
Így nézett ki a fizika 

szertár 1906-tól 

évtizedeken át. 

Többségében 

tanárjelölteket látunk 

munka közben.

Ez a helyiség ma a 

fizika labor.

A hatvanas-nyolcvanas 

években tanári szoba 

volt. A nagy asztal 

hosszában kettévágva 

a fizika szertár 

végében van 

elhelyezve a 

kilencvenes évek eleje 

óta.



A fizika terem a 

XX. század első 

évtizedeiben

A háttérben 

látható ajtó az 

előző képen 

látható szertárba 

vezetett át (a 

kilencvenes évek 

elején falazták 

be). A tábla és a 

tanári asztal ma is 

használatban van, 

a balra látható 

elektromos 

kapcsolószekrény 

helyén ma a 

médiadoboz 

működik.



Az iskolatörténet egyik 

legszebb, leggazdagabb képe 

1910 körül készült egy tanórán 

a fizika teremben. Feltehetően 

vizsgatanítást látunk, amelyen 

akkoriban viszonylag sok 

tanárjelölt is részt vett.

Ők a két ajtó előtt ülnek.

A tanárjelölt éppen kérdezett 

valamit egy diáktól, aki a 

válaszhoz a fal melletti padból 

felállt. A tanári asztal mellett 

balra Badics Ferenc igazgató 

figyeli az órát.

Ezeken kívül is sok részletet 

érdemes szemügyre venni:

a gázlámpákat, a táblákat és az 

arra felírt képleteket, a 

mennyezethez közeli díszítő 

motívumokat, a ruházatokat, a 

kísérleti eszközöket, stb.



Volf György, Törökbálint szülötte 1875-től 

tanított magyar és német nyelvet és irodalmat 

a mintagimnáziumban. 1890-ben igazgatóvá 

nevezték ki. Közéleti, akadémiai és egyéb 

tudományos munkásságáról a honlap más 

helyén lehet olvasni.

1897. szeptember 13-án, hétfőn reggel fél 

nyolckor ugyanúgy kezdte iskolai 

tevékenységét, mint ahogy ezt hosszú évek 

óta mindig is tette. Reggel nyolc órakor az 

igazgatói irodában váratlanul befejezte életét 

ezen a világon. Halálát szívszélhűdés okozta.

A gyászjelentéséből kiolvasható, hogy két 

nappal később az iskolában végezték el a 

holttest beszentelését, majd a „kerepesi

sírkertben” helyezték örök nyugalomra.



Érettségi találkozó 

1926-ban

Geréb József  

osztályfőnökkel



A gimnázium Mária-

kongregációjának csoportja 

1926-ból vagy 1927-ből. 

Középen dr. Tóth Tihamér 

(1889-1939), az ifjúság nagy 

nevelője, később egyetemi 

tanár, majd veszprémi 

megyéspüspök. Éveken át ő 

vezette a gyakorlóiskola 

csoportot. Korai halála után 

a negyvenes években az 

iskolai cserkészcsapat az ő 

nevét vette fel. Mellette 

jobbra dr. Hóka Imre 

hittanár és Sándor Dénes 

lelkész, az iskola egykori 

(1915-1923) diákja, számos 

költemény szerzője.

Tóth Tihamértól balra 

Pesztalics (Rokonai) József, 

aki később ciszter szerzetes 

lett.



Az 1914-ben 

érettségizett osztály

a húsz éves érettségi 

találkozón 1934-ben.

Középen Geréb 

József  (1895-1921) 

osztályfőnök, tőle 

balra Császár Ernő 

(1911-1937), jobbra 

Demény Dezső 

hitoktató.

Ennek az osztálynak a 

diákjairól 1914-ben 

egyenként készült kép 

a honlapon az 

érettségi tablóknál 

megtalálható.



Újhelyi Sándor iskolai kitüntetése 1950-ből

Természetrajzot és kémiát tanított. Nehéz időszakban (1947-ben) elvállalta az igazgatói 

feladatot, három év elteltével politikai, ideológiai okok miatt eltávolították.



