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I.

JUBILÁLÓ FŐGIMNÁZIUMUNK.
Az iskola és tanítványai.

Főgimnáziumunk június hó 10-én ünnepelte fennállásának 
századik évfordulóját. A behatóbban érdeklődőket, mindenekelőtt 
a tanítványokat, utalom a jubileum alkalmával megjelent Hittrich 
Ödön-féle terjedelmes monográfiára. Vegyék meg, olvassák e l : 
szívük szeretete új lángra gyűl iskolánk, e szeretetre és tiszteletre 
méltó egyéniség iránt.

Mert ez, mint igazi protestáns iskola, igen határozott egyé
niség. Aki varázskörébe kerül, akár mint tanár, akár mint tanuló, 
ebből élte végéig szabadulni nem tud, de nem is akar. Volt tanít
ványa gondolkodásában tipikusan önálló, akarásában erős, testében 
edzett, a sportban jártas, a szépért lelkesülő, világnézetében fel- 
viiágosodottan ideálista, a politikában hazafias, vallásához, meg
győződéséhez hű, de a másét tisztelő. Iskolájához ragaszkodik, 
szívesen látogatja, ünnepein még őszülő fejjel is örömmel meg
jelenik, tanárait szereti, örömét, bánatát, sikereit sok-sok év múlva 
is velük közli, még a lövészárok borzalmai közül is elküldi 
hozzájuk üdvözletét. Az iskoláért áldozatra is kész: rá, mint a 
német diákegyesületek a maguk „bemooste Häupter“-eire, az iskola 
mindig számíthat.

Olyan kifejlődött egyéniség a maga közszellemével, mint 
idősebb, többszázéves testvérei: a pozsonyi, eperjesi, soproni
főiskolák. Szinte el se akarjuk hinni azt a csekély száz esztendőt. 
Pedig így van: hisz édesanyja, a Deák-téri magyar-német gyüle
kezet is csak három és fél évtizeddel idősebb. II. József korának 
felvirradása előtt a fővárosban nemcsak hogy nem volt gyülekeze
tünk, de protestáns ember még polgárjogot sem nyerhetett.

Igen kevéssel a gyülekezet keletkezése után (1787) iskolát is 
alapítóttak. Ennek fokozatosan felsőbb iskolává fejlődése után, 
mikor 1823-ban a humaniora-osztályt megnyitották: megindult a 
gimnázium eddig százesztendős életútján. Eleinte inkább helyi 
jelentősége volt: a vidéki, még a pestmegyei evangélikus tanulók 
is inkább felkeresték a régi, nagyhírű főiskolákat, különösen a 
pozsonyit, mint ezt az új, csonka gimnáziumot.

Legfeljebb a német szó kedvéért jött egy-kettő. Mert akkor 
Pest német város volt, még inkább német volt a jórészben szepesi
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és külföldi bevándorlókból alakuló evangélikus világ. Németek 
voltak a tanárok. Arra is volt példa, hogy egyik-másik a vakáció
ban magyar szóra falura ment. Német és latin volt a tanítási nyelv. 
A tanulók is németek voltak. így a nagyszámú izraeliták is, akik 
szívesen felkeresték már akkor is az iskolát. Vannak családok, 
melyekből főbb nemzedéken át szüntelenül van tanítványa az 
iskolának.

A német szó kedvéért hozta fel 1833-ban egy pestmegyei 
jómódú evangélikus mészárosmestér a tízesztendős, vézna kis fiát. 
Csak szikrázó szemei árulták e l: mi lakik ott belül. Petőfi Sándor 
egy évig járt nálunk tisztességes eredménnyel. Német szóra jött. 
Most mi járunk hozzá, hogy magyar érzésünk még erősebben fel
lobogjon oltára lángjainál.

A német iskola, ahogyan környezete is, gyorsan sodródott 
előre a magyarosodás hullámain. A tanítás nyelve 1847-re már 
teljesen magyarrá lett. Az iskola ifjúságának kuruc szellemére 
lehet következtetnünk a helytartó tanács rendeletéből, mely meg
tiltotta gimnáziumunk tanulóinak, hogy Pest vármegye gyűléseit 
mint hallgatók látogassák.

Irigylésreméltó, boldog fiúk! Hogy ott melegedhettek a leg
nagyobb magyarnak, Kossuth Lajosnak, vagy a nagy alispánnak, 
Nyáry Pálnak szent tüzénél!

Hiába minden tilalom! Benne van már „a magyar áfium“ a 
szívekben és heves lázban tör ki 1848. szent tavaszán. A szabad
ságharcban három tanár mellett sok diák is részt vett, pedig e 
hatosztályú gimnázium tanulói még átlagban „gyöngék lehettek a 
halál sarlójára“. A nagy katasztrófa után a német hatóság igen 
„melegen“ érdeklődött tanárok, tanulók múltja után.

E szomorú korszakban az anyagi gondok hullámai között 
vergődő gyülekezet kénytelen volt iskoláját négy osztályúvá süíyesz- 
teni. Csak 1861-ben nyílt meg az ötödik, majd a hatodik osztály.

Benső viszony állt fenn ekkor a piarista gimnáziummal. 
Tanítványaink jórésze ott fejezte be gimnáziumi tanulmányait 
s ez nem ártott egyházias érzésüknek. Ott tanult Győry Vilmos is, 
áldott emlékű költőpapunk. Akárhányszor a mi 1864-ben megnyílt 
új épületünkben tartotta a katholikus gimnázium ifjúsága a hang
versenyeit.

Az új iskolában 1872-ben nyílt meg a nyolcadik osztály. 
Ezután még intenzivebb lett az iskola szellemi élete s befejezettebb 
a nevelői hatása. Nagy része volt ebben a tanítás mellett a virágzó 
ifjúsági társaságoknak, az Önképzőkörnek (Arany János-körnek) s 
a Zene- és dalkörnek. Ez utóbbinak hangversenyei szinte esemé
nyek voltak az akkor aránylag kis városban s az iskolába von
zották a volt tanítványokat is.

Az iskolaépület a múlt század hatvanas és hetvenes éveiben 
első volt dísz- és célszerűség szempontjából a fővárosban, de a 
fejlődő igények gyorsan túlszárnyalták. Nem volt udvara, torna
terme, kevés volt a szertári helyisége. Gondoskodni kellett új isko-
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Iáról. Hála Góbi Imre, Zsigmondy Jenő és társai bölcsességének, 
a  lehető legjobb helyet, a városligeti kertváros vidékét választották ki.

Itt működik az iskola most már közel két évtized óta az új 
épületben is a régi szellemben. Ez utolsó húsz évnek nyugodt 
folyását erősen megzavarta a világháború zivatara, majd a vörös
korszak garázdálkodása.

A nagy világpróba alatt a kötelesség és lelkűk szava öt 
tanárunkat és rengeteg tanítványunkat és volt tanítványunkat elhívta 
a harcmezőre. Az itthon maradottak a viszonyokkal küzdve, tovább 
dolgoztak remény és aggódás között hányódó lélekkel. Akik elmen
tek, megtették kötelességüket. Három közülök aranysarkantyús vitéz 
lett (Sándor Béla, Münnich Aurél, gróf Haller Ferenc). Negyven- 
ketten hősi halált haltak. Áldott legyen emlékük.

A vörös-korszakban veszélyben forgott iskolánk léte. Épüle
tében vürösőrök tanyáztak s tettek rengeteg kárt. „Öröködbe, Uram, 
pogányok jöttének!“ Intézetünket elvették jogos tulajdonosától, az 
egyháztól.

Hála Isten 1 ez is elmúlt és pedig úgy, hogy iskolánk köré
ből igen kevésnek, hittestvéreink közül pedig elenyészően csekélynek 
kellett vizsgálat tárgyává tenni a „kommunista-múlt“-ját.

Így jutott el az iskola százesztendős korához. Innen, a határ
kőtől, anyagi gondoktól nyomva, de hivatásához való lelkes hűség
ben meg nem ingadozva, visszatekint múltjába, hálásan mondva: 
„Egész idáig segített az Úr.“ Kincse, dísze kevés. Büszkesége leg
édesebb dísze neki is, mint a Gracchusok anyjának, a fiai, a lelke 
méltó örökösei.

A mi édes Alma Materünknek nem kell fiai, tanítványai miatt 
szégyenkeznie. Szellemi és testi tornában becsülettel megállják a 
helyüket, versenyekről nem egyszer jönnek haza koszorúsán. Egye
temen, műegyetemen, főiskolákon, a művelt nyugat fejlettebb 
kultúrcentrumaiban is kitűnnek alapos készültségükkel. Nem egy
nek ott tündöklik a neve irodalmunk, művészetünk, közéletünk egén. 
Vannak akiknek világra szól a dicsősége.

Petőfin kívül irodalmunk, művészetünk annyi jelese: Győry 
Vilmos, Kozma Andor, Prém József, Ágai Adolf, Glatz Oszkár, 
Csuka Béla, Zsigmondy Gábor, Kálmán Imre, Szegheő János.

Tudósok, írók, tanárok, nagy orvosok: Stein Aurél, Riedl 
Frigyes, Heinrich Gusztáv, Fröhlich Izidor, Dirner Gusztáv, Haberern 
I. Pál, Bókay János és Árpád, Székács Béla, Moravcsik Géza, 
Pecz Samu és Vilmos, Lánczy Gyula, Herzl Tivadar, Daday Ernő, 
Hojtsy Pál, Elischer Gyula, Császár Elemér, Haar Alfréd, Kopp 
Lajos, Schmidt Márton, Mannsfeld Géza, Verzár Frigyes.

Politikai, egyházi, társadalmi és gazdasági életünk annyi 
jelese: báró Prónay Dezső, Zsigmondy Jenő, Zsigmondy Géza, 
Zsigmondy Dezső és családjuk több jeles tagja, Győry Lóránd, 
Szelényi Aladár, Liedemann Frigyes, Kéler Napoleon és Zoltán, 
Osztroluczky Géza, Földváry Miklós, Tolnay Kornél, Walkó Lajos, 
Tomcsányi Vilmos Pál, Folkusházy Lajos, Walther Béla, Rakovszky
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Iván és István, Pósch Gyula, Knuth Károly, Fáik Miksa, a Greger- 
sen, Édeskuthy, Saxlehner, Burchard-Bélaváry, báró Kornfeld, 
báró Ullmann, Fellner, Domony, budai Goldberger családok tagjai.

Annak a bebizonyítására, amit e cikk elején az iskola tipikus 
tanítványáról írtam, legyen szabad itt a végén megemlítenem, hogy 
a hálás tanítványok díszes serege: Rakovszky István, Pósch Gyula, 
Elischer Vilmos, Zsigmondy Dezső — közéletünk mindmegannyi 
jelese — és több társuk vezetése alatt, igen népes gyűlésen szer
vezkedtek, hogy nagyobb alapítvány tételével a jubileumot ne csak 
elmúlandó, elröppenő, hangulatot keltő ünnepéllyel üljék meg, 
de maradandó alapítvány összegyűjtésével feledhetetlenné tegyék. 
•Iskolánk érdekében, melyen bizony „megnehezült az idők viharos 
járása“, sikert kívánunk e tiszteletreméltó urak nemes törekvésére.

A vezérek.

1786-nak egy szép szeptemberi napján nagy szenzációja volt 
a kis Pest városának: Liedemann Sámuel iglói származású evan
gélikus kereskedő egy másik evangélikus emberrel együtt letette a 
polgári esküt és ezzel belépett az egyenlöjogú pesti polgárok sorába. 
Az „aufkláristák“ örültek, a konzervatívok bosszankodtak, de közö
nyös nem maradt senki.

De míg ez inkább csak pesti szenzáció volt, 1792-ben az 
egész ország intelligenciáját izgalomba ejtette az a nagy eset, hogy 
a király tizenkilenc pályázó közül a huszonnégyéves evangélikus 
vallású győri nemes ifjút, Schedius Lajost nevezte ki a Pázmány 
alapította pesti „katholikus“ egyetemre az esztétika és filológia 
tanárává.

Ez a két férfiú a felvirágoztatója a pesti Deák-téri gyüleke
zetnek és iskolának.

Schedius félszázadon át volt az egyház vezetőembere, több
nyire iskolafelügyelője. 1840-ben a püspöki egyházi látogatási 
jegyzőkönyvben hivatalosan is megállapították, hogy ö a gimnázium 
tulajdonképeni megalapítója. Szellemi tartalommal is ő töltötte meg. 
az iskolákat. Ez a világhírű tudós, itthon Kármán és Kazinczy 
munkatársa, heteken át mindennap órákat töltött az elemi osztá
lyokban, bemutatva eleven előadásban Pestalozzi tanítási módszerét.

A tanárokkal konferenciákat tartott, itt felolvasta paedagogiai 
nagy eszmékkel teljes beszédeit. Utasítást szerkesztett a tanárok 
iskolai munkájára nézve. Ebben sok ma is megszívlelésre méltó 
gondolat van. Kirándult a tanárokkal a Zugligétbe és ennek magá
nyában elragadta társaságát bölcs, lelkes, szívhez szóló társalgásával.

