NAGY ISTVÁN

A Bonyhádi Öregdiák Szövetség
elsõ korszaka (1936–1946)

A Bonyhádi Öregdiákok Szövetsége1
A Forberger László Konferencián bemutatott elõadásomnak a témája a
BÖSZ-nek mint társadalmi szervezetnek a vizsgálata ebben a korszakban, az
1936-os megalakulástól az 1946-os belügyminiszteri betiltásig. A konferenciakötetben ezt az elõadást még kibõvítettem azokkal a dokumentumokkal,
amelynek alapját a dr. Máté Károly, és dr. Kiss István hagyatéka képezi, illetve azok a dokumentumokkal, amelyeket Schwarcz Tibor korábbi BÖSZ-elnök ezelõtt egy évvel a Bonyhádi Evangélikus Gyûjteményre hagyott megõrzésre. Teszem ezt azért, mert az elmúlt évben sikerült rendszerezni, kronológiai sorrendben állítani ezeket a dokumentumokat, így az érdeklõdõ ifjúság
„eredetiben” olvashatja ezeket az aktákat.

1. A BÖSZ megalakulása
Az elsõ kérdés, amelyre választ kerestem, miért pontosan 1936-ban alakul
meg a BÖSZ, melyek azok a tényezõk, amelyek általában meghatározzák egy
polgári szervezõdés létrejöttét, mennyi az a „kritikus tömeg”, amikor egy
adott társadalmi csoport elkezd szervezõdni, kik lesznek a vezetõi? Fejtegetésemben a következõ tényezõket vizsgáltam:
– struktúra – az iskola tanítási formájának az alakulása – a legmagasabb
szintû iskolai forma, amely kedvez a találkozók szervezésének,
– mennyiségi adat – az érettségizett diákok száma,
– minõségi adat – mikor végeztek azok adiákok, akik majd vezetõ szerepet
vállalnak a BÖSZ vezetésében, szervezésében,
– mobilitás – elsõ érettségi találkozók, elsõ szervezõdési formák.

A szövetséget ilyen névvel jegyezték be 1936-ban, majd 1982-ben amikor újra alakították változott a neve Bonyhádi Öregdiák Szövetségre.
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A struktúra
A struktúrán annak az iskolai formának a kialakulását értem, amely ösztönözte, lehetõvé tette az évfolyamok találkozását, öregdiák-összejövetelek megszervezését. 1870–1906 között az iskola hivatalos formája algimnázium, ami
azt jelenti diákjaink a IV. osztály2 elvégzése után más fõgimnáziumban folytatták tanulmányaikat (pl. Sopronban, 1896 után Szekszárdon az Állami Gimnáziumban), és így ott is érettségiztek. Ez az idõszak nem kedvez az öregdiák találkozók szerevezésének, mert tudjuk egy magasabb iskolai forma elvégzése után (egyetem, gimnázium) találkoznak a legszívesebben a végzõs
diákok3. Az iskola küzdelme az érettségiztetõ rendszer kiépítésére 1891-ben
kezdõdött, amikor Gyalog István igazgató úr elõterjesztette javaslatát az Iskolai Nagybizottságnak, majd Perczel Dezsõ országgyûlési képviselõ a 24 tagú bizottsággal átnyújtotta Csáky Albin közoktatási miniszternek azt a kérelmet, hogy az algimnáziumot fejlesszék fõgimnáziummá. 15 év múlva, 1906ban kezdõdik meg ez a folyamat felmenõ rendszerben, így 1910-ben érettségizik az elsõ osztály a bonyhádi fõgimnáziumban. Ehhez a jogi lépéshez, a
nyolc osztály kiépítéséhez szükséges volt az iskolának a bõvítésére is. Az új
épület szükségszerûségének gondolata 1903-ban vetõdik fel elõször, amikor
nagyszabású adakozással rövid idõ alatt 31.333 koronát sikerül a telek vásárlására elõteremteni, amelyet az esperesség 1906-ban meg is vásárolt. 1907ben kezdték el az építkezést, és 1908 szeptemberében már el is készült az új
iskola, amelynek befogadóképességét nyolc osztályra tervezték. Az 19091910-es tanévben érettségizett az elsõ évfolyam, így megteremtõdött a jogi
és anyagi feltétele az érettségi intézményi rendszerének.

