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Gretzmacher Jenő koporsója mellett.
(1923. július 16.)

Kedves Gretzmacher Jenőnk, munkánk osztályosa, szívünk 
jóbarátja — mikor iskolánk s tanárkarunk nevében koporsód 
mellett búcsúszóra nyitom ki ajkaimat — mintha csak a világ
szépség oltárán, az athéni Akropolison egy derékban kettétört ión
oszlop feküdnék előttem, mely töredékmivoltában is egész, mert 
összhangzatos és szép. A te derékban kettétört életed is szép, 
mert te meglátója, megvalósítója és végül megtalálója voltál 
a szépnek.

Megláttad a szépet a költészetben. Hányszor álltunk — bizal
mas beszélgetés közben, mikor nemes lelked feltárult előttem — 
Goethe, vagy Arany János „vizének mélységéi mellett“ és lelkünk 
megtelt „bámuló gyönyörrel“. És mennyire megérezted a szépet 
a zenében. Magad mondtad, — és ezzel rokonhúrt pendítettél meg 
a lelkemben — hogy szived életgondot, mindent, mindent feledve, 
a zene édes hullámain ringatózik.

És megláttad a szépet — te vidám életbölcs — az életben 
is, amit velünk együtt magasról néztél, s még a szürkésbarna 
felfiŐs eget is humorod szivárványkapuján át szemlélgetted. Mintha 
most is hallanám jóízű, édes nevetésedet, mely úgy tört felfelé jó 
és gyermekded szíved mélyéből, mint ahogyan a pacsirta trillázó 
éneke emelkedik fel a kék egekbe.

És megláttad a szépet hivatásodban, melynek éppen az a 
lényege, hogy átérezted az irodalomban a szépet, s magaddal 
ragadva tanítványaidat, azokkal is átéreztetted. Nemcsak értel
meddel, hanem szíveddel voltál tanár': szeretted tárgyadat, az 
iskolát, tanítványaidat. Ezeknek érdemét lelked tizedes mérlegének 
arra a karjára helyezted, mely a súlyt tízszerezve, hibáit oda, mely 
tízszerte kisebbre mutatta. Megláttad a mélyebb bölcseséget a 
gyermeki élek naivságában is és gyönyörködtél azokban.

I.
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De az iskolában a szépet nem csupán a szemlélődő bölcs, 
hanem az alkotni vágyó, energikus lélek erejével nézted.

Te ott a szépet meg is valósítottad. Míg a kertész és a 
művész anyagi eszközök szépségeiből alkot harmóniát, — a tanár 
és különösen te, a gyermekiélek elrejtett, maga által sem sejtett 
szépségeit fejlesztetted Istennek, embernek tetsző szép szimfóniába..

És megvalósítottad a szépet az életben is: Mikor lelkedben 
kivirult az a nagy érzés, mely „mindent pótol“ s te hozzád méltá 
szívvel egyesültél szent frigyre, akkor az élet könyvébe, a valóság 
betűivel írtál egy szép szonettet, amelynek címe: „A családi 
boldogság“. Megáldotta s széppé tette a jó Isten családi életedet, 
jó feleség és szépen fejlődő gyermek szíve melegével.

És megvalósítottad a szépet, édes, szeretett, siratott szepesi 
otthonodból magaddal hozott tisztességeddel, kötelességtudásoddal, 
egyházhoz, hazához való ragaszkodásoddal, szeretetre annyira képes, 
lényednek harmóniájával.

És végül meg is találtad a szépet a halálban, mely a forró,, 
szép nyárból a hervasztó ősz és dermesztő tél pusztaságait 
elkerülve, lelkeddel egyenesen beleröppent az örök nyárba, az 
Istenségbe, a lángoló napba.

A te lelked is most már egy sugara ennek az örök tűz- 
forrásnak. Visszatükröződik ragyogása könnyeink harmatcseppjében, 
hálás tanítványaid, barátaid, tisztelőid lelkében.

Iskola, tanárok, tanítványok nevében búcsút veszek tőled 
kedves, jó Gretzmacher Jenőnk: Szépnek meglátója, megvalósítója, 
és megtalálója. Isten veled.

Dr Szigethy Lajos..
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Hasonlóságok és ellentétek a pesti református 
és evangélikus egyház évszázados történetében.

Budapesti evangélikus főgimnáziumunk a múlt évben ünne
pelte fennállásának százéves jubileumát. Iskolánk történetének 
megírása közben, ami nekem sok örömet nyújtott, olyan dolgokkal 
is kellett foglalkoznom, amelyek nem tartoznak szorosan véve 
iskolánk történetéhez, mégis nagy mértékben érdekeltek, mivel 
az elmúlt század korát élénken jellemző események.

Munkám közben szükségesnek tartottam, hogy áttanul
mányozzam a pesti református egyházra és iskolára vonatkozó 
munkákat: Farkas József, Dr Barthos Kálmán és Pruzsinszky Pál 
ide vonatkozó könyvét. E művek olvasása közben sok érdekes 
adat került elém, mik árinál inkább vonzottak, mivel egyházunk 
és iskolánk életére vonatkozva, két oldalról világították meg a rég
múlt időket.

1822. június havában egy alföldi városban töltöttem a 
pünkösdi ünnepeket református testvéreink között s ott a napfényes 
pünkösd vasárnap ünnepi reggelén támadt bennem az a gondolat, 
hogy pesti két egyházunk történetének jellemző mozzanatait, 
melyekben hasonlóság vagy ellentét kapcsolata fakad, egy felolva
sás keretébe foglalva, bemutassam tisztelt hallgatóimnak, mint egy 
évszázadnak hangulatait megtartó régi könyvek és írások lapjai 
között őrzött kedves emlékeket.

Több mint száz éve él itt városunkban két újjá született 
testvér: a református és evangélikus gyülekezet. A reformáció kora 
szülte őket s a törökvilág idejében amennyire lehetett, fejlődésnek 
is indultak, de Buda visszafoglalása óta e két testvérvallást 
kiüldözték Buda és Pest testvérvárosából. II. József kora hozta 
meg a hajnalodást, az ébredést, az újjászületést. Ettől a kortól 
kezdődő időre visszatekintve, csodás dolgokat látunk a két gyüle
kezet életnyilvánulásaiban. Csodás hasonlóságokat és meglepő 
ellentéteket, párhuzamos fejlődést, majd ellentétes irányú törekvést, 
mik úgy hatnak, mint Isten akaratának rejtélyes megnyilatkozásai, 
annak az Istennek, aki szereti az ellentéteket s gyakran az ellen
tétekben nyilvánítja ki az ő kifürkészhetetlen akaratát a gyarló 
emberek földi esze előtt.
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A XVIII. század végén, az akkori Pesten, vajmi kevés 
volt protestáns lakos; ettől a kis német várostól jó ideig 
idegenkedtek a magyar nyelvű reformátusok. A német nyelvű 
evangélikusok előbb tudtak megbarátkozni a pesti német lakosok
kal; ez az állapot volt azután döntő is a két gyülekezet egész 
későbbi magatartására, amennyiben a református egyház elejétől 
végig magyar volt nyelvben és érzelemben, míg az evangélikus 
gyülekezet eleinte németnyelvű volt iskolájával együtt s csak a 
harmincas évektől kezdve hódított tért a magyar szellem a gyüle
kezetben és iskolában. 1837-ben alakult meg a magyar gyülekezet, 
mely végül a múlt század végén lélekszámban is erősebb lett a 
megfogyatkozó németnyelvű anyagyülekezetnél, iskolánk pedig 
nyelvben és szellemben teljesen magyar intézetté alakult át; a 
harmincas években az volt a panasz, hogy a tanulók nem tudnak 
magyarul, míg a hatvanas években az egyik tanárnak, aki külön
ben nagy természettudós volt (Dorner), azért tettek szemrehányást, 
hogy tanítványai nem tudnak jól németül.

A régi Pesten protestáns ember polgár nem is lehetett. Az 
1781. október 29-én megjelent türelmi rendelet új idők közeledtét 
jelezte. 1785-ben II. József a pesti egyetem tanárává nevezte ki az 
evangélikus vallásű Werthes Frigyest, 1792-ben pedig Schedius 
Lajost. E közben 1786-ban lett Liedemann János Sámuel az első 
evangélikus vallásű polgár Pest városában. Az itt tartózkodó 
protestánsok száma különben lassanként növekedni kezdett, mivel 
az egyetemi hallgatók és a hadsereg tagjai között is sokan voltak 
protestánsok. Az 1790—1-iki törvény oltalma alatt azután az itt 
letelepedettek kezdettek tömörülni és gyülekezetekké' szervezkedni. 
Templomuk nem lévén, „rejtek házban“, vagyis magánlakásban 
tartották összejöveteleiket és istentiszteletüket. Az evangélikusok első 
istentiszteletüket 1787. október 24-én tartották a Kalap- (mai Irányi-) 
utca 14. szám alatt lévő magánházban, a reformátusok pedig kilenc 
évvel később, 1796. október 1-én, Győrfi uramnak, pesti polgár és 
szabómesternek, az új városon, a mai Lipótvárosban levő házában, 
ahol 200 forintért béreltek helyiséget. Mind a két gyülekezet tehát 
„rejtek házban“ kezdé meg épitő munkáját s ha arra gondolunk, 
hogy száz év alatt mit végzett és mennyire gyarapodott a két 
gyülekezet, akkor ebben azt láthatjuk, hogy akik igaz szívvel 
akarják az Urat szolgálni, azok száz év alatt az ő segítségével 
csodálatos dolgokat vihetnek véghez.

A két gyülekezet jellege eleinte egészen ellentétes volt. Az 
evangélikus gyülekezet tagjai főrendüeken kívül ügyvédek, hiva
talnokok, tanárok, kereskedők és mesteremberek, tehát letelepedett 
polgárok voltak, nem így a református testvéreknél, akik között a 
főrangúakon és honoráciorokon kívül a gyülekezet zömét „a helvét 
hitvallású tanulók, kézi mesterség körül forgolódó legények és 
inasok, szolgák és szolgálók tették“. Száz év alatt azután ez a helyzet 
is megváltozott, amennyiben a későbben keletkezett és lassabban 
fejlődő református gyülekezet lélekszámban majdnem kétszer oly
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erőssé lett, mint az eleinte nagyobb számban volt evangélikusok 
gyülekezete. A gyülekezetek szervezete is eltérő volt elejétől fogva. 
Az evangélikus gyülekezetben elejétől fogva választott tisztviselők 
intézték az egyház ügyeit s hagyomány szerint a felügyelőt, az 
inspektort a főrendűek közül választották, a gondnokot, a „kúrátort“ 
pedig a polgárok közül és ezek elnöklete alatt tartották a köz
gyűlést, a General Conventet és a presbiteri gyűléseket, a Parti
cular Conventeket. A református gyülekezet élete eleinte nem folyt 
ily szabályos mederben. A pesti református egyházat az itt hosszabb 
vagy rövidebb ideig tartózkodó és a közel vidékről sűrűbben 
belátogató urak alapították; ők végezték a szervezés, kormányzás 
teendőit, patriarchális módon, egyházi törvényekre vagy szabály
rendeletekre való nagyobb figyelem nélkül. De mindkét gyülekezetei 
alakulásától kezdve egy olthatatlan vágy vezérelte és hatotta át 
és pedig az, hogy saját templomában dicsérhesse az Istent.

Mi, akik most járunk templomainkba és egyházi épületeinkbe, 
sokszor nem is gondolunk arra, hogy ezeknek létrehozása elődeink
nek mennyi szellemi és anyagi munkájába került, mennyi gonddal 
és nehézséggel emelték ezeket az épületeket, melyekért nekik soha 
el nem múló hálával tartozunk.

A templomépítés mindkét gyülekezetnél ugyanazon fázisokon 
ment keresztül. Előbb a telek kiszemelése volt a fő gond, azután 
a kiszemelt telekre ideiglenes imaházat és paplakot készítettek és 
csak azután foghattak hozzá az igazi nagy'munkához, a templom 
felépítéséhez.

Mindkét gyülekezet telket vásárolt temploma felépítéséhez; és 
pedig az evangélikus a Kohlmarktra, a Szén-térre nyíló katonai 
fa- és lisztraktár helyiségéből kapott 411 négyszögölnyi területet, 
mihez a város is adott 153 ölet, a református gyülekezet pedig a 
várostól a Széna-tér, a mai Kálvin-tér mellett levő temető területé
ből kapott 748 négyszögölnyi területet. A megszerzett területen tehát 
mindkét gyülekezet ideiglenes imaházat és paplakot épített. 
Az evangélikusok a Szén-téren egyemeletes ház építésével 
kezdték meg munkájukat. A földszinten volt az ideiglenes ima
terem, melynek öt ablaka a térre nézett, az emeleten pedig volt a 
lelkésznek a térre néző három szobája, a kántornak pedig az udvari 
traktusban volt két szobája. Ebben az ideiglenes imateremben 
elődeink 1794. május elsején tartották első istentiszteletüket. 
A református testvérek is először egyemeletes kis épületet emeltek 
a Széna-téren, melynek első emelete lelkészlakásul, tanácstermül, 
földszintje imaíermül és iskolahelyiségül szolgált. Mindkét helyen 
ez az egyemeletes kis épület lett a később fejlődött épületcsoport 
magva. A református ideiglenes épület 10 évvel később készült 
el, mint az evangélikusoké; a refomátus lelkész ugyanis 1804,-őszén 
költözött be a számára készült lelkészlakba.

Szükségesnek tartjuk azonban e helyütt röviden rámutatni 
azokra a tervekre, melyek ez időkben foglalkoztatták elődeink 
elméjét. Elődeink kétízben akartak közös erővel nagyot alkotni,
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és pedig a múlt század legelején közös templomot, simultaneumot 
kívántak emelni, a negyvenes években pedig egyesült erővel akartak 
protestáns főiskolát alapítani. Az együttes munkálkodás gondolata 
mindkét ízben evangélikus elődeinktől indult ki.

1796-ban a pesti Helvét Confessiót tartó szent ekklézsia tagjai 
a dunamelléki kerület consistoriuma, közgyűlése elé kérvényt 
terjesztettek, melyben előadták a következőket: „örömmel fogadtuk 
az evangélikusoknak a közösen építendő és használandó templom 
iránt tett ajánlatát s velük a következő egyezségre léptünk: a 
templom közakarattal s egyenlőképen megoszló költséggel építtetik, 
az isteni tisztelet évenként alterálandó órában tartatik, a református 
lelkészlakás építésének, a református paptartásnak költségeit a 
reformátusok viselendik, a templom elkészültéig a reformátusok 
isteni tiszteletüket az evangélikus parokhia — iskolahelyiségnek 
szánt — földszinti nagytermében tartandják s annak tartását most 
mindjárt elkezdik“. A szép terv azonban nem valósult meg, részben 
azért, mert e tekintetben maguk az evangélikusok közt sem volt 
egyetértés; különben a protestáns világi vezérférfiak készek lettek 
volna az unióra, de a lelkészek s különösen a szlávajkúak ellenezték. 
Nehéz is lett volna két confessió és három nemzetiség közt az 
istentisztelet rendjében és beosztásában igazságot tenni. Az is 
aggodalmat keltett, hogy esetleg az unionisták kiestek volna az 
1790/91-iki XXVI. t.-cikk által biztosított jogokból. A legfontosabb 
érv azonban gróf Ráday Gedeon nyilatkozata volt, aki kijelentette, 
hogy „a pesti templom nem a pesti református lakosok, hanem a 
haza temploma leend“. A haza nagy gondolata öltött testet refor
mátus elődeink templomépítő törekvésében, míg nyelvileg elkülönült 
evangélikus elődeink a gyülekezetek körében mozogva csak annyit 
tűztek ki célul, hogy a pesti gyülekezet a hazai többi evangélikus 
gyülekezet előtt úgy tűnjék fel, mint „Mustergemeinde“.

Mielőtt a templomépítésre áttérnénk, egy mozzanatot kell 
kiemelnünk, nevezetesen azt, hogy evangélikus gyülekezetünk belső 
életét többízben sajnálatos viszályok zavarták, míg református 
testvéreink békés egyetértésben végezték munkájukat. Elődeink között 
az első nagyobb nézeteltérést az okozta, hogy két párt alakult 
a gyülekezetben, a templom pártja és az iskola pártja. Molnár 
János első lelkész azt sürgette, hogy a templomot minél előbb 
fel kell építeni; vele szemben Schedius iskolafelügyelő és Liedemann 
kurátor azt kívánták, hogy a gyülekezet előbb minden anyagi 
erejét az iskola fejlesztésére fordítsa és csak azután fogjon a 
templomépítéshez. A másik két nagy viszály a tótok miatt támadt 
a gyülekezetben. Az első 10 évig tartott, a második 5 évig. 
Az első Kollár lelkész személye körül forgott és 1834-ben végződött 
be, a másik vita a Józsefvárosi (Rákóczi-úti) telek miatt folyt s 
1854-ben fejeződött be azzal, hogy a tótoknak használatra 
átengedték a telket.

Elődeink eljutván a templomépítésig, nem hallgathatjuk el 
azt, hogy alig épülhetett volna fel a két templom, ha az Úr
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kegyelme nem adott volna mindkét gyülekezetnek erőshitű, buzgó, 
templomépítő papot; az evangélikusoknak Molnár Jánost, a 
reformátusoknak pedig Báthory Gábort, akik mindketten gyüleke
zetüknek első lelkészei voltak. Ezek a férfiak voltak azok, akik 
szóval és tettel építették templomukat. Kértek, könyörögtek, folyamod
tak, deputációkba jártak, anyagot szereztek be, tárgyaltak és szerződtek 
a mesteremberekkel, ellenőrizték a munka folyását, testüket-Ielküket 
emésztve templomépítő nagy munkájukban. Az evangélikus templomot 
Krausz János építész tervezte, ennek halála után a tervet Pollák 
Mihály, a Nemzeti Múzeum építője vitte keresztül. Krausz a 
főhomlokzatra négy pompás korinthusi márványoszlopot tervezett, 
ezeket azonban a pénzhiány miatt nem készíthették el, ugyancsak 
a pénzhiány folytán nem építhették fel a tervezett magas tornyot 
s helyette csak egy kis tornyot építének, melyet 1875-ben le is 
kellett bontani.

A templom ünnepélyes alapkőletétele 1799. október 31-én 
volt. 1808-ban a falak készen voltak, azonban a napóleoni háború 
alatt 1809-ben a gyülekezet a katonai kincstár kérésére átengedte 
ruharaktárul és 1811-ben visszakapván, ugyanezen év június 2-án, 
pünkösd vasárnapján a gyülekezet nagy örömére felszentelték.

Református testvéreink templomát Bállá Antal tervezte s azt 
olvassuk, hogy annak idején „a gyülekezet megvizsgálta a templom- 
és toronyrajzolatot; ezt teljesen helyesnek találta és elfogadta 
azzal a modificátióval, hogy a templom arculatja ékesítésében a pelliká- 
nok és hat inscriptiók helyett más valamely ékesítés tétessen“.

A templom alapkövének ünnepélyes letétele 17 évvel később, 
mint az evangélikus templomé, 1816. június 12-én volt s ez 
ünnepélyt az tette különösen emlékezetessé, hogy azon Hermina 
főhercegnő, József nádornak második felesége is részt vett, aki maga 
is református vallású lévén „megérkezvén udvari dámáival, meg
szemlélte a szegletkőbe helyezett czintáblát s a kezébe nyújtott kis 
kalapáccsal — sok vivát kiáltások között — a kőre egyet-kettőt ütött“. 
Hogy pedig a templom plánumának rajzolatja a távolabb levő 
jóltevő urakkal is közöltessék, Karacs Ferenccel a rajzot kimet
szették és 2000 példányban ki is nyomatták. E rajz látható volt 
az 1922. év tavaszán a Bibliofil Társaság által az Iparművészeti 
Múzeumban rendezett kiállításon 383. szám alatt. A templom 
elkészülvén, az első istentiszteletet benne 1830. június havában, 
a medárdusi vásár vasárnapján tartották, tehát 19 évvel későbben, 
mint az evangélikus templomban.

Mindkét templomnak voltak harangjai és órája, mikre a 
környék lakosai is adakoztak valláskülönbség nélkül. Az evangélikus 
torony második harangját Stephanus Szita de Salfa ajándékozta. 
A református templom egyik harangját a svájci Aebly Fridolin, a 
másik kettőt a gyülekezet készíttette a görög szabadságharc idején 
a törökökkel 1827. október havában Navarin mellett vivott ütkö
zetben tengerbe veszett s onnan előszerzett török vagy ázsiai 
ágyúkból. Mindkét templom harangjait Eberhard Henrik pesti pol-
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gár harangöntő készítette. Megemlítjük azt is, hogy mindkét 
templom építéséhez nem protestánsok is jóakaratúlag hozzájárultak 
adományaikkal. Az evangélikus templom építésére Batthyány 
prímás 500 forintot és 10,000 téglát adott. Kálmánházy László 
váci püspök pedig a református templom építéséhez 14,000 ingyen 
téglával járult s a köszönetét tolmácsoló küldöttséget „szíves 
kegyességgel és nyájas vidámsággal fogadta“, kijelentve ezentúl is 
kész segedelmét. Felemlítjük azt is, hogy az evangélikus toronyból 
az első harangszó 1829. pünkösd vasárnapján hallatszott s ugyan
ekkor kezdett az óra is működni. A. református templom tornyá
ból 1833. november 10-én hallatszott az első harangszó, az óra 
pedig 1843. szeptember 1-én kezdte meg járását „a két városrész 
nagy örömére“. A református templom oszlopos előcsarnoka azon
ban jóval az árvíz után, 1847-ben készült el.

Mikor már készen volt mindkét gyülekezet temploma, mind
kettőben hasonló bajok jelentkeztek. Először is mindkét templom
nak rossz volt az akusztikája.

Az evangélikus templomot 1819. június 18-án vizsgálta meg 
Chladni, a hires fizikus, akinek nevét a fizikából az általa felfede
zett hangidomok révén mindenki ismeri. O azt javasolta, hogy a 
szószék fölé baldachin készíttessék és kettős karzatot építsenek a 
templomba, ami 1820-ban meg is történt. Az akusztika javult 
ugyan, de még az 1867-i átalakítás idején sem lett tökéletes. 
A református templomnak is az volt a baja, hogy a szószékből a 
prédikáló szava nem jól hallatszott, ezért Hild építésszel a szószék 
fölé alkalmas, díszes tetőt készíttettek hangfogóul, de ez nem 
használt; majd a szószéket a templom közepére helyezték, de 
sikertelenül, míg végre a templom kriptájában eltemetett Zichy- 
Strachan grófné örökösei annak fejében, hogy az elhunytnak 
szobra a templomban elhelyeztessék, felépíttették a kétemeletes 
karzatot, mi által lényegesen javult a templom akusztikája.

De mindkét templomnak baja volt a külső zajjal, lármával 
és rendetlenséggel is. Evangélikus templomunk körül a Szén-téren 
zöldségvásár volt, tele piaci árussal, kiknek zaja, éktelen lármája 
vasárnaponként még az istentiszteletet is meg-megzavarta. A templom 
környéke pedig tisztátalan volt. A templom körül lánccal ellátott 
kőoszlopok álltak, mik csak nehezítették a hely tisztántartását; 
ezeket azután 1840-ben eltávolították. A templom fala mögött a 
kaszárnya udvarát volt közvetlenül az istálló és szemétdomb, 
úgyhogy istentisztelet alatt a lódobogás áthallatszott az istállóból 
a templomba. A városi tanács' több ízben felszólitotta a gyüleke
zetét a templom környékének tisztántartására, viszont a gyülekezet 
azt sürgette egyre, hogy tiltsák meg a templom körüli árusítást.

A református templom körül éppen ilyen bajok voltak. 1838. 
április havában az egyház azzal a kéréssel fordult Lónyay királyi 
biztoshoz, hogy a lövöldét helyezzék el a templom közeléből, 
mivel a prédikáló szavát a templomban nem lehet érteni a vasár
napi nagy lövöldözés miatt.
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Ez időben ugyanis a polgári lövölde a mai Vámház-körút, 
Királyi Pál-utca, Bástya-utca és Só-utca által határolt háztömb 
helyén volt s emlékét egy ideig őrizte az azelőtt Lövész-utcának 
nevezett Királyi Pál-utca. A Széna-tér akkor kövezetlen, elhanyagolt 
hely volt, mit a nagy árvíz után szemétlerakó helyül jelöltek ki. 
A primitiv viszonyoknak megfelelően mindkét templomon volt 
alkalmazva egy-egy úgynevezett argenti lámpa, ezek világították 
be a környéket gyenge fényükkel a harmincas, negyvenes évek 
kisvárosi sötét éjjeleiben.

Mindkét templomnak nevezetes szerep jutott az 1838-i nagy 
árvíz idején. Evangélikus templomunkat és egyházi épületeinket 
magasabb fekvésüknél fogva a nagy vész idején a víz árja nem 
érte el, sőt templomunk nyújtott menedéket valláskülönbség nélkül 
az odamenekülő környékbeli lakosságnak. Ennek emlékére a 
környékbeli izraelita lakosok Lang Mihály német lelkésznek értékes 
serleget és pecsétgyűrűt ajándékoztak.

A református templom is menedéket nyújtott az árvíz mene
kültjeinek, de a kripta beszakadása nagy szerencsétlenséget okozott 
s a lelkészlak is súlyos sérüléseket szenvedett, melyből alig tudták 
kimenteni az agg Báthory Gábor lelkészt. A veszedelem elmúltával 
többek adományát mellőzve, csak azt említjük fel, hogy Pádua 
katholikus rézmetsző 30 frtot adott a templom kijavítására „mivel 
az árvíz borzasztó óráiban a mi templomunk ajtaja akármi vallású 
szerencsétlen menekvőnek nyitva állott“.

Evangélikus templomunk viszont 1849. május havában Buda 
ostroma alkalmával szenvedett tetemes károkat, úgyhogy Buda 
visszavétele után Magyarország függetlenségének kikiáltása és 
Buda visszavételének örömére május 26-ára, vasárnapra elrendelt 
hálaadó istentiszteletet meg sem lehetett benne tartani.

A nagy idők emlékeiből feljegyezzük azt is, hogy 1848. márc. 
15-e után a hatóság felszólította a gyülekezeteket, hogy a politikai 
kérdések szerencsés megoldásának örömére márc. 19-én, vasárnap, 
hálaadó istentiszteleteket tartsanak. Ez alkalommal evangélikus 
templomunk tornyára nemzeti színű lobogót tűztek ezzel a felirattal: 
„Hit, Remény, Szeretet“. Ugyanekkor református testvéreink meg
bízásából Ensel algondnok is kitűzette a templomra a lobogót ezzel 
a felírással: „Mindnyájan egy vagyunk“.

Templomaink az elmúlt évszázad alatt bizonyos változásokon 
is mentek át. A Kálvin-téri templom tornya eleinte zsindellyel volt 
fedve s a Karacs-féle metszeten a toronynak is más alakja van, 
mint ma. A rézbádogtető 1859-ben készült el. A kripta beomlása 
folytán a templom alapzata okozott aggodalmakat, de a bajt elhárí
tották. Nagyobb aggodalmakat okozott azonban később a deficit 
réme. 1855-ben Török Pál adakozásra buzdító Kérelemszózatában 
ezt írta : „Az annyi áldozatokkal megalkotott, annyi buzgósággal 
eddigelé megmentett központi egyházat s országos templomot nem
csak pusztulás, hanem gyalázat is fenyegeti. — Irtódzunk még 
csak a meggondolásától is annak, hogy a marasztaló ítéleteknek
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bírói foglalással leendő végrehajtásuk által ezen ekklézsia papháza, 
ékes orgonája, templomszékei, harangjai s egyéb belső készületei 
minden szelíd, vallásos érzelem botránkozására, példa nélküli 
gyalázatra, örökös gúnyra közönséges árverés útján eladatnának“. 
A szívek megmozdultak s egy év múlva eltűnt az adósság réme.

