabályok szerint kezelendő.

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

6. Az alapítványról külön számadás vezetendő, amely az ala
pítványi hatóság által kiküldött számvizsgáló-bizottság által meg
vizsgálva, utóbbinak jelentése 'kapcsán terjesztendő az alapítványi 
hatóság elé.

7. Az alapítvány kamatjövedelme évenként a záróünnepély 
alkalmával «az ág. hitv. ev. főgimnáziumban töltött évekre való 
hálás visszaemlékezéssel» adandó ki a budapesti ág. hitv. ev. főgim
názium egy felsőbb osztálybeli, jó maga viseletű, evangélikus vallású 
«tehetséges» tanulójának.

8. A főgimnázium netáni államosítása esetén az alapítvány 
kamatai egyenes egyházi célra és pedig az alapítványi hatóság által 
megállapítandó módon lesznek fordítandók.

Minek hiteléül az alapítólevelet három eredeti példányban 
kiállítottuk, amelyek egyike a budapesti Deák-téri ág. hitv. ev. 
testvéregyházak levéltárában őrzendő meg, másik példánya a buda
pesti ág. hitv. ev. egyházmegyéhez terjesztendő fel, harmadik pél
dánya pedig nekünk adandó ki.

Kelt Esztergom-Kenyérmező, 1917. évi május hó 12-én.
Dr. Fonyó János és neje.

A budapesti Deák-téri ág. hitv. ev. testvéregyházak képviselő
testülete 1917. évi június hó 30-án tartott ülésében a fenti alapít
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ványt köszönettel elfogadta és az alapítólevél rendelkezéseit jóvá
hagyólag tudomásul vette.

Kelt Budapesten, 1918. évi január hó 25-én.
Dr. Zsigmondy Jenő Broschko Gusztáv Adolf

közfelügyelő. lelkészelnök.

Dr. Liedemann Frigyes 
(P. H.) főjegyző.

III, Alapítólevél.

Alulírott Kanitz Vilmos megindulva attól a kegyelettől, 
amellyel a budapesti ág. hitv. ev. főgimnázium igazgatója elhunyt 
testvérbátyámnak, néhai dr. Kanitz Henrik orvos, egyetemi magán
tanárnak, az intézet volt növendékének emlékét megőrizte, indít
tatva érzem magamat, hogy a főgimnáziumnál a megboldogult 
emlékét megörökítendő, egy alapítványt tegyek.

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

alapítólevelet
állítom ki.

1. Az alapítvány neve : «Néhai dr. Kanitz Henrik emlékére 
te tt ösztöndíj-alapítvány».

2. Az alapítvány célja, hogy annak évi kamatai egy szegény
sorsú tanulónak adassanak ki, aki példás szorgalom és magaviselet 
által arra érdemesnek mutatkozik.

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

4. Az alapítvány vagyonállaga 1000 K névértékű 6%-kal 
kamatozó hadikölcsönkötvény, amely a budapesti ág. hitv. ev. 
Deák-téri testvéregyházak által megállapított pénztárkezelési sza
bályok szerint kezelendő.

5. Az alapítvány vagyonállaga a budapesti Deák-téri ág. 
hitv. ev. testvéregyházak egyéb alapjaival együtt ezidőszerint az 
Egyesült Budapesti Fővárosi Takarékpénztárnál van letétbe helyezve.

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

7. Az alapítvány kamatjövedelme a záróünnepély alkalmá
val, hivatkozással néhai dr. Kanitz Henrik, az intézet volt növendéke 
emlékére adandó ki a budapesti ág. hitv. ev. főgimnázium minden
kori igazgatója által kijelölt annak a szegénysorsú főgimnáziumi ta 
nulónak, aki példás szorgalom és magaviseleté által az ösztöndíjra 
érdemesnek mutatkozik.

8. A főgimnázium netáni államosítása esetén az alapítványi 
hatóság állapítja meg, hogy az alapítvány jövedelme mely iskolai, 
esetleg egyházi célra lesz fordítandó.
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Minek hiteléül az alapítólevelet három eredeti példányban 
állítottam ki. Az alapítólevél egyik példánya a budapesti Deák-téri 
ág. hitv. ev. testvéregyházak levéltárában őrzendő meg, másik 
példánya a budapesti ág. hitv. ev. egyházmegyéhez terjesztendő 
fel, a harmadik pedig az alapítványi hatóság elfogadási záradékával 
«llátva nekem adandó ki.

Kelt Budapesten, 1917. évi október hó 2-án.
Kanitz Vilmos s. k.

A budapesti Deák-téri ág. hitv. ev. testvéregyházak képviselő
testülete 1918. évi január hó 12-én tartott ülésében a fenti alapít
ványt köszönettel elfogadta, az alapít ólé vél rendelkezéseit jóvá
hagyólag tudomásul vette és az alapítvány vagyon állagának fenn
tartását illetőleg szavatosságot vállal.

Kelt Budapesten, 1918. évi február 25-én.
Dr. Zsigmondy Jenő s. k. Broschko Gusztáv Adolfs,  k.

közfelügyelő. lelkészelnök.

Dr. Liedemann Frigyes s. k.
(P. H.) főjegyző.

IV. Alapítólevél.

Alulírott Wígner Antal és neje szül. Einhorn Erzsébet abból 
& reánk nézve örvendetes alkalomból, hogy a budapesti ág. hitv. ev. 
főgimnázium ötödik osztályába járó Jenő fiunk ez évben két ízben 
részesült jutalomdíjban, indíttatva érezzük magunkat, hogy a 
nevezett főgimnázium tanulóifjúsága javára egy ösztöndíj-alapít
ványt létesítsünk.

Alapítványunkra vonatkozólag a magyarországi ég. hitv. ev. 
egyházegyetem által alkotott és az alapítványokról szóló szabály- 
rendelet 18. és következő §-ai értelmében a következő

alapítólevelet
állítjuk ki.

1. Az alapítvány neve : «Wígner Antal és neje ösztöndíj- 
alapítványa».

2. Az alapítvány célja, hogy annak évi kamatai minden 
évben egy vagy több arra a tanári kar által érdemesnek tartott 
-árva vagy félárva tanulónak adassanak ki és pedig vallásra való 
tekintet nélkül.

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

4. Az alapítvány vagyonállaga 1000 K névértékű 6%-kal 
kamatozó hadikölcsönkötvény, amely a budapesti Deák-téri ág. 
hitv. ev. testvéregyházak által megállapított pénztárkezelési szabá
lyok szerint kezelendő.

5. Az alapítvány vagyonállaga a budapesti Deák-téri ág. 
hitv. ev. testvéregyházak egyéb alapjaival együtt ezidőszerint az 
■egyesült budapesti fővárosi takarékpénztárnál van letétbe helyezve.
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6. Az alapítványról külön számadás vezetendő, amely az 
alapítványi hatóság által kiküldött számvizsgáló-bizottság által 
megvizsgálva, utóbbinak jelentése kapcsán terjesztendő az alapít
ványi hatóság elé.

7. Az alapítvány kamatjövedelme évenként a záróünnepély 
alkalmával adandó ki egy vagy több arra, a tanári kar által érde
mesnek tartott árva vagy félárva tanulónak és pedig vallásra való 
tekintet nélkül.

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

Minek hiteléül az alapítólevelet három példányban kiállítot
tuk. Az alapítólevél egyik példánya a budapesti Deák-téri ág. hi tv. 
ev. testvéregyházak levéltárában őrzendő meg, másik példánya a 
budapesti ág. hitv. ev. egyházmegyéhez terjesztendő fel, a harmadik 
az alapítványi hatóság elfogadási záradékával ellátott példánya pedig 
nekünk adandó ki.

Kelt Budapesten, 1917. évi június hó 25-én.
Wígner AntaL

A budapesti Deák-téri ág. hitv. ev. testvéregyházak képviselő
testülete 1917. évi június hó 30-án tartott ülésében a fenti alapít
ványt köszönettel elfogadta és az alapítólevél rendelkezéseit jóvá
hagyólag tudomásul vette.

Kelt Budapesten, 1918. évi január 25-én.
Dr. Zsigmondy Jenő Broschko Gusztáv Adolf

közfelügyelő. lelkészelnök.

Dr. Liedemann Frigyes 
(P. H.) főjegyző.

V. Alapító levél.

Alulírott Wolfinger Miksa az 1915. évi harcok alatt Lembergnél 
január 29-én hősi halált halt Jenő fiam emlékére ösztöndíj - 
alapítványt létesítek annál a. főgimnáziumnál, melyben az életét a 
hazáért feláldozott kedves fiam középiskolai tanulmányait végezte.

A budapesti deáktéri ág. hitv. ev. testvéregyházak képviselő
testülete, mint a budapesti ág. hitv. ev. főgimnázium fenntartó 
hatósága az alapítványt elfogadván,alulírott, a magyarországi ág. hitv. 
ev. egyházegyetem által alkotott és az alapítványokról szólószabály
rendelet 18. és következő §§-ai értelmében, az alapítványra vonat
kozólag a következő

alapítólevelet
állítom ki.

1. Az alapítvány neve : «néhai Wolfinger Jenő emlékére tett 
ösztöndíjalapítvány».

2. Az alapítvány célja, hogy annak évi kamatai a tanári kar
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belátása szerint vallás különbség nélkül a budapesti ág. bitv. ev. 
főgimnázium egy érdemes tanulójának adassanak ki.

3. Az alapítványi hatóság a budapesti ág. hitv. ev. testvér- 
egyházak képviselőtestülete.

4. Az alapítvány vagyonállaga 3000 korona névértékű 6%-kal 
kamatozó hadikölcsönkötvény, amely a budapesti deáktéri ág. 
hitv. ev. testvéregyháza k által megállapított pénzt ár kezelési szabá
lyok szerint kezelendő.

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

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

7. Az alapítvány kamatjövedelme minden évben a záró- 
ünnepély alkalmával és megemlékezéssel a főgimnázium hősi halált 
halt volt növendékére, Wolfinger Jenőre, adandó ki vallás különbség 
nélkül a budapesti ág. hitv. ev. főgimnázium egy, a tanári kar által 
az ösztöndíjazásra érdemesnek tartott tanulójának.

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

Minek hiteléül az alapítólevelet három eredeti példányban 
állítottam ki. — Az egyik példány a budapesti deáktéri ág. hitv. 
ev. testvéregyházak levéltárában őrzendő meg, másik példánya a 
budapesti ág. hitv. ev. egyházmegyéhez terjesztendő fel, a harmadik, 
az alapítványi hatóság elfogadási záradékával ellátandó pél dány 
pedig nekem adandó ki.

Kelt Budapesten, 1917. évi november hó 27-én.
Wolfinger Miksa s. k.

A budapesti deáktéri ág. hitv. ev. testvéregyházak képviselő
testülete 1918. évi január hó 12-én tartott ülésében a fenti alapít
ványt köszönettel elfogadta és az alapítólevél rendelkezéseit jóvá
hagyólag tudomásul vette.

Kelt Budapesten, 1918. évi január hó 25-én.
Dr. Zsigmondy Jenő s. k. Broschko Gusztáv Adolf s. k*

közfelügyelő. lelkészelnök.

Dr. Liedemann Frigyes s. k. 
főjegyző.

(P. H.)



III.

TANÁRI TESTÜLET S AZ ELŐADOTT TANTÁRGYAK.

A  t a n á r  n e v e T a n t á r g y  é s  o s z t á l y © gW g-o
J  e g y z e t

B ereezky Sándor
r. tanár

Vallástan: I—VIII.
Történet III b. 1 9 Exhortator. Az Ifjúsági 

Gyámegylet elnöke.

Dr. Bőlmi Dezső
r. tanár — Hadi szolgálatban.

K. Galli Lajos
r. tornatanár — Hadi szolgálatban.

G retzm aelier Jenő
r. tanár

Magyar nyelv : Ha, VI, VIII. 
Német nyelv: VI, VII, VIII. 20

A Ila  osztály főnöke.
Az Arany János-kör tanár- 

elnöke.
A gyorsírás tanítója.

Dr. H ittr ic h  Ödön
igazgató

Latin nyelv: V. 
Görög nyelv : V. 1 1

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

fiókjának elnöke.

Dr. K lim ent Jenő
r. tanár — — Hadi szolgálatban.

Dr. Koeli István
r. tanár

Hadi szolgálatban.

K ovács János
r. tanár

Magyar nyelv: IHb, IVb, VII. 
Latin nyelv: Illb . 1 7 A Illb. osztály főnöke. 

Az ifjúsági könyvtár őre.

D r.K u b aesk a  A ndrás
r. tanár

Földrajz: Ila. 
Természetrajz: la, b. Ila, b. 
IVa, b. V, VI. 23

Az VI. osztály főnöke.
A természetrajzi szertár őre. 
Az Ifj. Segélyegylet könyv

tárának kezelője.

Dr. L oiseli János
r. tanár

Magyar nyelv : la, 11 >. 
Német nyelv: IVa, IVb. 1 6

Az la. osztály főnöke.
. A modem írod. szertár és az 
írod. osztálykönyvtár őre.
A cserkészcsapat felügyelő 

tanára.

Dr. Losonezi Zoltán
h. tanár

Magyar nyelv : Illa , IVa, V. 
Német nyelv: I lla , Illb , V. 22 A IHa. osztály főnöke.

N ik o la  Sándor
r. tanár

Számtan : Illa , Illb . 
Fizika VII.
M értan: Illa , Illb . 
Matematika VII.

17 Az VH. osztály főnöke. 
A fizikai szertár őre.

M oraselier Hugó
r. énektanár Ének I—IV. 8 -
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A  t a n á r  n e v e T a n t á r g y  é s  o s z t á l y H
et

i 
I 

ór
as

zá
m 

1

J e g y z e t

Oppel Im it
r. tanár — — Hadi szolgálatban.

R á tli Arnold
r. tanár

Számtan: Ila. 
Algebra : IVa.
M értan : Ha, IVa. 
Földrajz lila . IHb.

16 —

R á tz  L ászló
r. tanár

Számtan: la.
Mértan : la.
Algebra: IVb. 
Matematika: VI, Vili.

16
A főgimn. tiszteletbeli igaz
gatója. A IVb. osztály főnöke. 

A Dal- és Zeneegyesület 
tanárelnöke.

Dr. Seréd i Lajos
r. tanár

Latin nyelv : Ha, Hb. 
Történet: Illa. 
Görögpótló Írod.: VI, VI. 
Filozófia: VIII.

21
A Ilb . osztály főnöke.

A tanári értekezletek és az 
iskolabizottság jegyzője.

Sulek  József
r. tanár

Számtan : I b, Hb.
Földrajz: (máre. 1-től) Ilb. 
Mennyiségtan : Y.
Mértan IVb.
Természettan: VET.

19
Az V. osztály főnöke.

A mértani szertár őre. 
A főgimnázium tanáregy

letének pénztárosa.

D r. S zigethy  Lajos
r. tanár

Történet: IVa, IVb, VI, VII.
v m .