Mennyiségi adat
Az 1910–1936 között szervezett érettségi találkozókat vizsgálva láthatjuk,
hogy az elsõ 10-14 éves találkozóra 1924-ben került sor, tehát 14 évre az elsõ osztály érettségijétõl, majd fokozatosan követik egymást, illetve az idõ
múlásával már 20 és 25 éves találkozóra is sor került. Ennek a folyamatnak
öngerjesztõ hatása is van: az elõdök példája kötelez, illetve egy jól sikerült
osztálytalálkozó után könnyebb újat szervezni. A sokasodó érettségi találkozók, magukkal hozzák az önszervezés, illetve az érdekszövetségbe való tö-
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Az algimnáziumba az elemi népiskola elvégzése után érkeztek a diákok.
Érdekes módon népszerûbbek az érettségi találkozók az egyetemi találkozóknál.
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mörülés gondolatát is. Ezt a számot, amikor egy közösségben megfogalmazódik a „mi” tudat (mi öregdiákok, mi bonyhádi végzõs diákok), és ennek érdekében ez a közösség képes jogilag is lépéseket tenni, szervezõdni, ezt neveztem „kritikus tömegnek.” Ennek a számnak a nagysága, vagyis a tagok
száma majd a legitimációnál, az elfogadásnál, illetve a tagsági díjak gyûjtésénél lesz fontos, hiszen a szervezet fenntarthatósága, mûködése, hatékonysága, megkövetel egy bizonyos létszámot. Az 1910–1935-ös években, a bonyhádi fõgimnáziumban 750 diák érettségizett, tehát ennél a létszámnál merült
fel elõször az érdekszövetség megalakításának gondolata.4

Minõségi adat
Egy zárt közösségben, így az öregdiák szövetségben is, ahol belépési feltételnek számított, hogy valaki az iskolában tanult: „alapító és rendes tag lehet
a bonyhádi gimnáziumnak minden feddhetetlen életû volt tanulója,”5 ugyancsak egy bizonyos idõnek kellett eltelnie, hogy a vezetõk „kitermelõdjenek.”
Schmidt János, a BÖSZ életre hívója 1910-ben az elsõ évfolyammal érettségizik, Koritsánszky Ottó, az elsõ elnök 1896-ban végzi a IV. osztályt, Máté
Károly a budapesti tagozat oly lelkes szervezõje 1914-ben. Ezeket a mozgató erõket nevezem minõségi adatnak, a teljesség igénye nélkül. Az õ szerepükrõl, majd a történések folyamatában lesz szó.

Csak a május-júniusi érettségiket számítottam az adatok hiányában, mert az õszi pótérettségit sokszor nem a gimnáziumban szervezték.
5
A BÖSZ Alapszabályai, 5§.
4
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Mobilitás – a találkozók szervezése
A vizsgált 25 évben 14 találkozót szerveztek, de igazán csak 11 volt érettségi találkozó. Az 1924, 1929 és az 1930-as találkozóra az érettségizõk meghívták a hajdani IV. osztályos iskolatársakat is, akik vagy nem, vagy más iskolában érettségiztek. A 30 és 50 éves találkozók azért érdekesek, mert õk csak
a IV. osztályt végezték az algimnáziumban, ebben az idõszakban még nem lehetett itt érettségizni.
A táblázat értelmezése során felmerül bennünk a kérdés, miért pont ezek
a találkozók valósultak meg? Egyszer kapunk választ az értesítõbõl, „az
1922-ben érettségit tett tanulók a súlyos gazdasági helyzet miatt nem tudtak
10 éves találkozóra jönni,”6 máskor csak találgathatunk. Ilyenkor nagyszerû
osztályfõnök, vagy jó szervezõ készséggel megáldott osztálytárs lehet a kovász, vagy mindkettõ! Ez történhetett az 1914-ben érettségizett osztállyal,
osztályfõnök Hajas Béla, de ebben az osztályban végzett Máté Károly is, a késõbbi BÖSZ-alelnök, vagy az 1896-ban végzett osztállyal, osztályfõnök
Forberger László, de ebben az évfolyamban tanult Koritsánszky Ottó is, az elsõ BÖSZ-elnök.
1930-ban az akkor IV. osztályt végzõ diákok a találkozók szervezésének egy
érdekes formáját honosítják meg (osztályfõnök vitéz Zerinváry János). Írásban
fogadalmat tesznek, hogy 14 év után 1944-ben újra találkoznak majd ezt a fogadalmat érettségikor újra megerõsítik (I–II. melléklet).
Máris eljutottunk 1935-be, az elsõ 25 éves találkozóhoz, amelynek megmaradt a meghívója is (III. melléklet).
Az 1935. június 16-án tartott 25 éves érettségi találkozónak a szervezõje
Schmidt János györkönyi lelkész, és Gerenday (Götz) Ádám szekszárdi polgári iskolai tanár, akik az elsõ évfolyamban, 1910-ben végeztek. Ennek a találkozónak a célja, idézek a meghívóból: „Erre az ünnepélyes alkalomra
egyúttal szeretettel meghívjuk elsõsorban az ugyancsak Bonyhádon ezelõtt
20, 15 és 10 éve érettségit tett öreg-diák társainkat és minden bonyhádi
öregdiákot, hogy megalakítsuk a Bonyhádi Öregdiákok Szövetségét…
Minden bonyhádi volt diák tartsa szent kötelességének, hogy az Öregdiákok
Szövetségének megalakításában részt vegyen”. A meghívásukat 68-an fogadták el, szinte minden évfolyam képviselve volt: 7