Deák-téri templomunknak más bajai voltak. Itt nem az alapban, 
hanem a tetőzetben rejlett a veszedelem. 1867-ben a templomot 
váratlanul be kellett zárni, mivel a fedélszék gerendái elkorhadtak 
s a tető átázott. A javítás ideje alatt az istentiszteleteket a sütő
utcai gimnázium dísztermében tartották. A javítás azonban nem 
volt alapos, mert 1875-ben újra be kellett zárni váratlanul a temp
lomot, mivel a tető és a falak repedezni kezdtek. A sürgős javítás 
alkalmával a templom elvesztette kis tornyát, harangjait, óráját. 
A toronynak nem volt külön alapzata, ezért kellett lebontani. 
A harangokat eladták s ezek igy Szmrecsánba, Liptó megyébe 
kerültek, az órát megvette egy egyháztag s az újpesti gyülekezet
nek ajándékozta; a régi oltár részlete pedig Sámsonházára jutott, 
Nógrád megyébe, az ottani gyülekezet templomába. A templom 
külseje is változott egyébként az évek sora alatt, amennyiben a 
görög triglyph-metopé-sorozat 1867-ben került díszítményül az 
épületre.

Végül emlékezzünk meg arról, hogy milyen jutalomban 
részesültek templomépítő első papjai a két gyülekezetnek. Báthory 
Gábor országos hírű pap volt, „kinek szónoklatát nem hallani 
véteknek tartatott“. 1844-ben püspökké is választották. Hálás 
gyülekezete igy méltatta érdemeit: „Báthory Gábor úrnak ezen 
ekklézsia s különösen temploma felépítése iránt is tett sok 
érdemei s fáradozásai felől ezen gyűlés (1831.) tagjai most is hála- 
datosan megemlékezvén s ezen háladatosságokat a síron túl is 
megbizonyítani kívánván, előre meghatározták, hogy Báthory Gábor 
úr halála esetén, — melyet a jó Isten még sok időkre távoztasson, — 
hideg tetemei nyugodalmokat a kriptában azon helyen találják, 
mely a kripta napkelet felől való oldalában vagyon“. Farkas József 
.e szavakhoz ezt jegyzi meg: „Ez, azt hiszem, eléggé puritán ajándék ! 
S hozzá mennyire találó! Egy hosszú, munkás élet jutalmául mily 
szépen illik: Ingyen hely a kriptában“. De mit szóljunk ehhez mi, 
evangélikusok? Molnár János, aki éppúgy maga építette templomát, 
mint Báthory Gábor, még ennyit sem kapott. Törte magát fára
dozva a templomépítés körül; nagy tekintélye volt gyülekezetén 
kívül, ezt mutatja, hogy a bányakerületben két ízben jelölték 
superintendensnek, de saját gyülekezetében nagy érdemei mellett 
sem talált méltó elismerésre. Az építés alatt szerzett köszvénye 
vitte sírba. Eltemették s még követ sem állítottak sírjára. De nincs 
is erre szüksége, mert évszázadokra szóló emléket emelt magának 
Deák-téri templomunk felépítése által.

Mint már előbb említettük, mindkét helyen az imaházul és 
papiakul szolgáló egyemeletes kis épület volt a később kifejlődött 
épületcsoport magva. Evangélikus elődeink 1822-ben építettették
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a II-ik emeletet a papiakra. 1840-ben folytatták a bővítést s a 
papiak és templom közötti kis szabad utcai részt is beépítették. 
Minthogy a papiakban voltak az iskolák, tanárok és tanítók lakásai 
is, az épület a tanulók szaporodása folytán egyre szűkebb lett s 
végre sikerült a gimnáziumot az épületből kihelyezni s a szomszéd, 
nagy utánjárással szerzett sütőutcai telekre épített új gimnáziumi 
épületbe áttelepíteni 1864-ben, de ebből az épületből is kinőtt a 
gimnázium s így nyerte végül 1904-ben új otthonát a mai Vilma 
királynő-úton.

Ugyanez az építkezési munka folyt le a Kálvin-téren is. 
A papiak felett a II. emelet építését már 1839-ben tervezték, de 
csak 1859-ben tudták megvalósítani, mikor a gimnázium megnyílt; 
ugyanakkor kiépítették a papiak és templom közötti kis szabad 
területet s az egész épületcsoport, az Oroszlán- és Lónyay-utca 
felé eső résszel, 1863-ra teljesen elkészült. Egy évvel korábban 
lett tehát kész az egész épülettömb, mint az evangélikusoké. Az 
iskolafejlesztés, építés terén különben ez időben Pest városában 
nagy versengés folyt. A Piaristák is 1863-ban avatták fel rendházuk 
belsejében gimnáziumuk számára épített új épületszárnyukat.

Azonban a református épületcsoport is nemsokára szűknek 
bizonyult. Hogy mennyire szűk volt az épület, azt Farkas így írja 
le : „Az új viszonyok között még nagyobb szükség lett új épületre; 
az első lelkész lakásául a gimnázium felett lévő Il-ik emelet adatott 
át, a nála hivatalos vagy magáncélból megfordulóknak, kivált óra
közben, a szűk folyosón hemzsegő gyermekek s ifjak seregén 
kellett keresztül törniök; a második lelkész pedig az egyház bér
házában nyert lakást“. Itt is új gimnázium építése volt a leg
szükségesebb teendő, ami végre a város és állam támogatásával 
meg is valósult s az 1888-ik év őszén a gimnázium szép és cél
szerű, a modern pedagógiai követelményeknek megfelelő új épü
letben kezdte meg munkáját, amelynek egyedüli hiánya, hogy nincs 
tágas, az újkori testnevelésnek megfelelő udvara. E tekintetben azt 
mondhatjuk, hogy református testvéreinket erősebben lekötötte a 
Genius Loci; nem akartak oly messzire eltávolodni templomtól és 
anyaépülettől, mint mi, evangélikusok, akik bár hosszas habozás 
után, nagyobb távolságban építettük fel új gimnáziumunkat és 
templomunkat.

A két gyülekezet iskoláinak életéből is sok érdekes és jel
lemző dolgot tudnánk előadni, de ez alkalommal már csak a leg
feltűnőbb jelenségekre mutathatunk rá. A református egyháznak 
1859-ig csak elemi iskolája volt, bár a harmincas évektől a szabad
ságharcig tervezték az evangélikusokkal együtt létesítendő protestáns 
főiskolát. Az elemi iskolában a IV. kerület iskoláinak növendékei 
felváltva tanítottak, akik „a pesti professori hivatal beneficiumában 
sorra részesítettek“. Persze olyanok voltak némely esetben ez ifjak, 
mint a kalitkából kiszabadult madarak; olyanok is voltak közöttük, 
akik a tanítóságot mellékes dolognak tartva, „egyszersmind orvos- 
növendéki, mérnöki vagy törvény-gyakornoki pályát is folytattak“.
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Ezzel ellentétben az evangélikusoknak a század második évtize
détől rendes iskolájuk volt állandó tanárokkal és tanítókkal. 
Református testvéreink 1859->ben, Gönczi Pál lelkes áldozatkész
ségével, aki magániskoláját ajánlotta fel, határozták el a gimnázium 
megnyitását a Török Pál által szerkesztett felhívásban így fordulva 
a hívekhez: „Itt az idő, hogy a mi Urunk Istenünk dicsőségére, 
az ő oltárára áldozatokat tegyünk! Hogy fiaink értelmisége, jelleme, 
erkölcsi érzülete kifejtése s nemesítése végett adakozzunk! Hogy 
képezzünk és neveljünk tettleg nemzedéket, mely a szüléket a 
reájuk szállított szellemi legértékesebb örökségért hamvaikban is 
hálás szívvel, hálakönnyes szemekkel áldja és dicsérje“. Azóta a 
két egyház iskolái párhuzamos buzgósággal munkálkodnak a 
magyar ifjúság vallásos és hazaszerető nevelésében.

Végül néhány személyiségre akarunk rámutatni, akik egyházaink 
és iskoláink életében kifejtett munkásságuk által egyformán mélyebb 
nyomokat hagytak intézményeink fejlődésében.

Elsősorban azt akarom felemlíteni, hogy a múlt század elején 
az uralkodó család hatalmából, tekintélyéből és tiszteletéből néhány 
fénysugár esett a pesti két gyülekezetre, amennyiben József nádor
nak korán elhúnyt második felesége, Hermina főhercegnő, refor
mátus vallású volt, harmadik felesége, Mária Dorothea pedig 
evangélikus.

Mindkét fejedelmi hölgy élénken érdeklődött itteni gyüle
kezete iránt; azzal a különbséggel, hogy Mária Dorothea, akinek 
az isteni kegyelem hosszú életet juttatott, egyházra és iskolára 
huzamosabb időn át tartó befolyást gyakorolt.

Hermina főhercegnő, Holzappel és Schaumburgnak örököse, 
1816. március 31-én, midőn először vett részt a Kálvin-téri ima
házban tartott istentiszteleten, perselypénzül 100 hollandi aranyat, 
vagyis 1600 v. forintot adományozott. ,A Palatinát annak idején az 
egész ország nagy örömmel várta, Kultsár, a‘ Magyar Theátrom 
Igazgatója 1815. október 8-án ezt a verset intézte Magyar Ország 
Nádor Ispányának Hitveséhez:

„Tégedet a’ Szerelem’ fáklyája vezérle Hazánkba 
Minket is a’szeretet tiszteletedre vezet.
Sámburgnak várát váltod Hermine Budával,
Annak d ísze: Hazánk büszke reménye leszel.
Józsefed eddigelé maga is gyámolta Hazánkat:
Már ezután kettős Angyala őrzi magyart.“

(Bibliofil kiállítás 166.)

A fenséges asszonyra való tekintetből a gyülekezet német 
lelkészi állást szervezett, melyet azonban a főhercegnő elhúnyta 
és 1825 óta, a magyar nemzeti szellem erősebb fellendülése után, 
megszüntetett. Hermina két évi házasság után meghalt 1817. 
szeptember 14-én. Az ő szülötte volt István főherceg, a későbbi nádor.

József nádornak harmadik felesége az evangélikus vallású 
Mária Dorothea württembergi hercegnő volt, aki 1819. november 
28-án tagja lett a pesti evangélikus gyülekezetnek s Deák-téri
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templomunkba buzgón eljárt az istentiszteletekre. 1822. július 30-án 
jelen volt Kanya Pál vizsgáján az iskola harmadik osztályában és 
ez idő óta minden évben 300 forintot adott egy kiváló tanuló 
jutalmazására. Később, a nehéz téli közlekedés miatt, a budai királyi 
palotában tartatott evangélikus istentiszteleteket Dr Taubner Károly, 
a gimnázium igazgatója által. 1831-ben, a nagy kolera elmúlta után, 
részt vett templomunkban a hálaadó istentiszteleten. Gyermekeinek, 
József főhercegnek és Henriette, későbbi belga királynénak, Kanya 
Pál, gimnáziumunk tanára volt a házi oktatója. E nemesszívű, 
fennkölt lelkű hölgy a szabadságharc leverése után Bécsben az 
ifjú fejedelem előtt felemelte hatalmas pártfogó szavát a pesti két 
protestáns gyülekezet két érdemes, országos hírű lelkésze, Török 
Pál és Székács József érdekében s a vészes fellegek csakhamar 
elvonultak e két nagyérdemű férfiú feje felől.

Az iskolák alapítóiról is emlékezzünk meg ez alkalommal: 
Schedius Lajosról és Gönczy Pálról. Utóbbi jónevű magánintézetét 
bocsátotta az egyház rendelkezésére 1859-ben, hogy a református 
egyház gimnáziumalapító tervét végre megvalósíthassa. E jeles 
férfiú az egyháztanácshoz beterjesztett nyilatkozatában ezeket az 
örökbecsű szavakat írta: „Nekem van Istenbe vetett igaz hitem, 
élő reménységem, mert tudom, hogy református egyházunk minden 
intézete ezen hit és reménységbe vetett teljes bizodalom, állhatatos 
akarat és eltántoríthatatlan kitartásnak köszöni létét, mert csak itt 
hazánkban is számos példa tanúsítja, miképp az élő hittel meg
kezdett intézetek felnövekedtek és felvirágoztak, miért kétkedném 
tehát én a célba vett gimnázium létrejöhetéséhez megkívántató anyagi 
eszközöknek — az intézet testének — kifejlődése és elő- állíthatásáról, 
midőn annak lelke nemcsak itt az egyház kebelében, hanem e széles 
hazában és így mindnyájunkban él“. Ilyen hitbuzgó férfiú törekvését 
sikernek kellett koronáznia, amint az eredmény meg is mutatta.

Az evangélikus iskola alapítója félszázaddal Gönczy fellépése 
előtt Schedius Lajos egyetemi tanár volt. Világlátott, nagytudományú, 
a kor színvonalán álló férfiú volt, aki elsősorban az akkor európai 
hírű és az érdeklődés középpontjában álló Pestalozzi eszméit 
akarta iskolánkban megvalósítani, szóval és tettel támogatva a 
tanítókat, nem röstelve a fáradságot, hogy egyetemi tanár létére 
heteken át tanítson az elemi iskolában, csakhogy a tanítót bevezesse 
az újabb tanítás és nevelés módszerébe. Iskolánk és egyházunk e 
férfiúban Sokrates-szerü tanítómestert látott és becsült hosszú 
évtizedeken át, 1847-ben bekövetkezett haláláig. Az ő szelleme 
volt a vezetőgondolat iskolánk első szervezése óta; 1837-ben elő
terjesztett tanterve és módszeres utasítása nagy részében olyan, 
hogy még ma is megállhatja a helyét és büszke lehet az az iskola, 
mely az ő követelményeit képes megvalósítani.

Az iskolák ily lelkes alapítói után a két egyház mostani két 
vezérférfiára vessünk egy rövid tekintetet, mert bennük is hasonló
ságot látok s e két férfiú a mi két püspökünk: Ravasz László 
és Raffay Sándor. Amint egykor Székács és Török volt a két
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gyülekezet országos tekintélyű vezére, úgy van most is a két 
egyháznak két méltó püsköke. Mit mondhatunk róluk, miben 
hasonlítanak egymáshoz? Azt, hogy mindkettőre büszkék vagyunk. 
Ravasz László később kezdte főpásztori működését, mégis jól ismeri 
már mindenki. Nemcsak protestánsok, hanem nem protestánsok is 
nagyra becsülik tehetségét és nagy tudományát. Nagy tudományában 
azonban testvéri részünk van, mert tudjuk, hogy ő egykori igaz
gatónknak, Böhm Károlynak, később kolozsvári egyetemi tanárnak 
volt tanítványa, ezért iskolánk történetében Böhm Károly életrajzához 
befejezésül nem alkalmazhattunk szebb és méltóbb szavakat, mint azt a 
feledhetetlen beszédet, melyet ő tartott Besztercebányán Böhm sírjánál 
1913. szeptember 2^-án, a Böhm-emléktábla leleplezése napján.

Másik püspökünk, Raffay Sándor, a háború utáni időkben 
egyházunk méltó képviselője gyanánt szerepelt itthon és külföldön. 
Működése olyan volt, mint a jégtörő hajóé, mert legyőzetésünkben és 
nyomorúságunkban ő volt az első, aki a fagyos elzárkózottságon 
és merev tartózkodáson áthatolva, megkereste és megtalálta a győztes 
és semleges protestánsoknak emberséges szívét, amiért hálával tiszteli 
őt minden magyar ember. E két, hasonlóságban találkozó férfiú 
után legyen szabad egy szerényebb ellentétet is felemlítenem, ami 
köztijnk, a két gimnázium igazgatója között fennáll. Ravasz Árpád 
barátom nagymértékű igazgatói teendőin felül rendelkezik annyi 
idővel, hogy a cserkészügy nemes irányításával a jövő nemzedéket 
készítse elő a haza nagy szolgálatára. Mi a múlttal foglalkozunk, hogy 
a múlt nemes példáival nyújtsunk buzdítást a jövő nemzedéknek. 
Már pedig hazánknak nagy szüksége van arra, hogy a jövő nemzedék 
a célért megbízhatóan küzdő és tettre kész legyen. Oly nemzedék 
kell, amelyre biztosan számíthat az ország a szent cél érdekében. 
Hogy mi ez a szent cél, azt világosan megmondta egy igaz 
magyar ember, egy katholikus férfiú, gróf Zrínyi Miklós a költő 
1662-ben, az országgyűlést sérelmeik miatt elhagyó protestáns 
követeknek, midőn így szólt hozzájuk: „Én más valláson vagyok, 
de kegyelmetek szabadsága az én szabadságom, a kegyelmeteken 
ejtett sérelem az én sérelmem. Volna bár százezer pápista mellett 
százezer lutheránus és százezer kálvinista vitéze a fejedelemnek, 
ők megmentenék együtt a hazát“. Ezt a hódoltságból felszabadító, 
valláskülönbség nélkül hazaszeretetben egyesülő rlemzedéket kell 
felnevelnie és edzenie minden magyar iskolának és ebből a nemes 
munkából iparkodnak kivenni részüket pesti egyházaink iskolái is 
Istenbe vetett hittel, egy jobb jövő reményében.

Ezek voltak azok a gondolatok, amiket elő akartam adni, de 
még kétszer ennyi, amit az idő rövidsége miatt nem közölhettem. 
Amit elmodtam, ezt is mind elhallgathattam volna, nem volt éppen 
szükséges ezeket a dolgokat köztudomásra hozni. De Hajdúnánáson 
azon a szép verőfényes vasárnapi reggelen mintha valaki azt 
sugallta volna, hogy még ezeket se hallgassam el hittestvéreink előtt, 
mert a múltnak minden emléke kedves azoknak, akik meg tudják 
becsülni elődeinknek szép és nemes cselekedeteit.

Budapest, 1922. december 29. Dr Hittrich Ödön



III.

Évi jelentés.

Az 1923—24. tanévet szeptember 5-én nyitottuk meg. Meg
nyitó beszédünkben fájdalommal kellett megemlékeznünk ama kettős 
veszteségről, mely a nyár folyamán ért bennünket. Elvesztette 
iskolánk egy derék tanárát és egy kedves tanítványát.

Gretzmacher Jenő kartársunk a múlt tanév végén beteges
kedni kezdett s rövid idő múlva állapota válságosra fordult, hiába 
volt szeretteinek és egykori hálás tanítványainak, jelenlegi klinikai 
orvosoknak, odaadó ápolása, szeretett barátunk 1924. július 14-én 
rövid szenvedés után elhunyt.

Gretzmacher Jenő született 1881-ben, Lőcsén. Iskolánkban 
1906. szeptember elsejétől működött, mint a magyar és német 
nyelv lankadatlan buzgalmú tanára. Tizenhét évi működése alatt 
egybeforrt tanári testületünkkel és ifjúságunkkal. Kartársaival való 
együttérzés, valamint az ifjúság szeretete volt két legfőbb jellemző 
sajátsága. Magyar és német irodalmi tanításával tanítványaira feled
hetetlen benyomást gyakorolt. Benne kiváló kartársat és megértő 
barátot veszítettünk. Az új tanév elején, szeptember 13-án, 
tanitványaival kivonultunk az elhúnytnak a Kerepesi temetőben lévő 
sírjához. Iskolánk növendékei és tanárai kegyeletüket iparkodtak 
megörökíteni. Gyűjtést indítottak és méltó síremléket állítottak az 
elhúnytnak s hogy neve is állandó emlékezetben maradjon, nevére 
ösztöndíjalapítványt is tettek; 1924. május 23-án pedig kizarán
dokoltunk tanítványainkkal elhunyt kartársunk síremlékéhez.

A másik szünidei veszteségünk volt, hogy Heinrich Tivadar 
IVA osztálybeli jeles tanítványunk váratlanul elhunyt. Később, 
1924. február 25-én, meghalt Horváth Vilmos Vili. osztályos magán
tanuló derék tanítványunk is. Mindkét fiatal halottunk koporsójánál 
együtt éreztünk a mélyen megszomorított, gyászba borult szülőkkel és 
testvérekkel. Még egy szomorú alkalommal voltunk kint tanítványaink
kal a temetőben, midőn 1923. november 18-án résztvettünk Papp-Váry 
.Elemérné, a Nemzeti Hiszekegy írójának temetésén, annak a költő
nőnek végtisztességén, kinek imájával szoktuk végezni mindennapi 
tanításunkat. November 12-én résztvettünk Dr Pecz Vilmos 
egyetemi tanár, iskolánk egykori kiváló tanárának temetésén; 1924 
május 11-én pedig Lehr Albertet temettük, aki évekkel ezelőtt 
főgimnáziumunk nagyhírű tanára volt. Utóbbinak koporsójánál
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iskolánk nevében Dr Szigethy Lajos kartársunk mondott búcsú
beszédet.

Főgimnáziumunk 1923. június 10-én ünnepelte 100 éves 
jubileumát. Ennek az ünnepségnek utóhangjairól is meg kell emlé
keznünk évi jelentésünkben. Az 1923. év nyarán megjelent jubileumi 
emlékkönyvünk. Megvan benne az ünnepség részletes leírása és 
az akkor elhangzott összes beszédek. Azt is tervezzük, hogy iskolánk 
történetét újból kiadjuk, mivel az első kiadás teljesen elfogyott. 
A jubileum emlékére emlékérmet is verettünk. Ezt az azóta 
elhúnyt Radnai Béla szobrászművész és főiskolai tanár tervei és 
utasításai szerint Visnyovszky Lajos főiskolai tanársegéd készítette. 
Az érem közepén lévő csoport, lovat fékező athéni ifjú, részlet-az 
athéni Parthenon zoophorosának relief szalagjából. Az érem körirata : 
A • BPESTI • ÁG: H_: EV: FŐGIMNÁZIUM - 100 • ÉVES • FENN
ÁLLÁSÁNAK • EMLÉKÉRE. Az érem hátlapja üres. Iskolánk volt 
növendékei képviseletében Dr Elischer Vilmos buzgólkodott emlék
érmünk megvalósításában, mely Ludwig Ede jóhírü műhelyében 
készült. A rendelkezésünkre álló 215 példányból egyelőre 100 pél
dányt a múlt évi jubileumi atlétikai versenyek győzteseinek jutal
mazására fordítottunk. A többire vonatkozólag iskolánk volt növendé
keinek egyesülete később fog intézkedni. A jubileumi napok után 
kaptuk Szegfi Emilia úrnőtől Kanya Pál és Tavasy Lajos fotográfiáját, 
Dr Engel Gusztáv úrtól pedig Kari Jánosét.

1924. február 12-én alakult meg a Budapesti Evangélikus 
Gimnázium Volt Növendékeinek Egyesülete. Ez alkalommal a köz
gyűlés bizalma Dr Haberern I. Pál udvari tanácsos, iskolai I. 
felügyelőnket választotta elnökévé, aki gondolatokban gazdag, költői 
hangulatú megnyitó beszéddel foglalta el az elnöki széket. Az új 
egyesület célul tűzte ki iskolánk és növendékeinek hathatós erkölcsi 
és anyagi támogatásával megvalósítani az iskola és volt tanítványai 
között az összetartozandóság tudatát. Az új egyesület alapszabályait 
és tisztikarát, választmányának névsorát értesítőnk későbbi lapjain 
közöljük. E helyen is felszólítjuk iskolánk összes volt növendékeit 
és barátait az egyesületbe való belépésre. Az igazgatói irodánkban 
is kapható belépési nyilatkozatok Dr Pósch Gyula úr címére (IV., 
Deák Ferenc utca 5.) küldendők el.

A volt tanítványok iskolánk iránt való ragaszkodása nyilvánult 
meg abban is, hogy Dr Rakovszky István buzgólkodása folytán 
közadakozásból négy serleget vásároltak atlétikai vándordíjul fő
gimnáziumunk jubileumának emlékére. A négy díszes serleg közül 
a lawntennisz vándordíjul szolgáló ezüstből van, a gyephockey, 
tőrvívó é s ‘úszó vándordíj pedig ezüstözött vörösréz-serleg. A négy 
vándordíj szabályzatát szintén közöljük értesítőnkben.

Gretzmacher Jenő tanszékére iskolafenntartór egyházunk 
Dr Riess Henriket választotta meg rendes tanárrá. Új kartársunk 
1923. október 1. óta működik iskolánkban, mint rendes tanár. 
Kívánjuk, hogy sok éven keresztül folytathassa lelkes, buzgó tanári 
munkásságát.
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Dr Böhm Dezső a vallás- és közoktatásügyi miniszter úr 
hozzájárulásával immár harmadik éve van szabadságon s a Veres 
Pálné evangélikus leányintézetet vezeti a legszebb sikerrel és ered
ménnyel. A miniszter úr egyházunk kérelmére 157,199/923. V. sz. 
leiratában hozzájárult ahhoz, hogy a budapesti ág. h. evangélikus 
főgimnázium tanári létszámához tartozó Dr Böhm Dezső tanár, 
a testületben való meghagyása mellett, a Veres Pálné leánynevelő 
intézethez igazgatóvá beosztassék és hogy az ág. h. evangélikus 
főgimnáziumnál egy új rendes tanári állás szerveztessék. Tanári 
testületünk erre az új magyar-latinszakos állásra Dr Remport 
Eleket ajánlotta, aki már három év óta, mint helyettes tanár, szép 
sikerrel működik intézetünkben.

Renner János kartársunk a m. kir. pénzügyminiszter és a 
vallás- és közoktatásügyi miniszter urak hozzájárulásával harmadik 
éven át volt szabadságon a londoni D’Arcy-féle társaság szolgála
tában s ez évben Elő-India Khaipur tartományában vett részt az 
Eötvös-féle torziós ingával végzett megfigyelésekben. A jövő tan
évben azonban már folytatni fogja tanári munkásságát főgimnáziu
munkban. Helyettese ebben az évben is Kollár Aladár volt, aki 
helyettesítő munkáját buzgósággal és szeretettel végezte, amiért 
neki itt is hálás köszönetét mondunk.

Ihász József okleveles tanár az igazgatói irodában működött, 
a megszaporodott írásbeli munkálatok végzésében segédkezve.

Főgimnáziumunkat báró Radvánszky Albert egyetemes egyházi 
és iskolai felügyelő úr Dr Raffay Sándor bányakerületi püspök 
úr és Dr Mágócsy Dietz Sándor úr, az egyetemes tanügyi bizottság 
elnökének társaságában április 2-án meglátogatta.

Látogatásuk emlékezetes eseménye marad iskolánk évköny
veinek.

Dr Pintér Jenő tankerületi kir. főigazgató úr, mint miniszteri 
megbízott, május 6. és 8. napjain látogatta meg iskolánkat s az 
utóbbi napon tartott értekezleten teljes megelégedését fejezte ki 
iskolánkban szerzett tapasztalatai felett.