Görögpótló irod.: VII.
18

A történet-földrajzi szertár 
őre.

A Diákasztal felügyelője.

D r. Szolár Ferenc
r. tanár

Magyar nyelv : II  b. 
Latin nyelv: IVa, VI. 
Görög nyelv: VI. 
Görögpótló irod.: VIII.

23 A IVa. osztály főnöke.

D r. T ó th  K álm án
r. tanár

Latin nyelv: IVb, VIII. 
Történet: V.
Görög nyelv: VHL 
Görögpótló irod. : V.

2 0
A VIII. oszt. főnöke.

A Segélyegylet tanárelnöke. 
A főgimn. könyvtár őre.

D lbrieh  Sándor
r. tanár

Természetrajz: la, Ib, Hb. 
Földrajz : la. Ib, Hb. 
Szépírás la, Ib.

17
A Ib. osztály főnöke. 

1918. február 15. óta szabad
ságon.

A változásokra és helyettesítésekre vonatkozó adatok az évi 
jelentés 2. pontja alatt vannak közölve.

Az unitáriusokat: Józan Miklós esp. lelkész : a róni. katholikuso- 
kat: Shvoy Lajos vallástanár ; a görögkeletieket: Bogovich György és 
Tialiosz Fülöp lelkész; az izraelitákat: dr. Fényes Mór vallástanár 
és vallásoktatási felügyelő tanították.

Szolgaszemélyzet: Danielisz János a főgimn. kapusa ; Bernáth 
János és Andics József iskolaszolgák; Vig Milkovits András a 
főgimn. fűtője.
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A TANÁROK IRODALMI MŰKÖDÉSE.
Bereczky Sándortól megjelent : A keresztyén egyház rövid tör

ténete középiskolák III. osztálya számára, IX. kiadásban Kókainál. 
A keresztyénség megalapításának története, az egyetemes evangélikus 
egyház közgyűlése által a középiskolák V. osztálya számára enge
délyezett tankönyv, Kókai kiadásában. Dr. Losonczi Zoltántól meg
jelent : «Az ö-zés történetéiből a második közlemény (Nyelvtudo
mányi Közlemények 45. kötet). Egy régi magyar hangváltozás. 
(Magyar Nyelvőr 46. kötet.) A «Hangtörténeti alapkérdése kiből az 
első három közlemény (Magyar Nyelvőr 47. kötet). A középfok törté
netéhez. Elhasonulásból keletkezett változások. Egy hangváltozás 
eredetéről. (Magyar Nyelv 14. kötet). Mikola Sándor társszerkesz
tője volt az Urániának és a Mathematikai és Physikai Lapoknak.

IV.

V.

RENDKÍVÜLI t a n t á r g y a k .
1. Egészségtan. VII. oszt. heti 1 óra. Tanár dr. Kubacska András.
2. Gyorsírás. Haladók, kezdők. Tanár Gretzmacher Jenő.
3. Vívás. Kard vívók, tőrvívók. Tanár Adámy Gyula.
4. A fizikai gyakorlatok és a művészeti rajztanfolyam szüne

teltek. ’

VIA.

SZERTÁRAK.

1. Tanári könyvtár.

Az 1917/1918-iki iskolai évben a könyvtár szaporodása a 
következő volt.

A) Vétel útján.

I. Folyóiratok.
A főgimnáziumi könyvtár folyóiratainak jegyzéke a múlt isk. 

évhez képest nem változott.

II. Egyéb művek.
1. Berzeviczy A., Italia. 2. kiadás. Budapest, 1905. Franklin.
2. Ambrus Z., Színházi esték. Budapest, Élet.
3. Imre S., A világháború. Budapest, 1917. Franklin.
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4. Jósika M., 1 . Eszther. 4. kiadás. 2. Az első lépés veszélyei.
3. kiadás. 3. Jósika István. 1—2. kötet. 3. kiadás. 4. Egy magyar 
család a forradalom alatt. 1—4. kötet. Budapest, 1897—1901. Franklin. •

5. Bubinyi M.. dr., Mikszáth K. élete és művei. Budapest, 1917. 
Bévai.

6 . Mikszáth K., 1. Anekdoták. 1—2. kötet. 2. Az igazi humo
risták. 3. A vármegye rókája. Budapest, Bévai.

7. Die homerischen Hymnen. Erklärt von Dr. A. Gemoll. 
Leipzig, 1886. Teubner.

8 . Dr. Beke Manó., Differenciál- és integrálszámítás. II. kötet. 
Budapest, 1916. Franklin.

9. Freytag G., Die verlorene Handschrift. 1—2. Teil. 54. Auf]. 
Leipzig, 1917. Hirzel.

10. Baksay S., Összegyűjtött irodalmi dolgozatai. 1—3. kötet. 
Budapest, 1917. Franklin.

11. Kozma A., Hetedhét országból. Budapest, 1916. Franklin.
12. Arany J., 1. Toldi. 2. Toldi estéje. Magyarázta Lehr A. 

Budapest, Franklin.
13. Szómutató Lehr A. Arany magyarázataihoz. Szerk. Tolnai 

V. Budapest, 1917. Franklin.
14. Weszely Ö., Népiskolai oktatástan. 3. kiadás. Budapest, 

1914. Lampsl.
15. Költők és Írók. Kiadja a Kisfaludy-Társaság. 1—12. kötet. 

Budapest, 1907 —1917. Franklin.
16. Payr S., A soproni evangélikus egyházközség története.

1 . kötet. Sopron, 1917. Piri.
17. Luther M., Predigten zu den alten Evangelien. Disponiert v. 

M. Kreutzer. Göttingen, 1917. Vandenhoek.
18. Magyar Országgyűlési Emlékek. 12. kötet. Kiadja Károlyi 

Árpád dr. Budapest, 1917. Akadémia.
19. Papp K. dr., A magyar birodalom vasérc- és kőszénkészlete. 

Budapest, 1916. Franklin.
20. Mommsen Th., Gesammelte Schriften. 1—8 . Band. Berlin, 

1905—13. Weidmann.
21. Fáy András., Attila. Begény. Budapest, 1915. Athenaeum.-
22. Barbusse H., Tűz. Ford. Lendvai J . Budapest, 1918. 

Kultúra könyvkiadó r.-t. kiadása.
28. Görgey A., A Görgeyek és a reformáció. Igló, 1916. Szepesi 

La pok.
24. Szelényi Ö. dr., A magyar ev. nevelés története. Pozsony. 

1917. Wigand.
25. Deussen Paul., Allgemeine Geschichte der Philosophie. II. 

Band, 3. Abth. Leipzig, 1917. Brockhaus.
26. Kisfaludy- Társaság Évlapjai : 47., 48., 49. kötet. (1912/13 — 

1914/16.). Budapest, 1913—16. Franklin.
27. Magyar Történeti Életrajzok. XXXII. évf. Dr. Márki 

Sándor, Horváth Mihály. Budapest, 1917. Athenaeum.
28. Barabás Ábel dr., Az epikai, Urai és drámai költői műfajok 

történelmi fejlődése. 1—2. kötet. Temesvár, 1917. Egyh. m. könyvny.
29. Kornis Gy., A lelki élet. Budapest, 1917. Akadémia.
30. Szemere S., Giordano Bruno, Budapest, 1917. Akadémia.



81. Takáts S., Rajzoka törökvilágból. III. kötet. Budapest, 1917. 
Akadémia.

82. Fruin R., Tíz év a németalföldi szabadságharcból. 1588—1598.. 
Ford. Antal G., II. kötet. Budapest, 1917. Akadémia.

83. Űj Testamentom. 1. kötet. Evangélium. Ford. Masznyik E. 
Pozsony, 1917. Szerző kiadása.

34. Raube W ., Romane u. Ezählungen: Bd. 3., 7., 13., 15.. (Her
mann Klemm : W. Raabe-Bücherei. Der Hunger pastor, Abu Telfan, 
Der Schüdderump. Berlin, Klemm, Grote.

35. Szekfű Gyula, A magyar állam életrajza. Buda pest, 1917. Dick..
36. Ausführl. Lexikon der griech. u. röm. Mythologie v. W. 

Roscher. 73. Lief.
37. Értekezések a Filozófiai és Társadalmi Tudományok köréből.
38. Értekezések a Nyelv- és Széptudományok köréből.
39. Érteke,zések a Történeti Tudományok köréből. XX III. 10. 

XXIV. 8 - 10 .
40. A Magyar Tud. Akadémia elhunyt tagjai fölött tartott Emlék

beszédek. XVII. 13 — 18.
41. Mathematikai és Természettudományi Közlemények. XXXIV..

1 —2 .
42. Archaeológiai Közlemények. Új folyam.
43. Magyarországi Német Nyelvjárások.
44. Magyarországi Szláv Nyelvjárások.
45. Magyar Sha kespeare- Tár.

B) Ajándék útján.
1. Dr. Hazay Olivér hagyatékából: Kazinczy F. Mondolat. 

Dicshalom, 1813.
2. Rátz L. igazgató úrtól: Hazay 0., Die Struktur des logischen 

Gegenstandes. Benin, 1915. Reuther.
3. Dr. Zsigmondy Jenő felügyelő úrtól: a) Götz W ., Das Donau

gebiet. Stuttgart, 1882. Grüninger. b ) . Gyurátz F., Gusztáv Adolf 
élete. Pápa, 1892, ref. főiskola, c) Liszkay J ., Nagy papok életrajza 
Budapest, 1878. Franklin, d) Fraknói V., Váradi Péter élete. Buda
pest, 1884. Athenaeum, e) Hunfalvy J., Európa államainak rövid 
statisztikája. Pest, 1868. Émich. f) Pollák Ch., Héber-magyar teljes 
szótár. Budapest, 1881. Löwy.

4. Joob Lajos úrtól: a) Három értekezés a megismerés köréből. 
Budapest, 1911. Kilián, b) Rimes napló)egysetek. Budapest, 1912. 
Kilián, c) Washington és Franklin. Budapest, 1910. Kilián.

5. Nécsey József úr adománya: a) Sleidanus J ., Commentariorum 
de statu religionis et reipublicae Garolo V. caesare l.X X V . Argentorati. 
1555. Th. Rihelius. b) Concordia Pia et unanimi Consensu repetita 
confessio fidei et doctrinae electorum principum et ordinum imperii 
atque eorundem theologorum, qui Augustanam confessionem amplec- 
tuntur. Lipsiae, 1584. Georg. Deffnerus.

6 . Dr. Szolár Ferenc tanár úr adománya: a) Gyóni Géza, Auf 
polnischen Fluren. Dresden, 1915. Meinhold, b) Élet szeretője. Versek. 
1909—1914. Budapest, 1917. Athenaeum.
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7. Dr. Mágócsy-Dietz Sándor egyetemi tanár úr adománya: 
19 darab bölcs észettudori értekezés.

8 . Dr. Hittrich Ödön igazgató úr adománya: Schrödl József, 
A magyarhoni 'protestantizmus hatása a magyar nemzeti szellem fejlő
désére. Budapest, 1898. Homyánszky.

9. Gárdony István úr adománya: a) Fáy András, Szépirodalmi 
összes munkái. 1—8. kötet. 2. kiadás. Pest, 1847. Geibel. b) Byron 
G., N. G. Lord, The works. Vol. 1—5. Leipzig, 1842. Tauchnitz,
c) Wetherel E., The wide, wide world. Leipzig, 1854. Tauchnitz, d) 
Endymion. Yol. 1—2. Leipzig, 1880. Tauchnitz. e) Gewinns G. G., 
Shakespeare. Yol. 1—2. IV. Aufl. Leipzig, 1872. Engelmann, 
f) CherbuliezV.,Meta Holdenis. 6 . ed. Paris, 1887. Hachette. g) Klop- 
stoek Fr. G., Sämmtliche Werke in einem Bande. Leipzig, 1840. 
Göschen, h) Lessing G. E., Werke. 1—10. Band. Leipzig, 1867. 
Göschen.

10. Chátel Ottó hadnagy úr adománya: a) De re rustica M. 
Gatonis, M. Terentii Varronis, Palladii, Columellae. Coloniae, 1536. 
Joannes Gymnicus. b) Guarini Battista, 11 pastor fido. Tragicomedia. 
Venezia, 1742. Roselli.

2. Irodalmi osztálykönyvtár.

(Az V—YIII. o. számára.)

A könyvtár állománya a régi : 30 mű 50—60 példányban, 
összesen 1546 kötet. Értéke a szekrények nélkül 6000 K.

3. Ifjúsági könyvtár.

(Az I —IV. o. számára.)

Ajándékoztak (részben még a múlt tanév végén) : Ábrányi 
Emil II5., Barcs György Ilin, Sztanó István II«. egy-egy kötetet ; 
Emyei Frigyes Iliin két kötetet ; Deutsch György la., Neumann 
Mihály 115. 3—3 kötetet ; br. Tornyay György 5 darabot s Rust 
Gábor V. o. tanuló 9 kötetet. Összesen 25 kötet. Az ajándékokért 
ez úton is hálás köszönetét mondunk.

Väel 104 kötet. A könyvtár állománya számban nem változott, 
mert az új könyvekkel a kiselejtezetteket pótoltuk. Állomány:
I. o. 340, II. o. 327, III. o. 419, IV. o. 414 kötet.

4. Fizikai szertár.

Eszközökre, javításra és anyagszerre 783-20 koronát költöttünk.

Értesítő 1917—1918. évről. 3
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5. Természetrajzi szertár.

A szertár a jelen tanévben nem gyarapodott.

6. Történelmi és földrajzi szertár.

Uj beszerzés. Történelmi szemle. Lóczy Lajos : A magyar szent 
korona országainak leírása.

7. Modern irodalmi szertár.

Uj beszerzés: Schöpflin, Magyar írók ; Sík Sándor költeményei ; 
Geyer, Sturm und Drang in der Aufsatzlehre ; Hegedűs, A beszéd 
művészete ; Bjömson, Vom deutschen Wesen ; Sanders, Wörter
buch deutscher Synonymen ; Düsel, Verdeutschungen ; Babits, Iro
dalmi problémák; Gyulai, Háborús antológia; Spielhagen, Aus 
meiner Studienmappe ; Gottschall, Studien zur neueren deutschen 
Literatur ; Surányi, Szent hegy ; A magyar tudományos akadémia 
gyűjteményei ; Heidenstam, Karl XII. und seine Krieger. I., II.

8. Klasszika filológiai szertár.

Gyarapodás : 14 drb. könyv.

9. Éremgyüjtemény.

A gyűjtemény két reformáció-jubileumi emlékéremmel gyá
ra podott.

10. Mértani rajzszertár.

A mértani szertár az 1917—1918. tanévben nem gyarapodott.

11. Művészeti rajzszertár.

A művészeti rajzszertár az 1917—18.tanévben nem gyarapodott,

12. Egészségtani szertár.

Gyarapodott egy hordággyal.