Értesítõ 1932-1933. 16.
Értesítõ: 1934–1935. 21-22. tartalmazza a részt vevõ öregdiákok névsorát, foglalkozását
és tartózkodási helyüket.
6
7
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A találkozó programja:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Találkozás fél 9 órakor az intézetben
9 órakor istentisztelet minden felekezet részére
10 órakor közös hálaadás után a tanári kar üdvözlése
és az öreg diákok fogadása
Fél 11 órakor a hõsi halált halt gimnáziumi tanulók emléktáblájának
megkoszorúzása
Kivonulás a bonyhádi hõsi halottak emlékéhez
Az elhunyt tanárok sírjának megkoszorúzása
Fél 12 órakor értekezlet a szövetség megalakulása tárgyában
1 órakor közös ebéd az intézetben
4 órakor tornavizsga
7 órakor az ifjúsági táncmulatság kezdete
Este 8 órakor közös vacsora

A találkozó gazdag programjából, a díszes nyomtatásból és leginkább a 7.
napirendi pontból látszik, nem egy egyszerû 25 éves érettségi találkozóról
van szó, hiszen napirendi pontként tárgyaltak az „Öregdiákok Szövetségének” megalakításáról is. A találkozó programja a továbbiakban azért is fontos,
mert ezeknek a napirendi pontoknak a mintájára szervezik majd meg az elkövetkezõ években a BÖSZ közgyûléseket: a felekezetek szerint megtartott istentiszteletek, a diák és a községi hõsök sírjának, illetve az elhunyt tanárok
sírjának megkoszorúzása, minden elkövetkezõ találkozó napirendi pontja
lesz. A Schmidt-Gerenday által szervezett találkozó tehát megteremtette a
BÖSZ megalakulásának feltételeit8.
1936-ban Koritsánszky Ottó, Erményi János, Haffner Lajos, Beöthy Kálmán, akik 1895/96-ban végezték a IV. osztályt, szervezik a 40 éves találkozójukat! A szervezõbizottság 1936. április 20-án küldi ki elsõ körlevelét:

Értesítõben elõször az 1931–32-es kiadásban találunk utalást a BÖSZ szükségszerûségére, Faik Henrik igazgató írásában: „A bonyhádi öregdiákok szövetsége még nem alakult
meg, de az intézet régi növendékei mindazáltal hûségesen fölkeresik az Alma Matert,
hogy gyermeki ragaszkodásukról s tanítványi hálájukról személyesen is tanúbizonyságot
tegyenek”. (43. o)