Kemény Lajos fasori lelkészünk beiktató ünnepélyén, december 
23-án, örömmel vettünk részt; ez ünnepi alkalommal főgimáziumunk 
Ifjúsági Dal- és Zeneegyesülete közreműködött a templomban és 
dísztermünkben Bella L. I. lelkésziktató kantátájának előadásában 
Morascher Hugó karnagy vezetése alatt. Új lelkészünknek kívánjuk, 
hogy évek hosszú során át az evangélikus ifjúságot mindinkább 
nagyobb számban vehesse fel egyházunk felnőtt tagjai sorába.

Április 7-én résztvettünk a budapesti középiskolai tanulmányi 
verseny eredményének ünnepélyes kihirdetésén a Piaristák főgimná
ziumában. Dr Pintér Jenő tankerületi főigazgató úr e versenyek 
életbeléptetésével nagy mértékben növelte az ifjúság buzgalmát, 
mert a győztesek megjutalmazása az illető ifjak életében oly 
esemény, amelyre mindig örömmel fognak visszaemlékezni. Az idén 
iskolánk a győztesek sorában ötödik lett, míg tavaly harmadik volt. 
Az elmúlt évben négy tanítványunk öt jutalmat kapott. A mostani
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tanévben Perényi Miklós a latin nyelvből (tanára Dr Kliment Jenő),. 
Hoff Miklós pedig földrajzból (tanára Dr Szigethy Lajos) kapott 
jutalmul elismerő emléklapot. A május 25-én tartott országos 
középiskolai tanulmányi versenyen e két győztes tanítványunk 
vett részt.

Dr Pintér Jenő tankerületi kir. főigazgató úr az általa 
hirdetett irányító tanfolyamra felvette az általunk ajánlott növen
dékünket, Hegedűs István VIII. o. tanulót.

Hálás köszönettel tartozunk a Vallás- és Közoktatásügyi m. 
kir. Miniszter úrnak, ki a jövendő tanárnemzedék nevelésére és 
működésére mérhetetlen intézkedésével az V. fizetési osztályt a 
felekezeti középiskolák tanárai számára is megnyitotta. Május 9-én 
kelt 38,751. sz. rendeletével intézetünk négy tanárát nevezte ki az 
eddjg tanárok előtt elzárt fizetési osztályba.

Az elmúlt tanévben három nyilvános órát tartottunk és pedig, 
február 13-án Kollár Aladár a VII. osztályban fizikából, március 
20-án pedig Demeter János gyakorló tanárjelölt a VI. osztályban 
mathematikából. Dr Kubacska András rendes tanár június 5-én 
tartott nyilvános órát a VI. osztályban a kristálytanból. Mindhárom 
előadáson résztvett a tanári testület s az előadások egy értekez
leten közösen megbeszéltettek.

Oppel Imre tanár a húsvéti szünidőben kirándulást rendezett 
Olaszországba április 10-től 29-ig. A kirándulásban részt vett 
30 tanuló és az igazgató; a kirándulókhoz csatlakozott Dr Oppel 
Jenő ceglédi főgimnáziumi tanár. A tanulmányút vezetője Dr Kliment 
Jenő volt, a kirándulás főbb mozzanatait ő ismerteti értesítőnk 
lapjain. Róma és Nápoly volt a kirándulás fő célja, visszatérőben 
egy napot pihenésre fordítottak Velencében.

E helyütt is köszönetét mondunk Mádi-Kovács Gyula úrnak, 
a római Fotocines vállalat igazgatójának. Ő járt közben mindenütt, 
ahol szükség volt, kirándulásunk előkészítésében, valamint elhelye
zésünkről és ellátásunkról a legnagyobb figyelemmel gondoskodott. 
Fáradozására, figyelmére mindig hálával gondolunk. Ugyancsak 
hálás köszönetünket fejezzük ki a római magyar királyi Követség
nek és nápolyi konzulunknak, Comm. Rodolfo Lezzi úrnak, aki 
fáradhatatlan szívességével támogatott bennünket.

Deák-téri Német Testvéregyházunk Egyháztanácsa annak az 
óhajtásának adott kifejezést, hogy a német nyelv iskolánk I. és II. 
osztályában is taníttassák, tekintettel arra, hogy Deák-téri elemi 
iskolánkban a II. osztálytól kezdve tanítják s az onnan idekerülő 
tanulókra nézve a két évi szünet a német nyelv tanulásában oly hézag, 
amely nagy hátrányokkal -jár. Jól tudva a német nyelv ismeretének 
megbecsülhetetlen értékét, tanári testületünk többször foglalkozott 
e fontos kérdéssel; utóbb a tanári kar a magyar és német egyház 
egyes tagjaival együttesen két értekezletet tartott e tárgyban 
Dr Raffay Sándor püspök úr elnöklete alatt. Figyelembe véve a 
közelálló iskolareformot, kilátásunk van arra, hogy a jövő tanévben 
az I. osztályban már taníthatjuk a német nyelvet.
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A középiskolai reform is közelről érdekli iskolánkat. Arról 
van szó, hogy intézetünk humanisztikus gimnázium maradjon-e, 
vagy reálgimnáziummá alakuljon a görög nyelv elhagyásával és 
egyik modern, élő nyelv bekapcsolásával. Intézetünket hagyományos 
iránya a humanisztikus tárgyakhoz köti; főgimnáziumunk az intelli
genciának mindig ideális irányban haladó iskolája volt, reméljük, 
hogy ezután is ilyen marad s tanítványaink ezután is bármely reális 
pályán éppen úgy meg fogják állani helyüket, mint ezelőtti tanít
ványaink, akik akármely pályára mentek, mindenütt gyarapították 
iskolánk jó hirnevét.

Iskolaépületünk megfelelő karbantartása sok gondot okoz. 
Épületünk elhanyagolt környezetében még mindig nincs javulás, 
de reméljük, hogy az illetékes tényezők jóakarata folytán a helyzet 
lassanként javulni fog és kényszeríteni fogják az iskolánk mögötti 
telektulajdonosokat arra, hogy gondoskodjanak arról, hogy iskolánk 
mellett, a Damjanich-utca felől, ne legyen szemétlerakodó hely. 
Könyvtáraink és szertáraink fenntartására megfelelő összegeket 
iparkodunk ugyan fordítani, de a beszerzések mennyisége távol áll 
a háború előtti állapottól. Hogy a télen fűtési nehézségeink nem 
voltak, azért különös hálával tartozunk Vida Jenő kormányfőtanácsos 
úrnak, a Magyar Általános Kőszénbánya R.-T. vezérigazgatójának.

Itt említjük meg azt is, hogy három VIII. osztálybeli tanít
ványunk, névszerint: Domány Ferenc, Perényi Miklós és Rajner 
Vilmos Bonaventura Genelli rajzai után, Oppel Imre rajztanár 
utasításai szerint, a VII. és VIII. osztály tantermének falára az 
Odysseából 6 és az Iliasból 3 jelenetet festettek 112X163 cm 
nagyságban.

A tanév folyamán hagyományos módon ünnepeltük meg 
október 31-én a reformáció emléknapját. Május 10-én volt a 
Deprecatio; ekkor járultunk tanítványainkkal az Úrvacsorához. 
Május 15—17. napjain voltak a VIII. osztály vizsgái, május 20— 
22-én tartottuk az érettségi írásbeli vizsgálatokat, a szóbeliek 
pedig június 11 — 17. napjain voltak. Az érettségi vizsgán 
Dr Raffay Sándor püspök úr elnökölt, kormányképviselő pedig 
Dr Pröhle Vilmos egyetemi tanár úr volt.

Június 16—21. napjain tartottuk a vizsgajellegű nyilvános 
összefoglalásokat a szaktanár mellé rendelt egy-egy censorral. 
Június 26-án fejeztük be záróünnepélyünkkel a tanévet.

Két ízben rendeztünk gyűjtést tanítványaink körében. Március 
15-iki ünnepélyünk alkalmával a József kir. Főherceg Sanatorium 
javára 1.226,600 K eredménnyel. A Gretzmacher síremlékre a 
tanulóifjúság és tanári kar 10.078,000 K-t gyűjtött, a Gretz- 
macher-ösztöndíj alapja javára pedig 10.538,170 K-t.

Iskolánk barátai és jóakarói az idén is támogatták adomá
nyaikkal szegénysorsú tanítványainkat és intézetünket. Szegény
sorsú tanulók segélyezésére a következő adományok érkeztek: 
Dr Kéler Zoltán úr 10,000 K, Dr Mendelsohn Alfréd úr 50,000 K, 
N. N. 10,000 K, Scharber Gyula úr 100,000 K, Fasori Evangélikus
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Luther Szövetség 80,000 K, Szöllősi Sándor úr 100,000 K, báró 
Malcomes Gyula úr 150 szokol, Dr Pósch Gyula úr a decembert 
hangverseny céljaira 10,000 K.

Az Ifjúsági Segélyegylet részére a következők adakoztak: 
Pintér Oszkárné úrnő 50,000 K, N. N. 150,000 K, Verő Adolfné 
úrnő 50,000 K, Takarék Pénztárak és Bankok Egyesülete 150,000 K, 
Dr Kleiner Antal úr 50,000 K, Magyar Országos Központi Takarék- 
pénztár 50,000 K, Pesti Hazai Első Takarékpénztár Egyesület
100.000 K.

A Tanári Betegsegélyzőt iskolánk jótevői a következő ado
mányokkal támogatták: Neugröschel Endre 2000 K, Kálmán Rezső 
úr 2 mázsa búza, Bruchsteiner Fedor 10,000 K, Fasori Evang. 
Luther-Szövetség 300,000 K, N. N. 300,000 K, Szegedi Lukács 
József 500,000 K.

Iskolai cserkészcsapatunknak a következők adományai jutottak : 
Dr Győry Loránd úr 10,000, Willheim Arthur úr 100,000 korona.

Ösztöndíjalapítványok növelésére és jutalmakra a következő 
adományok érkeztek: Dr Fonyó János úr és neje alapítványuk 
növelésére 200,000 K, Dr iglói Szontágh György úr boldogult fia, 
iglói Szontágh György emlékére tett alapítvány növelésére 2 db Magyar 
Leszámítoló Bank részvény, Dr Renk Ernő úr valláserkölcsi pálya
díjra 35,000 K. A pályatétel volt: A főparancsolat. Az I. díjat,
15.000 K-t, elnyerte Gregor Kálmán IV.B o. t., a II. dijat, 10,000 K-t, 
kapta Kadlecsik Imre III.B o. t., a III. díjat, szintén 10,000 K-t, 
Váradi Ferenc III B o. t. Dr Renk Ernő úr ezenkívül 1 db 10 K-ás 
aranyat tűzött ki jutalmul a legjobb magyar irodalmi versenydol
gozat Írója számára, Dr Walkó Fülöp úr 800,000 K-t adományo
zott az év végén kiadandó 1 vagy 2 jutalomdíjra, Bak Rafael úr
100.000 K-t egy II.A osztálybeli szegénysorsú evangélikus tanuló 
jutalmazására, Strasser Izidorné úrnő hősi halált halt fiai, Dr Strasser 
Albert és György emlékére adandó jutalmul 350,000 K.

Dr Zsigmondy Jenő közfelügyelő úr az iskola történetéből 
4 példányt ajándékozott jutalomkönyvül való kiosztásra. Kanitz 
Vilmos úr a Kanitz Henrik jutalomdíjra 300,000 K-t adott, N. N. 
szorgalmas tanulók jutalmazására 50,000 K-t.

Kemenes János zsámbéki igazgató-tanító úr 16 db római 
érmet ajándékozott.

Macher Ernő úr a következő művet adományozta történet
földrajzi szertárunknak: Atlas Minor Orbis Terrarum Tobiae 
Conradi Lotten (1720), Dr Havass Rezső úr Fényben című törté
neti szíművének 4 példányát adta az ifjúsági könyvtár részére, 
a VIII. osztály tanulói az iskola jubileumának emlékére Rafael két 
festményének művészi reprodukcióját, az Athéni iskolát és a 
Parnassust ajándékozták intézetünknek. Schermann József úr egy 
pillanatfényképet ajándékozott az iskola jubileumáról. Szegő Sándor 
úr az intézet részére 30 db izzólámpát, Székely Imre úr pedig 
egy telefontölcsért adott. Domony János VIII. o. t. az classica phi- 
lologiai szertárnak két római képet és négy londoni fotográfiát
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ajándékozott. Az utóbbiak Parthenon-szoborrészleteket ábrázolnak. 
Hajdú István nemzeti munkavédelmi felügyelő ismeretterjesztő 
nyomtatványokat adományozott.

Szigeti Lipót úr az elmúlt tanévben is ingyen köttette be 
könyvtáraink tetemes számú könyveit.

A fizikai szertár következőkkel gyarapodott: egy magát meg
nevezni nem akaró volt tanítvány 1923 júniusában 100,000 K-t 
adott fizikai tudományos könyvek beszerzésére; ez összegen a 
következő könyvek vásároltattak: Warburg: Lehrbuch der Experi- 
mentalphisik, Gerlach: Die Experim. Grundlagen d. Quantentheorie, 
Dingier-. Die Grundlagen der Physik, Goetz: Physik des Hoch
vakuums, Möller: Elektronenröhren, Gehrcke: Physik u. Erkennt- 
nisstheorie, Aston: Izotope, Fajans: Radioaktivität, Sommerfeld: 
Atombau u. Spektrallinien, Laude: Fortschritte d. Quantentheorie, 
Lenard: Über Aether u. Uraether, Lenard: Über Kathodenstrahlen, 
Graetz: Die Atomtheorie, Millikau: Das Elektron. A VIII. osztály 
növendékei egy eszköz javítását (185,400 K) kifizették. Engel 
György és Tolnai István Dániel-féle hygrométert vettek. 
Zemplén Géza műegyetemi tanár úr cerezint, Endrődi Arthur igaz
gató úr rézlapokat, rézhengereket, litografuskövet, bismutot és 
kadmiumot ajándékozott a szertárnak.

A természetrajzi szertárt az 1923—24-iki tanévben a követ- 
ketkezők gyarapították adományaikkal: Dr Gárdony István ú r : 
lepke- és bogárgyűjtemény, Mauthner Alfréd úr lepkegyűjtemény, 
özv. Kürti Adolfné úrnő: 2 kitömött m adár: Galambász héja 
(Astur palumbarius) és mókus (Sciurus vulgaris) ; Szandtner Gyula 
úr: kitömött nöstényfácán, Dr Zimmermann Ágost úr: 2 könyv 
és egy szemléltető anatómiai kép, báró Szurmay Sándor nyug. 
miniszter úr egy gyönyörű kitömött túzokpéldány (Otis tarda), 
egy volt tanítványunk 100,000 K-t adott könyvbeszerzésre, amelyből 
6 müvet, összesen 9 kötetet szereztünk be. És pedig a következőket r 
Groh Gy.: Chemia I—III., Haeckel: Az élet csodái. Schmeil— 
Fitschen: Flora, Krenedits: Aquariumi tanulmányok, Marosi:
Természet élete, Hanko: Chemia a mindennapi életben.

Kemény Lajos lelkész úr a harangércgyűjtésből iskolánknak 
ajándékozott összerakható font-súlymértéket és nagyobb, órajelző 
csengetyüt.

Iskolánk barátai, jótevői fogadják hálás, igaz köszönetünket 
mindazért az anyagi és szellemi támogatásért, mellyel intézetünk 
fejlődését és haladását e nehéz időkben is minden módon elő
mozdítani törekedtek.

A Kéller Terézia főgimnáziumi alapítvány jövedelméből 
pénzünk értékcsökkenése folytán sem a Diák Otthont nem voltunk 
képesek fenntartani, sem tanárainkat tanulmányutakra küldeni. 
Ösztöndíj-alapítványaink kamatai is oly csekély értékekké törpültek, 
hogy az alapítólevelek értelmében való kiosztását kénytelenek 
voltunk mellőzni, mikor a jutalmak összege csak 5000 koronára 
rúg, a 960 koronát tevő Vigyázó-féle ösztöndíjakon kivül. Ennél
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fogva az alapok jövedelmét egyesek nagyobb adományával egye
sítve, nagyobb összegeket adtunk tanítványainknak jutalmak fejében. 
Ilyen módon kitüntetett tanulóink a következő jutalmakat kapták.

A bojári gróf Vigyázó Sándor emlékére alapított jutalomdíjak 
közül a nagyobbikat, 100,000 koronát, Varga József tiszta jelesen 
érett tanuló kapta, a kisebbiket, 50,000 koronát, Szilasi István 
jelesen érett tanítványunk. A hősi halált halt Dr Strasser Albert 
és György emlékére alapított 200,000 és 150,000 K jutalomdíjat 
kapta a jeles érettek közül Varga József és Szilasi István. A Weisz 
Arthúr-féle 2 0 -2 0  koronás jutalmat az érettségi alkalmából a 
mathematikában tanúsított szorgalmáért Domony Jánosnak, a fiziká
ban tanúsított buzgóságáért pedig Perényi Miklósnak ítéltük oda.

Tanári testületünk a rendelkezésre álló jutalmakat a követ
kező tanulóknak adományozza:

A Róth-Teleki-féle, egyenként 350 K jutalmat az alapítvány 
bizottság a következő tanítványainknak ítélte oda: Vajda László VIII., 
Piri Lajos és Boros Sándor VII. o. t.

Dr Zsigmondy Jenő közfelügyelő úr által adományozott 
iskolatörténetből egy-egy példányt kap jutalmul Varga József VIII. 
és Kürti László II.A o. t. Dr Renk Ernő tízkoronás aranyát kapja 
Mezei Tamás VIII. o. t. legjobb magyar dolgozatáért. Dr Walkó 
Fülöp úr adományából egyenként 400,000 K-t kap Szolár Ferenc
III.A és Zimmermann Gusztáv III.B o. t. Kanitz Henrik emlékére 
adományozott 300,000 K-t az osztályfőnökök által ajánlottak közül 
az igazgató Halácsy Endre VII. o. tanulónak adja. N. N. 50,000 
koronás adományát, hozzácsatolva az ösztöndíj alapokból befolyt 
összes jövedelmet: 5000 K-t, kapja Kullmann Lajos VII. o. t. 
Domony Ödönné úrnő 2.000,000 K adományát Tanári Testületünk az 
adományozó kívánsága szerint segélyül két árva gyermeknek 
juttatta. Bak Rafael úr által adományozott 100,000 K-t kapja Kazár 
József II.A o. t. Hetényi-Heidlberg Albertné úrnő által adományo
zott 100,000 K-t kapja két egyenlő részben Kazár József és 
Csipkay Ferenc II.A o. tanulók.

Az 1883-as maturánsok pályadíját, mely a következő tételre 
volt kitűzve: A székelység nemzeti jelentősége, — egy dolgozatot 
adtak b e : „Székelyföld mindig zöld“ jeligére. A dolgozat a juta
lomra érdemes. A Hazay pályadíj tétele volt: Nemzeti katasztrófák 
az irodalom tükrében. A beérkezett két dolgozat közül a jutalmat 
a következő jeligés kapta: „Különös, különös nyáréjszaka volt“.

A pályanyertesek az iskolatörténetéből kapnak jutalmul egy- 
egy példányt.

Itt említjük meg, hogy tavaly az 1883-as maturánsok által 
40 éves találkozójuk alkalmával gyűjtött 100,000 koronát az ifjúsági 
könyvtár gyarapítására fordítottuk.

Az ifjúsági Gyámegylet 1.475,000 K segélydíjat osztott ki
75,000 és 125,000 koronás összegekben.

Ifjúsági egyesületeink a régi buzgósággal folytatták munkás
ságukat. Az Arany János Kör Dr Riess Henrik vezetése mellett
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munkálkodott. Az Ifjúsági Segélyegyletet Dr Tóth Kálmán vezette 
a nemes jótékonyság gyakorlásában, az egyesület tankönyveinek 
kezelési munkáját pedig Klaniczay Sándor. Az egyesület összes 
jövedelmét tankönyvek és Írószerek beszerzésére fordította. Az Ifjú
sági Dal- és Zeneegyesületet Oppel Imre vezette. Az egyesület dec. 
22-én a Protestáns Országos Árvaház javára hangversenyt rendezett, 
május 10-én pedig Gretzmacher Jenő síremléke javára. Az első 
hangverseny a jelzett célra 1.080,000 K-t jövedelmezett, az utóbbi 
pedig 2.376,610 K-t. Az első hangversennyel egyidőben a fenti 
célra ruhagyűjtés is folyt.

Az Ifjúsági Gyámegylet vallásos munkásságát Bereczky Sándor 
irányította, ez az egyesület április 5-én rendezett vallásos estélyt a 
protestáns hitvallók és vértanuk emlékére. Az estély bevétele
1.361,200 K volt.

Dr Bogsch Sándor felügyelete és Barcza Imre vezetése alatt 
álló cserkészcsapatunk február 17-én tartott ünnepélyt. Ez alkalom
mal Barcza Imre tartott felolvasást a nagycenki táborozásról, 
Dr Serédi Lajos és Dr Remport Elek pedig költeményben adták 
elő tábori látogatásukat. Ez alkalommal is hálás köszönetét mondunk 
gróf Széchenyi Bertalan úrnak azért az előzékenységéért, hogy 
cserkészeinknek immár másodízben nyújtott kellemes táborhelyet 
és ellátásukról is bőségesen gondoskodott.

Barcza Imre tőlünk megváló parancsnoknak is hálás köszönetét 
mondunk az ifjúság iránti szeretettől vezéréit, önzetlen munkásságáért.

Tanári testületünk néhány tagja a Fasori Evangélikus Luther 
Szövetség szerda esti összejövetelein tartott ismeretterjesztő elő
adásokat és pedig Dr Bogsch Sándor 1, Dr Koch István }, 
Dr Kubacska András 2, Mikola Sándor 1, Dr Remport Elek 1, 
Dr Hittrich Ödön 3 előadást.

Tanulmányi tekintetben az elmúlt tanévben növendékeink 
ismeretekben eléggé gyarapodtak, a kitűzött tananyagot iparkodtunk 
elvégezni s ismétlésekkel, szemléltetésekkel, gyakorlatokkal erősítettük 
a tanulók megszerzett tudását. Egyes kartársak tanulságos kirán
dulásokra is elvitték tanítványaikat, tartottunk fizikai gyakorlatokat is. 
Fegyelmi tekintetben nincs okunk nagyobb panaszra. A gyermeki 
könnyelműség tévedéseit megfelelő szigorral, iparkodtunk helyre 
igazítani. Tanítványaink szorgalmasan látogatták ifjúsági isten
tiszteleteinket. Másvallású tanulóink is pontosan eleget tettek 
vallási kötelességeiknek.

Főgimnáziumunkat fenntartó Egyházunk Nagytiszteletü Kép
viselőtestülete elhatározta, hogy főgimnáziumunk hősi halottait 
emléktáblával fogja megörökíteni épületünkben. Az elesettek név
sorának teljessége érdekében felkérjük iskolánk hősi halottainak 
tekinthető elhúnytaknak hozzátartozóit, barátait, osztálytársait, hogy 
reájuk vonatkozóan a haláleset körülményeinek leírásával, főbb 
tanulmányi s életrajzi adatok közlésével, esetleg kegyeletes meg
őrzés céljából arcképpel együtt főgimnáziumunk igazgatóságához 
minél előbb megfelelő értesítést küldeni szíveskedjenek.
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Hősi halottaink, akikről tudomásunk van, a következők: 
1914/15: Bendl Kálmán, Bergl Rezső, Daday Ernő, Erdélyi Pál, 
ifj. Góbi Imre, Dr Reichenhaller Petheö Jenő, Surányi Károly, 
Dr Zsilinszky Tibor.

1915/16: Dr Antony István, Bernauer Marcell, Dr Brachfeld 
József, ifj. Geönczy Béla, Gertler Károly, Dr Gráf Vilmos, 
Hammersberg Béla, Dr Hasenauer Ottó István, Krempels Viktor, 
Lederer István, Lehr Andor, Lőry Péter Andor, Leszlényi Alfréd, 
Scholtz Andor, Scholtz Tivadar, Dr Schwarz László, Dr Strasser 
Albert, Strasser György, Dr Wolfinger Jenő.

1916/17: Böhm Ottó, Jónás István, Lobi M. Ernő, Schmidt 
Nándor, Wellisch György.

1917/18: Falvay Jenő, Morhács Márton, Dr Lichtenberger 
Béla, Roszner Vilmos, Dr Szilágyi Lajos György.

191819: Auer Imre, Balogh Imre, Bayer Lajos, Gerber Ármin, 
Houchard Béla, Jahn Károly, Paunz Imre.

Kívánatosnak tartjuk, hogy összes hősi halottaink hozzá
tartozói beküldjék a kért adatokat, mivel emléküket kegyeleted 
gonddal megőrizve akarjuk átadni utódainknak.

Volt tanítványaink által alapított örökös vándordíjainkról 
egyelőre a következőket jelenthetjük: az 1924. május 18-án, 
vasárnapon, a Császárfürdőben tartott úszóversenyen a serleget az 
egri Dobó István főreáliskola nyerte el 29 ponttal a budapesti
IV. kér. Eötvös József főreáliskola 8 pontjával szemben. Az egri 
főreál tornatanára Bereczky Loránd.

Végül még két dologról akarunk megemlékezni. Ezek ugyan 
nem tartoznak szorosan véve iskolánk évi eseményeihez, de még
sem mellőzhetjük az evangélikus iskolák között levő lelki kapcsolat 
miatt.

Az egyik az, hogy a múlt tanév végén megalakult az Ág. 
Hitv. Ev. Tanárok Országos Egyesülete kebelében a Budapest- 
Aszódi Tanárok Köre. Az alakuló gyűlés az aszódi evang. leány- 
nevelőintézet országos műemlék-jellegű dísztermében folyt le. 
Ez alkalommal Dr Osváth Gedeon, az aszódi ev. főgimn. igazgatója 
tartott ünnepi előadást „Petőfi aszódi ifjúsága“ címen. Haberern 
G. Adolf az evangélikus iskolák énektanitásáról értekezett, Dr Kliment 
Jenő pedig az iskolai munka és értékelésének módjairól. A kör 
idei gyűlését nálunk tartotta. Az idei ülésen Dr Szigethy Lajos 
a zsinati javaslattal, Dr Oravecz Ödön az iskolai reformmal, 
Mikolik Kálmán pedig az énekoktatással foglalkozott, végül Dr Koch 
István vetített képeket mutatott be a felvidék nevezetesebb helyeiről.

A másik az, hogy a múlt tanév végén, 1923. június 29-én 
tartották 40 éves találkozójukat azok, akik 1883-ban Pozsonyban, 
az evangélikus lyceumban tettek érettségi vizsgát. A 40 év előtti 
maturansok közül a következők jelentek m eg: Balhauser Ottó, 
Dr Fáy Aladár, Dr Hajnos Gyula, Hajnos Sándor, Dr Hittrich 
Ödön, Dr Kostyál Miklós, Majba Vilmos, Dr Patak Károly, Dr Saly 
Mátyás. Rajtok kívül több barátjuk is részt vett a megható találkozón,



27

akik szintén a pozsonyi lyceumnak voltak egykoron növendékei. 
A templomunkban tartott istentiszteleten Majba Vilmos mondott 
ünnepi beszédet. A volt növendékek hálával és szeretettel ünnepelték 
körükben megjelent egykori két tanárukat, Dr Hoffmann Frigyest 
és Dr Schneller Istvánt. Az összegyülekezettek hálával emlékeztek 
meg a lyceumot fenntartó evangélikus egyházról, szeretett tanáraikról 
és őszinte szívvel egyetértettek abban a kívánságban, hogy adja a 
Mindenható, hogy az ősi koronázó város hazánkhoz minél előbb 
visszacsatoltassék.