Liedemann, mint igazi kereskedő, a praktikus élet embere 
volt: tele mentő gondolatokkal, ötletekkel. Mint nagy pénzügyi 
tehetség, nehéz időkben, így a templomépítés után kővetkező, adós
sággal terhes korszakban megmentette a gyülekezetei. Emellett nagy 
műveltségű, ideális gondolkodású ember volt. Hiszen mikor atyja
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Berlinbe küldte kereskedelmi tanulmányokra, az egyetemen theoló- 
giai előadásokat hallgatott.

Vallásos lelkének megnyilatkozása az az értekezése, amit egy 
tanári konferencián felolvasott s amit jegyzőkönyvbe is foglaltak: 
„A vallástanítás sikeres módjáról“.

A két férfiú munkájának méltó folytatója Hunfalvy Pál, aki 
1853-tól 1883-ig volt iskolai felügyelő. Az ö idejében lett a német 
algimnáziumból nyelvben is magyar főgimnázium, mint ahogyan 
maga is cipszer német fiúból — aki tizenkét éves koráig nem is 
tudott magyarul — a magyar irodalom koszorús munkása, a magyar 
nyelv törvényeinek legelső búvárlója lett. Lelkének kettős irányú 
műveltsége, a hellenizmus és a finn-ugor nyelvészet szabta megs 
fejezi ki egész élte irányát: a mi turáni fajunknak a hellén ideális 
gondolkodás és műveltség segítségével magasabb színvonalra eme
lését. Hunfalvy Pál az iskolában is ennek a két iránynak egyesí
tésén munkálkodott. Áldott emlékét emléktáblával örökítette meg a 
hálás egyház és iskola. Ezt a táblát az új iskolába áthozta, hogy 
a késő utókornak is hirdesse „a felvilágosodott humanizmus“ lelkes 
bajnokának dicsőségét.

Hunfalvy lelkes munkatársa volt Székács József, a pesti egy
háznak 1837-ben megválasztott magyar lelkésze. Ki volt Székács? 
Mit köszönhet neki hazánk és egyházunk? Annak méltatása nem 
ide tartozik. Az iskolában nagy, szinte prófétai tekintélyével a 
sokratesi filozófián, a hellén irodalmon s művészeten nemesedett 
ideális gondolkodásnak s erős magyar érzésnek volt szószólója. 
Mint lelkipásztor konfirmációi oktatásával kiegészítette, megkoro
názta az iskola munkáját.

A nagy Székácsnak, az ország papjának veje, utóda a szelíd, 
szeretetreméltó Győry Vilmos, a költő-pap, egyéniségének hódító 
kedvességével érte el azt, amit a királyi méltóságú Székács szinte 
ráparancsolt a lelkekre: tanárokat, tanulókat magához s ezáltal is 
az egyházhoz vonzott. Segédlelkész korában mint vallástanár mű
ködött az iskolában, melynek valamikor egyik legkedvesebb tanu
lója volt.

Az ezután következő idők már nem történetiek, oly közel 
vannak hozzánk. E kor vezérembereinek munkája még nem befe
jezett egész — adja Isten, hogy minél később legyen az — tehát 
még nem nézhetjük a történetíró távlatából.

Meg kell elégednünk azzal, hqgy ez élő vezéreinknek mintegy 
jelképiesen szeretetünk s hálánk egy-egy szerény virágszálát nyújt
suk át.

Nlágöcsy-Dietz Sándor, mint iskolai, májd egyházfelügyelő, 
egyházkerületi, ma pedig egyetemes tanügyi bizottsági elnök, több
féle minőségében is vezérembere iskolánknak. Működését dicsérni 
nincs jogom, ama szorosabb rokoni kapocsnál fogva, mely hozzá 
fűz. Dicsérjék helyettem „a kövek“, dicséri az új iskola, melynek 
megalkotásában olyan nagy része van s dicsérje meg a tanári kar
nak a legközelebbi múltban egyik konferenciáján az ő nevével kap-
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csolatban elhangzott s egyhangúlag helyeselt kijelentés, mely őt 
„igen kedves emlékű felügyelő“-ként állította elénk.

Többféle minőségben vezére iskolánknak a Liedemann-lelkü 
Zsigmondy Jenő is, mint az iskolafenntartó gyülekezetek közös fel
ügyelője, egyházkerületi s rövidebb ideig helyettes egyetemes fel
ügyelő. Nemcsak vezér, de atyja is az iskolának és tanári karnak. 
Hányszor elhangzott a szó a tanárok között: ami a lelkünket nyomja, 
terjesszük Zsigmondy Jenő elé, bölcsesége megérti, jó szíve átérzi, 
nagy tekintélye megvalósítja azt, aminek megvalósítása iskola és 
tanárok jogos, vagy méltányos érdeke.

Vezérembere volt az iskolának, mint a két iskolafenntartó egyház 
közös képviselőtestületének egyházi elnöke: a boldogult Kaczián 
János. Mint a gimnázium-környéki lelkészi körnek szeretett és tisztelt 
lelkésze, e minőségben is szoros kapcsolatban állt az iskolával.

Közvetlen gondozója iskolánknak Haberern J. Pál orvos- 
t  professzor, iskolafelügyelő. Időt, munkát nem kímélő gondosságát, 

a tanárok iránt tanúsított, szavakba kellőkép alig foglalható jóságát 
szinte nem is tudjuk máskép megmagyarázni, mint „az átöröklés 
elméletével“. Azzal, hogy anyai ágon a nagy Liedemann Sámuel
nek, az „iskola barátjának“ ivadéka. Édesatyja, Haberern Jonatán 
utján pedig még szorosabban hozzánk tartozik. Hisz e tudós férliú 
mint gimnáziumi tanár kezdte pályáját s mint főiskolai professzor 
nem kicsinyelte a középiskolai munkát s több éven át mint helyet
tesítő tanár tanított iskolánkban.

Új egyetemes egyházi iskolai felügyelőnk, báró Radvánszky 
Albert egyházi szereplése gyülekezetünk körében kezdődött. Egye
temes felügyelősége legelső napjai egyikén felkereste iskolánkat, 
résztvett virágzó cserkészcsapatunk örömünnepén s nemes leikéből 
fakadó adományával adta jelét iskolánk iránt való jóindulatának.

És a nagy vezéremberek sorozatát fejezhetnénk-e be méltób
ban mással, mint egyházkerületünk püspökével, Raffay JVándorral. 
Ezekben a nehéz időkben, melyek még nehezebb idők jövetelét 
sejtetik velünk, megnyugtató érzés, hogy egyházunk hajóját s vele 
iskolánk sorsát az ő lelke irányítja s erős keze vezeti,

A nagy vezetők után méltó néhány szóval a nagy jóltevők- 
ről is megemlékeznünk. Jóltevöink száma légió; a legnagyobbak: 
Schedius, Glosius-Artner, Wágner János, Simonyi, Kéller Terézia, 
Kéler Napóleon.

Ez utóbbi anyagi áldozatai mellett elsősorban jóltevőnk volt 
nagy szaktudásával, energiájával, mellyel új iskolánk építésénél oly 
hathatósan szolgálta egyházunk érdekeit.

Ez új iskola á hozzáépített templommal igaz, hogy Pecz Samu 
művésziekének kinyílott kőrózsája, harmonikus alkotása, de tech
nikai, iskolai, pedagógiai és sok más szempontból hathatósan 
támogatták: Kéler Napoleon, Zsigmondy Géza és a római katho- 
likus vallású Czigler Géza műépítész. Általában is — jóleső érzés
sel kell megállapítanunk — a száz év folyamán iskolánk barátai, 
jóltevői között tekintélyes számban voltak nemevangélikusok is.
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Iskolánk érezte jótékony hatását, hogy nem az állami 
hatalom parancsszavának, hanem az egyház s társadalom érdeklő
désének köszönhette alapítását, fejlődését. Ez a munkától s áldozat
tól vissza nem riadó érdeklődés volt mindig az éltető nap, mely 
az iskolai munka sikerének oly elkerülhetetlenül szükséges alap- 
feltétele.

A tanárok.
Ha szerencsés volt ez iskola tanítványaival, ezzel a pompás 

emberanyaggal és „gondviselésszerű“ vezéreivel, nem kevésbé az 
volt tanáraival is. Már pedig mégis csak a tanár a legfontosabb 
tényező az iskolában. Jó tanár =  jó  iskola. Ez az alapegyenlete 
az iskolai élet képletének. Ebből következik azután minden egyéb 
mathematikai bizonyossággal.

Hittrich Ödön monográfiájában 82 tanár életrajzi adatait közli. 
E 82-ből 17 tudományos akadémiai tag, 11 egyetemi, vagy főiskolai 
tanárságra távozott az iskolától, 7 vezető állásba jutott, illetve hazai 
tanárságunk körében egy vagy más tekintetben vezető szerepet 
vitt, 6 országos hírű író, 5 elismert nevű költő, 4 negyvennyolcas 
honvédtiszt volt, 5 résztvett a világháborúban, a tollat ügyesen 
forgató, a lantot kedvesen pengető sok volt közöttük.

Ezek közül a kiváló tanárok közül a. legkiválóbbak fölött 
tartsunk hát egy kis „homéroszi seregszemlét“.

A „longus ordó“-t Fábry Pállal kezdhetjük (1825—1837), 
az iskola első rektor-professzorával. Kiváló tanár és igazgató volt. 
Az iskolát nagyon szerette. Mint jómódú ember, aránylag fiatalon 
lemondott ugyan a tanárságról, de haláláig vezető embere, sokáig 
iskolafelügyelője volt. Mintegy halála után is munkása az iskolá
nak, az akkori viszonyok szerint igen tekintélyes 12.000 forintnyi 
hagyományával.

Rövid ideig (1843) helyettes tanár volt nálunk „a független
ség bajnoka". Vajda Péter is, aki előtt üdvözlő versében még 
Petőfi Sándor is meghajtotta büszke fejét.

A negyvennyolc előtti idők legnagyobb tanára volt a lelkes 
„cipszer“ magyar, Teichengräber (Tavasy) Lajos. Kiváló tanár, 
pedagógiai író, elsőrangú szervező talentum volt, az egész magyar- 
országi tanárság körében vezérszerepet vitt. Tűzlelke ragadta, hon
véd lett, századosi rangra emelkedett a Bem József seregében. 
Iskolánkhoz vissza sem jöhetett. Évek múlva Iglón lett tanár.

Az elnyomás korában a szelídlelkű Kanya Pál volt a helyén 
Tavasy örökében, ö vezette, mint igazgató, az iskola hajóját a sok 
„veszedelmes szírt“ között. Elismert jó tanár volt. Egyik osztály
vizsgáján az evangélikus Mária Dorottya, József nádor felesége, 
az áldottlelkü „Palatina“ is jelen volt. Talán ennek hatása alatt 
azután két gyermekéhez, Józsefhez és Henriettéhez magántanítóul 
hívta meg. Mikor 1860-ban, közel 40 évi tanárság után Stuhlmülier 
Sámuellel, a Petőfi tanárával nyugalomba vonult, a hálás egyház-
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tagok, volt tanítványok aláírás útján biztosították nekik nyugdíjul 
a teljes fizetésüket. Ékesen szóló bizonyságtétel ez tanítványok, 
.skolafenntartók és tanárok mellett egyaránt.
* A negyvennyolc előtti időkből felemlítést érdemel Clair Ignác, 
Napóleon volt gárdatisztje. Ő a tornát tanította és iskolai kirán
dulásokat rendezett. Bizonysága ez, hogy iskolánk a modern taní
tásban nem egyszer előlhaladt. Clair tornaintézetéből fejlődött ki 
később a Nemzeti Tornaegylet.

Batizfalvy István, a volt vitéz honvéd, lelkes magyar, az 
elismert tankönyvíró (1860—1895) volt a sütöutcai új épület fel
avatásakor az intézet igazgatója.

Torkos László, a költő (1862—77) igen kedves tanára volt az 
intézetnek; egykori tanítványai nagy szeretettel gondolnak rá ma is.

Kari János (1874 — 1882) egyike volt az ország legkiválóbb 
ichtiológusainak. Dorner Józsefnek (I860—1873), a nagy botanikus
nak növénygyűjteménye ma is gondosan őrzött kincse iskolánknak. 
Elischer Józsefet (1871 —1883), a kitűnő kasszikafilológust a kor
mány bizalma a nagyszebeni főigazgatói állásba hívta el, Fröhlich 
Róbertét (1873—18’4), a kiváló régészt, Mommsen munkatársát 
pedig az Akadémia bizalma a főkönyvtárnoki díszes állásra. Az 
Akadémia vezérembere, főtitkára volt élete végén Heinrich Gusztáv 
(1867—1873) iskolánknak egykor kedvelt tanára, önképzőköri 
elnöke, vidám majálisi tanárelnöke is.

A nagyok nagyja Böhm Károly (1873—1896), az intézet 
áldott emlékű igazgató-tanára, beírta nevét iskolánk történetébe is. 
A triumvirátus — Schedius, Hunfalvy, Székács — nyomain, de 
még nagyobb hatással, ő is a szokrateszi filozófia, a hellén idealiz
mus szószólója volt. Hozzá méltó tanári kar élén megteremtette az 
iskola virágkorát.