8
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Kedves Barátaink!9
Vajon gondoltok-e arra, hogy Isten kegyelmébõl ebben az esztendõben immár
négy évtizedes évfordulóját üljük meg annak, hogy bonyhádi „Alma Mater”-ünk
szárnyra bocsátott bennünket.
Az 1895–96-os tanév végén, az élettel szemben támasztott igényekkel és reményekkel eltelve indultunk el életünk további útján.
Ki, hová került? Mivé lett? Mennyire állotta meg az életküzdelmet? Tíz évvel
ezelõtt megpróbáltunk errõl egymásnak beszámolni. 30 éves találkozásunk óta ismét 10 esztendõ tellett el. Tíz hosszú és küzdelmes esztendõ! E 10 év alatt újból
meggyérült a számunk: nem egy kedves iskolatársunk költözött el azóta is az élõk
sorából. Mi, – a többi vén diák pedig – ballagunk, ballagunk tovább…
Nem ébred fel Bennetek a vágy, hogy újból találkozzunk? Hogy egymás szemébe nézhessünk? Hogy megszorítsuk egymás kezét még egyszer erõsen, férfiasan és
ebbõl az együttlétbõl – régi iskolánk falai között – merítsünk erõt és kitartást a
további életküzdelemhez!
Elhatároztuk, hogy ezidén megrendezzük a 40 éves találkozót Bonyhádon. Június 13-án, szombaton lesz a bonyhádi diákok majálisa. Június 15-én a záróünnepély. Ez az idõpont volna tehát a legalkalmasabb a találkozásra.
Tervünk tehát, hogy június 13-án délelõtt 9 órakor találkoznánk az Erdõs-féle nagyvendéglõben. Innét testületileg vonulnánk a reálgimnáziumba. Üdvözölnénk az életben lévõ volt tanárainkat, Faik igazgató urat, s örökre elköltözött volt
jó tanáraink utódait, a mai tanári kart. Áldoznánk a hõsök emléktáblájánál a
világháborúban elesett diáktársaink emlékének. Azután kivonulnánk a temetõben tanáraink sírjához és Dr. Eibach Kornél volt diáktársunk sírjához. Egy-egy
virágszállal áldoznánk emléküknek.
A találkozási ebéd vagy vacsorára, valamint mindenre vonatkozó részletes
programot válaszotok beérkezése után állapítjuk majd meg.
Arra kérünk Benneteket, szíveskedjetek ügyeiteket úgy rendezni, hogy e találkozón résztvehessetek. Levelünk vétele után pedig, ha csak pár sorban is, azonnal értesítsetek bennünket, hogy a találkozón résztvesztek.
Válaszotokat Koritsánszky Ottó ügyvezetõ igazgató címére (Budapest, VI.
Hegedüs Sándor utca 17.) szíveskedjetek küldeni. A bonyhádi elhelyezésre vonatkozó igényeteket pedig majd Haffner Lajos fõkönyvelõ (Bonyhád) címére szíveskedjetek bejelenteni.
Kedves Barátaink! Bonyhádi Öreg Diáktestvéreink! Vajha visszhangra találna Mindnyájatoknál szeretetteljes meghívásunk.

9
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A viszontlátásig is szeretettel köszöntenek:
Budapest, 1936. évi április hó 20-án.
Beöthy Kálmán Erményi János
Haffner Lajos
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Koritsánszky Ottó