A gyorsírási tanfolyamot 31 tanuló végezte. A gyorsíró
versenyek győztesei a következők voltak: Az 1. félév végén: 
Haraszti György III.A, Kerbolt Gyula V., Scholcz László III.B, 
Boros István III.A, Dinner Rudolf IV.A. A II. félév végén: 
Haraszti György III.A, Boros István III.A, Sehne Sándor III.B, 
Német Pál III.B, Stux László III.A.

A diák sportkör ez évben is megemlítésre méltó eredményeket 
ért el. A tél folyamán újra megnyerte a B. K. E. középiskolai jég- 
hockey vándordíját. Tőrcsapata a B. K. A. C. bajnokságában a 
második helyet küzdötte ki. A füleslabda bajnokság körmérkőzései
ben elsők lettek a kör válogatottjai. A középiskolák országos atlétikai 
viadalán a kör egyik tagja a rúdugrásban első lett.

A Dal- és Zeneegyesület által rendezett első hangversenyen 
felülfizettek (ezer koronákban):

I. hangverseny 1923. XII. 22-én. — Lobi Dávid 91, Missura Mihály 80, 
Tolnai Kornél 80, N. N. 30, Deutsch Béla 11, Hűvös István 10, Herz Imre 10, 
Berényi György 10, Biró Henrik 10, Wilhelm Arthur 10, Balázs Péter 10, 
Polgár Emilné 10, Kovács Sándor 5, Hoff Miklós 5, Dr. Engel úr 5, Kanitz 
János 2, Deutsch Antal 2, Spiegel N. 2, összesen 383,000 korona.

II. hangverseny 1924. V. 10-én. Fábri Miklósné 70, Sárközy Gyuláné 60, 
Domony János 60, Laufnauer..főhadnagy 60, Sugár István 50, Löbl Dezső 50, 
Micsura Mihály 50, Németh Ödön 40, Bene László 40, Neumann Mihály 35, 
Chátel Andor 30, Győry Lóránt 25, Dr. Előd Marcell 25, Schlarp Gusztáv 25, 
Hámos Róbert 20, Neugröschel Lajos 20, Schwarz István 20. Haberern I. Pál 20, 
Dr. Posch Gyula 20. Makiári Sándor 15, Adler György 10, Scholz István 10, 
Hantos Andor 10, Léránd József 10, Kanitz János 10 Kemény Lajos 10, 
Rumpeles M.-né 10, Elek István 10, Mihalik Kálmán 10, Borics György 10, 
N. N. 10, N. N. 10, N. N. 10, N. N 10, Deutsch Béla 5, ifj. Knuth Károly 5, 
Walko Mihály 5, Kenyeres Ilus 5. Brüll István 4, Balázs Péter 4, Herz 
Imre 4, N. N.'4, N. N. 4, N. N. 3, összesen 908,000 korona.



IV.

Húsvéti tanulmányutunk.

A háború és következményei miatt 11 év óta szünetelő nagyobb tanul
mányi kirándulást felelevenítve, április 10—29-ig Olaszországba vittük el 30 
tanítványunkat. Célunk : Róma és Nápoly. Április 10-én nem a régi, megszokott 
húsvéti olasz kirándulások útján, a horvát Karszton át, siettünk a Quarneroba. 
Nagykanizsa, Lubjana, Postumia az útirányunk; a tájképek változatos szépségé
ben vetekszik a régi úttal. Még abban is megvolt a hasonlatossága, hogy a Karszt 
legmagasabb részein régi havat találtunk és frisset kaptunk, csak az volt 
eltérés a régi szép időbelitől, hogy a tengerre kínálkozó szép kilátást és az 
első megpillantás elbűvölő hatását elrontotta a köd, a felhő, a szakadó eső. Nem 
volt kedve senkinek a hagyományos xenophoni „thalatta, a thalatta“-hoz. 
Erős tavaszi záporban ereszkedtünk le Mattuglieből virágzó kertek között 
Abbáziába. Délutánra mégis kiderült és ragyogó napfénynél gyönyörködtünk 
a háborgó tenger változatos színpompájában, fehér tarajos hullámaiban s a 
parti szikláknak csapódó s a levegőben szétporló tajtékzásában. Némi aggo
dalom is vegyült az élvezetbe, mert rövidesen mi is hátára kerültünk Neptunus 
tomboló paripáinak és alig vártuk, hogy Fiúméban szilárd talajt érezzünk a 
lábunk alatt.

Hajónk Anconába 23 órakor indult, addig felhasználtuk az időt, hogy 
szétnézzünk az olasz Fiúméban. A kikötő egészen üres. A parton még ott az a 
gipszből rögtönzött, stílusában és kivitelében is régieskedő diadaliv, mellyel 
néhány nappal előbb az olasz királyt fogadták az Olaszországhoz csatolt 
Fiúméban tett első látogatása alkalmával. A Piazza della Regina Elena-n hatal
mas márványtalapzaton lehorgonyozva — hogy semmiféle vihar el ne szakít
hassa — a horgonya láncostul annak a nagy olasz csatahajónak, amely 
először kötött ki Fiúméban. A Torre dell’orologio bronz kétfejű sasának az 
egyik, osztrák fejét, levágták. Ilyen kisebb átalakításokon megy át a város. 
A kormányzósági palotán még most is javítják a bombázás okozta rombolá
sokat. Mindenütt márvány emléktábla hirdeti a mártírok, a hősök dicsőségét, 
akik az életüket áldozták Fiume megszerzéséért.

Anconáig egy olasz hajóstársaság Piceno nevű hajója szállít, amelyről 
közelebbi ismerkedés alkalmával kiderül, hogy az Ungaro-Croata régi (több mint 
30 éves) Villáma és még csak át sincs festve és leszedett betűi alatt védetten 
megmaradt festék a köröskörül kopott környezetben elárulja régi dicsőségét. 
A Picenonak Villám korából sem sok jó emlékezete maradt, most meg, hogy 
olasz mivoltában háborgó tengeren próbálkoztunk vele, még kevesebb jót 
tudunk róla. Mikor hajóra szálltunk, csak a bóra süvítéséből sejtettük, hogy 
kint majd megtáncoltat a tenger és igyekeztünk alvással védekezni a várható 
bajok ellen.

Reggel 5 órakor a hajó kürtje a pólai kikötőben ébreszt fel s az 
egyórás tartózkodást az amphitheatrum megtekintésére használjuk. Három 
emelet (29-4 m.) magas, majdnem épen megmaradt fehér mészkőfala csakúgy 
tündöklik a napsütésben. A . Colonia Pietas lakosai Septimus Severus és 
Caracalla tiszteletére építették (198—211.), voti sui compotes. Tengelye 132'6, 
105'1 m., 20,000 nézőnek. Az ülő sorok köveiből a velenceiek építették 
palotájukat. A pólai kikötő is teljesen üres, az Arzenál épületei roskadoznak.
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A kikötő bejáratánál a hullámtörő gáton átcsapódó hullámok nem sok jót 
sejtetnek. Es alig kerültünk ki a nyílt tengerre, az éjjel leple alatt titokban és 
egymás előtt észrevétlenül folytatott baj egyszerre csak mindenütt — a szó leg
szorosabb értelmében — kitört és kevesen voltak, akik Anconáig a hullámzó 
tenger szépségében, színének változatosságában, mérhetetlen síkjában őszintén 
gyönyörködni tudtak. Sóvárogva lestük a lassan közeledő Monte Guasco-n 
S. Ciriaco Dómját, tudva, hogy a hajósokat védő Venus templomának a helyén 
épült,_ anyagának felhasználásával. Mikor már, úgy délután 2 óra tájban, a 
kikötőnek védőleg ölelő kar módjára megépített antik mólóján Traianus
márvány diadalkapuját (115. Kr. u. hálából a kikötő megnagyobbításáért) is 
jól kivehettük, nem volt semmi baj és jó kedvvel szállítkoztunk már hamisí
tatlan régi olasz környezetben és módon, de új, fascista becsületességgel, a 
pályaudvarra.

Utunk tovább vasúton, folyton emelkedve, az Appenninek egy kereszt
völgyében, az Esino (Aesis) folyó mellett halad, a jól ismert „olasz“ tájat mutatva. 
Viruló rétekkel borított halmok, meredekebb magaslatok hátán fallal kerített ódon 
városok, sötét, sudár ciprusok és a lankák oldalain nyárfákkal „házasított“ 
szőlőtőkék. Csakhamar besötétedik és csak a gazdag elektromos világításból 
sejtjük, hogy Térni (Interamna), Tacitus szülőhazája felé közeledünk, ahol bő 
forrása van a vizierővel fejlesztett „fehér szénnek“ (elektromos erő). Innen 
már gyorsan múlt az idő s éjfélkor pontosan megérkeztünk Rómába.

Kilenc napunkat igyekeztünk felhasználni úgy, hogy az örök város 
történeti :és művészeti jelentőségéről lehetőség szerint sokoldalú képet nyer
jünk. Igyekeztünk olyan szemmel nézni, hogy meglássuk, hogy története 
egyidős Európáéval, hogy középpontja a nyugati műveltségnek, hogy míg 
másutt egy korszak, egy művelődés emlékeit láthatjuk csak, itt az egész 
emberiség történetének, a világtörténetnek, a többszörös megújhodásnak, 
életrekelésnek beszédes emlékei történeti szemléletre kényszerítenek. Igyekez
tünk a mi emlékeinket, a magyar-római vonatkozásokat is megkeresni. Ezek, 
sajnos, nem ötlenek oly könnyen szemünkbe és sokszor nem beszélnek kövek 
róluk, mint a nyugati népek világtörténelmi jelentőségű vonatkozásairól. De a 
magyar történelem folyamán is voltak események, akadtak kiváló férfiak 
és általuk a mi művelődésünk története is valamilyen — sokszor manapság 
már alig kimutatható, vagy még fel nem derített — vonatkozásba jutott 
azokkal a dicső emlékekkel, amelyekre nagy nemzetek büszkén hivatkoznak 
s amelyeket kegyelettel ápolnak. .

Tanulmányi tervünk összefoglalva, emlékeztetőül itt következik:

Amerre ti jártok, azt a földet ott a 
M agyar had, fiaim, m ásszor is tapodta. 

(Arany: Toldi szerelme VII, 14,)
Róma.

Roma est patria omnium fuitque.
(Lászai sírfeliratából a S. Stefano 
Rotondoban.)

Április 13, virágvasárnap.
Mons Caelius, alatta táboroztak a pogány magyarok, a mi Porta S. Giovanni 
előtt levő szállásunk táján, 938-ban, mikor végigszáguldozták egész Itáliát.

Piazza di Porta S. Giovanni (Campus Martialis, a Campus Martiust 
helyettesítette, ha ez a Tiberis áradása miatt víz alatt volt). A tornyokkal 
megerősített Porta S. Giovanni-t 1574-ben vágták a Via Appia Nuova számára 
Aurelianus császár falán, a régi, befalazott (1480 ) Porta Asinaria helyett és 
mellett. 1. Basilica di S. Giovanni in Laterano, Omnium urbis et orbis 
ecclesiarum mater et caput. N. Konstantin alapította, sokszor átalakítva; hom
lokzata 1734. Antik bronzajtói a Curiából. N. Konstantin szobra. Belseje: fa
mennyezet 1650., apostol-szobrok, Vili. Bonifác (Giotto), tabernaculum és 
confessio; Torriti mozaikjai a tribunában. II. Sylvester ( f  1003.) sírfelirata. 
Qui Sanctum Stephanum Hungarorum gentis ducem regia dignitate et apostoliéi 
legati munere corona et cruce missa insignivit. Guilelmus Fraknói MCMIV.
2. Palazzo Lateranense, a Laterani, császárkori gazdag család palotájának a
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helyén. A pápák rezidenciája Avignonig. Mai alakjában 1586 Dom. Fontana-tól.
3. Triclinium Leonianum, III. Leo (796—99) megnagyobbítva a Domus Latera- 
norumot, ezen a tájon nagy fogadó termet építtetett. Itt adta át II. Sylvester 
Asztriknak a magyar koronát 1001-ben. A mostani épület (tribuna) 1741-ből, 
mozaikja régi rajzok után megújítva.

Piazza S. Giovanni in Laterano. 1. Scala Santa: Pilatus palotájának 
lépcsői. Sancta Sanctorum: a régi Lateran-palota egyetlen megmaradt része.
2. IV. Thutmosis vörösgránit obeliszkje (XV. sz. Kr. e.). 3. Battistero, a leg
régibb, nyolcszögletű keresztelő kápolna; porphyr-oszlopok, zöld bazalt 
keresztelő medence. Portico di S. Venanzio.

Piazza Venezia. 1. Palazzo Venezia, a Colosseum köveiből, XV sz.
2. Madama Lucrezia (Isis papnő), gúnyolódó, csipkelődő párbeszédet folytatott 
Abate Luigi-val. 3. Monumento a Vittorio Emanuele II. A nemzeti önérzet, a 
nemzeti büszkeség emlékműve Italia Unita-nak, a „magasztos bűnükért, hogy 
hazájukat szerették“, nem hiába vértanúhalált halt mártirokhak és a szabadság- 
harcokban nem hiába küzdött hősöknek, meg a legutóbbi háború Ismeretlen 
Katonájának méreteiben is fenséges monumentuma.

Piazza del Campidoglio (Michelangelo). A Capitolium (asylum). Itt fogadta 
1347-ben ünnepi pompával Cola di Rienzi, a „szabadság tribunusa és az emberiség 
barátja“ Nagy Lajos gazdag ajándékot hozó követséget. 1. La cordonata, Cola di. 
Rienzo szobra, Dioskurosok, trophaeumok. 2. Marcus Aurelius lovasszobra, 
a háborúból hazatérő császár kinyújtott jobbjával békét hirdet a népnek. 
Szamosközi (XVI. sz. latin nyelvű történetírónk) hozzá hasonlítja a nagyváradi 
Szt László lovasszobrot, a Kolozsvári testvérek munkáját. 3. Palazzo del 
Senatore, scalone, fontana. 4. S. Maria Aracoeli, (Juno templom helyén), 
Pinturicchio freskói: S. Bernardino. Ambók. Capella di S. Elena. A bambino. 
Felice de’Fredi, a Laokoon szoborcsoport megtalálójának sírja.

Forum Romanum.
(Láttam követ én is, oszlopot Róm ában . . .  A rany :T o ld i sz. IX. 47.

1. Nyugati rész a Vicus Tuscus-ig: Clivus Capitolinus. Tabularium 
(Kr. e. 78 Lutatius Catulus). Porticus Deorum Consentium. Templum 
Vespasiani. Templum Concordiae (336. Kr. e.), senatus ülések, Cicero 4-ik 
beszéde Catilina ellen. Templum Saturni. A tulajdonképeni Forum (120X50 m), 
eredetileg piac. Déli szegélye: Basilica Julia. Caesar nagyobbította meg vele 
a Fórumot; a középső nagy csarnokban a centrumviri, polgári és örökösödési 
perekben ítélő bíróság négy tanácsa működött, körül kettős folyosó fu t; 
tabulae lusoriae. Umbilicus Urbis Romáé. Rostra (24X12 m). Septimius 
Severus diadalkapuja, keleti győzelmek emlékére 203. Kr. u. Lapis niger 
(Romulus sírja; cippus régi, latin felírással, VI. sz. Kr. e., sakros 
esed =  sacer esto). Anaglypha Traiani, a Fórumot ábrázoló domború művekkel. 
Phocas oszlopa, az eltemetett Fórumnak kimagasló ismertető jele. Lacus 
Curtius. Északi szegélye: Basilica Aemilia, többször megújítva, tűzvész nyomai. 
Comitium, a politikai élet színhelye, Curia Julia, a VII. sz. óta templom. 
Vicus Tuscus, etruszk iparosok.

2. A középső a Veliáig: Aedes Castorum, 484-ben a latin győzelem 
emlékére; 3 párosi márványoszlopa császárkori; Cicero idejében a senatus 
helye. Lacus luturnae, statio aquarum. Templum Divi Augusti és Bibliotheca 
Templi Divi Augusti (S. Maria Antiqua, VI. sz., bizánci freskók VII—Vili. sz.). 
Templum Divi Julii, Augustus 29. Kr. e., Caesar hamvainak elégetése helyén; 
Rostra ad Divi Julii, Antonius 44. márc. 19-én itt tartotta /híres beszédét, 
Aedes Vestae, Domus Virginum Vestalium, atrium Vestae (68x23 m, I. és II sz. 
Kr. u.), Virgines Vestales Maximae szobrai (piissima, religiosissima, sanctis- 
sim a; damnatio memoriae ; III. és IV. sz. Kr. u.). Regia, a pontifex maximus 
hivatalos helye, fasti consulares. Sacra via. Templum divi Antonini et divae 
Faustinae (S. Lorenzo in Miranda) 141. Kr. u., euboiai márványoszlopai és 
képszalagja. Sepulcretum, Kr. e. Vili—VI. sz.

3. A Velia: Templum divi Romuli, Maxentius császár fia ( f  309. Kr. u.), 
antik bronzajtók, (a felső templom S. S. Cosma e Damiano VI sz. mozaikjai). 
Constantinus Basilica (100X76 m); boltivei (Bramante). Templum Veneris et
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Romáé, Hadrianus emelte kettős templom. Titus diadalkapuja, Jeruzsálem 
elpusztításának emlékére 70. Kr. u ; domboriTművei.

4. A mons Palatínus, Esquilinus és Caelius között: Meta Sudans 
{szökőkút), Nero kolosszus szobrának (36 m.) talapzata.

Aphitheatrum Flavium, Titus 80-ban fejezte be. Colosseum (Coliseo) neve 
a Vili. sz. óta. Földrengések erősen megrongálták, középkorban erődítmény, 
a XV—XVII sz.-ban sok palota, templom épült köveiből, úgyhogy most az 
egésznek kb. ‘/s-a van meg. Ellipszis, tengelye 188, 156 m., az arénáé 86, 54 
m„ 50,000 nézőnek. Négy emelet, emeletenként dór, jón, korinthusi stílusú 
féloszlopokkal díszítve, 48'5 m. magas.

Constantinus diadalkapuja, 312. Kr. u , Traianus idejéből valók szép 
szobrai, domború művei (Dák háború) és medaillon képei (vadászat).

Fora Caesarum, öt épült északnyugatra a Forum Romanumtól, dísz- és 
emlékművek, politikai és más gyakorlati célra szolgáló épületek.

1. Forum Augusti: Mars ultor temploma a philippi győzelem emlékére.
2. Forum Nervae, transitorium, Templum Minerváé, a Colonnacce 

reliefjei.
3. Forum Traiani, építette a damaskusi Apollodorus (111 — 14). Basilica 

Ulpia. Columna Traiani, törzse márvány, 18 dobból 27 m. A rácsavarodó kép
szalag (dák háború) 200 m. hosszú, 2500-nál több emberalakkal. Traianus 
hamva az alapzatában volt, szobra a tetején, ; 1587 óta Péter apostol. Reliefek : 
Duna-part, híd.

Piazza Colonna, Marcus Aurelius oszlopa a Bellum Germanicum és 
Sarmaticum (172-5.) jelenetei, eső csoda; Pál apostol szobra a tetején.

Fontana Trevi, Bernini, Salvi (1762); a Poli palota falához építve; az 
Aqua Virgo vize (M. Agrippa Kr e. 19., 20 km.).

Április 14, hétfő.
Ponte S. Angelo, Hadrianus P. Aeíiusa. Péter és Pál apóst, szobra; 

Bernini angyalai.
Palazzo di Giustizia, római jogtudósok szobrai.
Castel S. Angelo, moles Hadriani, a császár síremléknek épittette és 

Caracalláig használták is. 500-ban Nagy Gergely pápának megjelent a tetején 
Mihály arkangyal, azóta Angyalvár. Sokszor megújították, erődítménnyé átala
kították, toldalékkal megnagyobbították. Most a tetején — Hadrianus quadrigás 
alakja helyett — Szt Mihály.

Borgo, eredetileg különféle nemzetiségű, jámbor és katonáskodásra is 
kész zarándokok erődítményei (schola) a szent templom mellett. Palazzo Giraud, 
a Cancellaria mása. Palazzo Convertendi (Bramante) 1517-ben Ráfael háza.

Piazza S. Pietro, Bernini (1655 -  67) oszlopcsarnoka, a tér tengelye: 
340—240 m. Az obeliszket Caligula hozatta a vatikáni cirkuszba. A Basilicá- 
ban séta, hogy lássuk az egésznek s részeinek a nagyságát, a tér arányainak 

* összhangját.
Palazzo Vaticano. A pápák első székhelye a Laterán. Symmachus az 

V. sz. végén épít itt először. A XI. sz.-tól bővítették. Nagy Lajost 1350-ben, a 
jubileum évében, 100 tagú bíborba öltözött követség fogadta és

„Szállásra vivék egy pompás palotába,
Kit úgy is üresen hagyott volt a pápa.“

(A rany : Toldi Sz. XII. 82J

Lajos 400 aranyat tett jámbor alapítványul Szt Péter oltárára. XI. Gergely 
Avignonból visszatérve 1377-től a Vatikánban székelt. V. Miklós terve (1450), hogy 
a világ legnagyobb palotájává, az összes kardinálisok és hivatalok reziden
ciájává teszi.

1. Bejárat. Portone di Bronzo. Scala Regia (Bernini). Sala Regia, ere
detileg fejedelmek fogadó terme.

2 Cappella Sistina. IV. Sixtus építtette Giov de Dolci-val 1473—81. 
A márvány cancellók Mino da Fiesoletöl. Oldalfalak: 1481—83 a leghíresebb 
firenzei és umbriai mesterek művei. Mózes leveri az egyiptomit (Botticelli), 
Mózes törvényt ad (Luc. Signorelli), Krisztus keresztelése (Pinturicchio), Péter
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és András elhivatása (Ghirlandaio), Péter apostol kulcsa (Perugino). Mennyezet, 
Michelangelo, 1508 — 12. Festett építészeti tagozás a keret. Próféták, sibyllák, 
a világmegváltás jósló i: Jeremiás („legszemélyesebb alkotása“). A delphoi 
Sibylla, Ézsaiás, Cumaei Sibylla, Jónás (művészi jellemzés é s , lélekfestés), 
körülöttük a világmegváltás előzményei a teremtéstől, kezdve : Az Úr elválasztja 
a világosságot a sötétségtől, növényeket teremt, Ádámot, Évát megteremti. 
Bűnbeesés, kiűzetés. „A Teremtő alakját a képzőművészet számára végérvé
nyesen megteremtette“. Az utolsó ítélet, Michelangelo 1536—41. „Kavargó 
viharfelhője a szenvedélyes, küzdelmes, fel- és alászálló vagy a levegőben 
lebegő alakoknak.“

3. Ráfael stanzái 1508—20, díszhelyiségek. Bejárat: Sobieski 1683. fel
menti Bécset (Matejko), Immaculata conceptio (Podesti). I. Stanza dell’Incendio: 
A borgo égése. II. St. della Segnatura: Disputa (a kér. hit diadala), Athéni 
iskola, Parnassus, a mennyezet allegóriái. Ili. St. d’Eliodoro: Heliodorus 
kiűzése, Bolsenai mise, Atilla és Leó, Péter megszabadulása. IV. St. del 
Constantino képei Raffaello halála után készültek.

4. Cappella di Niccolo V. Szt Lőrinc és István élete (Fra Angelico).
5. Ráfael Loggiái. Stukkó (Giov. du Udine), festmények (Giulio Romano 

stb), „Ráfael bibliája".
6. Galleria: Fra Angelico da F iesoie: Madonna angyalokkal, bari-i Szt 

Miklós; Caravaggio: Sírbatétel; Domenichino : Szt Hieronymus; Leonardo: 
Szt Hieronymus ; Melozzo da Forli: IV. Sixtus; Murillo: Szt Katalin eljegy
zése ; Perugino: Krisztus feltámadása; Ráfael: Transfigurazione, Hit, remény, 
szeretet, Mária koronázása, Folignoi Madonna (Széchenyi kedves képe); Tiziano: 
Madonna Szt Katalinnal, bari-i Miklóssal.

7. Appartamento Borgia (VI Sándor) Pinturicchio freskói.
8. Bibliotheca Apostolica Vaticana, a nagyterem (70’8 X 15'6 m), 

V Sixtusnak (1585 -  90) az örök várost szépítő tetteit ábrázoló falfestményekkel; 
könyvszekrények kéziratokkal, kiállítva: Mátyás király breviáriuma (Corvina), 
Luther levele, Vergilius (V. sz.) a költő arcképével, Cicero (palimpsestus) 
codexe, Új Testamentom (V. sz.). Fejedelmek ajándékai a pápáknak. Aldobrandini 
menyegző, Odysseia-jelenetek Tárgyak a katakombákból.

9. Museo Pio-Clementino (XIV. Kelemen, VI. P ius): Mozaikok, Venus 
(Praxiteles tipus), Szt. Helena sarkophagja, biga, szakállas Bacchus, áldozó 
római, Diskobolosok, célozva dobó fiú, Ganymédest sas ragadja el, görög 
versenyfutó leány, harcoló perzsa, Barberini Hera, Otricoli Zeus, Perikies, 
Apollo Musagetes, Thalia, Polyhymnia. Állatképek. Thanatos, Penelope, Apollon 
Sauroktonos, Amazon, Menander és Poseidipos komédiairók, Alvó Ariadne. 
A fiatal Augustus, Zeus, Hera (V. sz.), táncoló nő, molossus kutyák, Laokoon, 
Apollo Belvedere, Hermes, Meleager, belvederei torzó, L. Cornelius Scipio 
Barbatus kőkoporsója.

10 Museo Chiaramonti: Táncoló nők, Neptunus, Venus-fej. Tiberius, 
Szomorkodó Penelope (relief), római gyermekfejek. Silenfejek.

11. Braccio nuovo: Karyatis, Augustus, Pudicitia, Niobe leánya, Sulla, 
Apoxyomenos, megsebesült, pihenő amazon, Nilus, Pallas Giustiniani, Athleta, 
Doryphoros, Mercurius.

Via Appia, 312 Kr. e. Appius Claudius Caecus; a Porta Capenánál 
kezdődik. 1. Caracalla fürdői (Thermae Antoninianae) 212 Kr. u. Apodyterium, 
tepidarium, caldarium, frigidarium, palaestra, bibliotheca, stadium. 2. SS. Nereo 
ed Achilleo kis templomának belseje ó-keresztény bazilika. 3. Pomponius Hylas 
Columbariuma, loculi, ollae, stukkó és festett képek. A Scipiok sírboltja.
4. Porta S. Sebastiano (P. Appia). 5. Domine quo vadis ? templom. 6. Callixtus 
katakombája. Roma sotteranea. Tudományos felkutatásának legnagyobb érdeme 
G. B. Rossi nevéhez fűződik ( f  1894). Loculi, Cubiculum pontificium, 
arcosolium. Szt Cecilia cubiculuma, Vili. sz. festményekkel. Eusebius (309—11), 
Cornelius (251—3) pápák cubiculuma. Freskók, symbolumok: hal, jó pásztor, 
Jónás, galambok, oransok. 7. Caecilia Metella síremléke (Capo di bove). 
A Campagna: vízvezetékek romjai; olasz fenyők, Horatius pinus ingensei. 
A Strada Militaren át a Via Latinara és Via Appia Nuovara.
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Április 15, kedd.
A Museum Gregoriánom Lateraneuse (1843, XVI. Gergely). Museo 

Profano: Pan hermák, urna kakasviadal képével, táncoló Satyros, Sophokles, 
ebédlőpadló mozaik (opus asarotum). Museo Christiano: ó-keresztény 
sarkophagok symbolikus ábrázolásokkal, felíratok. Athlétákat ábrázoló mozaikok 
Caracalla thermáiból.