E virágkor legkiválóbb tanárai közül kitűnnek: Lehr Albert 
(1873—1898), Arany Jánosnak legihletettebb magyarázója, a magyar 
nyelv legalaposabb ismerője. Érdemeit erre legilletékesebben Kozma 
Andor, a nagy tanítvány, hirdette szép ódájával a Lehr tiszteletére 
rendezett 1899-iki búcsúünnepélyen. A jubileum alkalmával méltó, 
hogy feléje szálljon iskola és volt tanítványok hálás üdvözlete. Pecz 
Vilmos, a klasszikafilológus (1877—1891), Petz Gedeon, a német 
filológus (1888—1896), Scholtz Ágoston, a mathematikus, első
rangú szaktudósok, egyetemi tanárok, mindmegannyi büszkeségei 
a Böhm-korszaknak.

Böhm utódja az igazgatói székben Góbi Imre lett (1884— 
1909). Dicséretére mondhatunk-e kifejezőbbet, mint azt, hogy az 
iskolát fenntartotta a Böhm-korszak színvonalán, híven az ősök 
hagyományaihoz. Egyik érdeme, hogy az illetékes körök figyelmét 
ő hívta fel az új iskola telkére és sürgetéseivel, nagy tekintélye 
folytán igen hathatós felszólalásaival, része volt az iskolaépület 
megalkotásában. Ma is öröme a tanári karnak, ha egykori kedves 
igazgatója megjelenik köztük s ünnep az, ha egy költeményét olvas
hatják, melyből az Arany János-kor legtisztább hangja csendül felénk.
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A Góbi-korszak kiváló tanára volt Tolnai Vilmos (1897— 
1906), a nagy nyelvész és irodalomtörténetíró, a csodálatos üde- 
ségü tanár, aki szinte elvarázsolja hallgatói lelkét s magával 
ragadja az ideálok tisztább magasába. Tőlünk távozott főiskolai 
tanszékére.

Ráth Arnold (1876—1920) működésének középső szakasza 
esik a Góbi idejébe. Ez a márványkeménységű, de egyúttal márvány
tisztaságú lélek a kötelesség embere volt tanítványaival de egyút
tal önmagával szemben is, emellett a legmélyebb, bár sokszor 
szinte rejtegetett szeretet hatotta át tanártársai, tanítványai és isko
lája iránt. Mint fizikai szaktudós, a Természettudományi Társulat 
könyvtárosa, a hazai tornaügy egyik előmozdítója, nagyhatású mű
ködést fejtett ki.

Zárjuk be a sort a kedves, feledhetetlen emlékű Weber Rudolf
fal (1870—1910). Ez a nemes férfiú eleven példája volt annak, 
hogyan lehet egyesíteni a németnyelvű szülőföld rajongó kedve
lését, a német irodalmi nyelv és a cipszer-dialektus írói és költői 
művészetét a legtisztább magyar hazaszeretettel. Áldott jó ember 
volt. Rá is elmondhatjuk, amit Petőfi Wéber nagy földijére, 
Hunfalvy Pálra mondott: „A tanítványaitól általánosan szeretett 
professzor“. Ö már nyugszik a sírban. Milyen jókor halt meg; nem 
kellett látnia, hogy édes, jó Szepességében idegen lett az úr. Hisz 
ma olyan időket élünk, amikor elmondhatjuk: „az élők megirígy- 
lik a holtak sorsát.“

Eljutottam tehát a mai tanárnemzedékig, melynek magam is 
egyik legigénytelenebb tagja vagyok. Itt el kell némulnom.

Ha működésünkben valami dicsérni való akadna, „dicsérje 
meg azt a kívül való világ“. Ha munkánknak eredménye volna, 
szóljon az mi helyettünk. Inkább még egyszer visszafordulok azok
hoz, akik meghaltak, de mégis élnek, élnek a hagyományos szel
lemnél fogva, melyet megteremtettek, munkájuk eredményével, amely 
el nem múlandó értékű, élnek a hálás tanítványok és utódok 
lelkében.

Ügy érzem, mintha hallanám, amit Meyer Konrád, a nagy 
svájci költő ír a „Chor der Toten“-ben, a megholtak karénekét. 
Azt mondják nekünk: arassatok a mezőn, amelyen mi vetettünk, 
járjatok az úton, melyet mi, holtak tapostunk nektek, mi, az igazi, 
„Grande Armée“, a világ legnagyobb hadserege.

Hallgassuk, amit mondanak, kövessük a példát, amit mutattak.

Dr Szigethy Lajos.



II.

TANÉVMEGNYITÓ BESZÉD.

Mélyen tisztelt Vendégeink!
Kedves Ifjúság!
Összejövetelünk első napja ünnep legyen! Legyen a viszont

látás örömének ünnepe, hogy tanárok és tanulók Isten kegyelmé
ből újra összejöhettek, hogy újból megkezdjék nemes munkájukat: 
a tanítást és a tanulást. Az elmúlt világháború viszontagságos 
eseményei az örömnek vagy a fájdalomnak érzelmeit szólaltatták 
meg ezelőtt évmegnyitó ünnepélyünkön; mostani első összejövete
lünk az örömnek napja, melyet bearanyoz a messze múltból 
reánk sugárzó fény, amely idevilágít a távolból, mint viharvert 
hajósoknak a világítótorony biztató fénykévéje.

A magyar nemzet világítótornya az, akire ez alkalommal 
visszaemlékszünk; akire visszagondolunk, az Petőfi Sándor, aki 
1823. január 1-én született és az ő születésének százéves ünnep
lésére készül a mostani bús békében a magyar nemzet.

Szálljunk vissza a régi, elmúlt időkbe; lapozzunk vissza 
iskolánk évkönyveiben, mert úgyis forgatnunk kell ezeket, mint
hogy a jövő évben ünnepli főgimnáziumunk is fennállásának 
százéves- jubileumát.

Régi anyakönyveinkből a következőket tudjuk:
1833. augusztus 27-én három kis fiút írtak be a mi iskolánkba : 

a Szabadszállásról való 10 éves Petrovits Alexandert és egy évvel 
fiatalabb öcssét, Stephanust, valamint a Kecskemétről való 11 éves 
Szurmai Sámuelt. Petrovits Alexandert német szóra hozta az atyja 
iskolánkba, mert iskolánk akkor trilinguis. háromnyelvű volt, három 
nyelven folyt benne a tanítás: németül, latinul és magyarul.

Ki volt ez a Petrovits Alexander?
Ez a Petrovits Alexander volt az a kis fiú, akinek terve füstbe 

ment; mert, mint kis diák, mikor vakációra hazautazott, az ő 
édesanyjára gondolt s az egész úton azon. gondolkozott, hogy 
először is micsoda kedveset, szépet fog mondani neki. S midőn 
otthon a kis szobába toppant, röpült feléje anyja s ő csüggött 
ajkán szótlanul, mint a gyümölcs a fán.

Ez a Petrovits Alexander volt az, aki később szemrehányást 
tett apjának, hogy minek is taníttatta. Később ugyanis egy szép 
versében azt írta, hogy jobb lett volna, ha apja az eke mellett 
hagyta volna és nem fogta volna tanulásra, könyvforgatásra: „Mert
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a könyvet szép, de csalfa tündér lakja: ha fölnyitod, megkapja 
szívedet és fölvisz a legragyogóbb csillagra. De le nem hoz 
a magasból levet.

Oly világ van ebben, mely erősíti még szemeidet s minden 
vajmi szebben tűnik föl, hogyha távol nézheted“.

A könyv a szövevényes okozatokon és a messze időkön való 
átlátásnak, az intelligenciának eszköze és ez neki sok fájdalmat 
okozott, mert messzire látva, a maga sokféle kis baja mellett a 
távol jövőben is meglátta a haza nagy baját.

Mi azonban nem panaszkodunk azért, hogy a gondos apa 
ide hozta, ebbe a mi iskolánkba kis fiát német szóra, azt a kis fiút, 
akiből a legnagyobb magyar költő lett. Egy évig volt iskolánknak tanít
ványa. Nehéz lehetett a helyzete a kis fiúnak, ahol osztálytársai 
között többen a jeles tanulók közül 12, 13 évesek voltak, sőt 
volt egy eminens osztálytársa, aki 16 esztendőt számlált. A kis 
magyar mégis dicséretesen megállta helyét s az év végén prímát 
kapott, míg a vele együtt beírt másik magyar fiúnak, Szurmai 
Sámuelnek az osztályzata a szekunda felé hajolt.

A mi iskolánk abban az időben nem egészen ilyen volt, 
mint most. Akkor ott volt még a Deák-téri templom mellett levő 
régi épületben. A fiúiskolának összesen négy osztálya volt s 
mindenik osztálynak egy-egy tanára, aki a maga osztályában min
den tárgyat tanított. Petőfi osztályának Stuhlmüller Sámuel volt a 
tanára. Ő tanította a kis Petrovits Alexandert a vallástól a 
mértanig és a földrajztól a kaligraphiáig minden tantárgyra. Azon
ban csak egy évet töltött nálunk, mert atyja a következő évben 
már nem hozta vissza, hanem a piaristákhoz adta, míg öccse, 
István, a következő évben is ide járt. Petőfinek itt töltött egy 
évéről keveset tudunk; csak azt ismerjük, hogy mit tanult és mit 
végzett iskolánkban. Egyénisége még egész homályban volt; maga
tartása nem adott okot semmi kifogásra, semmi közelebbi rész
letet nem tudunk itt töltött idejéről. De amiket itt tanult, az alap
ját vetette meg a tízéves gyermek öntudatra ébredő, eszméletre 
kelő lelkének, mivel itt a vidéki kis iskolából akkor jutott először 
nagyobb városi iskolába, amelynek különböző rendű és rangú 
családokból származó gyermekseregében és azoknak háromnyelvű 
beszédében az életnek azelőtt nem sejtett mozgalmas képét és 
megkapó változatosságát látta.

Német szóra jött ide s a német és latin nyelvet jól tanulva, 
szíve egész melegével ragaszkodott az ő édes anyanyelvéhez, a 
magyarhoz és ez a meleg ragaszkodás, valamint a német és latin 
nyelv alapos ismerete tette őt a magyar nyelv nagy költőjévé s a 
magyar nyelv Isten kegyelméből való művészévé, mert úgy kezelte 
a magyar nyelvet, mint alig más költő; gondolatai önként vers
formába ömlöttek, úgy mint a régi római költők közül Ovidiusnak, 
aki ha prózában is akart beszélni, amit mondott, az már vers volt. 
Ez a művészi hajlam és kiváló képesség- pedig „ritka isteni ado
mány a millió évek óta beszélő emberek között“.
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A sok küzdelem, szenvedés, viszontagság után az ifjú költő, 
immár Petőfi Sándor, elérte nemes lelkének legszebb céljait.

Ki ez a Petőfi Sándor?
Az a költő, akinek ideje előtt mindaz, ami magyar volt, az 

lenézett volt s ő adott a költészetnek magyar jelleget tartalomban, 
ízlésben, nyelvben és műfajban. Az ő költészete helyreállította a 
magyarság egységét, mert költeményeit egyformán élvezte a pór 
és az úr s az elmúlt kor és a jövendő idők között megépíté a 
legerősebb lelki hidat költeményeinek örökszépségű pilléreiből.

Ő volt az a költő, aki úgy olvasott a természetben, mint az 
emberi szívben, aki úgy értette a fák nyelvét, mint az emberekét 
s aki a természet nem sejtett szépségeit tárta elő örökbecsű költe
ményeiben, midőn hallgatta a fák lehulló levelének lágy neszét s 
kérte kedvesét, hogy üljön mellette addig szótlanul, míg dala, 
„mint tó fölött a suttogó szél elvonul“.

Ő volt az a költő, akinek keblén a szerelem virágbokrétája, 
fején a honszeretet töviskoronája ragyogott a fehéregyházi csata
téren a lenyugvó nap bíborfényében.

Iskolánk tízéves kis diákjából a nemzet halhatatlan költője 
és évszázadokon át a magyarság oktató mestere lett. Ugyan mit 
tanuljanak tőle a mi kis és nagy diákjaink?

Tanulják meg tőle az édesanya szeretetét, annak az édes
anyának, aki az első, édes, feledhetetlen szavakra tanította kicsiny 
gyermekét; tanulják meg tőle az édesapa szeretetét, aki nehéz 
testi-lelki fáradalmak között féltő szeretettel gondoskodik gyermeke 
jövőjéről; tanulják meg mindennek szeretetét, ami magyar; szere
tetét ennek a nyelvnek és hazának éppen úgy, mint a régi, szép 
magyar szokásoknak és a magyar gondolkodásnak.

Tanuljatok végül tőle, kedves tanítványaink, engedelmeskedni 
az erkölcs törvényeinek, mert ő olyan volt, „mint a meggörbíthe- 
tetlen derekú tölgy, mely terebélyesedik, eszmelombokat hajt s  
hatalmas ágait századokra átnyújtja s enyhületet kínál nemzetének, 
a jók és szenvedők társadalmának“.

A költőre való hálás emlékezés emelje fel lelkünket, midört 
Isten segítségével hozzáfogunk iskolai munkánkhoz.

Dr HUtrich Ödön.



III.

ÉVI JELENTÉS.

Az 1922—23. tanévet szeptember 5-én nyitottuk meg. E tan
évben kettős ünnepre készültünk, Petőfi születésének és iskolánk 
alapításának évszázados emlékezetére. Mielőtt azonban e kettős 
ünnepségünkről megemlékeznénk és iskolánk éleiének egyéb fon
tosabb mozzanatait előadnék, fájdalommal kell megemlékeznünk 
azokról a veszteségekről, melyek ezalatt a tanév alatt érték 
iskolánkat.