Koritsánszky Ottó ezután Hajas Béla igazgató úrral egyeztet a volt osztálytársak hollétérõl és helyzetérõl. Az archívumban fennmaradt ez a levél, Hajas Béla saját aláírásával és bejegyzésével (IV. melléklet).
Ezután került sor a szervezõk második levelének a kiküldésére 1936. május 24-én.
Kedves Barátaink!10
Utalunk április 20-án kedves Mindnyájatoknak megküldött levelünkre, amelyben a június 13-án megrendezendõ negyven éves találkozóról adunk Nektek hírt.
Örömmel közöljük Veletek, hogy találkozónkat a tervezés szerint megtartjuk. Megállapítottuk, hogy az 1895/96. évben végzett negyven osztálytársunk közül 21-en
életben vagyunk. Egyedül Kollár Elek és Steuermann (Szarvas) Miksa volt kedves osztálytársainknak nem tudtuk elsõ körlevelünket kézbesíteni, mert tartózkodási helyüket felderíteni nem sikerült.
Most már véglegesen közöljük Veletek, hogy 40 éves találkozónk június 13-án,
szombaton lesz. Féltíz órakor fogunk gyülekezni a reálgimnázium IV. osztályában. (Akik már korábban ott lesznek, 9 órakor az Erdõs-féle nagyvendéglõben
jönnek össze, hogy onnét testületileg vonuljunk a reálgimnázium IV. osztályába.)
Életben levõ volt tanárunkat, Faik Henrik igazgató úr Õméltóságát és a mai tanári kart a díszteremben
fogjuk üdvözölni. Majd áldozunk a világháborúban
elesett derék diáktársaink
emlékének. Azután kivonulunk a temetõbe volt tanáraink és Dr. Eibach Kornél
diáktársunk sírjához. Délben közös ebéd lesz.
Arra kérünk Benneteket,
tegyétek félre június 13-ára
mindennapi munkátokat és AZ ERDÕS-FÉLE VENDÉGLÕ, A TALÁLKOZÓK KIINDULÓ
PONTJA
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jöjjetek el lehetõleg kedves családotokkal együtt mindnyájan Bonyhádra negyven
éves találkozónkra.
Viszontlátásig is szeretettel köszöntenek:
Budapest–Bonyhád, 1936. május hó 24-én.
Beöthy Kálmán Erményi János Haffner Lajos
Koritsánszky Ottó
Bonyhád
Budapest, VI.
Hegedüs Sándor u. 17.
A 30 éves találkozó 1936. június 13-án 9.00 órakor kezdõdött Schlitt Gyula
majosi ev. lelkész szolgálatával, majd Tomka Gusztáv hittantanár imájával és
dr. Somogyi István öregdiák köszöntõjével folytatódott. Az ünneplõ közönség
ezután átvonult a hõsi halottak emléktáblájához, ahol a diákok nevében
Keszthelyi Dániel VII. osztályos diák köszöntötte az egybegyûlteket.
Koritsánszky Ottó a végzõs diákok nevében köszöntötte az egybegyûlteket,
majd Faik Henrik nyugalmazott igazgató úr szavai után az öregdiákok átvonultak a díszterembe, megvitatták a felterjesztett alapszabályokat és megalakították a Bonyhádi Öregdiákok Szövetségét.
A szövetség vezetõsége a következõképpen alakult:11
Díszelnökök:

dr. Pesthy Pál ny. igazságügyminiszter (Bp.)
Virág Ferenc pécsi katolikus püspök
Tiszteletbeli elnök:
Faik Henrik ny. gimnáziumi igazgató (Bonyhád)
Tiszteletbeli alelnök:
Gyalog István tanügyi esperes (Kéty)
Elnök:
Koritsánszky Ottó, gyógyszerész (Bp.)
Társelnökök
Tiborcz Benõ római kat. plébános, (Szakály)
Schmidt János ev. lelkész, (Györköny)
Alelnökök:
dr. Halasy Tibor, fõszolgabíró (Vál)
Dr. Moussong Gyula, orvos (Hõgyész)
Dr. Krasznay István, fõszolgabíró (Bonyhád)
Dr. Somogyi István egyetemi rk. tanár (Bp.)
Ügyvezetõ titkár:
Kunszt (Kerényi) Henrik, tanár (Bonyhád)
Jegyzõk:
Erményi János, jegyzõ (Bonyhád)
Gyalog Béla, tanár (Bonyhád)
Pénztáros:
Kéri János, ny. ev. lelkész (Bonyhád)
A számvizsgáló bizottság tagjai:
Halmai Fülöp, ny. telekkönyvezetõ (Bonyhád)

11
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Dr. Blum János, orvos (Bonyhád)
Dr. Schlitt Gyula, ev. lelkész (Majos)
Haffner Lajos, hitelszövetkezeti fõkönyvelõ
(Bonyhád)
Radácsy Ede, banktisztviselõ (Bonyhád)