S. Clemente. A IV. sz. végén Clemens pápa (91 — 100) lakóháza helyén. 
Quadriporticus (vestibulum 1090). 1. Felső templom : Atrium (paradisus). Három 
hajó: a bal szélesebb, a nőké, a jobb keskenyebb, a férfiaké. Schola cantorum, 
ambók. Cancellum, ciborium, mozaikok. Roverella síremlék. Cyrillus és 
Methodius kápolnája (Strossmayr 1886.). Masaccio Szt Katalin freskói. 2. Alsó 
templom, a IV. sz. római alapzaton, nagyobb mint a felső, V—IX. sz. freskók. 
Alatta a 3. Mithras szentély: A barlangszerű földalatti templom épségben levő 
mennyezetén 11 nyílás látható.

" Mons Esquilinus. Piazza Vittorio Emanuele hatalmas pálmaerdeje. Horti 
Maccenatis (Esquiliis salubribus Hor.), az Auditorium Maceenatis nem tartozott 
hozzá. Servius fala.

Basilica S.Maria Maggiore. Előtte korinthusi oszlop Constantinus Basilicá- 
jából. Főhajó: ión hymettosi márvány oszlopai. Mennyezet: 1493—8 első  
Amerikából jött arany. A diadalív és főgerenda mozaikjai V. sz., a tribunában 
Torriti-é (1295). Sixtus kápolna (Fontana) V. Sixtus, V. Pius sírjával. Borghese 
kápolna Guidó Reni freskói, V. Pál, VIII. Kelemen sírja. Gunsalvus kard. gót 
síremléke (Giov. Cosmas).

Via Nazionale (1870) Valdens templom, Servius fala, Banca d’ltalia. 
Amerikai prot. Szt. Pál temploma, mozaikok.

Piazza del Quirinale, Dioskurosok Constantinus thermáiból (Monte 
Cavallo), Reale Palazzo del Quirinale XVI. sz., pápák nyaralója volt. Colonna 
kertek.

S. Stefano Rotondo, császárkori macellum alapzatán, az V. sz. épült. 
XV. és XVI. sz. a magyar pálosoké volt. Lászai János penitentiarius apostolicus 
sírköve. Vértanú-jelenetek XVI. és XVII. sz. Mozaikok VII. sz.

Piazza della Navicella. Castra Peregrina, centuriones deputati, frumen- 
tarii. Pál apóst. (Ap. Csel. 28, 16.)

S. Giovanni e Paolo, V. sz. Apsisa XII. sz. Alsó temploma római 
magánház, a legenda szerint Julianus Apostata császár két magasrangú 
udvari hivatalnokának, Jánosnak és Pálnak a palotája: tablinum, fürdő, 
triclinium, cella vinaria amphorákkal, pogány és keresztény tárgyú festmények, 
legrégibb vértanú kép. Oratorium V. sz.

Forum Boarium környéke. 1. Kerek templom : Portunium (régi neve Vesta 
templom). 2. S. Maria in Cosmedin, Hercules templom és statio annonae alapzatán 
VI. sz. Mai alakjában XII. sz. Bocca della veritá (fűtőtest egy fürdőhelyiség
ből). Schola cantorum, ambók, opus Alexandrinum XII. s z , opus sectile
VIII. sz. Tabernakulum (Adeodatus 1300). 3 Jón stílusú templom, Mater Matuta 
(régi neve Fortuna Virilis). 4' Casa di Rienzo (Crescentius, XII. sz.). 5. Cloaca 
Maxima torkolata. 6. Ponte Rotto (P. Aemilius 181. Kr. e.)

Velabrum. Janus Quadrifrons. Arcus Argentariorum. Vicus Tuscus.
Pons Fabricius (62. Kr. e.). Ponte de’Quattro Capi. A Tiberis sziget, 

Aesculapius szenthelye, hajó alakú. Theatrum Marcelli, Augusztus Kr. e. 13. 
fogadott fiáról elnevezve, 4000 nézőnek. Porticus Octaviae, 300 oszlopos 
csarnok, közepén Juppiter és Juno temploma. A romjaiból épült a S. Angelo 
in Pescheria templom, dominikánus prédikációk. Innen vonult Coladi Rienzo 
1347. pünkösdjén a Capitoliumra. A régi ghetto, 1556-1887-ig.

Április 16, szerda.
A híres hetipiac a Piazza della Cancellerián és környékén.
Palazzo Cancelleria, 1486—95. a legnemesebb renaissance palota a Colos

seum köveiből; cortile.

3
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Campo di'Fiore, Giordano Bruno szobra. 1600 febr. 17., „a tőle meg
sejtett század“, 1889. Húsz, Wiclif medaillon képei. Reliefek: Bruno tanítása, 
elítéltetése. Ezen a téren, a reggioi bíborosérsektöl bérelt palotában lakott 
1512 januárjától 1514 márciusáig Erdődi Bakócz Tamás nagy kíséretével.

Palazzo Massimi alle Colonne XV. sz„ két cortile, a Fabius Maximusok 
családjáé, címerükben : cunctando restituit.

II Gesú, 1568—75 Vignola és Giac. Della Porta. Mennyezet kép : Jézus 
nevének diadala, Bellarmin sírja, Loyola oltára, Legros márv. csoportja, a hit 
diadala, Luther és Calvin könyvei.

Palazzo Vidoni, Ráfael tervei szerint. Az előtte lévő téren : Abate Luigi, 
„a régi Rómában polgár voltam, most mindenki Abate Luiginek hív. Marforio- 
val és Pasquinoval együtt a finom szatírában örök hírnevet szereztem“, mondja 
a felírása. Madama Lucrezia a társa. Ezen a tájon volt a Porticus Pompeiana. 
Ennek egy csarnokában a Curia Pompeiben gyilkolták meg Julius Caesart 44. 
március 15-én.

Museo Capitolino (alapította IV. Sixtus 1471), Marforio, folyó isten, a 
Pasquino visszavágó társa, Athena V. sz., Sarkophag (Achilles). Haldokló 
gallus, Dionysos-fő, pihenő Satyros (Praxiteles tipus), Zeno mellszobra, 
kerek hajós-oltár, Kentaurusok, megsebesült Amazon, Harpokrates, domború 
müvek Neptunus templomból. Kitűnőségek szobrai: Sophokles, Homeros, fiatal 
barbár, áll. Cicero, áll. Aischylos, Endymion, Perseus és Andromeda, Császár
fejek, Puteal, Pallas, Galambok tál szélén (mozaik): Tabula lliaca, Kapitoliumi 
Venus (Praxiteles tipus), Amor és Psyche.

Palazzo deiConservatori (a Juppiter templom helyén,XV.sz.) gyűjteményei.
a) Szobrok: Kolosszális szobrok töredékei, Fasti moderni, Currus 

triumphalis. Kentaurus-fő, Commodus császár, öreg halász, bárányvivő vén
asszony, Esquilinusi Venus, lovat marcangoló oroszlán, Forma Urbis, Táncoló 
Maenas relief, Amazon-fej, Marsyas, Brutus, a királyüző bronzfeje, Tövis
húzó gyerek, Camillus, Kr. e. VII—V. sz., sírok az Esquilinusról, Fasti 
consulares, Capitoliumi farkas, V. sz Kr. e., Mozaikok

bj Képtár: Romulus és Remus (Rubens), Sz. Petronilla (Guercino), 
Krisztus keresztelése (Tiziano), Velazquez önarcképe, Két költő arcképe (van 
Dyck). Cumaei Sibylla (Domenichino), Magdalena (Tintoretto), Európa elrab
lása (Paolo Veronese).

Piazza Ddle Terme. Fontana: bronz Naiasok, az Aqua Marcia (90 km) 
vize (1900). Diocletianus thermái (305—6), V. Pius Michelangeloval egy részét 
karthauzi kolostorrá alakíttatta. A nagy teremből: S. Maria degli Angeli 
templom (1563—6), később átalakítva; a kereszthajó 90X27 és 28 m. magas.

Museo Nationale Romano déllé Terme. Feliratos pillér: ludi saeculares, 
Minatia Polla, stucco-relief, pihenő ökölvívó, Apolló (Pheidias tipus), Hygieia, 
Charis, Dionysos, térdelő ifjú (görög eredeti), haldokló perzsa, alvó leány, 
Vesta papnők. Diskusdobó törzse. Longobárd sírleletek. Vota privata : emberi 
testrészek, gyomor, nyitott hasüreg.

A Certosa chiostroja Michelangelo tervei szerint. Hera, Arckép-szobrok, 
Acta fratrum Arvalium, tabula Ligurum Baebianorum (Traianus alimenta-ja), 
női fejek, fuvolázó Satyros, Ara Pads

Museo Buoncompagni. Venus márvány trónja, Pihenő Ares, gallus és 
hitvese, alvó Erihys, Ludovisi Juno, Orestes és Elektra, Cyrenei Venus 
(Anadyomene típus), Anzioi leány. Hajórészek a Nemi tóból, gerendák, bronz 
hajóorrok, libanyak alakú kapcsok A syriai Hadad (napisten)szobra és a 
Janiculuson talált syriai szentély háromszögű oltára.

Április 17, csütörtök.
Quartiere Ludovisi. (Horti Sallustiani) Piazza, Via Sallustiana, nymphaeum. 

Palazzo Margherita. Piazza Barberini: Fontana del Tritoné (Bernini), Palazzo 
Barberini (Maderna, Bernini).

Piazza Mónié Citorio, 'Camera dei Deputati (homlokzata Bernini), 
óbeliszk (VII. sz. Kr. e. Psammetich).

Hadrianeum (Neptunus templom), Ant. Pius 145. Kr. e., börze.
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Pantheon. Kr. e. 27 M. Agrippa. Mai alakjában Hadrianus idejéből; 
>809. óta keresztyén templom. Porticusa mennyezetének ércgerendáiból a Szt. 
Péter főoltárának oszlopai (Vili. Orbán 1632: quod non fecerunt barbari, 
fecerunt Barberini, Pasquino). Antik ajtók. A kupola magassága és átmérője 
is 43'4 m, a világító nyílás átmérője 9 m. Ráfael és II. Viktor Emánuel sírja.

S. Maria Sopra Minerva, egyetlen régi gótstilusú templom ; Fra Sisto és 
Ristoro dominikánusok, XIII. sz. Caraffa kápolna, Filippo Lippi freskói. Aquinói 
Tamás diadala az eretnekeken. Torquemada sírja. Durandus püsp sírja (XIII. sz.), 
Michelangelo Krisztusa. Fra Angelico sírfelirata. A kolostorban székelt az 
inquisitio, Galilei pőre.

Piazza Navona (Circo Agonale), Domitianus stádiuma helyén. Bernini 
kútja, négy világrész főfolyói, a Duna szobra. S. Ágnese (Borromini).

S. Maria della Pace, Ráfael Sibyllái, Bramante chiostroja.
Palazzo Braschi, Pasquino (Menelaos Patroklos holttestével), 1501. a 

régi szatíra költészet folytatója és fejetlen, tehát felismerhetetlen mivoltában 
felelős szerzője azoknak a szatíráknak és csipkelődő epigrammoknak, melyeket 
ismeretlen kezek rá és környékére akasztanak.

Basilica S. Pietro in Vaticano, Caligula, Nero cirkusza helyén, „égő 
fáklyák“, pereuntibus addita ludibria (Tac. Annál. XV. 44). N. Konstantin 326. 
emelt Péter apostol sirján templomot. 800. karácsonykor N. Károly koronázása 
római császárrá. V. Miklós kezdte 1452-ben, latin kereszt; II. Julius alatt 
Bramante 1505 görög kereszt (a Pantheon a Constantinus Basilicán), végre
III. Pál alatt 1547—64 Michelangelo az újításokat elvetette, Bramante alap
rajzát egyszerűsítette és kisebbítette, a kupolát kívül csúcsosodó alakúvá 
tervezte. Homlokzata és a hosszú hajó Maderna műve 1606—29. 1626 november 
18-án avatta fel Vili. Orbán. Befejezője Bernini 1629—69 a colonnataval. 
„A kereszténység legnagyobb és művészi jelentőségét tekintve, legkiválóbb 
temploma. A világ legmonumentálisabb hatású épülete.“ 1. Porticus: a Pápa 
loggiája, Naviceila (Giotto), Porta argentea (Ant. Filarete 1439—45.) és 
Porta santa. 2. Főhajó, kupola, tribuna: Péter ap. szobra V. sz ; kupola 
123'4 m. magas, átmérője 42 m. Tu es Petrus stb. Veronika szobra és 
loggiája. Tabernákulum, Bernini a Pantheon bronzából. Altäre papale. Con
fessio, VI. Pius (Canova). Cathedra Petri (Bernini), VIII. Orbán (Bernini), 
III. Pál (Guigl. della Porta) síremlékei. 3. A jobb oldalhajó: Toskánai Matild 
(Bernini), Pieta (Michelangelo, 25 éves), IV. Sixtus síremléke, XIII. Gergely, 
a naptárjavító. Cappella Gregoriana (Michelangelo terve szerint). XIII. Kelemen 
síremléke, a pápa alakja, a két oroszlán (Canova). 4 A bal oldalhajó és a 
sekrestye. I. Leo oltárán: Atilla Róma előtt (Algardi reliefje 1648.). Magyar 
gyóntatószék, Lászai János, a gyulafehérvári renaissance-kápolna építtetője 
(1519—1523), Faludi Ferenc, 1741—1746. A sekrestye helyén állott Szt. 
István királyunk temploma: S. Stefano Degli Ungheri, a hozzávaló kolostorral 
magyar zarándokok számára; ebben a zarándokházban szállt meg 1596 októ
berében 8 napra Szenczi Molnár Albert is, aki római tartózkodásáról azt 
jegyezte fel naplójába: „igen sok az ereklye és az indulgentia“ A XVIII. sz. 
végén bontották le. Melozzo da Forli muzsikáló angyalai, Giotto képei. 
Cappella Clementina 1592—1605., VII. Pius síremléke (Thorwaldsen), VIII. 
Innocentius (Pollaiuolo).

Hogy az épület méreteinek nagyságáról teljes képet nyerjünk, felmentünk 
a kupolába. Fejedelmi látogatók emléktáblái: II. József, Ferenc Ferdinánd. 
A templom tetejétől még 94 m. magas a kupola. Körséta a kupola karzatán 
46 m. magasságban. Fel a lanternáig a kupola kettős fala között. Kilátás: a 
Vatikán épülettömege, kertje, a város, a campagna a hegyektől a tengerig.

Bernini (1629) a homlokzatra jobbról-balról tornyot is tervezett, az 
egyik el is készült, de az alapozás gyengesége miatt le kellett bontani, a 
másikat meg sem kezdték. Ehhez a toronyhoz fűződik a következő magyar 
vonatkozású monda: 1674 nagyszombatján Kopeczky Mihály késmárki diák 
a Szt. Péter templom tornyában ébredt. Csodás módon jutott oda. Nagyon 
kívánkozott az örök városba és, mert azt hallotta, hogy husvétkor a harangok 
Rómába vándorolnak, felszökött a toronyba, odakötözte magát az öreg harang 
nyelvéhez. Egyszerre nagy rázkódást érzett, eszméletét vesztette és csak akkor

3*
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tért magához, mikor a Szt. Péter templom sekrestyése felébresztette. Ott
maradt, a csoda miatt kardinálisok vették pártfogásukba és szépen boldogult.

Porta S. Paolo (Ostiensis). Monte testaccio. Protestáns temető. Cestius, 
tribunus plebis et VII. vir epulonum, piramisa Kr. e. 12. 37 m. magas.

S. Paolo fuori le mura. Előtte, a Tiberis felől, monolith simpion-gránit 
oszlopokkal ragyogó csarnok. A IV. sz. templom az 1823. tűzvész után régi 
pompájában a legnemesebb anyagból megújítva. 120 X  60 m, 23 m. magas, 
öt hajó. Ilyenek lehettek építészeti pompájukkal a régi Basilicák és Porticusok. 
A diadalív mozaikja V. sz. Tabernakulum 1293. A tribuna mozaikja XIII sz. 
A pápák medaillon képei. Chiostro XIII. sz. gazdag mozaik díszítésű, sokszor 
csavart, kettős oszlopok.

Április 18, nagypéntek.
Fontana déllé Tartarughe 1585, Taddeo Landini, az acqua Felice vize.
Palazzo Farnese, Ant. Sangallo és Michelangelo a Colosseum és Marcellus 

színház köveiből. „Felejthetetlen nemes arányok“. Loggiája a Tiberis felől 
Giac. della Portától.

S. Salvatore in Onda, a XV. sz.-ban a magyar pálosoké.
Ponte Sisto, IV. Sixtus 1474 (Pons Valentiniani helyén).
Palazzo Corsini, Galleria Nazionale: Colonna arckép (Bronzino), A szent 

család (Fra Bartolomeo), Maria Magdalena (Piero di Casimo), Madonna (Murillo).
Villa Farnesina, Chigi 1509—11. (Cimere: Si si no no), Psyche története, 

Ráfael tervei szerint (Giulio Romano, Francesco Penni). Galatea (Ráfael), 
mennyezet: csillagos ég (Baldassare Peruzzi).

Palazzo Doria, befejeztette Széchi Dénes esztergomi prímás, kardi
nális, aki mint legátus natus 1454. Rómában lakott III. Calixtus választása 
alkalmából. Szép pálmafás cortileje Valvasoritól 1690. Galleria: Claude 
Lorrain tájképek, A malom, Velasquez: X. Innocentius, Rondinelli: Madonna, 
Tiziano : Salome, Ráfael: Velencei tudósok.

Corso Umberto I. (Via Lata, Saepta Julia) Pal. Sciarra Colonna XVII. sz., 
Pal. Chigi XVI. sz., Goethe lakása 1786.

Piazza del Popolo, II. Seti obeliszkje XII. sz. Kr. e., 36'4 ni. 1. S. Maria 
del Popolo XV. sz. Rovere kápolna Pinturicchio pásztoraival. Capella 
Chigi, Ráfael terve s z .; mozaikok. A chorusban Pinturicchio mennyezet
képe. Basso és Sforza kardinális síremléke (Sansovino). Színes üveg
ablakok 1509. A mellette levő Augustinus kolostorban lakott Luther 4 hétig 
1510-ben. 2. Porta del Popolo (1562) a P. Flaminia helyén. Ezen vonult be ünne
pélyesen Hunyadi János Zsigmond királlyal 1433, Bakócz Tamás 1512, 
Pázmány Péter 1632-ben.

Pincio (Horti Luculli helyén) 1809—14-ig Valadier műépítész; La 
passeggiata.

Villa Umberto I. (volt Borghese XVII. sz.).Casino. Borghese-gyűjtemény. 
Szobrok: Pallas torzó (Athene Parthenos), Venus (Canova), Parittyával célzó 
Dávid (Bernini), Apolló és Daphne (Bernini), madárral játszó gyermek, 
Aeneas és Anchises (Bernini 15 éves korában), táncoló Satyros. — 
Képek: Krisztus temetése (Ráfael), Madonna (Lor. di Credi), Szent család 
(Sodorna), Szt István (Francia), Diana nimfáival (Domenichino), Circe (Dosso 
Dossi), Bersaglio de’ dei (Perin del Vaga), Danae (Correggio), Égi és földi 
szerelem, Vénus és Ámor, Szt Domonkos (Tiziano), Madonna (Lor. Lotto). 
A Villa, Victor Hugo, Goethe-emlék, Piazza Siena, Giardino del Lago.

Cairoli testvérek szobra. Villa Medici, Galilei börtöne 1630—33. Gra- 
dinata della Trinita de’Monti (1721—5), Piazza di Spagna, la Barcaccia 
(Bernini) az Aqua Virgo (20 km) vízével.

Lamentatio és miserere a Lateranban.

Április 19, szombat.
Fontanone dell’acqua Felice (V. Sixtus 20 km. 1585—1587). Dorn. Fontana, 

a Mózes-szobor Prospero Bresciano-tól. S. Bernardo-templom, a Diocletianus
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^hermáinak kupolás sarokterméből átalakítva. Via Venti Settembre, Porta Pia 
(Michelangelo tervei szerint), 1870, szept. 20. Castro Praetoria, Tiberius 
10,000 praetorianus számára építtette. Magyar történeti intézet (Istituto 
Ungherese), Fraknói Vilmos püspök alapítása kutató tudósok számára.

Porta S. Lorenzo (Tiburtina), az Aqua Julia, Tepula és Marcia hármas 
csövét vezeti át az út felett. Cola di Rienzo itt verte vissza a bárók táma
dását a Nagy Lajos adta magyar lovasokkal és szerezte meg a „világ fővárosá
nak szabadságát“.

Kirándulás Villa Adrianába és Tivoliba.
Úton: Via Tiburtina, Bagni: Aquae Albulae, olajfaerdő.
Villa Adriana: Hadrianus nyaralója, híres helyek, épületek nemes 

anyagból való mása. Teatro greco (görög szavalat Aischylos Persai-ból), 
Poikile, Bibliotheca, Tempe völgye, Triclinium, Oecus, a császári palota, 
Basilica, Cryptoporticus, stadion, therma, Canopus völgye.

Tivoli: Sibylla-templom, vízesések: Traforo Gregoriano (1826—1835), 
Grotta di Nettuno, Grotta déllé Sirene.

Április 20, husvétvasárnap.
Séta a városon át a Vaticánig. Domenica di Resurrezione (Programma 

musicale) a S. Pietroban. S. Onofrio-kolostor, Tasso tölgye.
Passeggiata Margherita (Gianicolo), Garibaldi szobra. Acqua Paola, 

(Aqua Traiana 50 km.; Fontana és Maderna 1612). S. Pietro in Montorio, 
Tempietto, Bramante 1494—1502.

Kirándulás az albanoi hegyekbe. Villanyossal: a Via Appia Nuova, Via 
Appia antica, Albano, Ariccia, Genzano.

Séta: Lago di Nemi (Lacus Nemorensis, Diana-kultusz, Artemisiutn 
Nemorense (vízgyógyintézet), votivumok). Palazzo Cesarini, Ariccia, három ív
soros viadukt (59 ni. magas), régiskedő stílusú síremlék, öt csonka kúp kocka 
alapzaton, (etruszk, Aruns Tarquinius, Horatiusok és Curiatiusok), Albano, 
Galleria di sopra (örökzöld tölgyek), Lago di Albano, Alba Longa helye a 
keleti parton, Monte Cavo (Mons Albanus), a kolostor helyén állt Juppiter 
L^tiaris temploma, Feriae Latinae. Castel Gandolfo, pápák nyaraló palotája 
(VIII. Orbán, Maderna), Galleria di sotto, Albano.

Április 21, húsvéthétfő.
S. Pietro in Vincoli, V. sz., Péter apostol láncának őrzésére. II. Julius 

pápa síremléke: Mózes, Lea, Rakhel.
Career Mamertinus (S. Giuseppe de’ Falegnami): robur, tullianum. Catilina 

cinkosai. Jugurtha, Véreingetorix; Péter apostol (S. Pietro in Carcere).
Mons Palatínus. Roma quadrata. Köztársaság idején magánházak. 

A császárok tették „palotássá“. Domus Tiberiana; Domus Liviae, falfest
mények. Magna Mater temploma (191. Kr. e.). Casa Romuli, kerek alapzaton. 
A palatínus régi (390. Kr. e.), nagy, négyszögletes kövekből álló falrészlete. 
Cryptoporticus. Domus Augustiana, tablinum (aula regia), lararium, basilica, 
peristylium, triclinium, nymphaeum. Stadium. Domus Steptimii Severi (Belve
dere).

A Natalé di Roma (2677) ünnepségei: a Piazza del Popolotól a 
Corson, Piazza Venezián át fascista felvonulás a Campidogliora.

Porta Maggiore, a Via Praenestina és V. Labicana felett az Aqua 
Claudia (67 km.) ive, rajta az Anio novus (93 km ). Aurelianus alakította át 
kapuvá. Eurysaces kenyérgyáros (pistor et redemptor) síremléke. Tempio di 
Minerva Medica (le Galluzze), nymphaeum.

Búcsúzás Rómától.
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Nápoly.
O dolce Napoli,
O suol beato.

Canzonetta Napoletana.
„Wenn man in Rom gern studieren mag,, 
so will man hier nur leben“.

Goethe, Ital. Reise, 16. März 1787.
Április 22, kedd.
Castel Nuovo, XIII. sz., az Anjou és Aragóniái ház székhelye. Itt nevel

kedett Aragóniái Beatrix, Mátyás felesége. Itt ünnepelték fényes vendéglátással 
1476 szeptemberében azt a magyar követséget, amely Beatrixért, a meny
asszonyért jött. Aragóniái I. Alfonz, Beatrix nagyatyja diadalkapuja (1453—70), 
első renaissance emlék, mely az antik építészetet tudatosan és híven utánozza 
két ív egymásfölött. Teatro San Carlo. Galleria Umberto I. Palazzo Reale 
(Fontana 1600. tervei szerint), S. Francesco di Paolo templom a Pantheon 
utánzata, kiegészítve oszlopcsarnokkal. Lovas szobrok, Canova lovaival. 
Via Roma (1540. Don Pedro de Toledo nyitotta, ezért régebben via Toledo, 
2V* km).

Museo Nazionale (1586. Fontana tervei szerint huszárkaszárnyának épült, 
1616. egyetem, 1790. óta múzeum, 1816. Museo Reale Borbonico). A világ első 
gyűjteménye pompeji régiségei és herculaneumi bronzai által.

Márványszobrok: Pompeji előkelőségek; Eumachiá papnő, a pompeji 
fullones (ványolók) kegyeletéből, Marcus Holconius Rufus, Pompeji polgármes
tere. A herculaneumi Balbus-család, apa és fiú lovon, feleség, leányai. Farnesei 
gladiátor, Aphrodite (Alkamenes típus), Farnesei Hera, Doryphoros. Mozaikok. 
Dioskurides vígjátékjelenete, galambok tálkörül. Orpheus és Eurydike relief, 
Athene-fej (Pheidias-tipus), szakállas Dionysos (Praxiletes után), ülő férfitörzs, 
Aphrodite törzse, Farnese-Hercules (Glykon), holt Amazon, capuai Venus, 
görög relief, Helénát szökteti Paris. Homeros, Euripides, Caracalla. N. Sándor 
az' issosi csatában (mozaik).

Bronzszobrok: L. Caecilius Jucundus, a szellemtelen, avarus et sordidus 
fenerator jellemző arcképe, arckép-Hermes (Grypos), táncoló Satyros, Satyros 
tömlővel (szökőkútról) Silenos, Narcissos (fiatal Dionysos, hallgatódzik), 
lanton játszó Apolló, repülő Nike (felfüggesztésre), pihenő Hermes (Lysippos 
iskolája), Doryphoros-fej (Apollonios műve, Polykleitos után), szakállas- 
Dionysos (Myron típus), Seneca.

Pompeji festmények: Briseis és Achilles, Chiron tanítja Achillest, Zeus 
és Hera menyegzője, Dionysos és az alvó Ariadne, festmények fehér márvány- 
lapon, Medea a gyilkosság előtt, Orestes és Pylades, két férfi és két női 
kentaur.