13. Tornaszertár.

Nem gyarapodott.
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A  szertárak  gyarapodása az 1917 . polgári évben.
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Szám S z e r t á r
Bendes
átalány

Külön
járulék

Szent-
iványi

alapból
Összesen

Az 1917. évi 
beszerzé
sek értéke

K K K K K

1. T anári könyvtár™  — 1590 _ 50-44 1640*44 1411-06

! 2- Irodalm i osztálykönyvtár 180 202-52 — 382-52 207-08

3. Ifjúsági könyvtár™  ™ ™ 120 350 •— — 470 • — 425-20

4. F izikai szertár _  _  _ 630 — — 630 • — 783-20
5. Term észetrajzi szertár ™ 380 — 50-44 430-44 113-66
6. Történ.-földrajzi szertár 250 — — 250 • — 35- —

í 7- M odern irodalm i szertár™ 130 — — 130-— 128-65
8. Klasszika-filológ. szertár 180 — _ 180 • — 135-18

1 9. Érem gyüjtem ény ™ ™ 30 — — 30-— —
1 10. M értani rajzszertár™ ™ 50 — — 50" — 81’ —
1 11. M űvészeti rajzszertár™ ™ 200 — 200- — —

12. Egészségtani szertár, ifj. 
k irán d u láso k _________ 280 _ 280 • — 80- —

13. T orna-szertár „  _ 120 — — 120 • — —

Összesen K _  _ 4140 552-52 100-88 4793-40 3400-03

VI\A)

IFJÚSÁGI EGYESÜLETEK.

I. Arany János-kör. Az egyesület tanárelnöke Gretzmacher 
Jenő volt. Tisztviselői voltak: I. titkár Kolnai Aurél VIII., majd 
Hollós Pál VIII., II. titkár Somogyi Endre VIII., majd Steinitz 
Imre VIII., III. titkár Szilárd Zoltán VII., majd Kemény István 
VII., főkönyvtárosok: Kovács György és Pfahler József VIII., 
főpénztáros : Steinitz Imre VIII., majd Rust Béla VIII., főellenőr : 
Rust Béla VIII., majd Fabinyi Géza VIII., könyvtárosok : Stitniczky 
János VIII., Garay Ödön, Spiegel Zoltán, Miltényi László VII., 
majd az utóbbi helyettesítőjeképen Szalay László VII., Bertram 
Arftiur, Faragó Ferenc, Riemer József VI., pénztárosok : Wamoscher

3*
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László VII., Wamoscher Pál VI., ellenőrök : Kasztriner Iván VII. 
és Vilcsek Andor VI. o. tanulók.

Az alakuló és záróülésen kívül a kör két rendkívüli és 20 rendes 
ülést tartott, melyek közül kettőt szavalóversenynek szentelt. 
Rendkívüli ülést tartott a kör Tompa Mihály születésének századik 
évfordulója alkalmából és az intézet korán elhunyt lelkes tanára, 
dr. Hazay Olivér halála évfordulóján.

Az üléseken napirendre került 7 értekezés, 11 szabadelőadás 
4 novella, 11 bírálat, 5 szavalat és a szavalóversenyeken 17szavalat.

A szavaló versenye ken I. díjat nyertek: Kovács György és 
Hollós Pál VIII. o. t., a legjobb értekezés jutalmát Wamoscher 
Pál VI., a legjobb szabadelőadásét Kovács György VIII., a bírálatét 
Somogyi Endre VIII., a novelláét Körmendi Ferenc VIII. o. t. 
nyerték el. Mint legkiválóbb fölszólaló jutalomban részesült Béréi 
Andor VIII. o. t.

A Döbrentey-féle jutalomdíjat a kör buzgó I. titkára, Hollós 
Pál VIII. o. t. kapta.

II. Ifjúsági segétyegylet. Tanár-elnök dr. Tóth Kálmán, ifjúsági 
elnök Bust Béla VIII. o. t., főjegyző Pfahler József VIII., aljegyző 
Elischer Pál VII. o. t .  Osztálypénztárosok s választmányi tagok, 
voltak: la. Halácsi Endre, Kullmann Lajos. Iá. Steinhardt József, 
Szász György, Ha. Frisch Imre, Perényi Miklós, IIó. Nagy Endre. 
Neumann Mihály, Illa . Hegyi Pál, Pollák István. IIIó. Berger 
István, Jány József. IVa. Erdős István, Oravecz István, IVÓ. Korányi 
Vilmos, Pruzsinszky Miklós. V. Bereczky Pál, Chátel Andor, Politzer 
Miklós, Sterk Andor. VI. Bertram Artúr, Faragó Ferenc, Hermann 
László, Wamoscher Pál. VII. Elischer Pál, Miltényi László, Simon 
Sándor, Starnberger Sándor. VIII. Chátel Budolf, Somogyi Endre.

Bevételek 1917 június 1-től 1918 május 31-ig. 1 . Tagdíjak a 
folyó iskolai évről : la. 158-62 K. ló. 245'30 K. Ha. 298-91 K. IIó. 
•291-00 K. Illa . 242-90 K. IIIó. 127'54 K. IVa. 188-33 K. IVÓ. 142-22 
K. V. 255-90 K. VI. 251'52 K. VII. 133‘74 K. VIII. 85'93 K. Össze
sen: 2421-91 K. 2. Utólagosan befizetett tagdíjak a múlt iskolai évről: 
747"37 K. 3. Adományok, és pedig : a főgimnáziumi Dal- és Zene
egyesület adománya 500 K ; Dán László IVÓ. 0 . t. adománya 200 K V 
a Magyar Országos Központi Takarékpénztár adománya 100 K ; az 
Egyesült Budapesti Fővárosi Takarékpénztár adománya 60 K ; a fő
gimnáziumi igazgatóság útján 50 K; Glücklich Gyula intézetünk volt 
növendékének adománya 30 K ; apróbb adományok 22 K. Összesen 
962 K. 4. Szelvény- és takarékpénztári kamat: 1398-86 K. 5. Árfolyam- 
külömbözet 2700 K névértékű VII. magyar hadi köles ön köt vénynél : 
105-30 K. 6 . Vegyesek: 49-92 K. A bevételek összege: 5685-36 korona _
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Kiadások 1917 június 1-től 1918 május 31-ig. 1. Beiratási díj: 
160 K. 2. Vegyesek: 136'33 K. 3. írószerek: 440'19 K. 4. Könyvek: 
690'75 K. 5. Ösztöndíjak: 900 K. A kiadások összege: 2827'27 K. 
Pénztári maradvány tehát (5685 36 — 2327*27) =  33584)9 K.

Az egyesület vagyona 1918 jún. 1-én :

1917 június 1-én az egyesület vagyona volt .......... 32781'67 K
A folyó évi pénztári maradvány ........ . ..................... 3358'09 <
Tehát az egyesület vagyona 1918 jún. 1-én.............  36139‘76 K.
amely következőképen van elhelyezve :
1. 4% magyar koionaértékű járadékban...................  26000 — K
2. 4% magyar földhitelint. záloglevélben..................  2000'— «
3. 4% Egyesült bp. főv. takp. záloglevélben.............  200'— «
4. 6 % magyar ha di kölcsönben..................................... 6700' —
5. Takarékpénztári betétben.........................................  1239-76 «

Összesen ............ 36139-76 K
I»

A Pesti Hazai Első Takarékpénztár-Egyesület 200 koronás 
adománya a számadások lezárása után érkezett meg s ezért ezt az 

•összeget a következő évre v ittük  át s ott számoljuk el. A fent ki
mutatott 900 kor. felül a folyó iskolai évben jövő évi elszámolással 
ösztöndíjakra még 100 kor. fordítunk.

A segélyegylet könyvtárát dr. Kubacska András kezelte. 
A könyvtárból a tanév folyamán 151 tanuló 2185 könyvet kapott 
használatra ; 57 tanuló pedig 494 használt könyvet ajándékozott.

Fogadják egyesületünk jótevői hálás köszönetünket.
III. Dal- és Zeneegyesüht. A tanárelnöki teendőket dr. Böhm 

Dezső tanár bevonulása miatt Bátz László igazgató vállalta cl.
A tisztviselői kar következőképen alakult: ifjúsági elnök: 

Soltész Gáspár VIII., főjegyző : Somogyi Endre VIII., főpénztáros : 
Bust Béla VIII., főkönyvtáros : Lukács Sándor VIII., főgondnok: 
.Springut Jenő VIII., ellenőr : Hollós Pál VIII., aljegyző: Egressi 
István VII., alpénztáros : Wámoscher László VII., alkönyvtárosok: 
Török Pál VII., br. Herzog András VI., algondnokok : Gmehling 
Róbert VII., Elek István VI. és Török György V.

A választmány tagjai voltak: Lenkei Andor, Lübke Loránd, 
Steiner Lajos, Strasser János VIII., Goldberger Antal, Hári Bódog, 
Kasztriner Iván, Pollák József VII., Vilcsek Andor, Wámoscher 
László VI. és Molnár Béla V.

A tagok száma 265 (tavaly 220).
A zenekart dr. Böhm Dezső, Soltész Gáspár és Springut Jenő

i
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vezették; az énekkart Erődi Ernő székesfővárosi zeneszakfelügyelő 
tanította be.

Nyilvános szereplések. Három hangversenyt rendezett az egye
sület jótékony célra: 1917 november 25-én (Mozart-este), december 
22-én, 1918 március 23-án és egy gyermekmatinét 1918 április 28-án. 
Ez utóbbin az alsóbb osztálybeli tagoknak nyílt alkalmuk nyil
vános szereplésre.

A zenekar következő darabokkal szerepelt a hangversenyeken : 
Arany—Böhm : Szondi két apródja ; Haydn : I. szimfónia ; Mendels
sohn : Nászinduló; Mozart : Álla turca , Serenata ; Volkmann : 
D-moll serenade.

Zeneszámokkal vagy szavalattal szerepeltek: Chátel Eudolf, 
Hollós Pál, Lukács Sándor, Bégéi Gusztáv, Soltész Gáspár, Springut 
Jenő, Somogyi Endre, Strasser János VIII., Egressi István, Fendt 
Olivér, Flamm Gyula, Gmehling Bóbert, Goldberger Antal, Hancke 
Bezső, Hári Andor, Hári Bódog, Kasztriner Iván, Pollák József, 
Bies Viktor, Sellei Ferenc, Szilárd Zoltán, Török Pál VII., Bertrám 
Arthur, Urbán Tibor VI., Chátel Andor, Domony Péter, Molnár 
Béla, Török György, Vermes István, V., Oravetz István, Szigeti 
Mihály IVa., Hegyi Pál, br. Herzog István, Sebestyén István, Szántó 
György Illa ., Forbáth Dénes, Neugröschel Endre, Seiber Mátyás 
György, Tartler Sándor Ulfe.. Polgár Andor life., Kanitz János, 
Kullmann Lajos, Politzer Endre la., Wiesner László 16.

Jótékony célra összesen 2900 K-t adott az egyesület. A Szurmay- 
honvédalapra 600 K-t, a Főgimnáziumi Segélyegyletnek 500 K-t, 
az I. honvéd gyalogezred özvegy- és árvaalapja javára 1000 K-t, 
a hősi halált halt tanárok árváinak 800 K-t.

A jótékony célra való tekintettel a hangversenyeken és a 
matinén felülfizettek: Emyei Frigyes 180 K, dr. Soltész A. 85 K, 
Fónagy J. 78 K, Bust O. 70 K, dr. Goldberger L. 66 K, Goldschläger L. 
50 K, Domony P. 45 K, Haintz 44 K, Fellner 42 K, dr. Koch J., 
br. Ohrenstein Gy., Bátz L., Wámoscher L. 40 K, Bosenberg Á. 
34 K, Oppel I., Báth A. 30 K., Friedländer L., br. Kornfeld Zsig- 
mondné 25 K, dr. Brachfeld V., Chátel V., Egger Zs., Elbogen S., 
Forró B., dr. Haberem P., br. Kornfeld Mónié, br. Ohrenstein H., 
dr. Paasonen, Schwarz J., Surányi E., dr. Temesváry B., dr. Zsig
mondy J. 20 K, dr. Fényes M. 18 K, Ábrányi E. 15 K, Strasser J. 
14 K, Somogyi Dezsőné, Fórray L., Korányi V. 12 K, dr. Baumgarfen 
N., dr. Böhm D., Fröhlich B., Gábor Gy., Gnuszt B., Keller T., 
Kéler N., Bust Bernátné, Sándor J., dr. Szírt L. 10 K, Fehér K., 
Lóránt Gy., Mikola S., dr. Sellei J., Strasser C. 8 K, Biró P., Eppinger 
N., Szávozd J. 6 K, Engl, Keleti A., Molnár Béléné, Piry Lajosné,
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Widder Mérné 5 K, Blumenau J., Lukács, Surányi M. 4 K, Marton, 
Bubel, Szenthe, Szilágyi 3 K. Kisebb felülfizetések összege : 158-50 K. 
összesen 1685'50 K.

Fogadják a nemesszívű adományozók hálás köszönet linket.
Fodor Izsó igazgató jóvoltából az egyesület tagjai olcsóbb 

jegyeket kaptak a Filharmóniai Társaság ezidei hangversenyeire. 
Szíves jóindulatáért, mellyel célunk elérésében segítségünkre volt, 
ez úton is köszönetét mondunk.

Pályázatok, jutalomdíjak. A második hangverseny műsorrajzára 
kiírt 10 K-ás pályadíjat dementis Com él VII. o. t. nyerte el, a har
madik hangverseny műsorát Bégéi Gusztáv VIII. o. t. rajza díszí
tette. A Mozart-este prológus pályázatát Somogyi Endre VIII. o. t. 
nyerte meg. A jubileumi díjat (20 K) a tanárelnök Soltész Gáspár 
ifjúsági elnöknek Ítélte oda buzgó és sikeres munkálkodásáért.

Vagyon, összes bevétel : 6925-95 K, összes kiadás : ő522'73 K, 
s így a tiszta jövedelem : 1403'22 K. E jövedelmet hozzászámítva 
a tavalyi vagyonhoz (10778‘20 K), a tiszta vagyon: 12181'42 K, 
melyből 8000 K 4%-os koronajáradék, 2700 K 6 %-os hadiölöcsön 
és 148F42 K takarékbetét.

IV. Ifjúsági Gyáviegylet. A főgimnáziumi Ifjúsági Gyámegylet 
fennállása huszadik évében is Bereczky Sándor vallástanár vezetése 
mellett munkálkodott. Az iskolai év elején tartott közgyűlés titkár
nak Chátel Budolf VIII., pénztámoknak Elischer Pál VII., ellenőr
nek Simon Sándor VII. o. tanulót választotta meg. Osztálypénztáro
sok és ellenőreik a következők voltak: la. Kullmann Lajos és Piri 
Lajos ; ló. Németh Sándor és Kogler Frigyes ; Ha. Walkó Mihály, 
Varga József; Hó. Geszti Lajos, Németh Andor ; Illa . Bánszky 
Ferenc, Surgóth Balázs ; IIIó. Blatniczky László, Wágner Ödön ; 
IVa. Farkas Jenő, Oravetz István ; IVÓ. Pruzsinszky Miklós, Bartsch 
Pál ; V. Chátel Andor, Németh Zoltán ; VI. Becht Endre, Tolnay 
Lajos ; VII. Elischer Pál, Simon Sándor; VIII. Chátel Budolf, 
Pfahler József.