A vezetõséghez tartozott még a 36 tagú választmányi tag, ebbõl 32 helyet
be is töltöttek.
Választmányi tagok: Bassola Zoltán gimnáziumi tanár (Bp.), dr. Békey Béla bíró (Baja), dr. Béldi Béla országgyûlési képviselõ (Bp.), Binder János állatorvos (Bonyhád), dr. Dimb Jenõ orvos (Nagymányok), Erdõs Pál vendéglõs (Bonyhád), dr. Dobrovich Kálmán körorvos (Simontornya), Dörmer Frigyes ev. lelkész (Varsád), dr. Fleischmann Ottó ügyvéd (Szekszárd), Hajnóczy Zsigmond fõhadnagy (Budapest), Kálmán Farkas ref. lelkész (Gyüd),
dr.Klenner János jegyzõ (Nagyhajmás), Korond Márton banktisztviselõ
(Bonyhád), Koritsánszky Viktor gyógyszerész Budapest, dr. Lehmann István
orvos (Bonyhád), dr. Lõwy Miksa orvos (Bonyhád), dr. Martin György banktisztviselõ (Bp.), vitéz Márki Henrik fõjegyzõ (Gyönk), dr. Máté Károly egyetemi tanár (Bp.), Merész Konrád gimnáziumi tanár (Bonyhád), dr. Nagy Ferenc orvos (Nagykónyi), Örösuri Nándor római katolikus plébános (Vasas),
dr. Schall Kálmán fõorvos (Bonyhád), Schad Gyula nyugalmazott jegyzõ
(Paks), dr. Schreck Ádám orvos (Bonyhád), dr. Schwetz Elemér ügyvéd (Budapest), vitéz dr. Szentlõrinczy Géza orvos (Bátaszék), Tomka Gusztáv
gimnáziumi tanár (Bonyhád), Vámosi Tibor igazgató (Budapest), dr. Vojnits
Aladár fõszolgabíró (Székesfehérvár), Wagner Rezsõ banktisztviselõ (Budapest) és dr. vitéz Zavaros Tibor orvos (Budapest).
A találkozón 126 öregdiák vett részt,12 hivatalosan a szövetség létszáma
136 fõ.
Az öregdiákok által elfogadott Alapszabályt, a Magyar Királyi Belügyminisztérium 1936. december 19-én hagyta jóvá. Ezután Raubitschek Izór bonyhádi könyvkereskedõ 1000 példányban ingyen nyomtatta ki, és minden szövetségi tagnak elküldték. Az Alapszabály egyértelmûen megfogalmazza a
szövetség célját „...a bonyhádi evangélikus reálgimnázium hagyományos
szellemében a vallásosság, a hazaszeretet, a nemzeti kultúra, az „Almamater” padjaiban kifejlõdött barátság és összetartozás ápolása, a gimnázium
diákjainak és az onnan kikerülõ fõiskolai diákságnak erkölcsi és anyagi támo-
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gatása”. Célja továbbá az, hogy a bonyhádi gimnáziumból kikerülõ közéleti
munkásokat az intézet érdekeinek állandó támogatására egy közös szellemi
és erkölcsi kapcsolatba tömörítse és a hála érzését a volt tanítványok lelkében iskolájuk és egykori tanáraik iránt ébren tartsa13.
1936 decemberében az elnökség új tagok toborzására egy körlevelet adott
ki, és ezt 320 példányban szétküldték a volt diákoknak (V. melléklet). Felhívásukra még 111-en csatlakoztak a szövetséghez.
A szövetség hivatalos bejegyzésének napján, 1936. december 19-én megalakult a bonyhádi öregdiákok Budapesten lakó tagjainak a csoportosulása, a
„Budapesti tagozat”.

2. A közgyûlések
Az Alapszabály szerint a közgyûlés hivatott dönteni a szövetség ügyeiben,
ezért minden évben össze kell hívni. Így 1936 után a közgyûlés napján szervezik az érettségi találkozókat, amelyeknek elõnye, hogy egyszerre több évfolyam is tartózkodik az iskolában, így alkalmat nyújt a nem kerek évfordulós
találkozók szervezésének is. A bonyhádi gimnáziumban ez a szokás általánossá vált és a mai napig ezt a hagyományt követi.