Használati tárgyak, eszközök Pompejiből. Nagy, délitáliai díszvázák: 
Dárius-váza.

Képgyűjtemény: Correggio: A kis Jézus eljegyzése Szt Katalinnal 
Tizian : Danae, III. Pál, III. Pál Farnese kardinálisokkal, II. Fülöp spanyol herceg.

S. Lucia, Castello deli’Ovo (Megaris, Lucullus villája) XVI. sz. Villa. 
Nazionale, Aquarium (a vele kapcsolatban levő zoológiái állomást 1872—74. 
Dohrn német tudós alapította, elismert kiváló kutatója volt Apáthy Istvánunk 
is). Piedigrotta, Grotta nuova és vecchia (Augustus korából), Vergilius sírjá
nak a helye :

Qui cineres? tumuli haec vestigia: conditur olkn 
lile hie qui cecinit pascua, rura, duces.

Április 23, szerda.
Pompéji, a Kr. u. 63-ban elszenvedett földrengés pusztításaiból még 

fel sem épült teljesen, mikor 79. aug. 24-én a Vezúv kitörése elpusztította. 
A lapilli rétege 2—2V» m., az esővel vegyest esett forró hamué 1—2 m. magas. 
Tudományos feltárását Fiorelli ( f  1896) kezdte 1860-ban. — Muzeum: gipsz
tetemek, szekrény, ajtó, fatörzs, kocsikerék gipszöntéssel kiegészítve.

A Forum környéke: Apollo templom, a csarnok jón oszlopai a 63,. 
földrengés után korinthusira vakolva; hat isten-szobor i  a cellában omphalos.
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Juppiter templom,Juppiter, JunoésMinerva tiszteletével.Eumachia szövetárúháza. 
Forum trianguläre: nagy színház 5000 nézőnek, kis, fedett színház 1500 — 
zenei előadást — hallgatónak. Aesculapius temploma, aforumi Juppiter templom 
romba dőlte után helyettese. Isis templom, purgatorium. Casa del Citarista, 
két átriuma, három peristyliuma A stabiaei thermák, külön férfi és női osztály: 
frigidarium, apodyterium, tepidarium, caldarium. Siricus, pékmester, házának 
jellemző üdvözlő szava: Salve lucrum. Balkónos ház. A Strada di Nola 
thermajában ebédeltünk, játszottunk. Fullonica. L. Caecilius Jucundus bankár 
palotája, itt találták a triptychonokat számadásokkal. Domus Vettiorum 
festményei, márványdiszítése és berendezése eredeti helyükön ; játszó amorettek. 
Casa del Fauno, a táncoló Faun, Nagy Sándor csatája és sok más szép 
mozaik lelőhelye; fala márványutánzat, festménye kevés. Terme del Foro, 
egész insulát foglal el, szép stucco reliefek, az apodyterium fülkéit terracotta 
Atlasok tagolják. A tragikus költő háza, cave canem. Pansa háza, salve. 
Taverna: da fridam pusillum. Herculaneumi kapu, sírok utcája. Diomedes 
villája, pincéjében 18 asszony és gyermek holttestére akadtak.

Nápolyban : Piazza del Mercato, halpiac. Masaniello halász felkelése 
(1622) a spanyolok ellen. Az utolsó Hohenstauf, Konradin lefejezése (1268.), 
szobra a S Maria del Carmine templomban. Spanyol típusú, lapos tetejű 
házak. Porto.

Április 24, csütörtök.
Capri, Grotta azúrra, Marina grande.
Nápolyban: Piazza dei Marliri, Colon na de’ Martin', Victoria, négy 

oroszlán a nápolyiak négy nagy felkelését jelzi a Bourbonok ellen. Strada di 
Chiaia. Castel Capuano, XIII. sz. királyi palota : itt született Aragóniái Beatrix. 
A XVI. sz. óta, most is törvényszék, la Vicaria. Porta Capuana, XVI. sz. egyik 
legszebb renaissance kapuja (Giuliano da Maiano).

Április 25, péntek.
Duomodi S. Gennaro. Síremlékek: l.CaroIo Martello Hungáriáé Regi, ne 

debito sine honore iacerent ossa ; 2. Andreae Pannoniaeregis Ioannae uxoris dolo 
laqueo necato ne regis corpus insepultum sepultumve facinus posteris rema- 
neret. Szt Januárius — csodatevő vérével a Vezúv tüze ellen ad oltalmat — 
kápolnája. Santa Restituta, csúcsíves bazilika Apollo-templom helyén, annak a 
korinthusi oszlopaival.

Kirándulás a Vezuvra. Puglianoból a Cook-Vezuvvonatjával részben 
kopár, összerepedezett, az 1858—99-ig terjedő időben ömlött lávafolyók között, 
részben buján növő, üde vegetáció között kanyarogva, az Osservatorio Eremo 
(608 m.) mellett, a Stazione inferiore-ig (754 m. magasságban) 8 km. az út. 
A drótkötél-vasút 920 m. hosszúságban, 1175 m. magasra, k ő -é s  hamumezőn 
visz. A kráter szélének a magassága 1200 m. körül, átmérője 640 —720 m., 
mélysége 160 m. A meredek oldalfalon kanyarogva le a fenekére, ahol középen 
körülbelül 60 m. magas, folyton növekvő hamukúpból tör elő bömbölve, fújtatva, 
dohogva a füst, a gőz és mennydörgésszerű földalatti robajtól, ropogástól 
megelőzve, a hamu- és apró kőeső. A kráter fenekén néhány hetes, néhány napos 
lávaömléseken járunk és a hamukúp tövénél, közelünkben, amennyire a hőség 
oda enged, buzog elő, hömpölyög a vörösen izzó láva. Van dolga annak a két 
embernek, aki a kráter fenekén egyébként kéngyűjtéssel foglalkozik, hogy a 
szokásos ricordot, az izzó lávába nyomott soldokat elkészítse.

Április 26, szombat.
Strada Nuova di Posilippo 1812—1823. épült, 1821-ben a laibachi 

kongresszustól a nápolyi lázadás elnyomására küldött osztrák csapatban 
szolgáló magyar utászok fejezték be. Capo Coroglio, Nisida (Nesis), kialudt 
kráter. Brutus és Cassius itt szervezte az összeesküvést Caesar ellen. Caesar 
meggyilkolása után itt látogatja meg Cicero Brutust, Pozzuoli (Puteoli).



40

Kelettel való kereskedelem. Pál apostol 62-ben hat napot tölt itt. Golfo di 
Pozzuoii, Campi Phlegraei, 13 kráter: Monte nuovo 139 m., 1538. szept. 30. 
keletkezett. Baia („Nullus in őrbe sinus Baiis praelucet amoenis“. Horatius.) 
Cap Miseno, ingenti mole sepulcrum (Vergilius).

Búcsú Nápolytól.

Hosszú, hazafelé való utunkat pihenésül Velencében szakítottuk meg 
(Április 27, vasárnap). A Canale Granden végig újabb, meglepőbb gyönyörű
ségeken legel a szemünk. Szállásunk a Lidon és csak este, villanyfénynél, 
gyönyörködünk a világ legszebb szalonjában, a Piazzán s kerülünk bele a 
Merceria forgatagába. Másnap délelőtt még csak annyi időnk, hogy nappal 
is szétnézzünk a Piazzetán, a Piazzán s belülről is megcsodáljuk a S. Marcot 
és  avval a hittel s óhajtással sietünk hazafelé: jövőre — a rivederci

Dr. Kliment Jenői
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Alapszabályok.

I. fejezet.

1. §. Az egyesület címe: „A Budapesti Evangélikus Gimnázium Volt 
Növendékeinek Egyesülete“.

Székhelye: Budapest.
Pecsétje a körkörösen írott cím, középen 1923. évszámmal.
Hivatalos nyelve: magyar.
Működési területe: Magyarország.
2. §. Az egyesület célja: a budapesti ág. ev. hitvallású gimnázium 

tanárai, barátai és volt tanítványai között a gimnázium révén kifejlődött össze- 
tartozandóság ápolása és a gimnáziumi, valamint az avval kapcsolatos célok 
előmozdítása.

3. §. Az egyesület célját tagjainak vállvetett működésével, a rendel
kezésre álló alapítványok és a tagok útján eszközölt befizetések felhasználásával 
valósítja meg.

II. fejezet.

4. §. Az egyesület tagjai: alapító, rendes, pártoló és tiszteletbeli tagok
az alapítótag egyszersmindenkorra 5 drb. 20 koronás aranyat vagy

annak a fizetés napjának megfelelő ellenértékét,
a rendes tag évenként előre 3 drb. aranykoronának a fizetés napjának 

megfelelő ellenértékét,
a pártoló tag évenként előre 1 drb. aranykoronának a fizetés napjának 

megfelelő ellenértékét fizeti az egylet pénztárába.
Tiszteletbeli tag fizetés teljesítésére kötelezve nincs.
5. §. Alapító és rendes tagul felvehető a gimnáziumnak minden fedd

hetetlen életű volt tanulója, avagy olyan szülő, kinek gyermekei vagy hozzá
tartozói a gimnáziumot látogatták vagy látogatják

Minden más feddhetetlen életű nő, vagy férfi pártoló tag lehet.
Ezek a tagok csak magyar állampolgárok lehetnek és felvételük oly- 

képen történik, hogy két tag ajánlatával ellátott belépési nyilatkozat 8 napon 
át az egyesület hivatalos helyiségében kifüggesztendő és a 8 nap elteltével a 
választmány szavazása alá bocsátandó. A szavazás titkos, három nemleges 
szavazat feltétlenül kizár.

6. §. Tiszteletbeli tagok a gimnázium tanárai és olyan egyének, akiket 
a választmány ilyeneknek megválaszt.

7. §. Az alapító, rendes és tiszteletbeli tagok az egylet ügyeire vonat
kozólag indítványozó, — a közgyűlésen egyszersmind határozó szavazattal és 
úgy cselekvő, mint szenvedő választóképességgel bírnak; a közgyűlésen 
magukat más meghatalmazott tag által képviseltethetik; az egylet vagyonát az 
egylet céljaival összeférőleg használhatják, az egylet feloszlása esetében pedig 
annak reájuk eső részét természetben vagy pénzbeli kárpótlásban igényelhetik.

Kötelességük az egylet pénztárába az alapszabályszerű, illetve a minden
kori közgyűlés által megállapított tagdíjat külön felszólítás nélkül befizetni.

8. §. A tagság megszűnik: 1. halál, 2. kilépés, 3. törlés, 4. kizárás által.
Azon tag, aki az egyesületből való kilépését bejelentette, az év végéig

járó tagsági díjat a kilépés dacára is befizetni tartozik és előre befize
tett díjait vissza nem, követelheti.
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Azon tag, aki tagdíj fizetési kötelezettségének felszólítás ellenére eleget 
nem tett, a választmánynak szótöbbséggel hozott határozata folytán a tagok 
sorából törlendő.

A választmány szótöbbséggel hozott határozattal kizárhatja azon tagokat, 
akik az egyesület célja ellen vétenek, avagy megbotránkoztató magaviseletét 
tanúsítanak

A törlés és kizárás tárgyában hozott választmányi határozatokat az 
érdekelteknek ajánlott levélben keli kézbesíteni, akik ezen határozat ellen a 
kézbesítést követő naptól számított 15 napon belül a következő rendes köz
gyűléshez fellebbezéssel élhetnek.

Ha a határozat az érdekelt tagnak a megadott címen kézbesíthető nem 
volna, úgy az jogerősnek tekinthető.

III. fejezet.

9. §• Az egyesület intéző szervei: a közgyűlés, a választmány, a szám- 
vizsgáló bizottság és a tisztikar.

10. §. A közgyűlés a cselekvőképes tagok összességének képviselete 
és az egyesület egyetemes legfőbb szerve. A közgyűlés rendes és rendkívüli.

A rendes közgyűlés az egyesület hivatalos közlönyében közzétett és a 
gimnázium épületében kifüggesztett meghívó útján évenként egyszer, június 
hónapban hívandó össze.

Rendkívüli közgyűlést a választmány, avagy 50 alapító, rendes vagy 
pártoló tag kérésére az elnök haladéktalanul összehívni köteles.

A közgyűlésen az összes tagok megjelenhetnek, tanácskozási, szavazati, 
aktív és passzív választói joggal azonban csupán az alapító, rendes és 
tiszteletbeli tagok bírnak.

A tanácskozás az elnök, avagy más tagok által tett indítványok alapján 
a tagok egyenként való felszólalása által mindaddig történik, amíg felszólaló 
jelentkezik, amikor is az elnök a vitát bezárja és az indítványt szavazás 
alá bocsátja.

A szavazás nyílt, hacsak a közgyűlés többsége nem kíván titkos 
szavazást, amely esetben az írásban és szavazatszedök útján történik.

11. § A közgyűlés általában véve határozatképes, ha azon a meg
jelenésre jogosított összes cselekvőképes tagok legalább egyharmada jelen 
van. A határozatok általános szótöbbséggel hozatnak.

Azon közgyűlési határozatok érvényességéhez, amelyek az alapszabályok 
módosítását, más egyesületbe való beolvadást (fúzió), valamint az egyesület 
feloszlását és ez esetben az egyesületi vagyon hovafordítását tárgyazzák, 
legalább a tagok */s részének hozzájárulása szükséges.

Ha a szabályszerűen egybehívott, bármely tárgyú közgyűlésen a tagok 
határozatképes számban meg nem jelennének, úgy 30 napon belül újabb 
közgyűlés hívandó össze, amely a megjelentek számára való tekintet nélkül 
határozatképes.

12. §. A közgyűlés hatásköréhez tartozik:
1. a tisztikar, választmány és a számvizsgáló bizottság tagjainak és 

póttagjainak egy évi időtartamra való megválasztása;
2. a költségvetés és zárszámadás letárgyalása, a felelős számadók 

részére a felmentvény megadása és az egyesület vagyoni ügyeiben a végső 
fokon való határozat;

3. a választmány hatáskörét meghaladó fontosabb szerződések és 
különösen az egyesületi vagyon állagát érintő egyéb jogügyletek elhatáro
zása és jóváhagyása;

4. a választmány megfellebbezett határozatainak felülbírálása;
5. a tagok indítványainak tárgyalása;
6. alapszabályok módosítása;
7. feloszlás és ez esetben a vagyon hovaforditása tárgyában való 

határozathozatal;
8. más egyesülettel való egyesülés (fúzió) elhatározása.
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A közgyűlésről jegyzőkönyv vezetendő, amely a közgyűlésen résztvett 
tagok felsorolását és a közgyűlés lényeges mozzanatait tartalmazza.

A jegyzőkönyvet az elnök, a jegyző és az elnök által a közgyűlésen 
felkért két jegyzőkönyvhitelesítö írják alá.

13. §. A választmány az egylet tisztviselőiből és legalább 20, de leg
feljebb 30 megválasztott és a mindenkori tanári kar által egy évi időtartamra 
kiküldött 3, választás alá nem eső tagból áll.

A rendes közgyűlés a tisztviselőket és a választás alá eső választmányi 
tagokat együttesen a legközelebbi rendes közgyűlésig folyó időszakra szótöbb
séggel választja meg

A rendes közgyűlésen 10 választmányi póttag is választandó, akik 
szükség esetén a választmány által, a rájuk esett szavazatok sorrendjében 
hivatnak be.

A választmány üléseit negyedévenként egyszer és valahányszor legalább 
két választmányi tag kívánja, az elnök, vagy akadályoztatása esetén az általa 
kijelölt alelnök a választmányba tartozók egyénenként való értesítése útján 
hívja össze.

A választmány ülése határozatképes, ha a hivatalbóli és választott tagok 
összességének legalább egyharmada jelen van.

A választmány az egyletnek minden egyenesen hozzá utasított, valamint 
egyéb, a közgyűlésnek fenn nem tartott ügyeiben az alapszabályok és a 
közgyűlési határozatok értelmében felelősség terhe alatt határoz; az egylet 
vagyonát kezeli; az egyleti tisztviselők működését ellenőrzi; az alapszabályok 
megtartása felett őrködik; működéséről a közgyűlésnek számot ad és annak 
úgy a lefolyt év zárszámadását, mint a következő év költségvetését bemutatja; 
saját kebeléből, avagy tagok bevonásával a szükséghez képest bizottságokat 
létesít, amelyekre teendői egyrészét átruházhatja.

A választmány határozatai eilen 15 napon belül a közgyűléshez fellebbe
zésnek van helye.

A választmány utalványozási joga legfeljebb 1000 aranykorona 
erejéig terjedhet.

A választmány üléseiről jegyzőköny veendő fel, amelyet az elnök és az 
elnök által felkért jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyvhitelesítő ír alá.

14. §. A számvizsgáló bizottság 3 tagból áll és a közgyűlés által 1 évi 
időtartamra választatik.

Feladata az egyesületi vagyon kezelésének felülvizsgálata. Tagjai 
megbízásuk időtartama alatt a választmánynak tagjai nem lehetnek és egyleti 
tisztséget be nem tölthetnek.

A számvizsgáló bizottság tagjai megbízatásuk időtartama alatt a pénz
kezelést bármikor megvizsgálhatják, a számadási év lezártával pedig az évi 
zárszámadást és a pénzkezelésre vonatkozó okmányokat, naplókat és egyéb 
iratokat részletesen megvizsgálni és vizsgálataik eredményéről a közgyűlésnek 
írásban jelentést tenni tartoznak.

Amennyiben évközben észlelnek valamely szabálytalanságot, azt az 
elnökségnek, fontosabb esetekben pedig a külön összehívandó rendkívüli 
közgyűlésnek bejelenteni kötelesek.

15. §. Az egyesület tisztikara az elnökből társelnökökből, alelnökökből, 
jegyzőkből, pénztárosokból, ellenőrökből és gondnokból áll.

Az elnök a közgyűlés és a választmány ülését összehívja, üléseiken 
elnököl, szavazategyenlőség esetében döntő szavazattal bír; az egyletet ható
ságok és harmadik személyek irányában képviseli; az egylet irományait, 
pénztárát és egyéb vagyonát bármikor megvizsgálhatja és általában az egylet 
érdekei felett őrködik. Az elnök utalványozási joga legfeljebb 200 arany
korona erejéig terjed.

Az elnököt akadályoztatása esetén az általa kijelölt sorrendben a társ
elnökök és alelnökök egyike helyettesíti, minek során az illetőt mindenben az 
elnök jogai és kötelességei illetik meg.

Az elnök, a társelnökök és az alelnökök alkotják az elnökséget, amely a 
választmány teendőit előkészíti és az elnököt teendőiben támogatja.

A társelnökök száma 3, az alelnököké 6.
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A két jegyző vezeti az egylet jegyzőkönyveit és intézi levelezését, úgy
szintén ők szerkesztik az egyesület minden egyéb kiadványát.

A két pénztáros vezeti az egylet könyveit, kezeli a pénzét és pénztár- 
kezelésre alkalmas értékeit, a befizetett dijakat nyugtázzák, azok pontos 
befizetéséről gondoskodnak; '3 hónapon túl terjedő fizetési késedelmet a 
választmánynak bejelentik és a választmány utalványait beváltják. Az egyesület 
kézipénztárában legfeljebb 200 aranykorona összegű pénzt tarthatnak. A pénz
tárosok a vagyonkezelésről rendes okmányolt számadást tartoznak vezetni és 
az egyesületi vagyon és jövedelem kezelése tekintetében teljes anyagi felelős
séggel tartoznak

A gondnok kezeli az egylet egyéb vagyontárgyait.
A két ellenőr feladata a pénztárosok közvetlen ellenőrzésében áll, 

A pénzkezelésért a pénztárossal együtt saját vagyonukkal egyetemlegesen 
felelősek.

A két jegyző és a két pénztáros hatáskörének egymás közötti meg
osztását a választmány határozza meg.

IV. fejezet.

16. §. Azon közgyűlési határozatok, amelyek az alapszabályok módosí
tását, az egyesületnek más egyesületbe való olvadását (fúzió) és az egyesület 
feloszlását és ez esetben vagyonának hováfordítását tárgyazzák, foganatosítás 
előtt jóváhagyás végett a m. kir. Belügyminiszter Úrhoz felterjesztendők.

17. §. Azokban az esetekben, ha az egyesület az alapszabályokban 
előírt célját és eljárását be nem tartja, hatáskörét túllépi, államellenes 
működést fejt ki, a közbiztonság és közrend ellen súlyos vétséget követ el, 
vagy a tagok vagyoni érdekeit veszélyezteti, a m. kir. Belügyminiszter Úr 
ellene vizsgálatot rendelhet el, működését felfüggesztheti és végleg fel is  
oszlathatja



V I.

1. §• A vándordíj elnevezése: a Budapesti Ág. Hitv. Ev. Főgimnázium 
volt növendékeinek jubiláris vándordíja a magyar középiskolák legjobb lawn
tennis csapata részére.

A vándordíj örökös, végleg tehát egy iskola által sem nyerhető el. 
A vándordíj rendezését az alapítók az Evangélikus Főgimnázium tanári karára 
bízzák, melynek azonban jogában áll a versenyek rendezését időlegesen más 
megfelelő testületre ruházni.

Az alapítók kívánatosnak tartják, hogy mindaddig, míg a Budapesti 
Középiskolai Atlétikai Club mostani összetételében fennáll, a verseny rende
zése erre az egyesületre ruháztassék. Amenyiben a rendezéssel megbízott 
testület vagy egyesület elmulasztaná a verseny kellő időben való kiírását, a 
megbízás automatikusan megszűnik s a rendezés joga visszaszáll az Evangélikus 
Főgimnázium tanári karára.

Kívánatos, hogy akár a gimnázium tanári kara, akár a rendezéssel meg
bízott más testület minden esztendőben rendező bizottságot küldjön ki, melynek 
két tagját a gimnázium tanári kara, két tagját a BKAC, vagy más, a közép
iskolák sportjának felügyeletével megbízott hatóság jelöli ki. A rendező bizottság
ban ezenkívül helyet foglal a volt növendékek, vagyis a vándordíj alapítóinak egy 
megbízottja is. A bizottságot kiegészíti az Evangélikus Gimnázium tanári kara 
által felkérendő és a Magyar Országos Lawntennis Szövetség által kiküldendő 
képviselő s a díjért küzdő középiskolák ifjúságának három képviselője, ez 
utóbb említett ifjúsági tagoknak azonban szavazati joguk nincs. Ä három 
ifjúsági képviselő közül az egyiket a díjat védő középiskola ifjúsága küldi ki 
(első ízben az Ev. Főgimnázium ifjúsága), a másodikat azonban minden 
esetben az Ev. Főgimnázium ifjúsága, a harmadikat pedig a megelőző év 
lawntennis-csapat versenye második helyezettjének középiskolája, illetőleg 
első évben a BKAC által kijelölendő iskola.

2. §. Minden e vándordíjra vonatkozó elvi jelentőségű kérdés 
eldöntésére, vagy ezen szabályzat megváltoztatására egy külön bizottság 
hívandó egybe, melynek egyik tagját a gimnázium tanári kara, másik tagját 
a BKAC, vagy annak esetleg helyébe lépő más középiskolai sportfelügyeleti 
hatóság, harmadik tagját pedig a volt növendékek küldik ki. Meghívhatok a 
Magyar Országos Lawntennis Szövetség, valamint a díjat védő középiskola 
képviselői is, akik azonban csak tanácsadóként szerepelnek, de szavazattal 
nem bírnak.

Ezen szabályzatban verseny alatt mindenkor az egész verseny értendő, 
küzdelem alatt az egyes fordulókban két meghatározott középiskola között 
folyó mérkőzések összessége, míg mérkőzés alatt két játékos, illetve két 
pár játéka.

3. §. A vándordíjért folyó versenyben résztvehetnek az összes magyar- 
országi középiskolák, illetve mindazon magyar középiskolák, melyek a BKAC, 
illetve a netalán helyébe lépő más központi sportfelügyeleti hatóság jogköre 
alá tartoznak.

A Budapesti Ágostai Hitvallású Evangélikus
Főgimnázium volt növendékei jubiláris lawntennis

vándordíjának szabályzata:
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4. §. A csapatverseny mérkőzései csak szabadtéri pályán játszhatók, 
semmiesetre sem fedett pályákon. A pályák anyaga : agyag, útkaparék, trahit 
vagy más hasonló lehet, mindenesetre ki vannak zárva gyep, kő, kavics, 
aszfalt, cement vagy más ehhez hasonló anyagokból álló pályák.

5. §. A versenyt tartozik az Evangélikus Főgimnázium, illetve a rende
zéssel megbízott testülettel egyesítve minden esztendőben szeptember 15 éig 
kiírni és azt vagy a BKAC hivatalos sportlapjában vagy más megfelelő módon 
közhírré tenni. A verseny döntő mérkőzéseit legkésőbb a következő év május 
15-éig kell befejezni. (Az 1923/24. évi első kiírásra fenti terminusok nem lévén 
már alkalmazhatók, azok meghatározása a rendező bizottság feladatát fogja 
képezni. A sorsolás a Magyar Országos Lawntennis Szövetség versenyszabályai 
értelmében kiesési rendszer szerint a nevezési zárlat napján, de legkésőbb 
október 15-éig tartandó meg.)

A rendező bizottság határozza meg a nevezések száma szerint szükséges 
egyes fordulók lejátszásának végső terminusát, megállapítván, hogy az első 
fordulóban összekerülő párok mely végső terminusig tartoznak mérkőzésüket 
lejátszani, mely végső terminusig bonyolítandó le a második forduló, stb.,. 
akként, hogy a terminusok megállapítása a döntőnek május 15-éig való 
lejátszását lehetővé tegye. Amennyiben ezen, az egyes fordulókra megállapított 
terminus valamelyik résztvevő hibájából mulasztatnék el, úgy a vele össze
párosított másik iskola tekintendő győztesnek. Amennyiben a terminus be nem 
tartásában mindkét iskolát egyaránt mulasztás terhelné, úgy a további mérkő
zésben való' részvétel jogát mindketten elvesztik és az ellenük a következő 
fordulóra kisorsolt ellenfél küzdelem nélkül győz.

6. §. Minden egyes küzdelem négy egyes és egy páros versenyből áll, 
akként, hogy az egyesben mindkét részről résztvevő két-két játékos az ellenfél 
mindkét egyes játékosával mérkőzik, míg a párosban az iskolák által kijelö
lendő egy-egy pár egy mérkőzést játszik le. Azon iskola, mely ezen öt 
mérkőzésből többet nyert, a küzdelem győztese s jogosult a következő 
fordulóban játszani. Egy játékos egy iskolai év folyamán csak egy középiskola 
színeiben versenyezhet.

Természetszerűleg minden iskola csapatában csakis annak rendes 
tanulója játszhatik.

Minden középiskola tartozik a küzdelemre kijelölt időpont kezdete előtt 
három nappal írásban bejelenteni, úgy ellenfelének, mint a rendező bizottságnak, 
hogy a kérdéses fordulóban kik fogják színeit képviselni és ki lesz a csapat 
kapitánya. Joga van az iskolának két egyes játékosán és a párosban résztvevő 
két játékosán kívül úgy az egyes versenyekre, mint a párosra egy-egy tartalékot 
kijelölni, a forduló megkezdése után a tartalékként megjelölt játékosok azonban 
csak akkor léphetnek a küzdelemben már résztvett játékosok helyébe, ha 
a rendező bizottság igazoltnak látja, hogy az eredetileg kijelölt játékos 
betegség, sérülés, vagy más komoly ok következtében nem vehet részt a 
további játékban.