1922. szeptember 1-én halt meg Pecz Samu, műegyetemi 
tanár, iskolánk és templomunk tervezője és építője. Nevét és 
emlékét épületeinken kívül több monumentális alkotása, a 
Szilágyi Dezső-téri református templom, az Országos Levéltár, a 
Központi vásárcsarnok évszázadokon át fogja hirdetni és fenn
tartani. De nemcsak megalkotta iskolaépületünket, hanem bár
mely kérdésben mindig a legnagyobb előzékenységgel, jóakarattal 
és szíves készséggel támogatott bennünket. A másik bennünket 
ért veszteség Kaczián János esperes-lelkész halála, aki 1923. 
május 8-án hunyt el. A boldogult előbb évtizedeken át mint 
vallástanár működött egyházunk szolgálatában, 1905 október 8-ika 
óta a fasori körzetnek lett lelkésze. Iskolánkban több ízben volt 
érettségi vizsgálati elnök s iskolánk tanítványait a konfirmáció 
ünnepén ő szokta felvenni a gyülekezet kebelébe. Benne iskolánk 
és ifjúságunk jóakaró atyai barátját veszítette el. Mindkét kiváló, 
érdemes férfiú emlékét kegyelettel fogjuk megőrizni.

Ifjúságunk sem maradt veszteség nélkül. 1923. április 9-én 
halt meg Koltai Ágoston IIB osztálybeli kedves, szorgalmas 
tanítványunk. A szülők mély gyászában őszinte fájdalommal 
osztoztunk.

Iskolai munkánkra zavarólag hatott a vörheny-járvány, mely
nek következtében február és március havában a tiszti orvos az 
IA, 1B és 11A osztályt hosszabb-rövidebb időre bezárta. Az 
idejében tett óvóintézkedéseknek megvolt az a jó hatása, hogy e 
betegségnek tanítványaink közül egyik sem lett áldozata. A márciusi 
árvíz okozta vízhiány iskolánk délelőtti tanításában nem okozott 
zavarokat, azonban a délutáni vallástani órákat iskolaépületünkben 
néhány héten át nem lehetett megtartani.

Tanári testületünk az elmúlt év alatt egy taggal örvendetesen 
megnövekedett, amennyiben kérésünkre és fenntartó egyházi 
hatóságunk javaslatára a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter úr 
hozzájárult azon előterjesztésünkhöz, hogy iskolánknál egy új, 
huszonkettedik, magyar-latin szakos tanszék szerveztessék. Áz új
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tanszékre egyházunk képviselőtestülete tanári karunk ajánlatára 
Klaniczay Sándor, Selmecbányái ev. lyceumi menekült tanárt 
választotta meg, aki különben is 1919. október hava óta mint 
beosztott menekült tanár működött iskolánkban. Általa tanári 
testületünk megbízható, értékes erővel gyarapodott, kinek hosszú 
éveken át tartó munkásságára Isten áldását kívánjuk.

Dr Böhm Dezső iskolafenntartó egyházunktól, a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter úr hozzájárulásával második évre is szabad
ságot kapott, hogy a Veres Pálnéev. leánynevelő intézetet vezesse; 
sőt a miniszter úr ahhoz is hozzájárult elvben, hogy tanári testületünk
nek tagja maradva, állandóan megbízassék a nevezett leánynevelő 
intézet vezetésével. Kartársunkat az elmúlt évben is Dr Remport 
Elek helyettesítette buzgósággal és szép sikerrel.

Renner János kartársunk a második évet is szabadságon 
töltötte a londoni D’Arcy-féle Hungarian Oil Syndicate szolgálatá
ban. A m. kir. pénzügyminiszter és a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter urak előleges hozzájárulására iskolánkat fenntartó egy
házunk a jövő 1923—24. tanévre is szabadságolta, tekintettel 
hazánk nemzetgazdasági érdekeire. Renner Jánost az. elmúlt évben 
is Kollár Aladár okleveles tanár helyettesítette, akit arra is meg
nyertünk, hogy a jövő évben- is helyettesítse kartársunkat. Kollár 
Aladárt egyúttal osztályfőnöki teendőkkel is megbíztuk.

Mint óraadó működött az elmúlt tanévben iskolánknál 
Ihász József okleveles tanár, aki 7 évi orosz fogságból a múlt év 
tavaszán érkezett meg az utolsó bolseviki túsz-szállítmánnyal. 
Szemptember közepétől ő vette át Dr Serédi Lajostól az IA osztály 
latin óráit, márciustól fogva Morascher Hugó ének óráit a négy 
alsó osztályban és március havában a családjában előfordult 
ragályos betegség miatt kitiltott Dr Szolár Ferenc magyar és latin 
óráit a IIA osztályban. Dr Tóth Kálmán kollegánk betegsége alatt 
óráit Rátz László, Dr Serédi Lajos és Ihász József kartársaink 
vállalták el.

Egyházi életünknek nagyjelentőségű eseményét ünnepelte 
tanári testületünk is, midőn 1923 március 22-én résztvett báró 
Radvánszky Albert, egyetemes egyházi és iskolai felügyelő úr ünne
pélyes beiktatásán. Adja Isten, hogy új felügyelőnk a családjában 
hagyományos hithűséggel, évek során át bölcsen és legszebb sike
rekkel vezethesse magyarhoni evangélikus egyházunk ügyeit.

Petőfi Sándor emlékét kegyelettel ünnepeltük a tanév folya
mán. Dr Raffay Sándor püspökünk buzdítására, Petőfi születésének 
centennáriuma alkalmából az aszódi Petőfi-gimnázium újjáépítésére 
gyűjtést rendeztünk tanítványaink körében, mely valóban szép 
sikert eredményezett, amennyiben a fentjelzett célra az aszódi 
Petőfi-főgimnázium igazgatójának átadhattunk 143,557 koronát.

E gyűjtésben az egyes osztályok következőképpen buzgólkodtak: 
IA 12,442, IB 14,965, IIA 10,680, 11B 7850, IIIA 5410, IIIB 14,430, 
IVA 3200, IVB 5650, V 13,000, VI 6830, VII 32,000, VIII 17,100 K.
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Március 15-i ünnepségünket egészen Petőfinek szenteltük s ez 
alkalommal Klaniczay Sándor kartársunk mondott az ünnep jelentő
ségéhez méltó, tartalmas beszédet, egyúttal ő buzgólkodott az 
ünnepély rendezése és előkészítése körül.

Másik nagyobb ünnepünk volt iskolánk alapításának és fenn
állásának százéves jubileuma, melyet 1923 június 10-én, vasárnap 
tartottunk meg. Emlékezet okáért ide iktatjuk az ünnepség egész 
sorrendjét.

1923 június 10-én, vasárnap délelőtt volt a magyar-német 
testvérgyülekezet hálaadó istentisztelete a Deák-téri templomban a 
következő programmal:

1. Hiszek egy . . . Énekli a Deák-téri Luther Szövetség 
Lutheránia vegyes- és gyermekkara és a főgimnázium gyermekkara 
Mendöl Ernő karnagy vezetése alatt.

2. Luther éneke: Ein feste Burg ist unser Gott.
3. Az oltári szolgálatot végzi Broschko Gusztáv Adolf lelkész.
4. Közének: Alázattal omlunk a porba.
5. Egyházi beszédet mond Dr Raffay. Sándor püspök.
6. Karének: Jövel Szentlélek Úristen!
7. Befejező oltári imát és áldást mond a püspök.
8. Himnusz.
A templomi hálaadó istentisztelet után az ünneplő vendégek 

és a volt tanítványok átvonultak a régi gimnáziumi épület dísz
termébe, ahol megnyitó beszédet mondott Dr Haberern J. Pál, 
iskolai 1. felügyelő, utána ünnepi beszédet tartott Dr Hittrich 
Ödön, a főgimnázium e. i. igazgatója. Végül a hatóságok, testüle
tek, iskolák üdvözleteire válaszolt Dr Haberern J. Pál, az iskola
1. felügyelője.

Ugyanaznap délután 5 órakor új főgimnáziumunk dísztermé
ben emlékünnepélyt tartottunk a következő programmal:

1. Petőfi—Gaal F .: Imádságom. Énekli a főgimnázium
gyermekkara Mendöl Ernő karnagy vezetése alatt.

2. Ünnepi beszédet tart Győry Loránd.
3. Petőfi: A hazáról. Szavalja Piri Lajos VI. o. tanuló.
4. Kozma Andor felolvasása: „Emlékezés Régiekről“.
5. Dr Szigethy Lajos főgimnáziumi tanár záróbeszéde.
6. Szózat.
A jubileumi ünnepségekkel kapcsolatban a főgimnázium a 

budapesti testvérintézetek részvételével testgyakorlati versenyeket 
is tartott a következő sorrendben :

1923 május 12- és 13-án volt a vívóverseny a főgimnázium 
dísztermében, következő eredménnyel:

Négyes kard-csapatversenyben: 1. Evangélikus főgimnázium. 
A csapat tagjai: Karácson L, Surgoth B., Wagner Ö \ Zehmeister I . ;
2. Bocskay katonai főreáliskola; 3. Gyakorló főgimnázium.

Hármas vítőrversenyben: 1. Kegyesrendi főgimnázium;
2. Evangélikus főgimnázium.

2
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Június 2-án, szombaton délután Dr Pintér Jenő tankerületi 
kir. főigazgató és Zsigmondy Géza miniszteri tanácsos urak társ
elnöklete alatt athletikai versenyt tartottunk 14 fővárosi iskola 
tanulóinak részvételével a Székesfőváros Tanácsa által átengedett 
millenniumi versenypályán a következő eredménnyel:

I. 100 méteres síkfutás: 1. gróf Bethlen István (Evang. fő- 
gimn.), 2. Szabó (Toldi főreál), 3. Szalka (Evang. főgimn.).

II. Magasugrás ötöscsapatverseny: 1. Berzsenyi fögimázium, 
2. Vörösmarty főreál, 3. Evang. főgimn.

III. 60 méteres síkfutás: 1. Polgárdy (Evang. főgimn.), 2. 
Polgár (Szent István főgimn.), 3. Friedmann (Kölcsey főgimn.).

IV. 400 méteres síkfutás: 1. Némethy (Egyetemi főgimn.), 2. 
Hayde (Egyetemi főgimn.).

V. Távolugrás: 1. Farkas (Madách főgimn.), 2. gróf Bethlen 
István (Evang. főgimn.), 3. Oláh (Mátyás kir. főgimn.).

VI. 1500 méteres síkfutás: 1. Hajnal (Szent László főgimn.),
2. Szász (Szent László főgimn.), 3. Hayde (Mátyás kir. főgimn.).

VII. Súlydobás: 1. Farkas (Madách főgimn.), 2. Roekenbauer 
(Szent László főgimn.), 3. Marnó (Egyetemi főgimn.).

Vili. 4X100 méteres stafétafutás: 1. Vörösmarty főreál, 2. 
Berzsenyi főgimn., 3. Evang. főgimn.

IX. Tornászmutatványok korláton. Bemutatták az evang. fő
gimn. tornászai: 1. Zechmeister, 2. Orbán, 3. Szollás, 4. Resch.

X. 200 méteres síkfutás: 1. gróf Bethlen István (Evang. fő
gimn.), 2. Szabó (Toldi főreál), 3. Némethy (Egyetemi főgimn.).

XI. Rúdugrás: 1. Hauss (Evang. főgimn.), 2. Fehér (Evang. 
főgimn.), 3. Gallasi (Egyetemi főgimn.).

XII. Intézeti staféta: 1. Vörösmarty föreál, 2. Evang. főgimn.,
3. Szent István főgimn. A győztesek közül következők részesülnek 
tiszteletdíjban: Gr Bethlen I. kapja br Dániel Tibor úr tisztelet
díját egy ezüst cigarettatárcát; Némethy a kardcsapat által felaján
lott bőrtárcát; Haus Fr., Farkas B. tiszteletdíját, egy bronz bernát
hegyi kutyát; Hajnal, Déván I. atlétikai könyvét; Zechmeister I., 
Rakovszky István úr tiszteletdíját, „A festőművészet története“ című 
értékes művet. Gróf Bethlen István tiszteletdíját kapta Farkas 
Mátyás. Gróf Bethlen István a 100 m-es síkfutásban 12 2 mp-el 
ifjúsági rekordot állított fel. A verseny végeztével Dr Pintér Jenő 
főigazgató úr az ifjakhoz buzdító beszédet intézett.

A Diák Sport-Kör idei munkásságát a jubileumi versenyekre 
való előkészület irányította s e versenyek szép sikeréért hálásak 
vagyunk mindazon testvérintézeteknek, melyeknek tanulói részt 
vettek e nemes mérkőzésekben. A jutalmakat ké|pbb meghatáro
zandó időben fogjuk kiosztani.

A jubileumot megelőző héten iskolánk rajztermeiben rajz- és 
kézügyességi kiállítást rendeztünk, melyet június 3-án nyitottunk meg.