Az elsõ közgyûlés – 1937. július 4-5.
Az elsõ BÖSZ közgyûlést 1937. július 4-5-én tartották (vasárnap-hétfõ). Külön kiemelkedõ esemény volt az 50 évesek találkozója, Pesthy Pál nyugalmazott igazságügyminiszter osztálya, akik 1887-ben végezték az algimnázium
IV. osztályát.
A vendégek folyamatosan érkeztek már július 4-én Bonyhádra. A budapesti küldöttség autóbuszát már Szekszárdon várta a bonyhádi rendezõség,
Kunszt (Kerényi )Henrik gimnáziumi tanár, a BÖSZ titkára, és Bonyhádra érve az Erdõs Szálló elõtt nagy fogadtatásban részesültek. Az iskola tápintézetében rendezett vacsorán, ahol több mint 200 vendégnek terítettek Tomka
Gusztáv hittantanár, Koritsánszky Ottó ügyvezetõ elnök és Szendrey László
öregdiák köszöntötte a vendégeket. A találkozót levélben üdvözölte D. Kapi
Béla püspök úr (VI. melléklet).
A találkozó második napja (július 5-én, hétfõ) 9 órakor istentisztelettel
kezdõdött az egyes felekezetek templomaiban. Az evangélikus igehirdetésre