Az egyes osztályokban aláírt összegből befolyt 743'50 K, 
adomány volt 8'10 K, kamatból befolyt 105 K, az egész évi jövede
lem 856‘60 K volt.

A bevétel egynegyed részét 21445 K-t az alapszabályok értel
mében az egyetemes egyházi gyámintézet pénztárába szolgáltattuk 
be. A rendelkezésünkre maradt háromnegyed részből, 642"45 K-ból, 
adtunka budapesti protestáns árvaháznak 20 K-t, az eperjesi Theoló- 
gusok Otthonának 20 K-t, a pozsonyi Theológusok Otthonának 
20 K-t, a rozsnyói evangélikus árvaháznak 20 K-t, a kelenföldi 
Templomépítő Egyesületnek 50 K-t, a dombóvári ág. hitv. evan
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gélikus egyházközségnek templomépítési célra 30 K-t, az alsószele- 
zsényi ág. hitv. evang. egyházközségnek templomépítés céljára 
30 K-t, segélyül négy tanulónak, ú. m. Stitniczky János V ili., 
Nádaskay Adolf VI., Jeszenszky Zsolt V. és Dályai Andor IV b. oszt. 
tanulónak 40—40 K-t. Kiosztottunk tehát 350 K-t. A fennmaradt 
292 K 45 fillért a tőkéhez csatoltuk. A tiszta vagyon az iskolai év 
végén 2481’89 K.

A reformáció négyszázados emlékünnepe alkalmából az Ifjú
sági Gyámegylet a Fasori Konfirmált Leányok Egyesületével együtt 
1917 október 29-én vallásos estélyt rendezett, melyen ifjak és leányok 
zenei és szavalati előadásain kívül Kaczián János esperes és dr. Hitt- 
rich Ödön gimnáziumi igazgató urak mondottak alkalmi beszédeket. 
Az est jövedelmét, 500'30 K-t, a Budapesten felállítandó Luther- 
szobor alapja ja vára fordítottuk.

V. Diák Sportkör. Tanárelnöke Galli Lajos és dr. Böhm Dezső 
bevonulása miatt ideiglenesen Mikola Sándor volt. Tisztviselői voltak : 
elnök: Körmendi Ferenc VII., alelnök: Lübke Lóránt VIII.. 
titkár : Wámoscher László VIII., főpénztáros : Chátel Budolf VIII., 
jegyző : Schlichter Ferenc VIII., gondnok: Wámoscher Pál VI. oszt. 
tanulók. A választmány tagjai volta k: a VIII. osztályból : Klaár, 
Springert, Steiner, Vilcsek; a VII. osztályból: Goldberger, Kún, 
Bác, Sebestyén ; a VI. osztályból : Breyer, Vilcsek; az V. osztály
ból : Chátel, Zemplényi. Szakosztályvezetők voltak: athletika : Klaár ; 
football: Vilcsek; jéghockey és tennis: Körmendi; turisztika: 
Hirsch, később Chátel ; úszás : Steiner ; füleslabda: Lübke’; ping
pong : Vilcsek Andor ; vívás : Schlichter F. és Wámoscher László.

Az athletikai szakosztály ősszel a margitszigeti sporttelepen 
rendes trainingeket tartott és azokat okt. 30-án sikeres házi ver
sennyel befejezte. A football-szakosztály a rendes trainingen kívül 
néhány mérkőzést tartott. A ping-pong-szakosztály nagyon ered
ményes működést fejtett ki. Az iskola bajnoki versenyén Vilcsek 
Andor VI. o. t., a handicapversenyen pedig Wámoscher Pál VI. o. t. 
volt az első. A turisztikai szakosztály néhány egynapos kirándulást 
rendezett. A jéghockey-szakosztály rendes trainingeket tartott, a 
januárra kiírt bajnoki mérkőzések elődöntőjéből győztesként került 
ki, a döntőt azonban a korán beállt olvadás miatt a rendező egyesület 
nem tarthatta meg. A tennis-szakosztály ősszel trainingeket tartott, 
de a tervbe vett versenyt nem lehetett megtartani. A vívó-szakosztály 
működését a körülmények lehetetlenné tették. Beméljük, hogy a 
következő tanévben, amikor iskolánk már szabadon rendelkezhetik 
épületével, a DiákSportkör sikeresebb működést fejthet ki.

VI. Cserkészcsapat. Űjabb fájdalmas veszteség érte a csapatot
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vezetőtisztünk. Pajor Endre halálával. Azt az alapítványt, melyet 
1916-ban elesett parancsnokunk, Nádasdy Andor emlékére létesítet
tünk, Nádasdy— Pajor-alapítvánnyá változtatva, gyűjtés útján kiegé
szítettük és vagyontalan cserkészfiúk kirándulási költségeinek fedezé
sére fordítjuk. A következő adományok folytak be : dr. Loisch János 
40 K, Engel László hadapródjelölt 30 K, Winkler Pál hadapródjelölt 
30 K, Krausz Tibor 25 K, Glücklich Gyula hadapródjelölt, Szász 
Géza zászlós 20—20 K, Blumenau Alfréd úr, Poleschensky Gyula úr, 
Donáth István, Hermann László, Kohn Miklós, Brachfeld Ervin, 
Bubin László, Detre Pál, Van den Eynde Lucien 10—10 K. Az ala
pítvány vagyona, Krausz Tibor kezelésében, meghaladja a 600 K-t.

Csapatunk parancsnoka, Jákó Frigyes hadnagy, az olasz harc
téren egy rohamcsapat vezetője. Szeptemberben bevonult katonai 
szolgálatra Szenthe Lajos csapattisztünk, ki közel öt esztendeig 
volt buzgó tagja a csapatnak és legutóbb különösen a nyári nagy 
kirándulásaink rendezésében való tevékeny közreműködésével jó 
munkát végzett. Március hó folyamán bevonult Detre Pál is, ki e 
tanévben eleinte mint segédtiszt, később mint vezetőtiszt az ad
minisztratív teendőket végezte s két évig az asztalos- és könyvkötő 
műhelyt szép eredménnyel vezette. A csapatot jelenleg dr. Loisch 
János tanár felügyelete alatt Donáth István orvostanhallgató és 
Van den Eynde Lucien műegyetemi hallgató vezetik; a tanév első 
felében Kápolnai József műegyetemi hallgató mint oktatótiszt, 
december óta Rados József műegyetemi hallgató mint segédtiszt 
szintén résztvettek a vezetésben.

Júliusban kéthetes kiránduláson voltunk Zólyomban. Blumenau 
Alfréd úr ajánlatára Gruber Antal kir. tanácsos, jószágigazgató úr 
és családja szíves vendégszeretettel fogadta cserkészeinket és Frigyes 
főherceg uradalmának kriványi telepén jó elhelyezésükről gondos
kodott, míg Niklas intéző úr az élelem beszerzésében és egyebekben 
előzékenyen segítségükre volt ; a szíves fogadtatásra hálás köszö
nettel emlékezünk vissza. Kirándulásaink során jártunk Zólyom 
városában, Besztercebányán, Zólyombrézón, Selmecbányán, Körmöc
bányán, a kálnoki kénbányában, a Polánahegyen, a 2045 m magas 
Gyömbéren. Ez utóbbi túrán, mely kétnapi erős gyaloglással ugyan
csak próbára tette a fiúk kitartását, Barcza Imre úr volt a vezető, 
aki más alkalommal is csapatunk jóakaró barátjának mutatkozott. 
A zólyomi kiránduláson résztvettek tizenöten, 70 K költséggel. 
Kisebb kirándulásokat, télen is, gyakrabban rendeztek ezidén tiszt
jeink és most már tapasztalt, jó őrsvezetőink.

A Nádasdy-díjat, jutalmul eredményes munkájáért, az V. Örs 
nyerte el Hermann László vezetése alatt.
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Az ősszel résztvettünk a hadsegélyző hivatal javára rendezett 
hűvösvölgyi cserkészünnepélyen, a melynek szép anyagi és erkölcsi 
sikere volt ; Kirchner Hermann altábornagy úr neje, az ünnepély 
védnöke, ez alkalommal tisztjeinknek elismerésül emlékjelvényeket 
nyújtott át. Résztvettünk az országos fehérneműgyűjtésben s az 
iskolánkban befolyt adományokat néhány darab híján, amelyeket 
két Ínségbe jutott polgárcsaládnak engedtünk át, a hadsegélyző- 
hivatalnak szolgáltattuk be. Jelentékenyebb adománnyal hozzá
járultak: Baldauf Ha,. Perényi Ha., Steinhardt Ib., Rónai Ha.. 
Wassermann IV«,. Szobás la.

A «Cserkészélet»ifjúsági lap fényképkiállításán képeinket díjjal 
jutalm azták; a szép másolatokat Blumenau Imre, ezidén beren
dezett fénykép- és térképgyűjteményünk őre készítette, a kereteket 
Donáth István ajándékozta. Szentbe Lajos értékes térképekkel,. 
Vajda Manó úr kirándulásainkról készített és díszes albumba foglalt 
mintaszerű felvételekkel gyarapította gyűjteményünket. Nemrégiben 
alakult egy fényképezőkülönítményünk a fiúk szakszerű kiképzé
sére, valamint gyűjteményünk célirányos fejlesztése végett, és 
Hermann László vezetése alatt életrevalóságának már több jelét 
adta. A könyvtár kezelését Hirsch István bevonulása után Szász 
Géza vette át és a régi forgalmat egyelőre fenntartotta.

A csapat létszáma 60 tag. Vagyona készpénzben és hadiköl- 
csönben, a Nádasdy — Pajor-ala pítványt is beleértve, 1426-70 K.

VII. B)
Az ifjú ság i eg y e sü le te k  va g y o n i állapota.

Sz
ám Az egyesület neve

Vagyoni 
állapot 1917 
június 1-én

Vagyoni 
állapot 1918 
június 1-én

Gyarapodás

korona korona korona

1 A rany János-kör ___ 2227-31 2513-26 285-95
2 Ifjúsági Segélyegylet__ ... 32781-67 36139-76 3358-09

3 Ifjúság i Dal- és Zene-
e g y l e t . . . ---------- -------- 10778-20 12181-42 1403-22

4 Ifjúsági Gyámegylet™ _ 2097-94 2481-89 383-95

5 D iák Sport-kör „  „  _ 970-72 1283-10 312-38
6 C serkészcsapat_________ 674-69 1426-70 752-01

Összesen : K 49530-53 56026-13 6495-60
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JÓTÉKONYSÁG.
AJ Ösztöndíjak, jutalmak, j^ályadíjak és segélyek.

Az ösztöndíjakat, jutalmakat, pályadíjakat és segélyeket a 
következő tanulók kapták :

I. A Teleki —Róth Johanna grófnő alapította ösztöndíjakat 
(70—70 K). Mráz Gusztáv VIII. á-f Kiss László VII.

II. Az Egyesült Budapesti Fővárosi Takarékpénztár ösztöndíját 
(200 K) Becht Endre VI.

III. A bányai ág. h. ev.egyházkerület által kezelt. Német István 
tábornok alapította ösztöndíjat (84 K). Stitniczky János VIII.

IV. A Glosius Artner Karolina alapítvány jövedelméből 42—42 
koronát Danhauser Emil és Pruzsinszky Miklós IV.

V. Az iskolafenntart ó 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 Fendt Olivér VII, Kvorka János és 
Nádaskay Adolf VI, Varga Endre TVB.

2. A Králik Lajos dr.-féle ösztöndíjakat (90—90 K), Berci 
Andor VIII, a latin nyelv és irodalom, Simon Sándor VII. a magyar 
nyelv és irodalom tanulásában kifejtett buzgóságáért.

3. A Zólyomi Wágner Géza dr. alapította ösztöndíjat (80 K) 
Duka Ferenc VIII.

4. ABulyovszky Gyula-féle 20—20 K-t a magyar nyelvtanulásá
ban tanúsított buzgóságuk jutalmául Kullmann Lajos IA, Czerván 
István IB, Hein János III.4, Jány József IIIB , és Oravecz István TV A.

5. A Döbrentey Gábor-féle tízfrankos aranyat az Arany János
kor tanárelnöke Hollós Pál VIII-nak ítélte oda a körben tanúsított 
munkássága jutalmául.

6 . A Székács József dr.-féle 3 darab aranyat a magyar nyelv 
tanulásában tanúsított buzgóságáért Schuszter Rudolf V.

7. A Walther Ágoston-féle alapítvány kamatait (40 K) Mol
nár Jenő VI.

8 . Az 1882 január 25-én elhalálozott Kari János dr. főgimnáziumi 
tanár emlékére alapított ösztöndíj kamataiból 1 drb tízfrankos aranyat 
Rein Zoltán V. a természetrajz tanulásában tanúsított buzgósága 
elismeréséül.

9. Az 1889 május 5-én elhalálozott Ormay Lajos dr. főgimná-

V III.
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ziumi tanár emlékére tett alapítvány kamatait (10 K) Spiegel 
Zoltán VII., mint jó mathematikus.

10. 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 tanárnakemlékére 
tett alapítvány kamatait (40 K) Blumenau Imre VIII. a filozófiában 
tanúsított buzgóságáért.

11. Az 1917 május 4-én elhalálozott Hazay Olivér dr. főgimn. 
tanár emlékére tett 20 ,000  koronás családi alapítvány kamatait 
100—100 K-t : Binet György, ^Lenkei Andor V ili, Fábián János, 
Szalag László, Szilárd Zoltán VII, Kerekes Gábor, Eisler László VI. 
Bereczky Pál, Kubaeska Ferenc, Sterk Andor V, Alapi István, 
Németh Andor IIB.

12. Az 1917 május 4-én. elhalálozott Hazay Olivér dr. főgimná
ziumi tanár emlékére az ifjúság által tett alapítvány kamatait 
120—120 K-t Schrantz Sándor és Simon Sándor VII.

13. Az 1894-ben meghalt ifj. bojári Vigyázó Sándor gróf, főgim
náziumunk volt növendékének emlékére alapított 20,000  koronás 
alapítvány kamataiból 600 K és 360 K jutalomdíjat az érettségi 
vizsgán két tiszta jelesen érett tanuló kapta ; 600 K-t Tinschmidt 
Emil, 360 K-t Blatniczky Pál.

14. Az 1889-ben meghalt Schranz Andor VIII. o. t .  emlékére 
tett alapítvány kamatjából egy aranyat, mely az alapítólevél értel
mében jeles előmenetelű, példás magaviseletű VIII. o. tanulónak 
adandó, Tinschmidt Emil VIII.