A kézügyességi kiállítás jutalmaiban következők részesültek: 
Czene János VIII o. t. 2000; Kepes György VII, Hein János VIII,
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Steiner Lajos VI, Macher Aladár V o. t. 1500; Muncz László VII, 
Schmitz Ervin V, Kappel Frigyes 1IIB és Törzs Miklós IIB o. t. 
1000 koronában.

Végül feljegyezzük azt is, hogy a jubileumot megelőzőleg, 
június 8-án, pénteken délelőtt huszonnégy tanítványunk jelenlété
ben a jubileumi bizottság határozata folytán koszorút tettünk isko
lánk alapítójának, Schedius Lajosnak a kerepesi temetőben levő 
sírjára egyházaink és iskolánk hálájának kifejezésére.

Főgimnáziumunk jubileumáról, melyet a résztvevő egyházi és 
világi hatóságok képviselői, a testvérintézetek kiküldöttei és a volt 
tanítványoknak megható módon összesereglett nagy tábora lélek
emelő, feledhetetlen ünneppé avatott, külön emlékkönyvet fogunk 
szerkeszteni és kinyomatni.

Örömmel jegyezzük fel emlékezetül, hogy négy nyolcadik 
osztálybeli tanítványunk részt vett a Dr Pintér Jenő tankerületi kir. 
főigazgató úr által rendezett középiskolai tudományos versenyeken, 
melyekben Budapest összes középiskoláinak legjelesebb növendé
kei mérték össze szellemi képességeiket. Iskolánk ez alkalommal 
a második helyre jutott. Legtöbb jutalmat, nyolc díszoklevelet, 
kaptak a piarista főgimnázium növendékei, ötöt a II. kér. egyetemi 
kir. kath. főgimnázium növendékei, ötöt a mi iskolánk tanítványai. 
Azt mondhatjuk, hogy a legrégibb gimnáziumokból kikerült ifjak 
tűntek ki leginkább, amennyiben a piarista gimnázium alapítási 
éve 1717, a II. kerületié 1688 és végül a mienké 1823. Feledhetet
len előttünk az a nagyhatású, bensőséges ünnepély, mely folyó év 
április 7-én, szombaton folyt le a piarista főgimnázium hatalmas 
tornatermében, midőn a magyar ifjúságért lelkesen buzgólkodó 
főigazgató a közélet előkelőségei, szülők, tanárok és az ifjúság 
jelenlétében kihirdette a versenyek eredményét és a győzteseknek 
átadta a kedves emlékül szolgáló díszokleveleket. Négy kitüntetett 
tanítványunk ezáltal feledhetetlen dicséretet szerzett önmagának, 
elismerést tanáraiknak és jó hírt iskolánknak. A négy Vili. osztály
beli ifjú a következő tárgyakból nyert jutalmat: Gusztáv Kornél 
latinból (tanára Kovács János) és mennyiségtanból (tanára Mikola 
Sándor), Neugröschel Endre latinból (tanára Kovács János), Sebes
tyén István történelemből (tanára Dr Koch István), Urbánszky Andor 
történelemből (tanára Dr Koch István).

Pünkösd hétfőjén voltak az országos középiskolai tanulmányi 
versenyek, melyeken résztvett az előző budapesti verseny 31 győz
tese és 57 vidéki tanuló, összesen 92 tanuló. Ez alkalommal 
Neugröschel Endre VIII. osztálybeli tanítványunk a latin verseny 
győztesei közé jutott harmadiknak. Az iskolák sorrendje az ez 
alkalommal elnyert jutalmak száma és értéke szerint következő 
lett: 1. Budapesti kegyesrendi főgimnázium. 2. Nagykanizsai 
kegyesrendi főgimnázium. 3. Budapesti evangélikus főgimnázium.
4. Váci kegyesrendi főgimnázium. 5. Budapesti állami Verbőczy 
főgimnázium. 6. Budapesti egyesületi Veres Pálné leánygimnázium. 
A jutalmak díszes emléklapokból és ajándékkönyvekből állottak.

2*
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Iskolaépületünk megfelelő karbantartása egyre több gondot 
okoz. Épületünk elhanyagolt környezete mindinkább elviselhetet
lenné teszi a helyzetet. De a belső felszerelés is évről-évre kopik, 
romlik s felújítása, javítása a mostani pénzügyi viszonyok között 
alig lehetséges. Könyvtáraink, szertáraink új beszerzésekre alig 
gondolhatnak, oly nagy kiadásokat okoznak csak maguk az el
kerülhetetlen javítások és pótlások. A téli időben a fűtés a tanulók 
által egyenként fizetett 2000 K üzemi pótlék felhasználásában elég 
rendes volt; hogy e tekintetben nagyobb nehézségeink nem voltak, 
azért különös hálával tartozunk Vida Jenő kormányfőtanácsos 
úrnak, a Magyar Általános Kőszénbánya R.-T. vezérigazgatójának.

A tanév folyamán hagyományos módon ünnepeltük meg 
október 31-én a reformáció emléknapját. Május 14-én volt a 
Deprecatio, ekkor járultunk tanítványainkkal az Úrvacsorához. 
Május 17—19. napjain voltak a Vili. osztály vizsgái, május 24—26. 
napjain tartottuk az érettségi írásbeli vizsgálatokat, a szóbeli 
vizsgálatok pedig június 11 — 16. napjain voltak. Az érettségi 
vizsgán nagytiszteletű Doleschall Lajos esperes úr elnökölt, 
kormányképviselő pedig Dr Sztehlo Zoltán jogakadémiai tanár úr volt.

Június 16—22. napjain tartottuk a vizsgajellegű nyilvános 
összefoglalásokat a szaktanár mellé rendelt egy-egy censorral. 
Június 27-én fejeztük be záróünnepélyünkkel jubiláns tanévünket.

Tanulóifjúságunk körében az aszódi Petőfi-gyüjtésen kívül a 
Horthy-akció javára is rendeztünk gyűjtést, még pedig a követ
kező eredménnyel: IA 688, IB 5419, IIA 1120, I1B 1313, 1IIA 1448, 
II1B 1445, IVA 1147, 1VB 1928, V 3580, VI 3610, VII 4110, 
VIII 3320, összesen 29.128 korona.

Iskolánk barátai és jóakarói az idén is támogatták adományaik
kal szegénysorsú tanítványainkat és intézetünket. Szegénysorsú 
növendékek segélyezésére adakoztak: Verő Arnoldné úrnő 4000K, 
Hamvas József úr 700 K, Erdélyi Zsigmond úr 1100 K, Fasori 
Evangélikus Szövetség 2000 K, br. Malcomes Gyula úr 400 K, 
Bereczky Sándor úr 300 koronát, Dr Jeney László úr a leg-
magyárabb tanulónak 2000 koronát. E jutalmat megkapta Zimmer
mann Gusztáv IIB o. t.

Az Ifjúsági Segélyegylet a következő adományokat kapta: 
Bisotka Gáborné úrnőtől 400 K, Magyar Országos Központi
Takarékpénztártól 1000 K, Egyesült Budapesti Fővárosi Takarék-
pénztártól 200 koronát. A fizikai szertár a következő adományokat 
kapta: Willheim Arthur úrtól 6000 K, Fasori Evangélikus Szövetség
től 6658 koronát. Grüssner Zoltán úr könyvtári beszerzésekre és a 
fizikai szertárra adott 25.000 koronát. A Futura Árúforgalmi R.-T. 
1000— 1000 K segélydíját kapta Hahn Frigyes és Rettmann Kurt
VIII. o. tanuló. A Huszár Károly-féle Petőfi-jutalmat 5000—5000 
koronát kapta: Urbánszky Andor VIII. és Kadlecsik Imre IB o tanuló.

Dr Renk Ernő úr a magyar nyelvben kiváló V. o. t. jutal
mazására 5000 koronát adott, ez összeget megkapta Pfeiffer Elek. 
A Tanári Betegsegélyző részére a következő adományok érkeztek:
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Knuth Károly úrtól 110,000, Palotay Andor úrtól 5000, Büchler 
Lajos úrtól 50,000 és Neuwirth Rezső úrtól 12,000 korona.

Dr Rakovszky István kormányfőtanácsos és Rakovszky Iván m. 
kir. belügyminiszter urak, iskolánk egykori kedves tanítványai, díszes 
ezüstserleget adományoztak vándordíjul iskolánk legjobb szavalőja 
részére, idei nyertese Biró Andor VIII. o. t . ; Rakovszky István úr 
1 drb 20 K-ás aranyat is adott egy V. o. jó tanuló jutalmazására és 
Muther: „A festészet története“ című könyvet atlétikai jutalomra, 
Breuer Tibor úr 25,000 K-t adott az intézet céljaira, Dr Lipták Pál úr 
és neje 10,000 koronás alapítványt tettek elhúnyt gyermekük, egykori 
kedves tanítványunk, Lipták Andor V. o. tanuló emlékére. Az 1883-as 
maturánsok alapítványuk növelésére 100,000 K-t gyűjtöttek negyven
éves találkozójuk alkalmából. Dr Deutsch Oszkár úr alapítványa növe
lésére 20,000 K-t adományozott. Báró Radvánszky Albert egyetemes 
egyházi és iskolai felügyelő úr iskolánk cserkészcsapatának 10,000 
koronát ajándékozott. Stein Aurél úr, iskolánk egykori nagyhírű 
növendéke, könyvtárunk részére megküldötte következő művét: 
Harmadik utam belső Ázsiába 1913—1916. Fordította Halász Gyula. 
A nagyméltóságú m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter úr 
tornafelszerelésünk pótlására 213,500 koronát adományozott, a jubi
leumi versenyeit rendezésére pedig 93,500 koronát. Mayer Elemér 
és Kelndorfer Ágost urak a m. kir. földművelésügyi minisztérium 
kiadványaiból természetrajzi szertárunknak 15 könyvet és 50 füzetet 
ajándékoztak. Sztehlo Kornél úr „Kétszáznegyven esztendő az egy
ház szolgálatában“ című, gazdagon illusztrált könyvéből 10 pél
dányt küldött tanulók között jutalomkönyvül való kiosztásra. 
Szegfi Emilia tanárnő, egykori nagyérdemű igazgatónknak, Kanya 
Pálnak unokája, nagyatyja földrajzi munkáinak három kötetét aján
dékozta iskolánk tanári könytárának. Dr Renk Ernő úr 5000 K-t 
adott egy felső osztálybeli jó mathematikus jutalmazására. A po
zsonyi evangélikus lyceum egykori növendékei negyvenéves érettségi 
találkozójuk alkalmából 6000 koronát adományoztak a Székács 
József és Schranz Andor-féle ösztöndíjra, továbbá egykori szeretett 
tanáruk és osztályfőnökük, Dr Hoffmann Frigyes úr iránti hálájuk 
csekély jeléül 10,000 koronát egy szegénysorsú jó tanuló segélye
zésére. Á Vili. osztály tanulói 2000 koronát gyűjtöttek a kézügyes
ségi kiállítás jutalmaira. Gróf Vigyázó Ferenc úr 18,000 koronát 
adott a Vigyázó-ösztöndíj növelésére. Strasser Izidorné úrnő 
12,000 koronát adott a Dr Strasser Albert és György hadiemlék- 
ösztöndíj növelésére.

Ösztöndíjak kiegészítésére, illetőleg növelésére adakoztak m ég: 
Blumenau Alfréd közgondnok úr 10,000, Erdélyi Zsigmond úr 
25,000, Szegedi Lukács József úr 25,000, Gágel Béla IVB o. 
tanuló nagybátyja, Bodányi Béla, egykori kedves tanítványunk em
lékére 200 koronát. Iskolánk két hálás növendéke Hazay Olivér 
emlékére egy szegénysorsú jó tanuló jutalmazására 50,000 K-t adott.

Szigeti Lipót úr az elmúlt tanévben is ingyen köttette be 
könyvtáraink tetemes számú könyveit.
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Főgimnáziumunk jubileuma alkalmából egykori hálás tanít
ványaink széleskörű mozgalmat indítottak egykori intézetük támo
gatására. A tanári testülettől véleményt kérve, az iskolával kapcso
latosan létesítendő evangélikus internátus céljaira a Városliget mel
lett nyolc millió koronáért alkalmas telket vásároltak és közérdekű 
terveik megvalósítására, iskolánk és tanítványaink anyagi és erkölcsi 
támogatására állandó szervezetet is készülnek létesíteni, mely moz
galom megindításáért és bölcs vezetéséért iskolánkat maguk iránt 
nagy hálára kötelezték a gondolat tervezői és megvalósítói, 
Dr Rakovszky István és Dr Pósch Gyula urak.

Kirst Emil úr a Glosius ösztöndíjra 3000 koronát adományo
zott, a Fasori Evangélikus Szövetség Énekkara szintén 3000 koronát 
jutalmul Hősi Halottaink emlékére. Balassa István közigazgatási 
bíró űr pedig a Döbrentey díjra átadta azt a tízkoronás aranyat, 
melyet tanuló korában ö maga kapott eme jutalom fejében és 
mindezideig mint becses emléket őrzött meg.

Dr Rakovszky István és Rakovszky Iván urak díszes ezüst 
serleget ajándékoztak iskolánknak vándordíjul a legjobb szavaló 
részére. A IIIA és 1IIB osztály növendékei jubileumunk emlékére 
két szép képet vásároltak az intézet részére, címük : Pollice Verso, 
La derniere priere. Az Erzsébetvárosi Casino Petőfinek Budapest 
Székesfőváros által kiadott költemény kötetét 50 példányban aján
dékozta tanítványaink küzött való kiosztásra.