Osztálykirándulás Galyatetőn 1955-ben



Képek az 1958-as 

ballagásról

Az ünnepség ugyan az 

iskola udvarán volt, a 

ballagási menet 

azonban a 

Múzeumkertet is 

értintette.



Különleges tíz éves „érettségi 

találkozó” színhelye volt 1958-

ban az USA és Kanada határa a 

Niagara vízesésnél. Jakó Géza, 

Kotányi Béla és Battenberg

Tibor 1948-ban végeztek a 

gyakorlógimnáziumban, később 

a tengeren túlra, az USA-ba és 

Kanadába kerültek, mint 

menekültek. 1958-ban azonban 

az USA még nem engedte meg a 

menekülteknek, hogy elhagyják 

az Államok területét, így a 

három osztálytárs a két ország 

határán szervezte meg a 

találkozót. A fényképet Jakó

Géza ajándékozta iskolánknak 

ötven évvel később, amikor 

látogatást tett az alma materben. 

Kiemelkedő orvosi pályafutását 

márványtábla hirdeti az épület 

bejáratánál.



Általános iskola negyedik osztály az 1958/59-es tanévben



Iskolánk kórusa

Serényi Emma

vezényletével

a Zeneakadémia

nagytermében 

ad koncertet

1960-ban.



Az iskola 1960 körül a három 

évvel később kezdődött 

emeletráépítés előtt



Lukács Ágnes (1920-2016) 

festőművész iskolánk rajz, 

művészettörténet szakos tanára 

volt 1955-től 1976-ig. Ezt a képet 

a hatvanas évek elején készítette 

egyik tanítványáról, Farkas 

Juditról.



Lukács Ágnes Farkas 

Juditnak a rajzórai 

rejtvényfejtő 

versenyben elért jó 

eredményéért.

1958. II. 10.

Ági néni

(Lukács Ágnes)



Farkas Judit jó 

rajztehetsége már 

gyerekkorától 

megmutatkozott. Ezeket a 

grafikákat első gimnazista 

korában, 1961-ben 

készítette. Balra az iskola 

fűtője, jobbra az egyik 

takarítónő látható.



Nyolcadik osztály az 1962/63-as tanévben a Nemzeti Múzeum lépcsőjén



Ballagás 1963-ban

Az osztály a Szentkirályi utcai 

bejáraton jön be az iskolán 

keresztül az udvarra.

A lányok sorrendben:

Horváth Éva, Zemplén Éva, 

Szalai Klára, Reich Márta, 

Kisbán Andrea, Zajzon Ágnes, 

Weiner Enikő, Borsós Mária, 

Maróth Márta, Németh 

Zsuzsa, Dózsa Éva, 

Hortobágyi Zsuzsa.

Ezen a helyen 2006 óta a 

magyar tanári szoba van, de a 

Szentkirályi utcai kaput –

anélkül, hogy az funkcionálna 

– városképi okok miatt 

meghagyták.



Indul a IV. a osztály 

ballagási menete 

1963-ban

A termekben akkor 

még vaskályhával 

fűtöttek, az ajtók 

sötétre voltak festve, 

a padozatok 

egybefüggő 

rendszert alkottak, a 

folyosókon már 

akkor tablók voltak 

kifüggesztve.



Ballagás

1963. május 8-án



Az 1963. május 8-i 

ballagási ünnepségen

Fehérvári Gyula

igazgató beszédet 

mond.



Diáklányok egy 

osztályteremben 

1964-ben a 

Radnótiban, ahol a 

Trefort utcai

iskolaépület 

harmadik 

emeletének építése 

miatt két éven át 

délutánonként 

folyt a tantás. 

Balról jobbra: 

Moharos Gizella, 

Honffy Éva, 

Lorschy Katalin, 

Szalontai Katalin, 

Varsányi Anikó, 

Balázs Márta, 

Kalocsai Mária, 

Rajki Erzsébet 

láthatók a képen.