15. Az 1898-ban elhalálozott Lamm Dezső V. o. t. emlékére 
alapított ösztöndíjat (18 K) Németh Zoltán V.

16. Az 1910-ben meghalt Kanitz Henrik dr. emlékére tett 
alapítvány kamatját (50 K) Piri Lajos 1A.

17. Az 1903-ban meghalt Kornfeld György’ főgimnáziumunk 
volt növendékének emlékére alapított ösztöndíj kamatait (30 K) a 
magyar nyelv és irodalom tanulásában kiváló eredményt tanúsított 
Fenyves Béla VIII.

18. Az 1901-ben meghalt Tuczentaller Aurél V. o. t. emlékére 
alapított ösztöndíj kamatait (40 K) Vadas József V.

19. Az 1899-ben elhunyt Bergl Gyula’ főgimnáziumunk volt 
növendékének emlékére alapított ösztöndíj kamatját (20 K) Wámo- 
scher László VII.

20. Az 1901-ben elhalálozott Weisz Arthur, főgimnáziumunk 
volt növendékének emlékére alapított ösztöndíj kamataiból 2 0 —20  
K-t kapott az érettségi vizsgán mint jó mathematikus Chátel 
Budolf és mint jó fizikus Blumenau Imre.
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21. Az 1907-ben elhunyt Ráth Géza Y. o. t. emlékére alapított 
40 koronás ösztöndíjat Chátel Andor V.

22. Az ugyancsak Ráth Géza emlékére alapított és az Y. osztály 
legjobb mathematikusa jutalmazására szánt 10 K-t Neumann 
János Y. o. t.

23. Az 1910-ben elhalálozott Vajner Géza’ főgimnáziumunk volt 
növendékének emlékére alapított ösztöndíj kamatját (10 K) a vallás
tanulásában kifejtett buzgóságáért Fabinyi Géza VIII.

24. Az 1912-ben elhalálozott iglói Szontagh György’ főgimná
ziumunk volt növendékének emlékére alapított ösztöndíj kamatját 
(90 K) Chátel Budolf VIII., a természeti udományok iránt tanúsított 
buzgalma és szép előmenetele elismeréséül.

25. A dr. budai Goldberger Antal emlékére alapított ösztöndíjat 
(40 K) a kémiában kiváló előmenetelt! Elischer Pál VII.

26. A Steinacker Ödön-féle 10 koronás jutalmat a német nyelv 
szorgalmas tanulásáért. Mráz Gusztáv VIII.

27. A Schreyer Jakab dr. által alapított 20 koronás jutalmat 
Pósch Aladár IB.

28. A Deutsch Oszkár-féle 10 koronás jutalmat, mely VIII. 
osztálybeli, a latin nyelvben kiváló tanulónak szól, Béréi Andor.

29. Egy hálás tanítvány ösztöndíj-alapítványának kamatait 
(10 K) WiQner Jenő VI. mint jó mathematikus.

30. A dr. Fonyó János és neje által tett alapítvány kamatját 
(50 K) Dályai Andor IV B.

31. A Wigner Antal és neje által tett alapítvány kamatját 
(50 K) Windt Sándor IV B.

32. Az 1874-ik évi maturánsok ösztöndíját (90 K) Kemény 
István VII.

33. Az 1882-ik évi maturánsok ösztöndíját (40 K) Starnberger 
Sándor VII.

34. 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 ki. «Mit köszönhet a magyar nemzet a reformációnak?» A ki
tűzött időig egy pályamű érkezett be : «Öntudat, önérzet, feltá
madás.» jeligével. A bíráló szaktanárok e munkát a jutalomra ér
demesnek ítélték; a jutalom a záróünnepélyen fog kiadatni.

35. Az 1889-ben maturált ifjak ösztöndíját (48 K) Ványi Béla
IV B.

36. Az 1899-ben maturált ifjak ösztöndíját (50 K) Scholtz 
Andor VII.

37. Az 1900-ban maturált ifjak ösztöndíját (20 K) Weisz Arthur 
emlékére Domony Péter V.



38.. A Nádasdy-féle cserkész jutalomdíj (10 K) az ötödik Örsnek 
adatik ki.

39. Becht Albert úr adományát (50—50 K) Primer László IVA 
és Bechtorisz Károly I IA.

40. Egy névtelen tanár jutalomdíját (50 K) kapta Lendl Ká
roly VII.

41. Névtelen tanár jutalomdíját (50 K) Sternthal Barnabás IV A.
42. Névtelen tanár jutalomdíját (50 K) Bertram Artúr VI.
VI. Hadi emlékösztöndíjak. 1. harctéren hősi halált halt Bendl 

Kálmán emlékére alapított ösztöndíjat (20 K) Windt Sándor IV B.
2. A harctéren hősi halált halt Lederer István emlékére alapított 

■ ösztöndíjat (100 K) Somogyi Endre VIII.
3. A harctéren hősi halált halt Löry Péter Andor emlékére alapí

tott ösztöndíjat ,(100 K) Jele Ferenc IV B.
4. A harctéren hősi halált halt Strasser Albert dr. és Strasser 

György testvérek emlékére barátaik által tett alapítvány kamatait 
450—450 K) Fabinyi Géza és Pfahler József V ili.

5. A harctéren hősi halált halt Wolfinger Jenő emlékére alapí
to t t  ösztöndíjat (150 K) Klaár Vilmos VIII.

6. A harctéren hősi halált halt Zsilinszky Tibor dr. emlékére 
alapított ösztöndíjat (50 K) Schrantz Sándor VII.

VII. 1. A Tabitha jótékony nőegyesület által a múlt iskolai év 
végén adományozott tíz korona díjra pályázattételül a vallástanár 
a következő mondatot tűzte ki: A jó keresztyén szereti hazáját. Beér
kezett a III. és IV. osztályból 8 dolgozat. A pályadijat Engel György 
IV B. dolgozata nyerte el. A második díjat, egy névtelen tanár ado
mányát, szintén tíz koronát Oravecz István IV A dolgozata nyerte el.

VIII. 1. A Dal- és Zeneegyesület jubileumi alapjának 20 koro
nás jutalomdíját Soltész Gáspár VIII. kapja.

IX. A Tóth Kálmán dr. vezetése alatt álló Ifjúsági Segély
egylet ezidén is 1000 K-t szavazott meg szegénysorsú, jó maga
viseletű tanulók segélyezés éré. Ebből az összegből kap: Az Erődi ju 
bileumi díjat (60 K) Kiss László VII. 50—50 koronát: Bertram Artur
VI. Szusz Lajos, Jeszenszky Zsolt, KoltaiErnőV, Farkas Jenő, Kol- 
benheyer Imre, Primer László IV A, Nagy István, Tartler Sándor, Folli. 
nus Marcel III  B, Bánszky Ferenc, Dobray Ferenc III. A, Frisch 
Imre, Varga József II A ; 40—40 koronát : Unger Béla, Halácsy 

Endre I  A, Boció László, Boros Tibor, Breuer Oszkár, Posch Aladár I B.
X. A Bereczky Sándor vezetése alatt álló Ifjúsági Gyámegylet 

ezidén 160 K-t szavazott meg jó magaviseletű és szegénysorsú tanu
lók segélyezésére. Ebből az összegből kap 40—40 koronát : Stitniczky
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János VIII., Nádaskay Adolf VI., Jeszenszky Zoltán V., Dályai 
Andor TV'B.

XI. Karácsonykor egyes jótevők adományaiból 580 koronát 
•osztottunk ki 24tanítványunk között, akik valamennyien 20—30 K-t 
kaptak; névsoruk az évi jelentés 9. pontja alatt van közölve.

A kiosztott ösztöndíjak, jutalm ak, pályadíjak és segélyek 
értéke 7890 korona.

XII. Az iskolafenntartó Nagytiszteletű Képviselőtestület 65 
tanulónak adott egész tandíjmentességet és 25 tanulónak féltandíj
mentességet. Az elengedett díjak összege 8479 K. A főgimnáziumi 
Ifjúsági Segélyegylet öt tanuló beiratási díját fedezte 160 koronával ; 
ugyanezen egyesület írószerekkel, tankönyvekkel és segélyekkel 
támogatta az intézet érdemes tanítványait ; az erre a célra fordított 
összeg 2290.94 korona.

Az ösztöndíjak, jutalmak, pályadíjak, segélyek, elengedett tan- 
tíjak, valamint a Diákasztal ellátási összege, vagyis az összes jó- 
détemények értéke 21509 K 94 f, míg a tavalyi tanévben 20175 K 
87 f volt.

II. Diákasztál.A Diákasztal bevétele volt az 1917-18. iskolai 
évben 3125 korona ; és pedig a Diákasztal alapítvány kamataiból 
1200, a Keller Terézia-ala pit vány kamataiból 1125, Wagner Ödön 
úrtól 200, Halász Tibor IIB. osztályú tanulótól 50, Faragó N. úrtól 
300, Blumenau Alfréd úrtól 50, Gábor Ignác úrtó] 200 korona. Kiadás 
volt 12 tanulónak havi részletekben kiosztott segély fejében 2850 K ; 
pénztári maradék tehát dr. Kéler Zoltán úr utólag érkezett 200 
koronás adományával együtt 475 korona.

Ez iskolai évben ebédnek természetben való kiszolgáltatása 
nem történhetett meg, mert a nagy drágaság miatt legfeljebb 2 —3 
tanulónak lehetett volna ebédet adni. Ezért választottuk a pénz
beli segélyezés módját.

IX.

ALAPOK ÉS ALAPÍTVÁNYOK TŐKEÉRTÉKE
1917 december 31.-én.

A z a lap  va g y  a la p ítv á n y  c ím e :
1. Alumneum .................................................................  K 35434'64
2. Bojári Vigyázó Ferenc és Jozefin ..........................  « 23787'03
3. Szertárak építési alapja.............................................  « 31146‘64
4. Dr. Hazay Olivér csaláai-alapítvány....................  « 20842.—
5. Pesti Hazai Első Takarékpénztár ..........................  « 15268-42
16. Dr. Strasser Albert és György-alaptvány ...........  « 15000-—

Átvitel K 141,478-73
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Áthozat K141,478*73
7. Loisch Ede és Ottilia sz. Melczer ..........................  « 10440*81
8 . Egyesült Budapesti Fővárosi Takarékpénztár ----  « 5000* —
9. Dr. Králik Lajos ....................................................  « 4614*60

10. Dr. Hazay Olivér ifjúsági-alapítvány ...................  « 4323-50
11. Lederer István ........................................................ « 4264'80
12. Világháború emlék-ösztöndíj .................................. « 4026-85
13. Wolfinger Jenő-alapítvány .....................................  « 3075'—
14. Múzeum- és könyvtár-alap .....................................  « 2428-84
15. Dr. zólyomi Wagner Géza .....................................  « 2391 "53
16. Bulyovszky Gyula....................................................  « 2156-33
17. 1874. évi maturánsok....... ........   « 2089‘67
18. Kunewalder Fülöp....................................................  « 2086*10
19. Lőry Péter Andor ..................................................  « 2227"87
20. Iglói Szontagh György .........  « 2069'20
21. Rátli Géza emlék-alap..............................................  « 1894'44
22. 1899. évi maturánsok..............................................  « 1270"94
23. 1882. évi maturánsok..............................................  « 1233-44
24. Dr. Zsilinszky Tibor ..............................................  « 1118-22
25. Dr. Böhm K ároly....................................................  « 1102"41
26. Weisz Artfir .............................................................  « 1081 "86
27. Dr. Fonyó János és neje-alapítvány ..................... « 1070'—
28. Dr. budai Goldberger Antal .................................... « 1058-85
29. Dr. Kanitz Henrik-alapítvány........................   « 1040'—
30. Wigner Antal és neje-alapítvány............................  « 1040-—
31. Tuczentaller Sándor ................................................  « 1036-46
32. Walther Ágost...........................................................  « 1029"26
33. 1883. évi maturánsok..............................................  « 933*86
34. Dr. Székács József....................................................  « 929-83
35. Kornfeld György ...................................................... « 864*09
36. 1900. évi maturánsok..............................................  « 579*35
37. Bendl Kálmán...........................................................  « 545*90
38. Dr. Schreyer Jak ab ..................................................  « 520'23
39. Bergl Gyula .............................................................  « 519*53
40. Ráth Géza math, jutalomdíj..............   « 474*44
41. Lamm Dezső ...........................................................  « 426*66
42. Döbrentey Gábor...................................................... « 420*63
43. Dr. Ormay Lajos.....................................................  « 416*56
44. Hampel Lajos...........................................................  « 317*12
45. Klein Gábor..............   « 326*97
46. Vajner Andor .........................................................  « 325*60
47. Schranz A ndor.........................................................  « 307*50
48. Deutsch O szkár.......................................................  « 277*47
49. Nádasdy Andor.........................................................  « 282*95
50. Dr. Kari János ........................................................ « 264*70
51. Steinacker Ödön....................  « 207*30

Összesen : K 215,590*40
1916 dec. 31-én volt: K 166,361*60

Növekedés : K 49,228*80



X .

A FŐGIMNÁZIUMI TANULÓK NÉVSORA *

I. a. OSZTÁLY.
Báré Rudolf, 1907. B udapest, izr. 
Baron Endre, 1907. B udapest, izr. 
Beck Pál, 1908. B udapest, ref. 
Berkovits György, 1907. Bpest, izr. 

5. Brachfeld Olivér, 1908. Budapest, izr. 
Chrestel K urt, 1907. K assa, ág. h. ev. 
Daniska József, 1906. B udapest, ág. h. 
ev ., tm .
Dénes E ndre, 1907. B udapest, izr. 
Deutsch György, 1907. Budapest, izr. 

10. Elsner Is tv án , 1907. Budapest, izr. 
Barkas Im re, 1907. B udapest, izr. 
Farkas Jenő, 1905. D iósgyőr, Borsod- 
megye, ág. h. ev.
Forgács Dénes, 1907. B udapest, izr. 
Grád Gyula, 1907. B udapest, izr. 

15. H ajdú E ndre, 1908. B udapest, izr. 
H alácsy Endre, 1907. B pest, r. k. ö. <L 
Hazslinszky Zoltán, 1907. Szekszárd, 
ág. h. ev.
Hesz A ntal, 1907. B udapest, ág. h. ev. 
tm. ö. d.
Jurányi László, 1907. B pest, ág. h. ev. 

20. Kallós Ernő, 1908. B udapest, izr. 
K anitz János, 1908. B udapest, ref. 
K appanyos László, 1906. Budapest, 
ág, h. ev ., tm .

K assai Jenő M árton, 1907. L ynn, 
A m erika, izr.
Kelemen K ornél, 1907. Budapest, izr. 

25. K erti László, 1907. Budapest, róm . 
k a th .
Kiss T ibor, 1907. Salgótarján, r. k. 
K riszháber Frigyes, 1907. Bpest, izr. 
K ullm ann L ajos, 1907. Budapest, ág. 
h. ev. ö. d.
K unszke László, 1907. Bicske, Fehér
m egye, ág, h. ev ., tm .