Már megkezdett mérkőzés folyamán játékos leváltása semmi körülmények 
között sem engedélyezhető.

Az egyes és páros játékokban résztvevők lehetnek ugyanazok, de más- 
inás játékosok is. Minden iskolának joga van minden egyes fordulóban más
más játékosokkal résztvenni.

Minden küzdelem elején az egyes mérkőzések sorrendjét sorsolás útján 
kell kijelölni, akként azonban, hogy a páros verseny a középen, vagyis az 
első két egyes verseny lejátszása után tartassák meg.

7. §. A verseny a Magyar Országos Lawntennis Szövetség mindenkori 
játék- és versenyszabályai szerint bonyolítandó le, ettől való eltérés minden 
körülmények között tilos. Minden mérkőzés három játszmára (setre) megy, 
akként, hogy a győztes az, aki két játszmát nyert, (best of three). Előnyjátszma 
(advantage game) kötelező.

8 §. Szabálytalanság vagy súlyos sportszerűtlenség esetén a rendező 
bizottságnak jogában áll úgy egyes játékosokat, mint egyes iskolák egész 
reprezentatív csapatát is a versenyben való további részvételből kizárni. 
Egyes játékos vagy bizonyos meghatározott időre, vagy esetleg végleg is
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eltiltható az e vándordíjért való versenyekben való részvételtől és az ilyen 
határozatról az illető növendék iskolája hivatalosan értesítendő. Az iskola 
egész csapata csakis az illető iskolai év folyamára zárható ki a versenyből.

9- §• A győztes csapat kapitánya három napon belül írásban tartozik 
bejelenteni az egyes küzdelmek eredményét, valamint a versenyben résztvett 
két csapat tagjainak névsorát a rendező bizottságnak.

10. §. Pályákról, labdákról és más szükséges felszerelési tárgyakról 
más megegyezés hiányában minden egyes küzdelem alkalmából a sorsolásban 
kisebb számot nyert, vagyis a sorsolás sorrendjében elébb álló középiskola 
tartozik gondoskodni. Amennyiben ezt a rendezésre kötelezett iskola elmulasz
taná, vagy a rendező bizottság megállapítaná, hogy a pálya vagy annak 
szükséges tartozékai nem felnek meg a Magyar Országos Lawntennis Szövetség 
határozmányainak, vagy máskülönben azoknak a követelményeknek, melyek a 
verseny sportszerű lebonyolításának előfeltételei és ennek következtében az 
illető küzdelem az erre a fordulóra előírt határnapig nem volna lejátszható, 
úgy a rendezésre kötelezett középiskola ellenfele lép fel a következő fordulóba.

Ugyancsak a sorsolás sorrendjében elébb álló középiskola tartozik leg
később három nappal az előző forduló befejezésére kitűzött határnap után 
érintkezésbe lépni leendő ellenfelével a küzdelem időpontjának és helyének 
megállapítása végett.

11. § A vándordíj a győztes csapat iskolájának a következő tanév 
folyamára birtokába jut és érte az iskola teljes felelősséget vállal.

A vándordíjban győztes csapat iskolája a verseny folyamán színeiben 
résztvett összes játékosok neveit tartalmazó oklevelet nyer. A győztes csapat
ban résztvett összes játékosok mindegyike és a győztes iskola tornatanára 
szintén oklevelet kap és a jövő évi döntő mérkőzés napjáig jogosult kis 
piros-fehér szalagjelvényt viselni. Az alapítók Kötelességüknek tartják és 
kilátásba helyezik, hogy minden esztendőben gondoskodnak arról, hogy a 
győztes középiskolák plakettel vagy más megfelelő emléktárggyal, a győztes 
iskola játékosai és tornatanára pedig lehetőleg éremmel jutalmaztassanak.

A játékosok közül oklevélre és esetleg éremre azonban csak azok 
tarthatnak igényt, kik az iskola színeit legalább két ízben képviselik.

\



V I I .

A Budapesti Ágostai Hitvallású Evangélikus
Főgimnázium volt növendékei jubiláris gyephockey

vándordíjának szabályzata:

1. §. A vándordíj elnevezése: a Budapesti Ágostai Hitvallású Evangélikus 
Főgimnázium volt növendékeinek jubiláris vándordíja a magyar középiskolák 
legjobb gyephockey csapata részére.

A vándordíj örökös, végleg tehát egy iskola által sem nyerhető el. 
A vándordíj rendezését az alapítók az Evangélikus Főgimnázium tanári karára 
bízzák, melynek azonban jogában áll a versenyek rendezését időlegesen más, 
megfelelő testületre ruházni.

Az alapítók kívánatosnak tartják, hogy mindaddig, míg a Budapesti 
Középiskolai Atlétikai Club mostani összetételében fennáll, a verseny rendezése 
erre az egyesületre ruháztassék.

Amennyiben a rendezéssel megbízott testület vagy egyesület elmulasztaná 
a verseny kellő időben való kiírását, a megbízás automatikusan megszűnik 
s a rendezés joga visszaszáll az Evangélikus Főgimnázium tanári karára.

Kívánatos, hogy akár a gimnázium tanári kara, akár a rendezéssel meg
bízott más testület, minden esztendőben rendezőbizottságot küldjön ki, melynek 
két tagját a gimnázium tanári kara, két tagját a BKAC, vagy más, a közép
iskolák sportjának irányításával megbízott hatóság jelöli ki. A rendező bizott
ságban ezenkívül helyet foglal a volt növendékek, vagyis a vándordíj alapítóinak 
egy megbízottja is. A bizottságot kiegészíti az Evangélikus Főgimnázium 
tanári kara állal felkérendő és a Magyar Hockey Szövetség által kiküldendő 
képviselő s a díjért küzdő középiskolák ifjúságának három képviselője, ez 
utóbb említett ifjúsági tagoknak azonban szavazati joguk nincs.

A három ifjúsági képviselő közül az egyiket a díjat védő középiskola 
ifjúsága küldi ki (első ízben az Ev. Főgimnázium ifjúsága), a másodikat azonban 
minden esetben az Ev. Főgimnázium ifjúsága, a harmadikat pedig a megelőző 
év gyephockey csapat versenyének második helyezettjének középiskolája, illető
leg első évben a BKAC által kijelölendő iskola.

2. §. Minden e vándordíjra vonatkozó elvi jelentőségű kérdés eldönté
sére vagy ezen szabályzat megváltoztatására egy külön bizottság hívandó egybe, 
melynek egyik tagját a gimnázium tanári kara, másik tagját a BKAC, vagy 
ennek esetleg helyébe lépő más középiskolai sportfelügyeleti hatóság, harmadik 
tagját pedig a volt növendékek küldik ki.

Meghívható a Magyar Hockey Szövetség, valamint a díjat védő középiskola 
képviselője is, akik azonban csak tanácsadóként szerepelnek, de szavazattal 
nem bírnak.

A Magyar Hockey Szövetség jelenleg alakulóban van és mindaddig, míg 
a megalakulás véglegesen megtörténik, mint legfelsőbb magyar hoki hatóság 
a Magyar Hockey Club választmánya és sportbizottsága tekintendő. Így tehát 
mindenhol, ahol ez a szabályzat a Magyar Hockey Szövetséget említi, ennek 
megalakulásáig a Magyar Hockey Club választmánya és sportbizottsága értendő.

3. §. A vándordíjért folyó versenyben résztvehetnek az összes magyar- 
országi középiskolák, illetve mindazon magyar középiskolák, melyek a BKAC,
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illetve a netalán helyébe lépő más központi sportfelügyeleti hatóság jogköre 
alá tartoznak.

4. §. A versenyt mindenkor legkésőbb a következő év május 15-éig be 
kell fejezni.

A rendező bizottság minden esztendőben a nevezések számának és 
egyéb sportbeli követelményeknek figyelembe vételével határoz, vájjon a 
verseny körmérkőzés vagy kiesési rendszer szerint bonyolítandó-e le. Kívánatos, 
hogy mindaddig, amíg a versenyre nyolc csapatnál több nem nevez, a 
lebonyolítás formája a körmérkőzés legyen s hogy a körmérkőzési rendszer 
mindaddig megtartassák, míg a hockey életfejlettsége lehetővé teszi azt, hogy 
a kiesési rendszer mellett már az első fordulókban a versenyből kiváló közép
iskolai hockey csapatok más mérkőzéseken kellő gyakorlási és tréningalkalmat 
találjanak.

Abból a célból, hogy esetleges nagyobb számú nevezés esetén is, 
ha ez sportszempontból szükségesnek látszik, a körmérkőzés rendszere lehet
séges maradjon, megengedhető, hogy a gyorsabb lebonyolítás érdekében a 
játékszabályokban előírt 40 perces félidők helyett rövidebb, mindenesetre 
azonban legalább 25 perces félidők játszassanak. Külön leszögezendő azonban, 
hogy ez az egyedüli kivétel, amely az ország legfőbb hockey hatóságai által 
elfogadott szabályok alól engedélyezhető.

Esetleg — különösen vidéki csapatok nevezése esetén — felmerülhet 
annak a célszerűsége is, hogy a kiesési és körmérkőzési rendszer bizonyos 
kombinációja alkalmaztassák. Ezért az alapítók teljesen a mindenkori rendező 
bizottság megítélésére bízzák, hogy minden esetben a megfelelő rendszert 
részleteiben megállapítsa, ehhez a megállapításhoz azonban a legfőbb hockey 
hatóság mindenkor meghívandó és az általa kiküldendö közeg szaktanácsai 
figyelembe veendők.

a) Körmérkőzési rendszer. Minden benevezett csapat az összes többi 
benevezett csapat ellen játszik, minden nyert mérkőzésért két pont és minden 
eldöntetlen mérkőzésért egy-egy pont iratik az illető csapat javára.

Azon csapat, mely e számítás szerint a legmagasabb pontszámot éri 
el, tekintendő a vándordíj győztesének. Egyenlő pontszám esetén győztes az 
a csapat, melynek kedvezőbb a gólaránya. Amennyiben a gólarány is egyforma 
lenne, győztes az a csapat, mely több győzelmet aratott, ha ez is egyforma 
lenne, külön újabb döntő mérkőzés tartandó.

Amennyiben valamelyik mérkőzés az egyik csapat hibájából elmaradna, 
illetve diszkvalifikálás, vagy más okból, tehát érvényes játék lejátszása nélkül 
Íratnék a másik csapat javára, úgy a győztesnek tekintendő csapat gólaránya 
3 : 0-al veendő fel a táblázatba.

Mindaddig, míg a vándordíjért nyolc csapatnál több nem küzd, a verseny 
lehetőleg kétfordulós legyen, vagyis minden csapat úgy a tavaszi, mint az 
őszi fordulóban mérkőzik az összes többi csapatokkal. Az egyes fordulók 
időpontjának megállapítása a rendező bizottság kötelessége. A fordulók 
beosztása, illetve az egyes fordulókban egymás ellen kerülő felek sorsolás 
útján állapítandók meg.

b) Kiesési rendszer. A csapatok sorrendje sorsolás szerint állapíttatik 
meg, még pedig akként, hogy a sorsolások megejtésének mikénti módjára és 
a csapatok beosztására mindaddig, míg erre külön országos hockey szabályok 
nem hozatnak, a Magyar Lawntennis Szövetség versenyszabályaiban 
lefektetett módszer az irányadó. Az így megejtett sorsolás és beosztás után 
megállapítandó az egyes fordulók lejátszásának végső terminusa.

Bármely rendszer mellett is a sorsolás, illetve végleges beosztás leg
később szeptember 30-ig történjék meg.

5. §. Egy játékos egy iskolai év folyamán csak egy középiskola színeiben 
versenyezhet, természetszerűleg minden iskola csapatában csakis annak rendes 
tanulója játszhatik.

Minden középiskola tartozik csapatkapitányát kijelölni és ennek nevét 
a rendező bizottsággal, valamint minden mérkőzés előtt az ellenféllel közölni.

Minden mérkőzés előtt az ellenfél kapitányának átadandó a mérkőzésen 
résztvevő játékosok névsora.
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6. §. A verseny a Magyar Hockey Szövetség mindenkori játék- és verseny- 
szabályai szerint bonyolítandó le, ettől való eltérés minden körülmények 
között tilos.

7. §. Szabálytalanság vagy súlyos sportszerűtlenség esetén a rendező 
bizottságnak jogában áll úgy egyes játékosokat, mint egyes iskolák egész 
reprezentatív csapatát is a versenyben való további részvételből kizárni. 
Egyes játékos vagy bizonyos meghatározott időre, vagy esetleg végleg is 
eltiltható az e vándordíjért való versenyekben való részvételtől és az ilyen 
határozatról az illető növendék iskolája hivatalosan értesítendő. Az iskola 
egész csapata csakis az illető iskolai év folyamára zárható ki a versenyből.

8- §• A győztes csapat kapitánya három napon belül írásban tartozik 
bejelenteni a küzdelmek eredményét, valamint a versenyben résztvett két 
csapat tagjainak névsorát a rendező bizottságnak.

9. §. Pályákról, labdákról és más szükséges felszerelési tárgyakról más 
megegyezés hiányában minden egyes küzdelem alkalmából a sorsolásban 
kisebb számot nyert, vagyis a sorsolás sorrendjében elébb álló középiskola 
tartozik gondoskodni. Amennyiben ezt a rendezésre kötelezett iskola elmulasz
taná, vagy a rendező bizottság megállapítaná, hogy a pálya vagy annak szükséges 
tartozékai nem felelnek meg a Magyar Országos Hockey Szövetség határozmá- 
nyainak, vagy máskülönben azoknak a követelményeknek, melyek a verseny 
sportszerű lebonyolításának előfeltételei és ennek következtében az illető 
küzdelem az erre a fordulóra előírt határnapig nem volna lejátszható, úgy a 
rendezésre kötelezett középiskola ellenfele lép fel a következő fordulóba.

Ugyancsak a sorsolás sorrendjében elébb álló középiskola tartozik 
legkésőbb három nappal az előző forduló befejezésére kitűzött határnap után 
érintkezésbe lépni leendő ellenfelével a küzdelem időpontjának és helyének 
megállapítása végett.

Amennyiben a körmérkőzés kétfordulós volna, úgy az egyik fordulóban 
az egyik, a másik fordulóban a másik csapat tartozik a mérkőzés rendezéséről 
gondoskodni.

10. §. A vándordíj a győztes csapat iskolájának a következő tanév 
folyamára birtokába jut és érte az iskola teljes felelősséget vállal.

A vándordíjban győztes csapat iskolája a verseny folyamán színeiben 
résztvett összes játékosok neveit tartalmazó oklevelet nyer. A győztes csapatban 
résztvett játékosok mindegyike és a győztes iskola tornatanára szintén oklevelet 
kap és a jövő évi döntő mérkőzés napjáig jogosult piros-fehér szalagjelvényt 
viselni. Az alapítók kötelességüknek tartják és kilátásba helyezik, hogy minden 
esztendőben gondoskodnak arról, hogy a győztes középiskolák plakettel vagy 
más megfelelő emléktárggyal, a győztes iskola játékosai és tornatanára pedig 
lehetőleg éremmel jutalmaztassanak.

A játékosok közül oklevélre és esetleg éremre azonban csakis azok 
tarthatnak igényt, kik az iskola színeit legalább két ízben képviselik.

11. §. Az 1923/24. iskolaévben a vándordíj a BKAC által kiírt közép
iskolai hockey-bajnokság győztesének jutalmazására fordítandó.
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V i l i .

1. §. A vándordíj elnevezése: a Budapesti Ág. Hitv. Főgimnázium volt 
növendékeinek jubiláris vándordíja a magyar középiskolák legjobb tőrvívó 
csapata részére.

A vándordíj örökös, évenként kiírandó, végleg tehát egyik iskola által 
sem nyerhető el. A vándordíj rendezését az alapítók az Evangélikus Főgimnázium 
tanári karára bízzák, melynek azonban jogában áll a versenyek rendezését 
más megfelelő testületre ruházni időlegesen.

Az alapítók kívánatosnak tartják, hogy mindaddig, míg a Budapesti 
Középiskolai Atlétikai Club mostani összetételében fennáll, a verseny rende
zése erre az egyesületre ruháztassék.

Kívánatos, hogy akár a főgimnázium tanári kara, akár a rendezéssel 
megbízott más testület, minden esztendőben rendező bizottságot küldjön ki, 
melynek két tagját az Evangélikus Főgimnázium tanári kara, két tagját a 
BKAC, vagy más, a középiskolák sportjának felügyeletével megbízott hatóság 
jelöli ki. A rendező bizottságban ezenkívül helyet foglal a volt növendékek, 
vagyis a vándordíj alapítóinak egy megbízottja is. A bizottságot kiegészíti az 
Ev. Főgimnázium tanári kara által felkérendő és a Magyar Vívó Szövetség által 
kiküldendő képviselő s a díjért küzdő középiskolák ifjúságának három kép
viselője, az utóbb említett ifjúsági tagoknak azonban szavazati joguk nincs. 
A három ifjúsági képviselő közül az egyiket a díjat védő középiskola ifjúsága 
küldi ki (első ízben az Evangélikus Főgimnázium ifjúsága), a másodikat azon
ban minden esetben az Ev. Főgimnázium ifjúsága, a harmadikat pedig a 
megelőző év törcsapatversenyének második helyezettjének középiskolája,, 
illetőleg az első évben a BKAC által kijelölendő iskola.

2. §. A vándordíjért folyó versenyben résztvehetnek az összes magyar- 
országi középiskolák, illetve jelenleg mindazon magyar középiskolák, melyek 
a BKAC, illetve a netán helyébe lépő más központi sportfelügyeleti hatóság 
jogköre alá tartoznak.

3. §. A versenyen a Magyar Vivő Szövetség mindenkori szabályai érvé
nyesek, úgy az általános tusszámítási, valamint a csapatversenyre vonatkozó 
feltételeket illetőleg.

Minden a versenyre vonatkozó elvi jelentőségű kérdés eldöntésére 
vagy ezen szabályzat megváltoztatására egy külön bizottság hívandó egybe, 
melynek egyik tagját az Ev. Főgimnázium tanári kara, másik tagját a BKAC, 
vagy ennek esetleg a helyébe lépő más középiskolai sportfelügyeleti hatóság, 
harmadik tagját pedig a volt növendékek, illetve a vándordíj alapítói 
küldik ki.

Meghívhatok a Magyar Vívó Szövetség, valamint a díjat védő közép
iskola képviselői is, akik azonban csak tanácsadóként szerepelnek, de szava
zattal nem bírnak.

4. §. A versenyt tartozik az Ev. Főgimnázium, illetve a rendezéssel meg
bízott testülettel együtt, minden esztendőben december 15-ig kiírni és azt 
vagy a BKAC hivatalos sportlapjában vagy más megfelelő módon közhírré:

A Budapesti Ág. Hitv. Ev. Főgimnázium volt
növendékei által alapított jubiláris tőrvívó
csapatverseny vándordíjának szabályzata.
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lenni. A verseny döntő mérkőzéseit legkésőbb a következő év május 15-ig 
kell megtartani. Az 1923/24. évi első kiírásra fenti terminusok nem lévén már 
alkalmazhatók, azok meghatározása a rendező bizottság feladatát fogja 
képezni.

A versenyen minden, a BKAC felügyeleti hatáskörébe tartozó közép
iskola egy csapatot nevezhet, minden csapat három tagból állhat. A verseny 
terminusa előtt két héttel minden középiskola köteles a csapat három tagját, 
három tartalékát, valamint a csapatkapitányt írásban bejelenteni. Egy vívó 
egy iskolaév folyamán csak egy középiskola színeiben versenyezhet. Termé
szetszerűleg minden iskola csapatában csakis annak rendes tanulója 
vehet részt.

A verseny lebonyolítása.
I. Csak a fővárosi középiskolák nevezése esetén.

a) Ha a nevezések száma nem haladja meg a hatot, úgy a csapatok 
körmérkőzés alakjában bonyolítják le a versenyt.

b) Hat csapatnál több résztvevő esetén a kiesési rendszer szerint lesz 
a verseny lebonyolítandó. Mindkét esetben a Magyar Vívó Szövetség szabályai 
érvényesek.

II. Fővárosi és vidéki középiskolák nevezése esetén.

a) Amennyiben a BKAC a vidéki körzeteket már beosztotta, úgy a 
benevezett vidéki középiskolák körzetek szerint ugyanoly módon bonyolítják 
le a versenyeket, mint a fentebb, a fővárosi középiskolákra vonatkozó 
szabályzat előírja. Ezen körzeti versenyeknek a fővárosi középiskolák verse
nyére meghatározott terminus előtt három héttel kell lebonyolódniok. A kör
zetek győztes csapatai legkésőbb két héttel a fővárosi középiskolák számára 
kiírt versenyterminus előtt a rendező bizottságnak bejelentendők, a csapat 
tagjainak, a tartalékoknak és csapatkapitánynak megnevezésével egyetemben 
és a vidéki győztes csapatok ugyanoly módon vesznek részt a döntő küzde
lemben a fővárosi középiskolai csapatokkal egyetemben, miként a középiskolák 
csapatai résztvesznek, ha csak fővárosi középiskolák neveztek be a 
versenyre.

b) Amennyiben a BKAC a vidéki körzeteket még nem alakította volna 
meg, úgy a'vidéki középiskolák bejelentett csapatai a fővárosi középiskolák 
benevezett csapataival egyetemben ugyanoly módon vesznek részt a verseny
ben, mint a fővárosi középiskolák csapatai az esetben, ha csak a fővárosi 
középiskolák neveztek be a versenyre.

5. §. Szabálytalanságok, vagy súlyos sportszerűtlenségek elbírálására és 
büntetésére a Magyar Vívó Szövetség szabályai érvényesek azzal, hogy a 
Magyar Vívó Szövetség intéző és fegyelmi bizottságának hatáskörét a minden
kori rendező bizottság gyakorolja A rendező bizottság ezirányú ítélkezései 
úgy a csapat, vagy annak egyes tagjai ellen az illető középiskolák igazgató
ságával közlendők.

6. §. A verseny színhelyének megállapításáról, annak sportszerű lebonyo
lításáról, a mérkőzések sorrendjének megállapításáról, az esetleges sorsolá
sokról, a benevezett csapatoknak ezirányú értesítéséről a rendező bizottság 
tartozik gondoskodni, mindenkor a Magyar Vívó Szövetség szabályainak 
szem előtt tartásával.

7. §. A vándordíj a győztes csapat iskolájának a következő tanév folyamára 
birtokába jut és érte az iskola teljes felelősséget vállal. A vándordíjban győz
tes csapat iskolája a verseny folyamán színeiben résztvett összes versenyzők 
nevét tartalmazó oklevelet nyer.

A győztes csapatban résztvett azon versenyzők, akik a csapat mérkő
zésében legalább két mérkőzésben résztvettek és a győztes iskola tornatanára 
szintén oklevelet kap s a következő év döntő mérkőzése napjáig más közép
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iskolai kard- és tőrvivóversenyen pla^ztronjuk balkarjára rávarrott kis piros
fehér színű szalagot jogosult viselni.

Az alapítók kötelességüknek tartják és kilátásba helyezik, hogy minden 
esztendőben gondoskodnak arról, hogy a győztes középiskolát plakettel vagy 
más megfelelő emléktárggyal, a győztes iskolák versenyzői és tornatanára 
pedig lehetőleg éremmel jutalmaztassanak. A versenyzők közül esetleg éremre 
azonban csak azok tarthatnak igényt, akik a csapatmérkőzésben legalább két 
mérkőzésben résztvettek.

8. §. Minden vitás kérdésben a rendező bizottság dönt, a Magyar Vívó 
Szövetség szabályainak szem előtt tartásával.

Amennyiben a rendezéssel megbízott testület vagy egyesület elmulasztaná 
a versenynek kellő időben való kiírását, a megbízás automatikusan megszűnik 
és a rendezés joga visszaszáll az Evangélikus Főgimnázium tanári karára-



IX .

A Budapesti Ágostai Hitvallású Evangélikus
Főgimnázium volt növendékei jubiláns úszó

vándordíjának szabályzata:

1. §. A vándordíj elnevezése: Budapesti Ágostai Hitvallású Evangélikus 
Főgimnázium volt növendékeinek jubiláris vándordíja a magyar középiskolák 
legjobb úszó csapata részére.

A vándordíj örökös, végleg tehát egy iskola által sem nyerhető el. 
A vándordíj kiírását és megrendezésének ellenőrzését az alapítók az Evangélikus 
Főgimnázium tanári karára bízzák.

Amennyiben a rendezéssel megbízott testület vagy egyesület elmulasztaná 
a verseny kellő időben való kiírását, a vándordíj megrendezésének joga is az 
Evangélikus Főgimnázium tanári karát terheli.

Kívánatos, hogy akár a gimnázium tanári kara, akár a rendezéssel meg
bízott más testület minden esztendőben rendező bizottságot küldjön ki, melynek 
két tagját a gimnázium tanári kara, két tagját a BKAC vagy más, a közép
iskolák sportjának felügyeletével megbízott hatóság jelöli ki. A rendező bizott
ságban ezenkívül helyet foglal a volt növendékek, vagyis a vándordíj alapítóinak 
egy megbízottja is. A bizottságot kiegészíti az Evangélikus Gimnázium tanári 
kara által felkérendő és a Magyar Úszó Szövetség által kiküldendő képviselő 
s a díjért küzdő középiskolák ifjúságának három képviselője, ez utóbb említett 
ifjúsági tagoknak azonban szavazati joguk nincs. A három ifjúsági képviselő 
közül az egyiket a díjat védő középiskola ifjúsága küldi ki (első ízben az 
Evangélikus Főgimnázium ifjúsága), a másodikat azonban minden esetben az 
Evangélikus Főgimnázium ifjúsága, a harmadikat pedig a megelőző évben a 
védő után legtöbb pontszámot elért középiskola, illetőleg első évben a BKAC 
által kijelölendő iskola.

2. §. Minden e vándordíjra vonatkozó elvi jelentőségű kérdés eldön
tésére, vagy ezen szabályzat megváltoztatására egy külön bizottság hívandó 
egybe, melynek egyik tagját a gimnázium tanári kara, másik tagját a BKAC, 
vagy annak esetleg helyébe lépő más középiskolai sportfelügyeleti hatóság, 
harmadik tagját pedig a volt növendékek küldik ki. Meghívható sí Magyar 
Úszó Szövetség, valamint a díjat védő középiskola képviselője is, akik azonban 
csak tanácsadóként szerepelnek, de szavazattal nem bírnak.

3. §. A vándordíjért folyó küzdelemben résztvehetnek az összes magyar- 
országi középiskolák, illetve mindazon magyar középiskolák, melyek a BKAC, 
illetve a netalán helyébe lépő más központi sportfelügyeleti hatóság jogköre 
alá tartoznak. Természetszerűleg minden iskola csapatában csakis annak rendes 
tanulója játszhatik.

4. §. A vándordíj versenyfeltételei: a vándordíj minden évben a mindenkor 
kiírt Magyarország középiskolai úszó és vizipoló bajnokságain kerül eldöntésre, 
mint iskolai pontverseny. Minden első hely 5—5, minden második hely 3—3, 
minden harmadik hely 1 — 1 pontot számít. A vizipolóban a döntőben győztes 
csapat 5, a döntőben vesztes 3, az elődöntőbe került további két csapat 1 — 1 
pontot nyer. A vándordíj egyévi védelmét az az iskola nyeri el, amely a fenti 
pontszámítás alapján az úszóbajnokságokban a legnagyobb pontszámot nyeri. 
Pontszámegyenlöség esetén a jobb helyezések többsége (szóval a több első, 
illetve második helyezés) dönt.
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5. §. A vándordíjas verseny a Magyar Úszó Szövetség mindenkori álta
lános rend- és versenyszabályai szerint bonyolítandó le, ettől való eltérés 
minden körülmények között tilos.