Iskolánk barátai, jótevői fogadják hálás, igaz köszönetünket 
mindazon anyagi és szellemi támogatásukért, mellyel intézetünk 
fejlődését és haladását e nehéz időkben is minden módon előmoz
dítani törekednek.

A Kéller Terézia főgimnáziumi alapítvány jövedelméből pén
zünk értékcsökkenése folytán sem a Diák-Otthont nem voltunk 
képesek fenntartani, sem tanárainkat tanulmányutakra küldeni. Ösz
töndíjalapítványaink kamatai is oly csekély értékekké törpültek, 
hogy az alapítólevelek értelmében való kiosztását mellőzni voltunk 
kénytelenek, mikor a jutalmak összege csak 3759 koronára rúg, a 
960 koronát tevő Vigyázó-féle ösztöndíjakon kívül. Ennélfogva az 
alapok jövedelmét egyesek nagyobb adományával egyesítve, nagyobb 
összegeket adtunk tanítványainknak jutalmak fejében. Ilyen módon 
kitüntetett tanítványaink a következő jutalmakat kapták.

A bojári gróf Vigyázó Sándor emlékére alapított jutalomdíjak 
közül a nagyobbikat, 12,600 koronát, Jány József tiszta jelesen érett 
tanuló kapta, a kisebbiket, 6,360 koronát, Rettmann Kurt jelesen 
érett tanuló. A hősi halált halt Dr Strasser Albert és György emlé
kére alapított 6000— 6000 kor. jutalomdíjat kapta a jeles érettek 
közül Hári Pál és Urbánszky Andor. A Weisz Artúr-féle 20—20 
koronás jutalmat az érettségi alkalmából a mathematikában tanúsí
tott szorgalmáért Gusztáv Kornélnak, a fizikában tanúsított szor
galmáért pedig Zechmeister Istvánnak ítéltük oda.

A Hazay Olivér emlékére adott 50,000 koronát kapta Schád 
Ottó 1IIA o. t . ; Dr Renk Ernő úr mathematikai jutalmát pedig Jány
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József VIII o. t. A pozsonyi 1883-as maturánsok Székács József- 
jutalmát, 3000 koronát, Piri Lajos VI o. t. kapta; ugyanazoknak 
3000 koronás Schranz Andor-jutalmát Rettmann Kurt VIII o. t. 
A fentebb említett ösztöndíjkiegészítő adományokból álló 70,000 K 
összeget, egyenként 2500 koronás díjakban a következő tanulók 
részesültek: 1A Csipkay Ferenc, Kazár József; IB Biedermann 
Rezső, Kadlecsik Imre; IIA Noszky Tamás, Szolár Ferenc; IIB 
Scholz László, Zimmermann Gusztáv; IIIA Gyuricza Béla, Fehér 
László; IIIB Binder Tibor, Gregor Kálmán, IVA Kiss Lajos, Schád 
Jenő; IVB Csernák Emil, Palágyi Pál; V Ferenc Béla, Pfeiffer 
Elek; VI Boros Tibor, Kullmann Lajos; VII Fridrich Tibor, Peré- 
nyi Miklós, Szilasi István, Varga József; Vili Dobray Ferenc, 
Hahn Frigyes, Kubacska Béla, Stépán István. A Glosius-jutalmat, 
3000 koronát, Facsinay László IVB o. t. kapta. A Hősi Halottak- 
emlékdíját, 3000 koronát pedig Isteníts Gusztáv IIA o. t. A VI o. 
tanulói közül a természetrajzban és kémiában tanúsított szorgal
máért Halácsy Endre 1000 korona jutalomban részesült. A Döbren- 
tey-aranyat Neugröschel Endre VIII. o. t. nyerte el. A pozsonyi 
1883-as maturansok Dr Hoffmann Frigyes nevében adott 10,000 
koronás jutalmát Tóth Béla Vili. o. tanuló kapta.

Az 1883-as maturansok pályadiját, mely a következő tételre 
volt kitűzve: Horvátország viszonya hazánkhoz történelmünk folya
mán — a beérkezett két dolgozat közül az nyerte el, melynek 
jeligéje: „Hiszek Magyarország feltámadásában“. A Hazay pályadíj 
tétele volt: Petőfi saját költészetéről s a költők hivatásáról. A beér
kezett két dolgozat közül a jutalmat a következő jeligés kapta: 
„A költészet az érzékiség játéka, melyet az értelem rendez“ (Kant). 
A második dolgozat dicséretet kapott.

Az ifjúsági Gyámegylet 14 segélydíjat osztott ki 2000 és 
2500 koronás összegekben.

Ifjúsági egyesületeink a régi buzgósággal folytatták munkás
ságukat. Az Arany János-kör Kovács János vezetése mellett mun
kálkodott. A kör január 28-án Madách Imre születésének századik 
évfordulója alkalmából tanulságos ünnepélyt rendezett. Az Ifjúsági 
Segélyegyletet Dr Tóth Kálmán vezette a nemes jótékonyság gya
korlásában, míg ezen egyesület tankönyveinek kezelési munkáját 
évek óta Dr Kubacska András végzi. Az Ifjúsági Dal- és Zene
egyesületet Dr Koch István vezette. Az egyesület december 21-én 
jótékonycélú Magyar Est-et rendezett, április 29-én pedig matinét. 
A befolyt jövedelemből az egyesület 14,000koronát az Országos Közép
iskolai Tánáregylet Közlönyére adományozott, 25,000 koronát pedig 
saját zenekönyvtárának gyarapítására fordított. Hangversenyeinken az 
egyesület gyermek-énekkara is szerepelt Mendöl Ernő karnagy veze
tése alatt.

Az Ifjúsági Gyámegylet vallásos munkásságát Bereczky 
Sándor irányította; ez az egyesület vallásos estélyt rendezett ápri
lis 21-én a főgimnázium százéves és az egyesület huszonötéves 
jubileuma alkalmából.
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Cserkészcsapatunk, mely Dr Bogsch Sándor felügyelete és 
Barcza Imre vezetése alatt áll, január 21-én tartott cserkész-előadást, 
március 25-én pedig a csapat fennállásának tízéves évfordulója 
alkalmából zászlóavató-ünnepélyt rendezett, mely alkalommal a 
Szandtner Gyuláné és Macher Alfrédné úrnők, zászlóanyák által 
adományozott díszes zászlót előkelő vendégek és szülők» jelenlété
ben Dr Raffay Sándor püspök úr áldotta meg. El nem mulaszt
hatjuk ez alkalommal, hogy hálánkat külön is ki ne fejezzük gróf 
Széchenyi Bertalan úr iránt, aki a múlt nyáron velegi birtokán a 
csákszegi erdőben adott kellemes táborhelyet közkedveltségnek 
örvendő cserkészeinknek és ellátásukról is bőségesen gondoskodott.

Tanári testületünk néhány tagja a Fasori Evangélikus Szövet
ség szerda esti összejövetelein tartott ismeretterjesztő előadásokat 
és pedig Dr Bogsch Sándor 1, Ihász József 2, Dr Koch István 1, 
Dr Kubacska András 7, Mikola Sándor 2, Dr Remport Elek 2, 
Dr Hittrich Ödön 6 előadást. Utóbbi a Deák-téri Evang. Szövet
ségben is tartott előadást a következő címen: Hasonlóságok és 
ellentétek a pesti református és evangélikus egyház évszázados 
történetében.

Tanulmányi tekintetben az elmúlt tanév javulást mutat az előző 
háborús évekhez, azonban a százéves jubileumra és a különféle 
ünnepélyekre való előkészületek kissé elvonták figyelmünket, de a 
jubiláns év a maga komoly jelentőségével mélyebb nyomokat ha
gyott emlékezetünkben. Különben a kitűzött tananyagot iparkod
tunk elvégezni s ismétlésekkel, szemléltetésekkel, gyakorlatokkal 
erősítettük a tanulók megszerzett tudását. Egyes kartársak tanul
ságos kirándulásokra is elvitték tanítványaikat; tartottunk fizikai és 
természetrajz-chémiai gyakorlatokat is. Fegyelmi tekintetben nincs 
okunk nagyobb panaszra. Tanítványaink szorgalmasan látogatták 
ifjúsági istentiszteleteinket s ezeken örömmel tapasztaljuk, hogy az 
evangélikus ifjúság évről-évre nagyobb számban tölti meg templo
munkat. Más vallású tanítványaink is pontosan eleget tettek vallási 
kötelességeiknek.



IV.

TANÁRI TESTÜLET ÉS AZ ELŐADOTT 
TANTÁRGYAK.

Bereczky Sándor rendes tanár, I—VIII. vallástan, heti 22 óra. Exhortator, 
az Ifjúsági Gyámegylet elnöke.

Dr Bogsch Sándor rendes tanár, IIA földrajz, IIB földrajz, természet
rajz, 1VA és B, VI. természetrajz, heti 17 óra, a IIA osztály főnöke. A természet
rajzi szertár őre, a cserkészcsapat vezetője, a tanári értekezletek és az iskola- 
bizottság jegyzője.

Dr Böhm Dezső rendes tanár az egész éven át szabadságon.
K. Galli Lajos rendes tornatanár, IIA—B, IIIB, IVA—B, V—Vili. torna, 

heti 18 óra. A Diák Sport Kör elnöke.
Gretzmacher Jenő rendes tanár, IIIA német, V., VII. magyar, német, 

heti 16 óra, az V. osztály főnöke. A gyorsírás tanítója.
Dr, Hittrich Ödön rendes tanár, igazgató, VI. görög, heti 5 óra. 

A T. Ö. Á. S. 0 . E. helyi fiókjának elnöke, kerületi tanfelügyelő, címzetes 
kir. főigazgató.

Ihász József óradíjas tanár, IA latin, heti 6 óra.
Klaniczay Sándor rendes tanár, IA—B magyar, VI. latin, VII. gp. ir., 

heti 18 óra, a VI. osztály főnöke.
Dr Kliment Jenő rendes tanár, V. gp. ir., VII. latin, görög, VIII. görög, 

heti 17 óra, a VII. osztály főnöke. A class, phil. szertár és a numismatikai 
gyűjtemény őre.

Dr Koch István rendes tanár, IIA szépírás, IIIA földrajz, torna, IVA—B, 
VI., VIII. történelem, heti 17 óra, a IVB osztály főnöke. A tört.-földrajzi szertár 
őre, a Dal- és Zeneegylet tanárelnöke.

Kollár Aladár a V. K. Min.-tői beosztott helyettes tanár, IA mértan, 
szépírás, torna, IIA, IIIB számtan, mértan, heti 18 óra, az IA osztály főnöke.

Kovács János rendes tanár, IVA magyar, VI gp. ir., VIII. magyar, 
latin, gp. ir., heti 16 óra, a Vili. osztály főnöke. Az ifjúsági könyvtár őre, az 
Arany János önképzőkör tanárelnöke.

Dr Kubacska András rendes tanár, IA—B földrajz, természetrajz, 
HA természetrajz, IIIB földrajz, V. természetrajz, heti 17 óra. Az Ifjúsági 
Segélyegylet könyvtárának kezelője.

Dr Loisch János rendes tanár, IIB magyar, IVA német, VI. magyar, 
német, Vili. filozófia, heti 17 óra, a IIB osztály főnöke. Az irodalmi osztály
könyvtár kezelője.

Dr Losonczi Zoltán rendes tanár, IIIB, IVB magyar, német, VIII. német, 
heti 18 óra, a IIIB osztály főnöke.

Mikola Sándor rendes tanár, IB számtan, IVA számtan, mértan, 
VIII. matematika, fizika, heti 15 óra, a IVA osztály főnöke, a fizikai szertár őre. 
A M. Tud. Akadémia lev. tagja.

Morascher Hugó rendes énektanár, I—IV. ének, heti 8 óra.
Oppel Imre rendes tanár, 1B mértan, torna, szépírás, IIB szépírás, mértan, 

V—VIII. gp. rajz,heti 18 óra, az IB osztály főnöke. A művészeti rajzszertár őre.
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Rátz László rendes tanár, I1B számtan, 1VB számtan, mértan, V—VI. 
matematika, heti 16 óra. A főgimnázium tiszteletbeli igazgatója.

Dr Remport Elek óraadó helyettes tanár, IIB, IVA—B latin, heti 18 óra.
Renner János rendes tanár, az egész isk. éven át szabadságon.
Dr Serédi Lajos rendes tanár, 1I1A—B latin, héti 12 óra, 6 órában az 

igazgatói irodában működött.
Sulek József rendes tanár, 1A számtan, III A számtan, mértan, VII. 

matematika, fizika, heti 16 óra, a 1IIA osztály főnöke. A mértani szertár őre.
Dr Szigethy Lajos rendes tanár, IIIA magyar, történelem, II1B, V., VII- 

történelem, heti 16 óra.
Dr Szolár Ferenc rendes tanár, IIA magyar, latin, heti 11 óra. Az igaz

gatói iroda vezetője.
Dr Tóth Kálmán rendes tanár, IB latin, V. latin, görög, heti 17 óra. 