30. L akner László, 1907. Budapest, izr. 
László György, 1907. Budapest, izr. 
Lőrincz Dezső, 1907. H egyháthodász, 
ág. h. ev . tm .
Mérei Pál, 1907. Budapest, izr. 
M inder Sándor, 1907. B udapest, ág. 
h. ev ., tm .

35. N ém eth Ödön, 1907. Budapest, ág. 
h. ev.
O sváth  Pál, 1907. Alag, ref. )
Pál Im re , 1907. Budapest, izr. 
P arlag i E ndre , 1907. Pozsony, r . k. 
P ik ie r E ndre, 1907. B udapest, izr. 

40. P iri L ajos, 1907. Szend, Komárom- 
megye, ág. h. ev ., tm . ö. d.
Politzer E ndre, 1907. Budapest, ref. 
R ácz György, 1907. Budapest, izr, 
Rade Jenő, 1907. Budapest, r. k.

* Rövidítések, ág. h. ev. =  ágostai hitvallású evangélikus; ref. =  refor
mátus ; unit. =  unitárius ; r. k. =  római katholikus ; gör. kel. =  görög kele ti; 
izr, =  izrae lita ; tm . =  tand íjm en tes; ftm. =  féltandíjmentes ; ö. d. =  ösztön
díjas ism. =  ismétlő.

Srtesítő  1917—1918. évről. 4
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Boxer Is tv án , 1905. Budapest, ág. 
h. ev.

4 5 . Schamburg Andor, 1907. B pest, izr. 
Scholtz Géza, 1907. B udapest, ág. 
h. ev.
Sikos Sándor, 1907. Budapest, ág. h. 
ev ., tm .
Somló György, 1907. Budapest, izr. 
Subkégel Gyula, 1907. Budapest, ág. 
h. ev., tm .

50. Szollás László, 1907. Budapest, ref. 
Tolner Is tv án , 1907. B udapest, ág. 
h. ev., tm .
Unger Béla, 1907.Bpest, r. k ., tm . ö.d. 
Vahl László, 1907. Budapest, izr. 
Veréb Ferenc, 1905. Budapest, ág. 
h. ev.

55. Vései Ferenc, 1907. Ú jvidék, izr. 
Weil Pál, 1907. Budapest, izr.
Weisz T ibor, 1907. Budapest, izr. 
Wiesengrund Miksa, 1907. B udapest, 
r. k.
Zarka Sándor, 1907. Budapest, ref.

M agántanulók:
€0. Dóra Pál, 1907. Budapest, g. k. 

Mann Endre, 1907. Budapest, izr.

Évközben k im aradtak  :
Benda Ákos, 1907. Budapest, izr.
Ha besser Is tv án , 1907. Budapest, r . k. 
Plechschm idt Jenő, 1907. B udapest, 
ág. h. ev.

65. Sugár Pál, 1907. Budapest, izr. 
Szilágyi József, 1907. Budapest, ág. 
h. ev.

I. b. OSZTÁLY.
A lexandraw itz Ferenc, 1907. B uda. 
pest, izr.
Beermann Ernő, 1907. Budapest, izr. 
Bodó László, 1907. K ézdivásárhely, 
ref. ö. d.
Boros Tibor, 1907.Bpest, izr., tm . ö.d. 

5. B ratm ann Pál, 1907. B udapest, izr. 
Breuer Oszkár, 1907. Wien, ág. h. ev. 
tm . ö. d.

Czerván Is tván , 1907. B udapest, ág. 
h. ev ., tm . ö. d.
Cserépy László, 1907. B udapest, r. k. 
Deutsch Béla, 1907. B udapest, izr. 

10. D onáth Tibor, 1907. Budapest, izr. 
Dobranyowszky Gyula, 1907. A lberti- 
Irsa , ág. h. ev.
Fábián Béla, 1907. Beregszász, ref. 
Faragó Ferenc, 1907. B udapest, izr. 
F arkas András, 1907. D iósgyőr, ág. 
h. ev.

15. Fehér László, 1907. B udapest, izr. 
Friedm ann György, 1907. B udapest, 
izr.
Gisske W alter, 1906. Sundwig West- 
fália, ág. h. ev.
Győri Gyula, 1908. B udapest, izr. 
Haasz Miklós, 1907. Székesfehérvár, 
izr.

20. Hentschel H ellm ut, 1906. Brassó, ág. 
h. ev . ism.
Hoff Pál, 1907. M agyaróvár, izr. 
Hollós Endre, 1907. Salgótarján , r. k. 
Jávorny ik  Is tván , 1906. B udapest, 
ág. h. ev.
Jeszenszky Pál Gyula, 1907. Pest- 
szentlőrinc, ág. h. ev., tm .

25. K anitz Is tván , 1907. Budapest, iz r. 
K ellner Ernő, 1907. Budapest, ág. 
h. ev.
K esztenbaum  Mózes, 1907. B udapest, 
izr.
Kovács Endre, 1908. Budapest, izr. 
Kogler Frigyes, 1907. Budapest, ág. 
h. ev.

30. K ram er Endre, 1907. B udapest, r. k. 
Lam berger József, 1907. B udapest,izr. 
László Mihály, 1907. B udapest, ref. 
L ichtenthal Jenő, 1907. Budapest, 
izr. ftm .
Lukács Tibor, 1907. D ebrecen, izr. 

35. Marnitz Frigyes, 1907. B udapest, ág. 
h. ev.
Moldoványi Lajos, 1907. B pest, r . k. 
Molnár János, 1907. B udapest, r. k. 
Nagy László, 1907. B udapest, izr. 
Németh Sándor, 1907. B udapest, ág . 
h. ev.
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40. N eumöller Károly, 1907. Rákospalota 
ág. h. ev ., tm .
Peti Zoltán, 1907. Budapest, ref. 
Polónyi György, 1907. B udapest, izr. 
Pósch A ladár, 1907. Grinád, ág. h. ev. 
tm . ö. d.
Reinitz W alter, 1907. B udapest, r. k. 

45. Révész Marcell, 1907. Budapest, izr. 
Schwarz Endre, 1907. B udapest, izr. 
Schwarz Miklós, 1907. R ákosliget, izr. 
Steiner Lajos, 1905. Bököd, ág. h. 
ev. tm . ö. d.
Stenzer János, 1907. B udapest, r. k. 

50. Szász György, 1907. Budapest, ref. 
Szőllősi T ibor, 1907. Budapest, izr. 
Theil H enrik, 1907. Budapest, ág. h.
ev.
Thein Alfréd, 1907. Budapest, izr. 
T ibor György, 1908. Budapest, izr. 

55. Vajda Pál, 1907. Budapest, izr. 
Vásárhelyi Géza, 1907. B udapest, ref. 
Vázsonyi György, 1908. B udapest, izr. 
Weisz Miklós, 1907. B udapest, izr. 
Wiesner László, 1907. B udapest, izr., 
ftm .

G0. Wellisch Pál, 1907. Budapest, izr.

M agántanulók:
Dán György, 1907. B udapest, izr. 
Pásztor Is tv án , 1906. B udapest, izr. 
Purghy Sándor, 1908. K iü ti, ág. h. ev. 
S teinhardt József, 1907. B udapest, izr.

É vközien  k im arad t:
€5. Ponevács Zoltán, 1907. Korom pa, 

ág. h. ev .

II. a. OSZTÁLY.
A lpár László, 1906. B udapest, izr. 
B aldauf Mátyás, 1906. B udapest, ág. 
h. ev.
Barna T ibor, 1906. Budapest, izr. 
Beregi László, 1907. B udapest, izr. 

5. Bokody A ttila , 1906. B udapest, ref. 
Csillag Miklós, 1906. H uszt, izr. 
Domány Ferenc, 1906. Budapest, izr. 
Droszt Ede, 1906. Budapest, ág. h. ev.

Eberwein János, 1904. Bécs, r. k .,ism . 
10. E lek  Pál, 1906. Budapest, izr.

F a rk as Dénes, 1906. Budapest, á g . 
h. ev .
F ábri Pál, 1907. Gyergyószentmiklós, 
izr.
Fekete  Is tv án , 1906. Budapest, izr- 
F ried länder László, 1907. Csikszent. 
k irá ly , izr.

15. F riedrich  T ibor, 1907. Budapest, ág. 
h. ev .
F risch  Im re, 1906. Bpest, izr. ö. d. 
G ally  Lajos, 1906. Budapest, ág. h.ev. 
Goldner Lajos, 1906. Budapest, izr. 
G ottschall Károly, 1903. Budapest, 
ág. h . ev ., tm . ö. d.

20. Ja ka bf a lva y Dezső, 1906. Budapest, 
ref.
Jánossá Andor, 1906. Kőszeg, ág. 
h. ev ., ftm .
K allós A lbert, 1906. Budapest, izr. 
K ardos Béla, 1904. Szilasbalhás, ref., 
ism étlő .
K äm pfner Im re, 1906. Budapest, izr. 

25. Kepes György, 1906. Selyp, izr. 
K ohn Im re, 1906. Budapest, izr., ism. 
K uncz Frigyes, 1906. Budapest, ág. 
h. ev .
L am pl Im re, 1906, Zsámbék, izr. 
L ichtm ann Pál, 1905. Budapest, izr. 

30. M olnár Im re, 1906. Budapest, izr. tm . 
Nemes László, 1907. Budapest, izr. 
Perényi Miklós, 1906. Budapest, izr. 
Polacsek Pál, 1906. Budapest, izr. 
R ados János, 1906. Budapest, ág. 
h. ev .

35. R ajner Vilmos, 1906. Budapest, ág . 
h. ev .
R echtorisz K ároly, 1906. Budapest, 
ág. h . ev ., tm . ö. d.
Rédl Endre, 1906. Budapest, izr. 
R ónai János, 1906. Budapest, izr. 
Sándor Is tv án , 1906. Budapest, izr. 

40. Stiedl M átyás, 1906. Lajoskom árom , 
ág. h . ev.
Szalka János, 1906. Budapest, izr. 
Szántó László, 1906. Temesvár, izr. 
Székely János, 1904. Türkös, ág. h. e r .

4*
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Székely M árton, 1906. B udapest, izr. 
45. Szilvássy Emi], 1906. B udapest, ág. 

h. ev.
Sztanó Is tv á n , 1905. B udapest, ág. 
h. ev. tm .
Tolnai Is tv á n , 1907. B udapest, izr. 
Unger György, 1906. Besztercebánya, 
izr.
Vajda Ján o s , 1907. Budapest, izr. 

50. Vajda László, 1906. Budapest, izr., 
ftm .
Varga József, 1906. Lontó, ág . h. 
ev., tm . 5. d.
Vessel Pál, 1906. Sisak, izr.
Vita Sándor, 1906. Budapest, izr. 
Walkó M ihály, 1906. B udapest, ág. 
h. ev.

M agántanuló :
55. Gr. B ethlen Gábor, 1906. Mezősám- 

sond, ref.

H. b. OSZTÁLY.
Legifjabb Ábrányi Emil, 1907. H anno
ver, r. k.
A lapi Is tv á n , 1906. Budapest, ág. h. 
ev ., tm . ö. d .
Balkányi János, 1906. Budapest, izr. 
Barcs György, 1906. Szód, ág. h. ev. 

5. Breitner H erbert, 1906. Monfalcone, 
izr.
Bruck József, 1906. D unapentele, izr. 
Deutsch A ntal, 1906. B udapest, izr. 
Domony János, 1906. B udapest, izr. 
E lek  Im re, 1906. Budeapst, izr.

10. Engel György, 1907. B udapest, izr. 
Eábián Is tv án , 1906. B udapest, ág. 
h. ev., ftm .
Farkas Sándor, 1906. B udapest, ref., 
tm .
Fuchs György, 1907. R ákoskeresztúr, 
izr.
Geszti L ajos, 1905. B udapest, ág. 
h. ev.

15. Goldberger Miklós, 1906. Budapest, 
izr.

Grosz Miklós, 1906. Budapest, izr. 
Halász T ibor, 1905. Budapest, ág. h. 
ev .
Hegedűs Is tv án , 1906. Budapest, ág. 
h. ev.
H eller Armand, 1906. B udapest, ág. 
h. ev.

20. Hoff Miklós, 1906. M agyaróvár, izr. 
H olitscher Géza, 1906. Budapest, ág. 
h. ev.
Ihász Sándor, 1904. B udapest, ág . 
h. ev., ism.
Illyés Sándor, 1906. B udapest, ref. 
ftm.
Ingusz Im re, 1907. Budapest, izr.

25. Jansa László, 1906. Budapest, ág. 
h. ev.
K asztriner Péter, 1906. B udapest, ág. 
h . ev.
K irschenbaum  Vilmos, 1906. B u d a■ 
pest, ág. h. ev.
K lein György, 1907. B udapest, izr. 
Kozma János, 1907. B udapest, izr. 

30. Lukács László, 1906. Budapest, izr. 
Marosi György, 1905. B udapest, izr. 
ism .
Méri Gaston, 1906. Budapest, izr. 
N agy Endre, 1906. B udapest, ref. 
Németh Andor, 1906. Budapest, ág. 
h. ev. ö. d.

35. Neumann Mihály, 1907. B udapest, izr. 
N ovak László, 1905. B udapest, ág. 
h. ev.
Orbán Ferenc, 1906. Wien, ref., ftm . 
Polgár Andor, 1966. Budapest, izr., tm . 
R echt Is tván , 1906. Miskolc, ref., 
tm .

40. Reimann Sándor, 1907. B udapest, iz r., 
tm .
R obitsek  Is tván , 1906. B udapest, izr. 
Roheim  Károly, 1906. B udapest, izr. 
Rosenm ann Dezső, 1905. B udapest, 
iz r., ism.

45. Sándor László, 1906. B udapest, iz r. 
Spirescu B arbu, 1906. Bukarest, g. kel. 
Sziláéi Is tv án , 1906. Budapest, ref. 
Tornai Ferenc, 1906. B udapest, izr. 
Vadnai T ibor, 1906. B udapest, iz r.



53

50. Vajda László, 1906. B udapest, izr. 
Váradi László, 1906. B udapest, izr. 
Vida Bál, 1906, B udapest, izr. 
W erner Ágost, 1906. B udapest, ref.

M agántanulók :
Halle Is tván , 1905. Tem esvár, izr. 

55. Mezei L. Tamás, 1906. B udapest, ref.

Évközben k im arad t :
Wolff György, 1906. Sárvár, izr., ism.

in. a. OSZTÁLY.
Bánszky Ferenc, 1905. B udapest, ág. 
h. ev ., tm . ö, d.
Benson Tamás, 1904. B udapest, ref., 
ism.
Bíró Andor, 1904. B udapest, izr. 
Bokor Tibor, 1905. B udapest, izr.