Az 1964-es ballagáson 

minden ballagó 

tarisznyájába megkapta 

ezt a Lukács Ágnestől 

származó linómetszetet.



Iskolánk 

ballagási 

ünnepsége 1964-

ben a Radnóti 

Gimnázium 

udvarán



Néhány tanár 1964/65-ben: Solti Jánosné, dr. Szávay Nándor, dr. Vidor Pálné, Révész Gáborné



Ballagás 1967-ben



Ballagás 1967-ben



Ballagási ünnepség a Gólyavárban 1967-ben



A Trefort utca 

1970 körül



Jelvények különböző korokból

1930-as évek

Dátum nélküli jelvény

1958-1960

1961-től



Az 1972-es 

centenáriumi 

ünnepség 

programja 

látható ezen

és a következő 

képen. 



Az ünnepi ülés 

1972. október 7-én, 

szombaton volt, 

ugyanezen a napon 

leplezték le 

Kármán Mór

ma is látható 

emléktábláját

az épületben.

(Néhány méterrel 

odébb és néhány 

lépcsőfokkal 

feljebb, mint ahol 

jelenleg áll.)



1957-től 1991-ig Ságvári Endre 

nevét viselte az iskola, aki

1923-tól nyolc éven át a itt tanult.

Szobra a hatvanas 

évektől az első emelet 

központi részén, abban 

a fülkében állt, ahol 

1993 óta a zászló van 

kitéve.



Az 1972-es 

centenáriumi 

emlékkiállítás egy 

részlete a könyvtárban

Az iskola zászlója a 

falon látható, mint 

kiállított tárgy, de a 

kommunista diktatúra 

évtizedeiben azt 

semmilyen 

alkalommal nem 

használták, a 

pincében tárolták.



Az 1936-ban érettségizett osztály 1976-ban a 40 éves, majd 1991-ben az 55 éves érettségi találkozóra egy kerámiatányérkát 

készíttetett és osztott ki minden öregdiáknak.



Az 1964-ben érettségizett IV. b osztály a húsz éves érettségi találkozón, 

1984-ben. A középső képen Makay Gusztáv tanár úr is látható, aki 1941-től 

1974-ig tanított magyart és franciát iskolánkban, és aki e találkozó után 

néhány hónappal elhunyt.



Az 1938-ban érettségizett osztály 

ötven éves találkozója 1988-ban.

Az első sor jobb szélén a 

nyolcvanhat éves Újhelyi Sándor 

ül, aki 1937-től tanított a mintában, 

1947-től 1950-ig igazgató is volt. 



Székely Tiborné harminchárom éven át 

(1957-1990)  tanított éneket és vezetett 

iskolai kórust a gyakorlóiskolában. A 

Kodály-módszer elismert és elhivatott 

pedagógusa volt. Igényes kórusmunkája 

eredményeként iskolánk általános iskolai 

kórusa rendszeresen fellépett az 

évtizedeken át megrendezett „Éneklő 

ifjúság” koncertjein. Ezt az emléklapot 

az 1989. május 16-i koncerten kapta a 

kórus.



Trefort Ágostonnak négy gyermeke született. 

Utódai közül némelyik generáció már német 

anyanyelvű lett. Ezt a képet – Trefort Ágoston 

1886. december 20-i aláírásával – az ő egyik 

ükunokája, Constance Heuberger Biehr küldte 

Németországból 1993. december 24-én 

iskolánknak.



Az 1944-ben 

érettségizett osztály az 

ötven éves találkozón, 

1994-ben



Az 1961-ben érettségizett IV. a osztály 2021 

novemberében a hatvan éves érettségi találkozón, 

amelyen jelen volt osztályfőnökük, Nagy Erzsi néni 

is, aki egy hónappal később töltötte be századik évét.

Balra lent: az öregdiákok a félemeleten kifüggesztett, 

felújított tablójuk előtt