Az Ifjúsági Segélyegylet tanárelnöke, a főgimn. tanári könyvtár őre.
A változásokra és helyettesítésekre vonatkozó adatok az évi jelentésben 

vannak közölve.
Unitárius tanulóinkat hittanra Józan Miklós espereslelkész tanította, 

római katholikusokat Dr Kovács Ferenc menekült plébános, vallástanár oktattam 
Görögkeleti vallású tanítványainkat Orphanides Anthimos vallástanár része-, 
sítette oktatásban, izraelita növendékeinket Dr Fényes Mór vallásoktatási fel
ügyelő és Dr Schmelzer Izsák vallástanárok tanították.

Altisztek : Danielisz János, a főgimnázium kapusa; Bernáth János és 
And its József iskolaszolgák.

V.

A FŐGIMNÁZIUMI TANULÓK NÉVSORA *

IA osztály.
Ágoston Imre izr., Bak Leo Tibor ev., Bajza Lajos ev., Berkovics 

Andor izr., Berkovics Pál ref., Binét Imre Ferenc izr., Blaskovits Aladár ev., 
Breitner Hugó izr., Császár Andor ref., Csipkai Ferenc ev. tm., Frank György ev., 
Gábor Ferenc izr., Glück Géza izr., Gosztonyi György ev., Göndör Tibor izr., 
Groszmann István izr., Hanauer Dezső ev., Hantos Andor izr., Heidelberg 
Ernő ev., Heinrich Ferenc izr., Jakus Mihály ev. tm., Karner .Gyula ev., 
Kazár József ev. tm., Kelemen Antal izr., Klein Tibor r. k., Kovács Jenő 
Gyula ev., Kövecses Ferenc ev., Krajnyák Géza ev., Kürti László ev. tm., 
Laszgallner Iván ev., Lévai Gáspár r. k., Lipcsei László ev., Lisznyai 
László ev., Lőwey István ev., Ludmányi Géza r. k., Lukovics László r. k., 
Lukovics Pál r. k., Martin György ev. ism., Mehmed László r. k., Mendelsohn 
György ev., Milch Endre izr., Molnár Iván ref., Németh Imre ev. tm., 
Neuwi'rth János izr., Nőtel Rudolf ev., Reisz Vilmos ev., Rimár Jenő ev. tm., 
Rosenfeld Endre izr., Rumpellesz János ev., Schwarz István izr., Sebestyén 
György izr., Scheiber László ref., Síkos Aladár ev., Szalay István r. k., Székely 
Endre izr., Szilágyi Zoltán r. k., Thein Tibor r. k., Törzs László izr., Valentik 
Győző ev. tm., Werderits Kálmán ev., Winkler György izr.

Magántanulók: Csipkay György ev., gróf Ambrózy György ev.
Évközben kimaradt: Ereky Vilmos ev.
Összesen : 64.

* Rövidítések: ev. =  ág. hitv. evangélikus, ref. =  református, unit. =  unitárius 
r. k. =  római kathoiikus, g. k. =  görög keleti, izr. =  izraelita, tm. — tandíjmentes, ftm. =  fél- 
tandijmentes, ism.' =  ismétlő, mt. =  magántanuló.
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IB osztály.
Abel György izr., Adler György izr., Bauer Zoltán izr., Beke Gyula r. k., 

Berényi György izr., Biedermann Rezső ev. tm., Braun János ev., Deák 
Ervin ev., Déghy Gedeon r. k., Domony András ev., Enessey László ev., 
Fehér Tibor r. k., Fiam Gábor ev. ftm.,. Fischer Zoltán izr., Franki György izr., 
Frenyó László ev. tm., Freund György izr., Gerő Pál izr., Gubicska István ev., 
Herzfelder Pál izr., Holitscher Tamás ref., Horn Artur ev., Jakobovits 
János izr., Kadlecsik Imre ev. tm., Katona János ref., Kerkovics Antal r. k., 
Kiss György ev., Kováts Sándor r. k., Kramer György izr., Krasznay Iván ev., 
Kreutzer László izr., Lakos Gergely ref., Letenyei Pál ev., Lueff Elemér r. k., 
Makláry Tivadar ref. ftm., Marosi Béla izr., Mayerhoff György izr., Morócz 
Lajos ev., Oplatka János r. k., Palágyi László ref, Pildner Ottó ev. ftm., 
Radnai Béla r. k., Rehák Adorján ev. tm., Rétfalvy Károly ev., Sasváry 
György r. k., Scherer Dániel ev. tm.. Solymossy Lajos ref., Stern Zoltán izr., 
Szegő György izr., Szendy Győző ref., Szentgyörgyi Imre ref., Szőke Imre ev., 
Taussig István izr., Verő Ubul ev., Vida Tibor izr., Vonbirn István ev., 
Wambera Henrik r. k., Weinberger György izr., Zagora Sándor ev.; Zemplényi 
Andor izr., Zimmermann Frigyes ev. tm.

Magántanulók: Blaskovics Elemér ev., Klein József izr.
Évközben kimaradtak: Kardos István ev., Szandtner László ev.,

Tóth János ev.
Összesen : 66.

1IA osztály.
Ádám Ferenc izr., Barth Ferenc izr., Bergl György izr., Boros István 

ev. tm., Böhsl Kelemen ev., Brüll László r. k., Csáka Dezső unit., Csetényi 
Béla ref., Csohány Endre ref., Csontos Béla ref., Csörsz István ev., Dános 
István ev., Engl Ferenc ev., Fábián László izr., Fabriczky Ferenc r. k., 
Faragó László ev. tm., Felde Imre ev. ftm., Fenyves Ferenc izr., Forgó Pál 
r. k., tm., Fóti Ferenc ev., Fuszek István ev., Gillich István ev. tm., Goda 
Dénes izr., Győri Andor izr., Hajnal László izr., Haraszti György izr., Heller 
Harry ref., Heurigs Nándor ev., Horváth Károly ev. tm., Hutter Lajos ev., 
Isteníts Gusztáv ev. tm., Ivánka Andor ref. ism., Jakab Dénes ev., Kaszás 
Géza ref. ism., Knuth Károly ev., Kovács Aladár ref., Kovács János ev., 
Laki László ev., Lemberger Pál izr., Markó Béla ev., Moises István ev., 
Molnár Aladár ref. tm., Nádas László izr., Németi Pál r. k., Noszky Tamás 
ev. tm., Polgár Ferenc izr., Rehák László ev. tm., Rejtő István izr , Riegelmann 
Ádám ev., Schweitzer Ernő izr., Skerlák Béla r. k., Stux László ev., Szakonyi 
István ev. tm., Szántó László r. k., Szolár Ferenc ev. tm., Tihanyi Miklós izr., 
Vajda György ev.

Magántanulók ; Reményi Endre ref., Vajda László ev.
Évközben kimaradtak: Blum György izr., Kurcz Rezső ev.
Öszesen : 61.

IIB osztály.
Aczél György ref., Árvái Béla izr., Bányász István r. k., Baranyai Endre 

ev. tm., Benes Imre ev., Bozsidarácz Mihály ev., Csipkay Sándor ev. tm., 
Czene Béla ref., Czerván Sándor ev., Dénes László izr., Dincsér Oszkár r. k., 
Fejes Tamás ev., Fischer Ervin r. k.. Franki Rudolf izr., Freund László ev., 
Gágel János r. k. tm., Gerő György izr., Glosius Tibor izr., Hager Jenő ref. 
tm., Hajdú József ev., Jagyugy Pál ev., Jász Tibor ev., Kätscher Ervin ev., 
Kenyeres Imre r. k., Kinszky János ev. tm., Királyfi László ref., Kirschner 
Ernő ev. ism., Kotányi Zsigmond ref., Láng György izr., Leszl Frigyes r. k., 
Loschitz István izr., Maiéter Béla ev., Minich Géza r. k., Nagy Endre ref. tm., 
Németh Pál ev., Oblath György izr., Pálffy Mihály ev., Pongrácz Kamill izr.,
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Pór Ferencz izr., Rácz Tibor r. k., Scholc László ev. tm., Sehne Sándor ev. 
fm., Spieler György ev. ism., Sugár István izr., Szandtner Egon ev., Stöhr 
Antal r. k., Thein Pál izr., Törzs Miklós izr., Váradi Ferenc ev. tm., Vass 
Mihály ev. ism., Wilhelm György izr., Zimmermann Gusztáv ev. tm.

Magántanuló : Lóránt Ferenc r. k.
Évközben kimaradt: Geszti Endre ev. ism.
Meghalt: Koltai Ágoston izr.
Ö sszesen: 55.

Ili A osztály.
Alth Guido ev. tm., Aschenbrenner István ev. tm., Bakó Zoltán ev., 

Baldauf Ferenc ev., Bállá János izr., Berthelsen Béla e v , Borics Ferenc ev. 
ism., Böhsl Ferenc ev., Breitner János ev., Csipkay Károly ev., Csörsz Jenő 
ev. ism., Dinner Rudolf izr., Dombi József ev., Erdély Aurél ref., Farbaky 
László ev., Fehér László r. k., Forbáth László ref., Fritz István r. k., Glatz 
György ev., Gretzmacher Ferenc ev. tm., Gyuricza Béla ev. tm., Heinrich 
Tivadar izr., Hűvös István izr., Kallina Miklós r. k., Kocsis János ref., Kovács 
Tibor izr., Leimdörfer György ref., Léránth Géza ev., Lobi Endre izr., Lusztig 
János izr., Missura Mihály ev., Nagy László r. k., Nagy Pál izr., Paulini 
Béla ev. tm., Polgár Endre izr., Radó András ref., Révész György ev., Rohonyi 
Dezső r. k., Russ Miklós r. k., Schád Ottó, ev., Schäfer István izr., Schaffér 
Andor izr. Schmidt Ádám r. k., Schneider Árpád r. k., Scholtz István ev. ftin.. 
Schramm Elek r. k. ftm., Schwartz János ev., Sebő Ervin izr., Sebők István r. 
k., Somogyi Gábor ref., Szandtner Béla ev., Szandtner Károly ev., Szegő Endre 
izr., Tenk Oszkár ev., Tóth Elemér ev., Valkó Endre izr., Varga Endre izr., 
Weninger György ev., Willheim Sándor izr., Wippler Sándor ev.

Magántanuló : báró Malcomes Albert ev.
Összesen : 61.

IIIB osztály.
Altheim Lóránt ev., Bállá Imre ref., Beck Zoltán izr., Becker Frigyes ev., 

Bedő István r. k., Bein Károly izr., Benson Tibor ref., Berkovics György ref., 
Binder Tibor ev. ftm, Birkner Rezső ev , Biró László izr, Dezső Kornél ev, 
Dóczi János izr, Ellinger Emil izr. Erdélyi István izr. Farkas Lajos ev. 
Fazekas Béla ref, Gregor Kálmán ev , Gruber Ferenc r. kath, Grüszner Endre 
r. k, Hecht György izr, Hertzka Róbert r. k , Herz Imre izr, Horti Pál izr, 
Jaeger Imre r. k„ Kappal Herbert ev . Kelen András ev . Kemény Károly ev, 
Kolbenheyer Zoltán ref. tm. Konkoly Kázmér ref. ftm. Kovács Gábor ref. 
Kozák Andor r. k , Krieshaber Endre ref, Kusinszky Endre ref, Laszgallner 
Guido ev, Lehner László ev , Milch Miklós izr, Németh Zoltán ref, Neumann 
Miklós izr, Ókány-Schwarz János izr. Oláh György ref, Prepeliczay Béla ev . 
Révész László ev. ism , Robinek Ferenc r. k , Schmitz Bruno r. k , Schwarz^ 
Ernő izr. Szász László izr. Szász Sándor izr. Székely György izr. Szilágyi 
István r. k , Szöllősi György ref, Torbágyi Tibor r. k . Várnai Gábor izr. 
Vas Ferenc ref, Vázsonyi István r. k , Velvart László izr. Vörös László ev , 
Wack Frigyes r. k, Wollmann Károly ev.

Magántanuló : Lukács-Leszner Edit ev.
Összesen : 60.

1VA osztály.
Bahil Jenő ev , Balázs Olivér ref, Benesch Pál izr, Blatniczky Jenő ev. 

tm, Bohunka Lajos r. k , Csaba Gyula ev. tm . Farkas László ref, Fischer 
György ev . Fodor István izr. Gál József ev . Gerle György ev , Gosztcnyi 
Lajos ev , Haberfeld György izr, Haus Frigyes ev. ism , Kabos Endre izr.
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Kallina Géza r. k., Kircsánszky Kálmán ref., Kiss Lajos ev. tm., Koltai Zoltán 
r. k., Kovács László ref., Lázár Gyula ev., Lencz István r. k., Ludmányi Sándor 
r. k., Márer Lajos ev., Marnitz Ede ev., Mauthner Ferenc r. k., Minich Sándor 
r. k., Nevelős Ágost r. k. tm., Oláh László ref., Polgárdy Géza r. k., Roszner 
Lajos ev., Saufnauer Ottó ev., Schád Jenő ev. tm., Sógor Endre ev., Sugár 
Ferenc ev., Szabó Gyula ref., Szigeti István ev., Szigyártó Kornél g. kath., 
Torbágyi József r. k. tm., Vörös Rezső ev. tm., Weisz Albert ev.

Évközben kimaradt: Scheffer László ev. ism.
-  Ö sszesen: 42.