6. §. Szabálytalanság vagy súlyos sportszerűtlenség esetén a rendező 
bizottságnak jogában ál! úgy egyes játékosokat, mint egyes iskolák egész 
reprezentatív csapatát is a versenyben való további részvéteiből kizárni. Egyes 
játékos vagy bizonyos meghatározott időre, vagy esetleg végleg is eltiltható 
az e vándordíjért való versenyekben való részvételtől s az ilyen határozatról 
az illető növendék iskolája hivatalosan értesítendő. Az iskola egész csapata 
csakis az illető iskolai év folyamára zárható ki a versenyből.

7. §. A vándordíj a győztes csapat iskolájának a következő tanév 
folyamára birtokába jut és érte az iskola teljes felelősséget vállal. A vándor
díjban győztes csapat iskolája a verseny folyamán színeiben résztvett összes 
játékosok neveit tartalmazó oklevelet nyer. A győztes csapatban résztvett 
játékosok mindegyike és a győztes iskola tornatanára szintén oklevelet kap 
és a jövő évi döntő mérkőzés napjáig jogosult kis piros-fehér szalagjelvényt 
viselni. Az alapítók kötelességüknek tartják és kilátásba helyezik, hogy minden 
esztendőben gondoskodnak arról, hogy a győztes középiskolák plakettel vagy 
más megfelelő emléktárggyal, a győztes iskola játékosai és tornatanára pedig 
lehetőleg éremmel jutalmaztassanak.

A játékosok közül oklevélre és esetleg éremre azonban csak azok tart
hatnak igényt, kik az iskola színeit legalább két ízben képviselik.
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Tanári testület és az előadott tantárgyak.

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

Dr Bogsch Sándor rendes tanár, IA szépírás, természetrajz, IB földrajz, 
természetrajz, IIB, IIIA és B földrajz, V. természetrajz, heti 18 óra, a IIIA, 
osztály főnöke. A természetrajzi szertár őre, a cserkészcsapat vezetője.

Dr Böhm Dezső rendes tanár az egész éven át szabadságon.
K. Galli Lajos rendes tornatanár, IA és B, 1IIB, 1VA és B, V—Vili. 

torna, heti 18 óra. A Diák Sport Kör elnöke.
Dr Hittrich Ödön rendes tanár, igazgató, VII. görög, heti 5 óra. 

A T. Ö. Á. S. O. E. helyi fiókjának elnöke, egyházkerületi tanfelügyelő, címzetes 
tanker, kir. főigazgató.

Klaniczay Sándor rendes tanár, IIA és B magyar, VI. görögpótló 
irodalom, VII. latin, heti 18 óra, a VII. osztály főnöke Az lfj. Segélyegylet 
könyvtárának kezelője. A tanári értekezleted és az iskolabizottság jegyzője.

Dr Kliment Jenő rendes tanár, IIA latin, V. görög, VIII. latin, görög, 
heti 19 óra, a VIII. osztály főnöke. A class, phil. szertár és a numismatikai 
gyűjtemény őre.

Dr Koch István rendes tanár, IA földrajz, IIIA történelem, V. történelem, 
görögpótló irodalom, VI. és VII történelem, heti 18 óra, az V. osztály főnöke. 
A tört. földrajzi szertár őre.

Kollár Aladár a V. K. Min.-tői beosztott helyettes tanár, HA és IIIA 
mértan, torna, IVB számtan, mértan, VII. fizika, heti 18 óra, a IIA osztály főnöke.

Kovács János rendes tanár, IA magyar, latin, V. latin, heti 17 óra, az 
IA osztály főnöke. Az ifjúsági könyvtár őre.

Dr Kubacska András rendes tanár, IIA földrajz, természetrajz, IIB 
természetrajz, szépírás, IVA és B, VI. természetrajz, heti 17 óra.

Dr Loisch János rendes tanár, IIIB magyar, német, VII. magyar, német 
görögpótló irodalom, heti 17 óra, a IIIB osztály főnöke. Az irodalmi osztály
könyvtár kezelője és a modern irodalmi szertár őre.

Dr Losonczi Zoltán rendes tanár, IIIA német, IVB és V. magyar, 
német, heti 17 óra, a IVB osztály főnöke.

Mikola Sándor rendes tanár, IA és B számtan, mértan, V. matematika, 
heti 17 óra, a fizikai szertár őre. A M. Tud. Akadémia lev. tagja.

Morascher Hugó rendes énektanár, I—IV. ének, heti 8 óra.
Oppel Imre rendes tanár, IIB számtan, mértan, torna, V—VIII. görög

pótló rajz, heti 17 óra, a IIB osztály főnöke. A művészeti rajzszertár őre. 
A Dal- és Zeneegyesület tanárelnöke.

Rátz László rendes tanár, IIIA számtan, IIIB számtan, mértan, VI—VII. 
matematika, heti 15 óra. A főgimnázium tiszteletbeli igazgatója.

Dr Remport Elek IB latin, magyar, szépírás, IIIB latin, heti 18 óra 
az IB osztály főnöke.

Renner János rendes tanár az egész isk. éven át szabadságon.
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Dr Riess Henrik rendes tanár, VI. magyar, német, Vili. magyar, német, 
görögpótló irodalom, heti 17 óra, a VI. osztály főnöke, az Arany János. 
Önképzőkör tanárelnöke.

Dr Serédi Lajos rendgs tanár, IVA és B latin, Vili. filozófia, heti 15 óra.
Sulek József rendes tanár, IIA számtan, IVA számtan, mértan, VIII. 

matematika, fizika, heti 16 óra, a IVA osztály főnöke. A mértani szertár őre.
Dr Szigethy Lajos rendes tanár, IIIB történelem, IVA történelem, 

magyar, IVB és VIII. történelem, heti 16 óra.
Dr Szolár Ferenc rendes tanár, IIIA magyar, latin, heti 10 óra. Az igaz

gatói iroda vezetője.
Dr Tóth Kálmán rendes tanár, IIB latin, VI. latin, görög, heti 16 óra. 

Az Ifjúsági Segélyegylet tanárelnöke, a főgimn. tanári könyvtár őre
Irodai segítség: Ihász József oki. tanár heti 18 órában az igazgatói 

irodában dolgozott.
A változásokra és helyettesítésekre vonatkozó adatok az évi jelentésben 

vannak közölve.
Unitárius tanulóinkat hittanra Bíró Lajos lelkész tanította, a római 

katholikusokat Serfőző József vallástanár oktatta. Izraelita növendékeinket 
Dr Fényes Mór vallásoktatási felügyelő és Dr Schmelczer Izsák vallástanárok 
tanították. *

*
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A főgimnázium tanulóinak névsora.*

Í.A Osztály.
Ágoston György izr., Baldauf Imre ev., Bartl István ev. tm., Basilides 

Tibor r. k., Bán István izr., Blinczinger János ev., Dénes János izr., Feledi; 
Sándor izr., Frank Leo izr., Freund Alfréd ev., Gara György r. k., Göllner 
László ev., Halmos György izr., Hegyi Pál ref., Heinrich Sándor izr., Horvay 
Sándor ev., Horváth Dezső ref., Huszka Gyula ev., Hűvös László izr.. Isteníts 
Vilmos ev. ftm., Jakobovits István r. k., Jung Rezső izr., Kallós György izr., 
Karay Sándor ev., Kende György ref., Kerekes János izr. tm., Klaudinyi 
Béla ev. tm., Komáromy Gyula ev., Konnerth Artur ev., Koricsánszky Árpád 
ev tm., Krumesz György ev., Lénárd Károly Pál ref., Luby Pál ev., Markovits 
Tibor ref , Nuofer Rezső ev., Pécsi Imre ev. tm., Reményi Béla ref., Rimár 
Jenő ev. tm., Rippert Rezső ev., Sárközy György ref., Schöll Károly ev. tm., 
Schwarz Endre ev., Schwarz László Pál r. k., Spádi Miklós izr., Stein Leo 
ev., Sugár József ev., Szalágyi Géza ev., Szász Ernő izr., Szepesy Gyula ev., 
T. Tószeghy Vilmos r. k., Tóth Károly ev. tm., Vogel István izr., Wallaszky 
Dezső ev., Wambera János r. k., Warga Gerzson ref.

Magántanuló : Hanzély Ervin ev.
Évközben kimaradtak: Erdős Ödön ev., Lehner István ev
Összesen: 58.

I.B Osztály.
Bajza Lajos ev. ism., Balogh János ev. tm., Csipkay János ev., Dér 

Miklós ev., Domán Miklós izr., Endrödi György izr., Erdélyszky Zsigmond 
ev. tm., Faragó György ev., Fehér György ev., Feövenyessy Attila ref., Forgács 
Tamás ref. tm., Förstner György r. k., Freund György ref., Gara Tamás izr., 
Greiner Ákos ev., Hager Imre ref., Háncsok Máriusz r. k., Heinrich Alfréd izr.,. 
Hermann Konrád ref., Jakobovits György izr., Jesse István ev. tm., Joob László 
Vilmos ev., Kereszty Géza r. k , Komáromy András ev., Kovács István ref., 
Kovacsovics Tibor ev., Lakner Tibor izr., Láng András r. k., László István izr., 
Lichtenberg Péter angl., Lipcsey Lajos ev., Márkus Endre izr., Molnár Tibor ev., 
D. Nagy László ref., Nussbaum Frigyes ev., Ofner György izr., Pintér György izr., 
Pukánszky Sándor ev., Scharbert Gyula ev., Schmidt Lajos ev., Sczigel Mihály 
ev., Simon István ev., Spielberger Endre izr., Spitz Gábor izr, Sugár Miklós 
ref., Tóth László Aladár ev. tm., Vadász Sándor Miklós izr., Vajda Péter izr., 
Varga K. Ferenc e v , Várkonyi Lajos ev. tm., Vincze Emil ev., Weicz Károly 
ev. ftm., Zsoldos Ferenc izr.

Magántanulók: Hacker János izr., Halmos Imre ref.
Évközben kimaradtak: Henczély László ev., Lukács István ev.
Összesen: 57. *

* R övidítések: ev. - ág. hitv. evangélikus, ref. =  reform átus, unit. =  unitárius, angl. =  
anglikánus, r. k. római katholikus, izr. - izraelita, tm .— tandíjm entes, ftm. =  féltandíjm entes, 
ism ismétlő, önk. ism. =  önként ismétlő.
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II.A Osztály.
Ágoston Imre izr., Bak Leo Tibor ev., Balogh Dénes ev., Berkovics 

Andor izr., Berkovics Fái ref., Binét Imre izr., Biaskovits Aladár ev., Császár 
Andor ref., Csipkay Ferenc ev. tm., Csörsz István ev. ism., Gábor Ferenc izr., 
Glück Géza izr., Gosztonyi György ev., Göndör Tibor izr., Grossmann 
István izr., Hanauer Dezső ev., Hantos Andor izr., Heidelberg Ernő ev., 
Heinrich Ferenc izr., Jakus Mihály ev. tm., Kazár József ev. tm., Kelemen 
Antal izr., Klein Tibor r. k., Kovács Jenő ev. tm., Kövecses Ferenc ev., 
Krajnyák Géza ev. tm., Kürti László ev., Laszgallner Iván ev., Lévai Gáspár r. k., 
Lipcsei László ev., Löwey István ev., Ludmányi Géza r. k., Lukovits László r. k., 
Lukovits Pál r. k., Mehmed László r. k., Mendelsohn György ev., Milch Endre 
izr., Molnár Iván ref., Nötel Rudolf ev., Reisz Vilmos ev.. Reményi Endre 
ref. ism., Rosenfeld Endre izr., Rumpelles János ev., Scheiber László ref., 
Schwarz István izr., Sebestyén György izr., Síkos Aladár ev., Szalay István 
r. k., Székely Endre izr., Szilágyi Zoltán r. k., Szolár István ev., Thein Tibor 
r. k., Törzs László izr., Vajda László ev., Valentik Győző ev. tm., Verderits 
Kálmán ev., Winkler György izr.

Magántanulók : gróf Ambrózy György ev., Blaskovics Elemér ev., Csipkay 
György ev., Neuwirth János izr.

Évközben kimaradtak: Breitner Hugó izr., Liszhyai László ev., Skerlák 
József r. k. ism.

Ö sszesen: 64.

II. B Osztály.
Abel György izr., Adler György izr., Bauer Zoltán izr., Berényi György izr., 

Biedermann Rezső ev. ftm., Déghy Gedeon r. k., Doniony András ev., Fehér 
Tibor r. k., Fiam Gábor ev., Fischer Zoltán izr., Franki György izr., Frenyó 
László ev. tm., Freund György izr., Gerő Pál izr., Herzfelder Pál izr., Holitscher 
Tamás ref., Horn Artur ev., Jakobovits János izr., Katona János ref., Kiss György 
ev., Kleiner József izr., Kováts Sándor r. k., Kramer György izr., Krasznay 
Iván ev., Kreutzer László izr., Lakos Gergely ref., Libohorszky György ev., Lueff 
Elemér r. k. tm., Makláry Tivadar ref. tm., Marosi Béla izr., Mayerhoff 
György izr., Michl Béla László r. k., Oplatka János r. k., Pildner Ottó ev. 
tm., Radnai Béla r. k , Rétfalvy Károly ev., Sasváry György r. k., Scherer 
Dániel ev. tm., Solymossy Sipos Lajos ref., Stern Zoltán izr., Szegő György 
izr., Szentgyörgyi Imre ref., Szőke Imre ev., Verő Ubul ev., Vida Tibor izr., 
Vonbirn István ev., Wambera Henrik r. k., Zagora Sándor ev., Zemplényi 
Andor izr , Zimmermann Frigyes ev. tm.

Magántanuló: Teles Péter Ede ev.
Összesen: 51.

III. A Osztály.
Ádám Ferenc izr., Barth Ferenc izr., Bergl György izr., Boros István 

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

Évközben kimaradt: Böhsl Kelemen ev.
Ö sszesen: 52.



61

IH.B Osztály.

Aczél György ref., Árvái Béla izr., Bányász István r. k., Baranyai Endre 
ev. ftm., Benes Imre ev., Benson Tibor ref. ism., Bozsidarácz Mihály ev., 
Csipkay Sándor ev. tm., Czene Béla ref., Dénes László izr., Dincsér Oszkár r. k., 
Fejes Tamás ev., Franki Rudolf izr., Freund László ev., Gágel János r. k.r 
Gerő György izr., Glosios Tibor izr., Guttmann Dénes izr., Háger Jenő ref. tm., 
Hajdú József e v , Jagyugy Pál ev., Jász Tibor ev., Kadlecsik Imre ev. tm., 
Kenyeres Imre r. k., KinSzky János ev. ftm., Kirschner Ernő ev., Kotányi 
Zsigmond ref., Kusinszky György ev. ism., Láng György izr., Leszl Frigyes r. k., 
Loschitz István izr., Maiéter Béla ev., Minich Géza r. k., Németh Pál ev., 
Oblath György izr., Pálfi Mihály ev., Pongrácz Kamill izr., Robinek Ferenc 
r. k. ism., Scholz László ev. tm., Sehne Sándor ev. tm., Spieler György izr., 
Sugár István izr., Szandtner Egon ev., Stöhr Antal r. k., Thein Pál izr., Törzs 
Miklós izr., Váradi Ferenc ev. tm., Wilhelm György izr., Wollmann Károly 
ev. ism., Zimmermann Gusztáv ev. tm.

Magántanuló: Lóránt Ferenc r. k.
Évközben kimaradt: Nagy Endre ref.
Ö sszesen: 52.

1V.A Osztály.

Alth Guido ev. ftm., Aschenbrenner István ev. fim., Bakó Zoltán ev.r 
Baldauf Ferenc ev., Bállá János izr., Berthelsen Béla ev., Borics Ferenc ev., 
Böhsl Ferenc ev. tm., Breitner János ev., Csörsz Jenő ev., Dinner Rudolf izr., 
Dombi József ev,, Erdély Aurél ref., Fehér László r. k., Forbáth László ref., 
Fritz István r. k., Glatz György ev., Gretzmacher Ferenc ev. tm., Gyuricza 
Béla ev. tm., 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., Polgár 
Endre izr., Radó András ref., Révész György ev., Rohonyi Dezső ,r. k., Russ 
Miklós r. k., Schad Ottó ev. tm., Schäfer István izr., Schmidt Ádám r. k., 
Schneider Árpád r. k., Scholtz István ev., 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: br. Malcomes Albert ev.
Évközben kimaradtak: Farbaky László ev., Paulini Béla ev., Schramm 

Elek r. k.
Meghalt: Heinrich Tivadar izr. -
Összesen : 59.

1V.B Osztály.

Altheim Loránd ev., Bállá Imre ref., Bastir Miklós ref. ism., Beck 
Zoltán izr., Becker Frigyes ev., Bedő István r. k., Bein Károly izr., Berkovits 
György ref, Binder Tibor ev. tm., Birkner Rezső ev., Biró László izr., Dezső 
Kornél ev., Ellinger Emil izr., Farkas Lajos ev., Fazekas Béla ref., Göcze 
Bélaev., Gregor Kálmán ev., Gruber Ferenc r. k., Grüssner Endre r. k., Hecht 
György izr., Hertzka Róbert r. k., Herz Imre izr., Horti Pál izr., Jaeger 
Imre r. k., Kappa! Herbert ev., Kárpáti Imre ev. ftm., Kelen András ev., 
Kemény Károly ev., Kolbenheyer Zoltán ref. tm., Kovács Gábor ref., Kozák 
Andor r. k., Krieshaber Endre ref., Laszgallner Guido ev., Lehner László ev.,. 
Milch Miklós izr., Németh Zoltán ref., Neumann Miklós izr., Oláh György ref., 
Prepelicay Béla ev., Révész László ev., Schmiedek Andor izr. ism., Schmitz. 
Bruno r. k., O. Schwarz János izr., Szász László izr., Szász Sándor izr.,
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Székely György izr., Szilágyi István r. k., Szöllősi György ref., Torbágyi 
Tibor r. k., Várnai Gábor izr., Vas Ferenc ref., Vázsonyi István r. k., Velvárt 
László izr., Vörös László ev., Wack Frigyes r. k,

Magántanuló: Lukács-Lessner Edith ev.
Évközben kimaradtak: Dóczi János izr, Hőnek István r. k. isin. 
Ö sszesen: 58.

V. Osztály.
Bahil Jenő ev., Balázs Olivér ref., Balázs Péter ev., Baldauf Ernő ev., 

Blatniczky Jenő ev., Brachfeld Péter r. k., Bukovinszky László ev. ism., Csaba 
Gyula ev., Csernák Emil ev. tm., Csohány János ref., Facsinay László ev. tm., 
Farkas László ref., Fellner József r. k., Fischer György ev., Fort Ferenc ev., 
Gágel Béla r. k., Gál József ev., Gerle György ev,, Gosztonyi Lajos ev., 
Haberfeld György izr., Hauss Frigyes ev., Kallina Géza r. k., Kerbolt Gyula ev., 
Kircsánszky Kálmán ref., Kiss Lajos ev. ftm., Kiinger Endre r. k., Kolozs 
József ev. ftm.. Kovács László ref., Lázár Gyula ev., Liedemann János ev. tm., 
Ludmányi Sándor r. k., Mangu Árpád ref. ftm., Marer Lajos ev., Mauthner 
Ferenc r. k., Minnich Sándor r. k., Nádas György ref., Nevelős Ágost r. k. ftm., 
Palágyi Pál ref., Páll Andor ref. tm., Pfeiffer Ede ev , Rohringer Endre ev. ism., 
Rossner Lajos ev., Saufnauer Ottó ev., Saupe Gusztáv ev., Sugár Ferenc ev., 
Szabó Gyula ref., Szente Andor izr., Szép Sándor ref., Szigeti István ev., 
Szkalos Éndre ev., Sztehlo Gábor ev., Torbágyi József r. k. ftm., Urbanovics 
Olivér r. k., Váhl Ferenc izr., Valentik Zoltán ev., Váradi Tibor izr., Verbovszky 
Zoltán ev., Vörös Rezső ev. tm., Weisz Géza ref.

Magántanuló: Marx Ferenc r. k.
Évközben kimaradt: Nagy József ref.
Összesen: 61.

VI. Osztály.
Bacher Pál izr., Balló György izr., Benedek Imre izr., Bognár Károly 

ev. tm., Bognár László izr., Bosnyák György izr., Bosnyák Pál izr., Broszmann 
Ernő r. k. tm., Cservenka Andor r. k. ftm., br. Dániel Tibor rk., Dénes György 
izr., Dénes Imre izr., Dombi Miklós ev., Donát Pál izr., Farkas Antal ref. ftm.,
Ferenc Béla ref. tm,, Forgács Andor izr. tm., Freund Pál izr., Gabnai Pál ev.,
Gönczi István izr. tm., Györkös Pál ev. tm., Heller Gábor ref., Heinrich 
Sándor izr., Herzfelder Andor izr., Hoff György izr., Janovitz Ottó izr., 
Jávornyik István ev., Kecskés János ref., Kemény Alfréd ev. tm., Kepes Imre
izr. ftm., Kovács Jenő r. k., Krieszhaber Frigyes ev. ism., Lobi Dezső izr.,
Magyar Sándor ref., Mayer László r. k., Molnár György ref., Nagy Pál izr., 
Nits László ref., Nötel Vilmos ev., Ókány-Schwarz Vilmos izr., Oplatka 
György r. k., Perényi László izr., Pfeiffer Elek ev. tm., Pildner György 
ev. tm., Polgár János ev., Rásó Dénes ev., Rettmann Wolfgang ev. tm., 
Schlarp Gusztáv ev. tm., Schmitz Ervin r. k., Schreyer János izr., Steiner 
László izr., Szollás László ev., Sztupjár Andor ev., Tomcsányi Tamás ev., 
Unger János izr., Vidor Antal izr., Wellmann György ev., Wellmann Imre ev.

Ö sszesen: 58.

VII. Osztály.
Andaházy László ev., Báré Rudolf r. k., Beermann Ernő izr., Berkovits 

György izr., 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., Éarkas Imre izr., Farkas Sándor ref. ism., 
Freund Endre ev., Halácsy Endre r. k. tm., Hentschel Hellmut ev., Hoff Pál 
izr., Kallós Ernő r. k., Kanitz István izr., Kanitz János ref., Károlyi Árpád ev., 
Kellner Érnő ev , Kovács Endre izr., Kullmann Lajos ev., Kunszke László
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ev. tm., Lakner György izr., Mérei Pál ref., Mittler Hugó izr., Nagy László ref., 
Németh Ödön ev., Németh Sándor ev., Peslhy István ev. ism., Peti Zoltán 
ref tm., Pikier Endre izr., Piri Lajos ev. tm., Polónyi György izr., Posch 
Aladár ev. tm., Rácz György izr., Schamburg Andor izr., Síkos Sándor ev., 
Steiner Lajos ev., Steinhardt József izr., Szőllösi Tibor izr., Thein Alfréd ref., 
Tibor György ref., Unger Béla r. k., Vázsonyi György r. k , Weisz Miklós izr., 
Weisz Tibor izr., Wiesner László izr.

Magántanulók: gr. Bethlen Gábor ref., Petri Endre ref., Pásztor István izr.
Évközben kimaradtak: Kappanyos László ev., Zisek Lajos ev.
Ö sszesen: 57.

VIII. Osztály.

Bankó Emil ev., Barna Tibor izr., Bartsch Ödön ev., Baumann Tivadar ev., 
Budai-Goldberger Miklós izr., Deutsch Antal izr., Domány Ferenc izr., Domony 
János r. k., Engel György izr., Fábri Pál izr., Freitag János ev. tm., Friedrich 
Tibor ev., Frisch Imre izr., Fuchs György ref., Halász Tibor ev., Hegedűs 
István ev., Hoff Miklós izr., Holitscher Géza ev., Hugyecz Géza ev., Karácson 
László ref., Kardos Béla ref. tm., Kepes György izr., Kovács Ákos ev., Mezei 
László Tamás ref., Muncz László ev., Nemes László izr., Neumann Mihály izr., 
Orbán Ferenc ref., Perényi Miklós izr., Petőcz Zsigmond ev., Polacsek Pál izr., 
Polgár Andor izr., Rajner Vilmos ev., Rédl Endre ref., Reimann Sándor izr., 
Szántó László izr., Szilasi István ref. tm., Szili Mihály ref., Tolnai István ref., 
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.

Magántanulók: Elek Pál izr., Kallós Albert ref., Kaszás Gyula ref., 
Szalka János izr., Tornai Ferenc izr.

Évközben kilépett: Nagy Endre ref.
Meghalt: Horváth Vilmos ev. m. tan.
Összesen: 54.
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XIV.

TUDNIVALÓK.

I. Az 1924—25. tanévre vonatkozó beiratások június 27., 28. és 30. 
napjain lesznek. Az I. osztályba és más intézetből bármely osztályba iratkozó 
tanulók kötelesek keresztlevelet, illetőleg születési anyakönyvi kivonatot, 
iskolai, oltási és ha 12-ik évüket betöltötték, újraoltási bizonyítványt bemutatni.

Az I. osztályba jelentkező tanulók felvételi vizsgát tesznek, ennek 
írásbeli része június 23-án d. u. 3 órakor lesz, a szóbeli pedig június 24-én 
d. u. 3 órakor. A felvételi vizsga dija 68,000 K. A részletes tudnivalók a hirdető- 
táblán olvashatók.

A beírást következő rendben tartjuk: 
únius 27. 8—10-ig 1. oszt., 10—12-ig 11. oszt.

június 28. 8—10-ig III—IV. oszt., 10—12-ig V—VI. oszt. 
únius 30. 8—10-ig VII—VIII. oszt., 10— 1-ig I—VI. oszt.

Augusztus 30-án 8 órakor tartjuk a javító vizsgákat, szeptember 1-én a 
pótló- és magánvizsgálatokat; 2-án és 3-án, amennyiben még hely marad, beíra- 
tás lesz az I—VIII. osztályokba.

A bányakerületi javító- és pótló érettségi vizsgálatok ez év folyamán a 
mi főgimnáziumunkban fognak megtartatni. Szeptember 3., 4. és 5-én lesznek 
az érettségi írásbeliek, szeptember 6-án pedig a szóbeli érettségi vizsga.

Az új tanévet szeptember 8-án fogjuk megnyitni.
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 
jó ; b) oly nem protestáns tanulók, akik a feltételeknek mindenben megfelel
nek. Ezeknek száma azonban összes számuknak 5°/0-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: egész évre fizetnek — az evangélikus tanulók 1 q, a reformátusok 2 q, a 
római katholikusok 3 q, az izraeliták 5 q búza árát korona értékben ; tőzsdei 
középérték szerint.

A tandíj szeptembertől kezdve négy részletben fizetendő. Beíratási díj 
fejében minden tanuló tartozik a felvétel alkalmával 40,000 koronát fizetni, 
ugyanekkor üzemi pótlék (fűtés, világítás, értesítő stb.) fejében minden tanuló 
170,000 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 Hittrich Ödön.
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