5. B raun Ferenc, 1906. Győr, izr. 
B ruckner János, 1904. B udapest, ág. 
h. ev.
B üchler Endre, 1905. B udapest, izr. 
D obray Ferenc, 1905. B udapest, ref., 
tm . ö. d.
E lek  Pál, 1905. Budapest^ izr.

10. E rdély  Lóránt, 1905. B udapest, izr., 
ftm .
Faragó Im re, 1905. B udapest, izr. 
Faragó  László, 1905. B udapest, izr. 
Fábri Ferenc, 1905. Bodókőváralja, 
izr.
Goldmann Endre, 1905. Rákoscsaba, 
izr.

15. G rünberg László, 1905. B udapest, izr. 
Grünwald György, 1905. Buda pest,izr. 
H ahn Frigyes, 1904. B udapest, ág. 
h. ev ., tm .
H alász Ferenc, 1905. B udapest, izr. 
If j. H ári Pál, 1905. B udapest, izr. 

20. Hegyi Pál, 1906. B udapest, ref. 
Hein János, 1905. Bpest, ág. h. ev.ö.d. 
Herczegh Ferenc, 1905. B udapest, ref. 
Br. Herzog István, 1905. Buda pest,izr. 
Hoffm ann Péter, 1905. B udapest, ág. 
h. ev.

25. J u s tu s  B ernát, 1905. Pécs, izr.
Kaszás Gyula, 1903. B udapest, ref. 
Keve Im re 1905. B udapest, izr. 
K irályfi Is tván , 1906. B udapest, izr. 
K ühlm ann Péter, 1904. B udapest, ág. 
h. ev .

30. L ehner Andor, 1906. B udapest, izr. 
Lehoczky Pál, 1905. P ittsburg  (Ame
rik a ), ág. h. ev.
Messinger Emil, 1905. B udapest, izr. 
Mikolicza Mihály, 1904. B udapest, 
ág . h. ev.
N ovak  Károly, 1904. B udapest, ág. 
h . ev.

35. P a lo tay  Péter, 1906. B udapest, izr. 
Pásztor Is tván , 1905. B udapest, izr. 
P la tschek  Ernő, 1905. B udapest, izr. 
P o llák  Is tván , 1904. B udapest, izr. 
R ade Károly, 1905. B udapest, r. k. 

40. R ubin  Im re, 1905. B udapest, izr. 
Schnell Alfréd, 1905. Szeged, ág. h. e v. 
Se best vén István , 1905. B udapest, izr. 
Sommer Sándor, 1905. B udapest, izr. 
Sonnenschein Is tván , 1905. B udapest, 
izr.

45. S terk  László, 1905. B udapest, izr. 
Surányi István, 1903. B udapest,ág. 
h. ev ., ism.
Surgóth Balázs, 1905. Kom árom , ref. 
Szántó György, 1905. Párkány, izr. 
Tauszig Endre, 1905. B udapest, izr. 

50. Vahl Pál, 1905. B udapest, izr.
Weissberger Tibor, 1905. B udapest, 
iz r.
Wolf E rvin, 1904. B udapest, izr. 
Zechmeister Is tván , 1905. B udapest, 
ág. h. ev.

M agántanuló:
K ohl Manfréd, 1905. S tu ttg a rt, ág. 
h. ev.

III. b. OSZTÁLY.
• : .

Benedek László, 1905. B udapest, izr. 
Berger Is tván , 1905. B udapest, izr, 
Bettelheim  Ferenc, 1905. B udapest, 
izr.
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Biermann Pál, 1905. B udapest, izr., 
ism.

5. B latniczky László, 1905. Zólyom, ág. 
h. ev ., tm .
Brüll Is tv á n , 1905. B udapest, izr. 
Clementis Jenő, 1905. B udapest, ág. 
h. ev.,
Czene János, 1904. Ú jpest, ref. 
Dach József, 1905. Budapest, izr.

10. Deréra Is tv á n , 1905. Budapest, izr. 
D eutsch Pál, 1906. B udapest, izr. 
D iettrich Zsigmond, 1906. Budapest, 
r. k.
Ernyei Frigyes, 1905. B udapest, izr. 
Faragó Sándor, 1905. Budapest, izr. 

15. Farkas B éla, 1906. Budapest ref., 
F arkas Dezső, 1904. Bpest, izr., ism. 
Follinus Marcel, 1905. Ú jpest, r. k., 
tm . ö, d,
Forbáth  Dénes, 1905. B udapest, izr. 
Fuchs Is tv á n , 1905. Rákoskeresztúr, 
izr.

20. Gráber Is tv án , 1905. Budapest, ág. 
h. ev.
Gusztáv K ornél, 1906. Budapest, izr. 
Haasz Im re , 1905. Győr, izr.
Halász Is tv án , 1905. B udapest, ág. h. 
ev ., tm . ö. d.
Hegedűs András, 1905. B udapest, izr. 

25. Herczog E ndre, 1906. B udapest, izr. 
H orváth  B éla, 1905. B udapest, izr. 
Jány  József, 1905. B audpest, ág. h. 
ev ., ö. d .
Kallós Is tv á n , 1905. Csíz, izr. 
K ertész János, 1905. K ism aros, izr. 

30. Korányi Ferenc, 1905. B udapest, izr. 
Kozma Is tv á n , 1905. Pécs, izr. 
K ubacska Béla, 1905. Budapest, ág. 
h. ev ., tm .
Kubis T ibor, 1905. Zólyom, ág. h. ev. 
Löwy Is tv á n , 1905. B udapest, izr. 

35. Melczer Zoltán, 1905. Budapest, ág. 
h. ev.
Mestyán Ádám, 1904. B udapest, ág. 
h. ev ., ism .
Muncz László, 1905. B udapest, ág. 
h . ev.
Nagy Is tv án , 1905. Budapest, izr. ö. d.

Neugröschel E ndre, 1906. Budapest 
izr.

40. Polónyi György, 1906. B udapest, izr. 
R aáb  Miklós, 1905. München, ág. h .e  v. 
R ettm ann K u rt, 1905. Berlin, ág. 
h. ev.
R usznyák László, 1906. B udapest, izr. 
Scholcz Géza, 1905. Budapest, ág. h . 
e v .

45. Seiber M átyás, 1905. B udapest, iz r . 
Stégmeier Ödön, 1905. B udapest, r. k . 
Szirmai László, 1905. Budapest, iz r . 
T artle r Sándor, 1905. Budapest, 
ág. h. ev ., tm . ö. d.
Tolnai György, 1906. B udapest, ág . 
h. ev.

50. V ajda László, 1905. B udapest, izr. 
W ágner Ödön, 1905. Budapest, ág . 
h. ev.
W ank Is tv á n , 1906. B udapest, iz r. 
Zeitler E rnő, 1904. K ispest, ág. h. ev .

M agántanuló:
Gróf Bethlen Is tv án , 1904. B udapest, 
ref.

IV. a. OSZTÁLY.
Áldor Péter, 1904. Budapest, r. k. 
A lm ay Béla, 1903. Almásalcsill (Arad 
m egye), r. k.
B ányai György, 1905. Soroksár, izr. 
Barcs L ajos, 1904. Budapest, ág. h .ev . 

5. Benson Vilmos, 1902. B udapest, re f ., 
ism .
Berndorfer A lfréd, 1904. N agym aros, 
izr.
D ubravszky László, 1905. B udapest, 
r. k.
Ehrenfeld László, 1904. B udapest, izr. 
E isler János, 1905. Budapest izr.

10. Erdős Is tv án , 1904. Budapest, izr. 
F arkas Jenő, 1904. Budapest, ref., tm ,, 
ö. d .
Fuchs Pál, 1904. B udapest, izr. 
Grünwald Miklós, 1904. Budapest, izr. 
H arsányi B éla, 1904. B udapest, ev.
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15. Heidlberg György, 1904. B pest, izr. 
Hűvös Im re, 1904. B udapest, izr. 
Ju s tu s  László, 1904. B udapest, izr. 
K olbenheyer Im re, 1904. B udapest, 
ref., tm . ö. d.
Kovács Zoltán, 1904. B udapest, ref., 
ftm .

20. Lendl Vilmos, 1903. W ien, ág. h. ev. 
ftm .
Lobi Ödön, 1904. B udapest, izr. 
M atyasovszky B éla, 1904. Berszászka 
(Krassó-Szörény megye), r. k. ftm . 
Mezei János, 1903. B udapest, ág. h. 
ev ., ism.
Missura Jenő, 1904. K iskunfélegyháza, 
ág. h. ev.

25. Óra ve ez Is tv án , 1904. B udapest, ág. 
h. ev., tm . ö. d.
Pál Endre, 1904. B udapest, izr. 
Piufsich Is tv án , 1903. B udapest, r. k. 
Prúner László, 1901. Komlód (Kom á
rom megye), ág. h. ev ., tm ., ö. d. 
Rózsa Is tv án , 1904. B udapest, izr. 

30. Simó Sándor, 1904. Tasnád, ref. 
Springer Béla, 1903. B udapest, izr. 
S ternthal B arnabás, 1904. Budapest, 
izr., ö. d.
Szigeti Mihály, 1903. B udapest, izr. 
Tauber György, 1904. M agyarpadé 
(Torontói megye), izr.

35. T óth Ferenc, 1902. B udapest, ág. h.e v. 
T o tth  László, 1904. B pest, ág. h. ev. 
Vahl Is tv án , 1905. B udapest, izr. 
Valatin László, 1904. Gyomoré (Győr 
megye), izr.
Wassermann Pál, 1904. B udapest, izr. 

40. Weinek József, 1904. B udapest, r. k. 
Zeisler Pál, 1904. Szolnok, ág. h. ev

M agántanuló:
Purgly Tamás, 1904. Papkeszi, (Vesz
prém megye), ág. h. ev.

IV. b. OSZTÁLY.
A lexandrovitz H erbert, 1904. Buda. 
pest, izr.
Barcs Pál, 1904. B udapest, ref.

Becker Ádám, 1904. R ákospalota, ág' 
h. ev ., tm .
Bodon György, 1904. B udapest, izr. 

5. B oruth E lem ér, 1903. B udapest, ref., 
ftm .
Böhm Pál, 1904. B udapest, izr. 
Brück László, 1904. B udapest, izr. 
Dályai A ndor, 1904. B udapest, ág. 
h. ev., tm . ő. d.
D anhauser Em il, 1904. Miskolc, ág. 
h. ev ., ö. d.

10. Dán László, 1904. B udapest, izr. 
Engel György, 1904. B udapest, ág. 
h. ev. ö. d.
Erős Is tv á n , 1904. B udapest, izr. 
Fellner Vilmos, 1905. B udapest, ref. 
Fisehl M átyás, 1904. Budapest, izr. 

15. Freddel Pál, 1905. Budapest, ág. h .ev . 
Grossmann György, 1905. Budapest, 
izr.
H am m erschlag János, 1903. Bécs, ág. 
h. ev.
Jele Ferenc, 1904. B udapest, ág. h. 
ev ., ö. d.
Kabos György, 1904. Budapest, izr., 
ftm .

20. Klein T ibor, 1904. B udapest, izr. 
K iinger Pál, 1904. Budapest, izr. 
Korányi Vilmos, 1904. Budapest, izr. 
Langer A urél, 1904. Arad, r. k. 
Lichtschein László, 1904. Budapest, 
izr.

25. Mosánszky T ibor, 1904. B udapest, ág. 
h. ev.
Pékár János , 1904. Budapest, ág. h .ev . 
Polgár Miklós, 1904. Budapest, izr. 
Pruzsinszky Miklós, 1903. B udapest, 
ág. h. ev ., tm ., ö. d .
R au  Jenő , 1904. Budapest, ref., ö. d . 

30. R ohacsek Milos, 1904. Budapest, ág. 
h. ev., ftm .
R óth József, 1904. Törökbálint, r. k. 
Rubin Ferenc, 1904. Budakeszi, izr. 
Schwimmer György, 1904. B u d a p e s t ,  

izr.
Somló E ndre, 1904. Szolnok, izr - 

35. Stein berger Gyula, 1904. Buda pest,izf . 
Steiner József, 1900. B udapest, iz r-
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Strasser Im re, 1904. B udapest, izr. 
Szenthe Is tv án , 1904. B udapest, ref. 
Vajda Pál, 1904. B udapest, izr.

40. Ványi Béla, 1904. Bpest, ág. h. ev. ö. d. 
Varga Endre, 1904. Lontó, ág. h . ev., 
tm ., ö. d.
Vidor Pál, 1904. B udapest, izr. 
Vogel György, 1904. B udapest, izr. 
W indt Sándor, 1904. B udapest, ág. 
h. ev ., tm ., ö. d.

45. Wolf Adolf, 1904. Przem ysl, izr.

M agántanuló :
Dóra Sándor, 1905. Budapest, g. k.

V. OSZTÁLY.
Achtzehner László, 1903. B pest, r . k. 
Amar Rezső, 1904. B udapest, izr. 
Beck Lajos, 1904. B udapest, ág. h. ev. 
Benes Miklós, 1902. B udapest, ág. 
h. ev.

5. Bereczky Pál, 1903. B udapest, ág. 
h. ev ., tm . ö. d.
Brachfeld E rv in , 1904. B udapest, izr. 
Brügler László, 1904. B udapest, izr. 
Cilát el Andor, 1902. B udapest, ág. 
h. ev. ö. d.
Cserépy Is tv án , 1904. B udapest, r. k. 

10. Domony Péter, 1903. Bpest, izr. ö. d. 
Duekes T ibor, 1903. B udapest, izr. 
Engel Ferenc, 1903. B udapest, izr. 
Farkas Mátyás Lajos, 1903. B uda
pest, ág. h. ev.
Fisehmann B éla, 1903. B udapest, izr. 

15. Fodor Endre, 1903. B udapest, izr. 
Forfota E rik  V iktor, 1903. Kolozsvár, 
ág. h. ev.
Hazslinszky B ertalan , 1902. B uda
pest, ág. h. ev.
H irsch György, 1903. B udapest, izr. 
H orvát György, 1904: B udapest, izr. 

20. Illyés Ferenc, 1902. B udapest, ref. 
Jeszenszky Zsolt, 1903. Pestszent- 
lőrinc, ág. h. ev ., ftm . ö. d.
Jónás G yula, 1903. Budapest, izr. 
K alm ár V iktor, 1903. Bécs, izr., tm . 
K asznár E rv in , 1903. B udapest, izr.

25. Kelemen György, 1903. B udapest, izr. 
K ohn Miklós, 1903. B udapest, izr. 
K oltai Ernő, 1902. Szerbaradácz, r. k. 
ö. d.
K ram er László, 1903. B udapest, izr. 
K ubacska Ferencz, 1903. B udapest, 
ág. h . ev ., tm . ö. d.

30. Lederm ann László, 1903. B pest. izr. 
L óránt György, 1903. B udapest, izr. 
Luzsa Endre, 1902. B udapest, ág. 
h . ev.
M artiny Pál, 1903. B udapest, ág. h.ev. 
Molnár B éla, 1903. B u d ap est,iz r., tm . 