IVB osztály.
Baldauf Ernő ev., Bastir Miklós ref., Brachfeld Péter r. k., Clementis 

Győző ev., Csernák Emil ev. tm.. Csohány János ref., Dénes István izr., Dóczi 
György izr., Facsinay László ev. tm., Fellner József r. k., Fort Ferenc ev., 
Frenyó Vilmos ev., Gágel Béla r. k. tm., Hajdú Miklós izr., Hőnek István r. k., 
Huckstedt Jenő ev., Kelndorfer Ákos r. k., Kerbolt Gyula ev. ftm., Kiinger 
Endre r. k., Kolozs József ev. ftm., Liedemann János ev., Mangu Árpád ev. tm., 
Marx Ferenc r. k., Nádas György ref., Nagy József ref. tm., Noszky Jenő ev. tm., 
Palágyi Pál ref., Páll Andor ref. tm., Pfeiffer Ede ev., Rótt Alfréd izr., Saupe 
Gusztáv ev., Schmidek Andor izr., Szente Andor izr., Szép Sándor ref., Szkalos 
Endre ev., Sztehló Gábor ev., Vahl Ferenc izr., Valentik Zoltán ev., Váradi 
Tibor izr., Verbovszky Zoltán ev., Weisz Géza ref., Wels Gusztáv ev.

Magántanulók: Balázs Péter ev., Fischer Géza ev. ism.
Összesen : 44.

V. osztály.
Bacher Pál izr., Ballé György izr., Benedek Imre izr., Bognár Károly 

ev. tm., Bognár László izr., Bosnyák György izr., Bosnyák Pál izr., Broszmann 
Ernő r. k. tm., Bukovinszky László ev., Cservenka Andor r. k. tm., báró Dániel 
Tibor r. k., Dénes György izr., Dombi Miklós ev., Donáth Pál izr., Farkas 
Antal ref. tm., Ferencz Béla ref. tm., Forgács Andor izr. tm., Freünd Pál izr., 
Gabnay Pál ev., Gönczi Béla izr. tm., Groszmann Miklós izr., Györkös Pál ev. 
tm., Heller Gábor ref., Hittrich Lajos ev. ftm., Hoff György izr., pálóci Horváth 
György ref., Janovitz Ottó izr., Jávornyik István ev., Kecskés János ref., Kemény 
Alfréd ev., Kepes Imre izr. tm., monori Kovács Jenő r. k., Krayer-Krausz Arnold 
ev., Lobi Dezső jzr., Magyar Sándor, ref., Mayer László r. k. tm., Molnár 
György ref., Nagy Pál izr., Nits László ref., Nőtel Vilmos ev., Okány-Schwarz 
Vilmos izr., Oplatka György r k., Perényi László izr., Pfeiffer Elek ev. tm., 
Pildner György ev., Polgár János ev. Rajner Zoltán ev., Rásó Dénes ev., 
Rettmann Wolfgang ev. tm., Rohringer Endre ev., Schlarp Gusztáv ev. tm., 
Schmitz Ervin r. k., Schreyer János izr., Steiner László izr., Szollás László ev., 
Sztupjár Andor ev., Urtger János izr., Vidor Antal izr., Wellmann György ev. 
tm., Wellmann. Imre ev. tm. f

Magántanulók: Dénes Imre izr., Herzfelder Andor izr., Macher Aladár 
ev. ism., Sztehló András ev. ism., Tomcsányi Tamás ev., Weisz Ilona ev. ism.

Összesen : 66.

VI. osztály.
Andaházy László ev., Báré Rudolf r. k., Beermann Ernő izr., Berkovits 

György izr., gróf Bethlen Gábor ref. ism., Boros Sándor ev. tm., Boros Tibor 
izr. tm., Brachfeld Olivér r. k., Bratmann Pál izr., Breuer Oszkár ev., Dán 
György izr., Deutsch Béla izr., Dénes Endre izr., Donáth Tibor izr., Farkas, 
Imre izr., Freund Endre ev., Halácsy Endre r. k. tm., Hentschel Hellmut ev.,
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Hoff Pál izr., Jeszenszky Pál ev., Kallós Ernő r. k., Kanitz István izr., Kanitz 
János ref., Kappanyos László ev. ftm., Károlyi Árpád ev., Kellner Ernő ev., 
Kovács Endre izr., Krieszhaber Frigyes ref., Kullmann Lajos ev., Kunszke 
László ev., Lakner György izr. ism., Mérei Pál ref., Mittler Hugó izr., Nagy 
László ref., Németh Ödön ev., Németh Sándor ev., Peti Zoltán ref. tm., Petri 
Endre ref. tm., Pikier Endre izr., Piri Lajos ev. tm., Polónyi György izr., 
Posch Aladár ev. tm., Rácz György Tzr., Schamburg Andor izr., Síkos Sándor 
ev., Steiner Lajos ev. ftm., Steinhardt József izr., Szőllősi Tibor izr., Thein 
Alfréd ref., Tibor György ref., Unger Béla r. k. ftm., Vázsonyi Cyörgy r. k., 
Weisz Miklós izr., Weisz Tibor izr., Wiesner László izr., Zisek Lajos ev. i$m.

Magántanulók : Dóra Pál g. k., Mikolicza Mihály ev. ism., Pásztor 
István izr.

Évközben kimaradt: Ludmann Béla ev. ism.
Összesen : 60.

VII. osztály.
Bankó Emil ev., Barna Tibor izr., Bartsch Ödön ev., Baumann Tiva

dar ev., Budai-Goldberger Miklós izr., Domány Ferenc izr., Domony János r. k., 
Elek Pál izr., Engel György izr., Fábri Pál izr., Farkas Sándor ref., Friedrich 
Tibor ev., Frisch Imre izr., Fuchs György ref., Halász Tibor ev., Hegedűs 
István ev., Hoff Miklós izr., Holitscher Géza ev., Hugyecz Géza ev., Kallós 
Albert ref., Karácson László ref., Kardos Béla ref. tm., Kaszás Gyula ref., 
Kepes György izr., Kovács Ákos ev., Mezei László Tamás ref., Muncz László 
ev., Nemes László izr., Neumann Mihály izr., Orbán Ferenc ref. ftmi, Perényi 
Miklós izr., Petőcz Zsigmond ev., Polacsek Pál izr., Polgár Andor izr. tm., 
Rácz Jenő r. k., Rajner Vilmos ev., Rédl Endre ref., Reimann Sándor izr., 
Szalka János izr., Szántó László izr., Szilasi István ref. tm., Szili Mihály ref. ftm., 
Tolnai István ref., Tornai Ferenc izr., Unger György izr., Vajda László ev., 
Váradi László izr., Varga József ev. tm., Vida Pál izr., Walkó Mihály ev., 
Werner Ágost ref., Zsebők Miklós ev. tm.

Magántanuló: Deutsch Antal izr., Nagy Endre ref.
Évközben kimaradt: Juhász István ev.
Ö sszesen: 55.

Vili. osztály.
Almay Béla r. k., Bánszky Ferenc ev., Benedek László izr., Benson 

Tamás ref., Berger István izr., gróf Bethlen István ref., Bíró Andor ev., Blat- 
niczky László ev. ftm., Brüll István izr., Büchler Endre izr., Czene János ref., 
Dach József izr., Deréra István izr , Diettrich Zsigmond r. k., Dobray Ferenc 
ref., Elek Pál izr., Ernyei Frigyes izr., Fábri Ferenc izr., Faragó Imre izr., 
Faragó Sándor izr., Farkas Béla ref., Fuchs István ref., Gráber István ev., 
Gusztáv Kornél izr., Haász Imre izr., Hahn Frigyes ev. tm., Halász István ev. 
ftm., Hári Pál izr., Hegyi Pál ref., Hein János ev., báró Herzog István r. k., 
Jány József ev., Karácson István ref., Keve Imre izr., Kiinger Pál r. k., Kubacska 
Béla ev. tm., Nagy István izr., Neugröschel Endre izr., Palotay Péter r. k., 
Pásztor István ev., Platschek Ernő izr., Perczel Pál ev., Raáb Miklós ev., 
Resch Béla ev., Rettmann Kurt ev. tm., Rohacsek Milos ev., Rubin Imre izr., 
Rusznyák László izr., Scholtz Géza ev., Sebestyén István izr., Seiber Mátyás 
ev., Stépán István ev., Surgóth Balázs ref., Szirmai László izr., Taussig Endre 
izr.. Tolnai György ev., Tóth Béla ev. tm., Urbánszky Andor ev. tm., Wagner 
Ödön ev., Zechmeister István ev.

Magántanuló : Grünwald György izr.
Évközben kimaradt: Korányi Vilmos izr.
Összesen : 62.



1

A TANULÓK STATISZTIKAI KIMUTATÁS/

Beirat
k ozott A tanulók vallása

T an 
díj- A rendes tanulók

O sztály
ren
des

ma
gán

Ö
ss

ze
se

n

K
im

ar
ad

t

M
eg

ha
lt

m sntes £  5
1 r3 

1 |  
S3? 
>SÜág

.h
. v

.
OJ 5

.5
=
S
X.
ob

u
■£.
in eg

és
z

je
le

s

;°

CA

Ö()8)ÔJ
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VIII.

TUDNIVALÓK.
I. Az 1923—24. tanévre való beirátások június 30-án, július 2. és 4-én 

lesznek. 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.

Az I. osztályba jelentkező tanulók felvételi vizsgát tesznek, melynek 
írásbeli része június 27-én d. u. 3 órakor lesz, a szóbeli pedig június 28-án 
d. e. 9 órakor. A felvételi vizsga díja 5200 K. A részletes tudnivalók a hirdető- 
táblán olvashatók.

A beírást következő rendben tartjuk:
Június 30. 8— 10-ig II. oszt., 10— 12-ig III. oszt.
Július 2. 8—10-ig IV—V. oszt., 10—12-ig VI—VIII. oszt.
Július 3. 8—12-ig I. oszt., 12—1-ig II—VIII. oszt.
Augusztus 31-én 8 órakor tartjuk a javító vizsgákat, szeptember 1-én a 

pótló- és magánvizsgálatokat; 3-án és 4-én, amennyiben még hely marad, beíra- 
tás lesz az I—Vili. osztályokba. Az új tanévet szeptember 5-én nyitjuk meg.

II. Tandíjmentességért folyamodhatnak: a) oly ágost. hitv. evang., ref. 
és unitárius 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 magaviseleté is 
j ó ; b) oly nem protestáns tanulók, akik a feltételeknek mindenben megfelel
nek. Ezeknek száma azonban összes számuknak 5%-át nem haladhatja meg.

Tanárok, tanítók és közoktatásügyi tisztviselők gyermekei, ha egyébként 
a feltételeknek megfelelnek, szegénységi bizonyítvány bemutatása nélkül is 
részesíthetők tandíjmentességben. Köztisztviselőknek tandíjmentességet el nem 
nyert fiai a megállapított díjak mérséklését kérhetik.

III. A tandíjat az iskola fenntartó hatósága a következőkben állapította 
m eg: félévre fizetik — az evangélikus tanulók Va (egynyolcad) q, a reformá
tusok 2/8 (kettőnyolcad) q, a római katholikusok 3/8 (háromnyolcad) q, az izraeli
ták 1 (egy) q búza árát korona értékben. A megfelelő búzamennyiség árát 
koronákban a magy. kir. pénzügyminiszter által a Budapesti Közlönyben havon
ként közétett Rendelet értelmében számítjuk.

A tandíj félévenként előre fizetendő, még pedig az első félévi szept. 15-ig, 
a második félévi febr. 15-ig. Beíratási díj fejében minden tanuló tartozik a fel
vétel alkalmával 2000 koronát fizetni. Üzemi pótlék (fűtés, világítás, értesítő stb.) 
fejében minden tanuló 10,000 koronát fizet. A beíratási dij fizetése alól csak az 
egyházi alkalmazottak fiai és a protestáns árvaház növendékei vannak felmentve.

Az iskola fenntartó hatósága a gazdasági viszonyok megváltozása esetén 
fenntartja magának a jogot, hogy ezeket a díjakat megváltoztassa.

A vegyes házasságból származott, nem protestáns vallású tanuló is az 
evangélikusok részére megszabott összegben fizeti, a tandíjat, ha apja vagy anyja 
(az evangélikus házasfél) cselekvő tagja a budapesti Deák-téri testvéregyházak 
valamelyikének. A magántanulók ugyanannyit fizetnek, mint a rendes tanulók.

Felelős k ia d ó : Dr H ittrich Ödön.

TARTALOM.
Lap

I. Jubiláló főgimnáziumunk ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3
II. Tanévmegnyitó beszéd ... ... ... ............... ...  ... ... ... ... ... ... ... 12

III. Évi jelentés ... ... ... ... ... ... ................ ... .................... ... ... ... 15
IV. Tanári testület s az előadott tantárgyak... .........  ... ............... .........  25
V. A főgimnáziumi tanulók névsora .............. ... ... .........  ... ... ... ... 26

VI. A tanulók statisztikai kimutatása__  ... ... ... ... .....................  ... ... 31
VII. Kimutatás az érettségi vizsgálatokról... ... ............. . ... ... ... ... ... 31

VIII. Tudnivalók_____________  ... ... ... ... ... ... ________   ... 32