35. Molnár Zoltán, 1902. B udapest, ref., 
ism .
Neum ann János, 1903. B pest, iz r .ö .d . 
P akots György, 1903. B udapest, r. k. 
Politzer Miklós, 1904. B udapest, izr. 
Rein Zoltán, 1903. S zatm árném eti,iz r. 
ö. d.

40. R ubin László, 1903. B udapest, izr. 
R ust Gábor, 1903. B udapest, iz r, 
Salgó O ttó, 1904. B udapest, izr. 
Scham burg Im re, 1903. B udapest, izr. 
Schuster László, 1903. Szom bathely, 
ág. h . ev. ö. d.

45. Schuster Rudolf, 1903. M arosvásár, 
hely, ág. h. ev. ö. d.
S teinert Gyula, 1903. Brem en, ág. 
h. ev.
S terk  Andor, 1903. B pest, izr. ö. d. 
Szász Géza, 1903. B alassagyarm at, izr. 
Szusz Lajos, 1903. B udapest, ág. h. 
ev., tm  .ö. d.

50. Thier Em anuel, 1904. B udapest, r. k. 
Thuránszky Péter, 1903. Sztosháza, 
ág. h. ev .
Török György, 1903. B udapest, izr. 
Vadas József, 1903. B o tpalád , ref., tm . 
ö. d.
Vermes Pál Is tv án , 1903. B pest,izr. 

55. Visegrády Árpád, 1903. Versec, r. k., 
tm .
Vogel Andor, 1903. B udapest, izr. 
Wesel Is tv án , 1903. B udapest, izr. 
Zelewski V iktor, 1903. B udapest, ág. 
h. ev.
Zemplényi László, 1903. B udapest, izr.
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M agántanuló:
60. N ém eth Zoltán, 1903. B udapest, ág. 

h. ev . ö. d.

Évközben k im ira á t
L ip ták  Benő, 1903. B udapest, ág. h. 
ev.

VI. OSZTÁLY.
A lm ay József, 1901. A rad, r. k. 
Becht Endre, 1902. B udapest, ág. h. 
ev ., ö. d.
Beermann Károly, 1903. Buda pest,izr. 
Benedek Ferenc, 1902. B udapest, izr. 

5. B ertram  A rthur, 1902. B udapest, ág. 
h. ev ., tm . ö. d.
Gróf Bethlen András*- 1902. B uda
pest, ref.
Bíró Pál, 1902. B udapest, izr. 
B reitner Ottó, 1902. Monfalcone, izr. 
Breyer Károly, 1902. B udapest, izr.

10. D eutsch Dezső, 1903. B udapest, izr.
Egyedi László, 1902. B udapest, izr.
E isler László, 1902. B pest, izr. ö. d. 
E lek  Is tván , 1902. B udapest, izr. 
E rnyei György, 1901. B udapest, izr.

15. Faragó Ferenc, 1902. B udapest, izr.
Fried Frigyes, 1903. B udapest, izr. 
G ally János, 1902. B udapest, ág. h .ev . 
Greiner Ferenc, 1902. B udapest, izr. 
Hegedűs Is tván , 1902. B udapest, izr. 

20. Hermann László, 1902. B udapest, izr. 
Báró Herzog András, 1901. B pest,iz r. 
H orváth  László, 1902. B udapest, r. k . 
H uszerl Pál, 1903. B udapest, izr. 
Jancsek  Károly, 1901. B udapest, ág. 
h. ev ., tm .

25. JászE lem ér, 1902. B udapest, ág. h .ev . 
Jéger Gyula, 1902. B udapest, r. k. 
K állai T ibor, 1902. B udapest, izr. 
K erekes Gábor, 1902. B udapest, ref., 
tm . ö. d.
K ostenszky Kálmán, 1902. Pozsony, 
ág. h . ev.

30. K ostyál Sándor, 1902. Szenice, ág. 
h. ev.

K rassó Oszkár, 1901. Tuffás, izr.

K ubacska E ndre, 1902. B udapest, ág. 
h . ev ., tm .
K vorka János, 1902. R ákospalo ta , 
ág. h. ev. ö. d.
L andauer Péter, 1902. B udapest, izr. 

35. M olnár Jenő, 1902. B udapest, un it. 
N ádaskay  Adolf, 1901. N agyszeben, 
ág. h. ev ., tm . ö. d.
P la tschek  Im re, 1902. B udapest, izr. 
Popper László, 1902. B udapest, izr. 
R iem er József, 1902. Veszprém, izr. 
ftm .

40. Schönfeld Sándor, 1902. B udapest, 
ág. h. ev.
Steinert O ttó, 1901. Bremen, ág. h. e v. 
Szabados Ferenc, 1902. B udapest,iz r., 
tm .
Szabó Jenő, 1901. B udapest, ref. 
Szterényi Sándor, 1902. B udapest, r. k. 

45. Szűcs Láczló, 1902. M arosvásárhely, 
izr.
Tolnai Gábor, 1902. B udapest, ág. h. 
ev., ftm . ö. d.
T olnay L ajos, 1902. B udapest, ag. 
h . ev.
U rbán T ibor, 1902. B udapest, iz r. 
Vilcsek Andor, 1902. B udapest, izr. 

50. W ámoscher Pál, 1902. Zombor, izr. 
Wigner Jenő, 1902. B udapest,iz r., ö. d. 
Y ull Géza, 1902. B udapest, ág. h . ev.

M agántanulók:
Alföldi László, 1902. B udapest, izr. 
P igler László, 1902. B udapest, ág. 
h. ev.

Évközben m eghalt:
55. Surányi T ibor, 1902. B pest, izr.

VII. OSZTÁLY.
Bokor E ndre, 1901. B udapest, izr. 
Brak Im re , 1901. B udapest, izr. 
Egressi Is tv án , 1901. B udapest, izr. 
E lischerPál, 1902. Bpest, ág. h .e v .ö .d . 

5. Fábián  János, 1900. Sárszentlőrine, 
ág. h. ev ., ftm ., ö. d.
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Fendt O livér, 1901. B udapest, r. k., 
tin ., Ö. d.
Flamm G yula, 1901. B udapest, izr. 
F littner János, 1900. B udapest, ág. 
h. ev.
Gábor György, 1902. B udapest, izr. 

10. G aray Ödön, 1900. Kolozsvár, ág. 
h. ev., ftm . ö. d.
Gerlei Ferenc, 1902. B udapest, r. k. 
Goldberger A ntal, 1902. B udapest,izr. 
H aintz Ödön, 1901. B udapest, r. k. 
Ham m ersberg Géza, 1900. Budapest, 
ág. h. ev.

15. Hancke Rezső, 1899. Leipzig, ág. h .ev . 
Hári A ndor, 1900. B udapest, izr. 
Hári Bódog, 1901. B udapest, izr. 
Hild K ároly, 1901. Budapest, ág. h .ev . 
Jeszenszky Á rpád, 1900. Szom bathely, 
ág. h. ev ., ftm .

20. K asztriner Iván , 1901. B udapest, izr. 
Kemény Is tv á n , 1901. B udapest, r. k., 
tm ., ö. d.
Kiss László, 1901. Sopron, ág. h. ev., 
tm ., ö. d .
Kún György, 1901. B udapest, izr. 
Lángh G yula, 1901. B udapest, ág. 
h. ev., tm ., ö. d.

25. Lendl K ároly , 1901. B udapest, r. k., 
tm ., ö. d .
Lilienthal Dezső, 1900. B udapest, izr. 
M iltényi László, 1901. B udapest, ág. 
h. ev ., tm ., ö. d.
Müller Is tv á n , 1901. B udapest, izr. 
Pollák József, 1901. B udapest, izr. 

30. Pongrácz Im re, 1901. B udapest, izr. 
Rácz Im re, 1901. R ákoskeresztúr, izr. 
Rátz E ndre, 1901. B udapest, ref. 
Ries V iktor, 1900. B udapest, izr. 
Scheiber G ábor, 1900. B udapest, izr. 

35. Scheimann B éla, 1901. B udapest, izr. 
Scholcz Andor, 1901. Kassa, ág. h. ev. 
ö. d.
Schrancz Sándor, 1900. B udapest, ág 
h. ev., tm ., ö. d.
Sebestyén L órán t, 1901. B udapest,izr. 
Sellei Ferenc, 1902. B udapest, izr. 

40. Simon Sándor, 1901. B udapest, ág. 
h. ev., tm ., ö. d.

S o lti Géza, 1901. B udapest, r. k., tm "  
Spiegel Zoltán, 1901. B pest, izr. ö. d" 
Starnberger Sándor, 1901. B udapest' 
izr. ö. d.
S trausz László, 1901. B udapest, izr. 

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

50. Török Pál, 1901. B udapest, izr. 
Vajda Is tv án , 1900. B udapest, izr. 
Vidos E lem ér, 1902. B udapest, izr. 
Wámoscher László, 1901. Zombor, izr. 
ö. d. •
Wolfinger Pál, 1902. B udapest, izr. 

55. Zelewski O ttó, 1902. B pest, ág. h .ev . 
Zerkovitz Andor, 1900. B udapest, r. k. 
Zoltán György, 1901. B udapest, izr..

M agántanu lók:
Gmehling R óbert, 1901. B udapest, 
u n it.
H orváth  Vilmos, 1901. B udapest, ág. 
h. ev ., tm ., ö. d.

60. K eller László, 1899. B udapest, r. k.^ 
tm ., hadba vonult ta  valy m árciusban 
Lándori K éler Erzsébet, 1900. Kom á
rom, ág. h. ev.
Somogyi Pál, 1902. B udapest, r. k.

Évközben m e g h a lt:
Clementis K ornél, 1900. Aranyos- 
m arót, ág. h. ev., tm

vm . OSZTÁLY.
Adler Sándor, 1900. B udapest, izr. 
A lberti Ferenc, 1899. B udapest, iz r . 
Bálint Sándor, 1900. B udapest, izr. 
Balog Pál, 1900. B udapest, izr.

5. Béréi Andor, 1900. B udapest, izr., ö.d. 
B inét György, 1901. Gödöllő, izr. ö. d. 
B latniczky Pál, 1900. Zólyom, ág . 
h. ev ., tm .
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B lum enau Im re, 1900. Budapest, ág. 
h . e v . 5. d.
Brüok K ároly, 1900. B udapest, izr. 

10. Chfitel Rudolf, 1900. Budapest, ág. 
h. ev ., 5. d .
D etre Pál, 1900. B udapest, izr.
D uka Ferenc, 1900. Brassó, ág. h. 
ev ., f tm . Ö. d.
Egger Iván , 1900. B udapest, izr. 
F ab in y i Géza, 1900. Budapest, ág. h. 
ev ., tm ., Ö. d.

15. Fenyves B éla, 1900. Budapest, izr., 
Ö. d.
Fónagy Is tv án , 1900. Budapest, izr. 
•Freund Sándor, 1900. Szombathely, 
izr.
G rünw ald Andor, 1900. Budapest, izr. i 
H irsch Is tv án , 1900. B udapest, izr. 

20. Hollós Pál, 1900. Bpest, ref. Ö. d. 
K laár Vilmos, 1899. B udapest, ág. 
h. ev ., tm . Ö. d.
K olnai A urél, 1900. B udapest, izr. 
K ovács György, 1900. Budapest, izr. 
Körmendi Ferenc, 1900. Budapest, izr. 

25. K un M ihály, 1900. B udapest, izr. 
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X I.

ÉRETTSÉGI VIZSGÁLATOK.

Besorozott tanítványaink érettségi vizsgálataira vonatkozó ada
tainkat évi jelentésünk 9. pontja alatt közöljük. A június 3—7. nap
ján tarto tt rendes érettségi vizsgálatra eperjesi Scholtz Gusztáv 
püspök úr helyettese gyanánt elnökül Kaczián János esperes urat 
küldte ki, a vall. és közokt. Miniszter úr pedig kormányképviselővé 
dr. Melich János m. nemz. múzeumi osztályigazgatót tud. egyet, 
ny. rk. tanárt nevezte ki.

A május hó 21., 22. és 23. napján tartott írásbeli érettségi 
vizsgálat tételei a következők voltak:

A magyar irodalomból: A protestantismus eszméi a magyar 
irodalomban.

A latin nyelvből: Sallustius, De Coniuratione Catilinae cap.
10. ,  11.

I. Az algebrából: Mi annak a körnek az egyenlete, mely az 
A (3, 1), B  (7, 5) és G (—1, 5) pontokon megy át? Mely pontokban 
metszi e kör az x2-\-y2—2 j/ = 0  kört?

3 *Mi annak az egyenesnek az egyenlete, mely a P(4,— —) pon
ton megy át és a körök középpontjait összekötő egyenesre merő
leges ?

II. A geometriából: Számítsuk ki azt a területet, melyet az
5 40

y= x2 —6a; +  10 es y=  -g- x2 — 10 x ~\— g— parabolák egymással 
bezárna k.
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XIII.

TUDNIVALÓK

I. Beiratások az 1918—1919. iskolai évre. A jövő évi behatásokat 
következő napokon fogjuk eszközölni: június 19., 20., 21. Június 19-én 
reggel 8-tól 10-ig Írjuk be az I. osztályba a protestáns tanulókat és 
valláskülönbség nélkül azokat, akik az elemi iskola IY. osztályát a 
Deák-téri evangélikus iskolában végezték. Ugyanezen napon 10-től 
12-ig a II. és III. osztályba írunk be. Június 20-án beírás a IV —V ili. 
osztályba; június 21-én az I. osztályba valláskülönbség nélkül.

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 
bemutatni; a többi osztályokba (II—VIII.) iratkozók pedig kötelesek a 
«behatási törzslapot» pontosan kitölteni s a behatáskor benyújtani. 
(E törzslapok az osztálytanároknál vehetők át.)

Augusztus 31.-én d.e. 8 órakor tartjuk a javító-, szeptember 2.-án 
a pótló- és magánvizsgálatokat; 3. és 4-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

3. A 20 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 100 (száz) koronát, a többi ág. hitv. ev. tanuló, akár helybeli, 
akár vidéki, 110 (száztíz) koronát fizet; a ref. és unitárius vallásúak 
•szintén 110 (száztíz) koronát fizetnek. A nem protestáns tanulók egy 
évre 240 (kétszáznegyven) koronát fizetnek. A magántanulók ugyan
annyit fizetnek, mint a rendes tanulók.

A vegyes házasságból származott, nem protestáns vallásé tanuló 
is az evangélikusok részére megszabott összegben fizeti a tandíjat, ha 
apja vagy anyja (az evangélikus házasfél) cselekvő tagja a budapesti 
Deáktéri testvér-egyházak valamelyikének.

2. A tandíjat úgy a rendes, mint a magántanulóknak két részlet
ben kell lefizetniük. Első felét (50., 55, illetve 120 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 
20 koronát fizet.
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