13

BÖSZ Alapszabályai, 2. §.
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az iskola parkjában került sor, igét hirdetett Frank Károly ev. lelkész. Az igehirdetések után kezdõdött a közgyûlés.
Napirendi pontok: (VII. melléklet)
1. Megnyitó – Koritsánszky Ottó elnök
2. dr. Pesthy Pál, díszelnök köszöntõ szavai
3. Mûködési jelentés – Kunszt Henrik ügyvezetõ titkár
4. Beke Andor tanár úr (1863–1918) méltatása és képének elhelyezése a
díszteremben. A képet Bokor Vilmos öregdiák festette. Avatóbeszédet mondott: dr. Schlitt Gyula majosi ev. lelkész
5. Pénzügyi jelentés – Kéri János pénztáros
6. Számvizsgáló bizottság jelentése – Halmai Fülöp számvizsgáló tag
7. Költségelõirányzat – Kéri János pénztáros
8. Alapszabály módosítása– a rendes tagdíj csökkentése 5 pengõrõl 2 pengõre
9. Indítványok
10. A régi bonyhádi diákéletbõl egy öregdiák visszaemlékezése (dr. Kiss
István visszaemlékezéseit bemutatja Hajas Béla gimnáziumi igazgató)
11. A közgyûlés bezárása
Dr. Koritsánszky Ottó beszéde14
A Bonyhádi Öregdiákok egy évvel ezelõtt megalakult Szövetsége egy esztendei
fennállásának és eredményes munkájának örömünnepére jöttünk össze a mai
napon.
Az egész országban megkondultak a Bonyhádi Öregdiákokat hívó harangok,
hogy mindenütt, ahol a megcsonkított hazában szétszórva található õsi iskolánk
egy-egy volt tanulója, hírt vigyen rólunk nekik, tudomásukra adja, hogy szövetségünk felkeltette, ápolja és továbbfejleszti az összetartozás szellemét.
Beszámolónk hû képét adja egy esztendei sáfárkodásunknak, híven tudósít a
szervezõmunkánkról, kulturális mûködésünkrõl, és szociális segítségnyújtásunkról, mert ezzel igyekeztünk tanúbizonyságot tenni arról, hogy õsi iskolánk
hazafias, nemzeti és evangéliumi szelleme irányított bennünket és irányit ma is
minden munkánál.
Feladatunk nagysága hozza magával, hogy kisebb-nagyobb mulasztások lehetnek és vannak, de gyarló emberi erõnkkel, iskolánk iránti hálás szeretetünk teljességével igyekeztünk azon, hogy a ránk bízottakat becsülettel elvégezzük.
Alapszabályaink szerint bonyhádi gimnáziumunk hagyományos szellemében a
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vallásosság, a hazaszeretet, a nemzeti kultúra, az Alma Mater padjaiban kifejlõdött barátság és összetartozás ápolása, az iskolánkból kikerülõ fõiskolai diákság
erkölcsi és anyagi támogatása a célunk. Egy közös szellemi és erkölcsi kapcsolatba kívánjuk öregdiáktársainkat tömöríteni, hogy minden adott alkalommal ott lehessünk, amikor iskolánk iránti szeretetünket, hálánkat kifejezésre juttathatjuk.
Diáktársak! Az élet harcos útjain továbbra is társak leszünk és maradunk.
Javarészt dunántúliak vagyunk és nekünk tulajdonunk, hogy képzeletünk szárnyaló, de keressük a józan realitást, amelylyel elgondolásainkat a gyakorlatban meg
tudjuk valósítani, és amellyel a nemzetnek
szolgálhatunk. Nem Dunántúlról származó iskolatársaink is ugyanilyen szellemmel
kerültek ki a bonyhádi iskolából.
Nem akarom most hosszan részletezni,
hova fejlõdhetik az én élénk elképzelésem
szerint a mi Szövetségünk munkája, de
egy pontot kiragadok és ez az, hogy minden
egyetemi városban meg kell alakítanunk a
Bonyhádi Öregdiákok szûkebb bizottságát.
Ez a bizottság és annak tagjai fogják az
odakerülõ ifjú diáktestvéreinket az élet BEKE ANDOR (1863–1918) LATIN-GÖszövevényei és megpróbáltatásai között he- RÖG SZAKOS TANÁR. 1892–1917 KÖZÖTT
lyesen irányítani és elõsegíteni, hogy az élet TANÍTOTT AZ ISKOLÁBAN. EZT A KÉPET
minden viszontagsága között a helyüket AJÁNDÉKOZTA A BÖSZ AZ ISKOLÁNAK
becsülettel megállni tudó emberré legyenek. 1937-BEN.
Teljesen áthat az a tudat, hogy nemzetünk, népünk jövõje attól függ, bátrak, kitartók, állhatatosak vagyunk-e mindnyájan együtt, s ki-ki önmagában. Felkészültünk-e arra, hogy mindennel szembenézve, mindennel dacolva, hûséggel, teljes odaadással, maradék nélkül teljesítse mindenki közülünk kötelességét ott, azon az õrhelyen, munkahelyen, hivatásában, ahova a Gondviselés állította. Ebben az életben való helytállásban kíván
Szövetségünk – a mellett, hogy a bonyhádi diákélet kedves emlékeit ápolja s fejleszti tagjai lelkében s Bonyhád közönségében egyaránt – segítségre lenni.
Hosszú még az út odáig, amíg programunkat teljes egészében meg tudjuk valósítani. Le kell gyõznünk a szervezés s a kezdet nehézségeit. Néha még az emberi közönyösséggel is fogunk találkozni. Ne hangoljon ez le, és ne kedvetlenítsen el
bennünket még az itt-ott fakadó lekicsinylõ mosoly, sõt a gáncsvetés se. Valljuk
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nyíltan és büszkén, hogy mi, a Bonyhádi Öregdiákok Szövetsége akarunk valaki
és valami lenni. Eleven életet élõ és ható szervezetté akarunk fejlõdni, amely szervezetnek hajtómotorja a mi igaz magyar lelkünk és izzó lelkesedésünk. Tényezõk
kívánunk lenni a magyar élet nagy harmóniájában, mert a mi õsi iskolánkból
sugárzó szellem olyan energia, amely nem veszhet el nyomtalanul a nemzeti élet
folyamatból. Tényezõk kívánunk lenni célkitûzéseink megvalósulásáért, iskolánk, nemzetünk, hazánk, egyházaink érdekében. Részt kérünk magunknak iskolánkról való közvélemény kialakításában. A mi volt iskolánk, tanáraink s az
elhunytak emléke iránti szeretetnek, hálának, a Bonyhádi Öregdiákoknak az életében való helytállásnak fényében ragyogjon dicsõ múltú, nagy jövõjû iskolánk
mindenki elõtt.
Bízunk abban, hogy evvel a mostani összejövetelünkkel, jelentõs lépéssel közelítjük meg a kitûzött célokat. Adja Isten, hogy semmi se zavarja meg munkánkat, és Szövetségünk fejlõdjék, virágzó, hatalmas, munkaképes szervezetté. Rajtunk áll az eredmény, fogjunk a munkához!
A közgyûlést ebéd követte, ahol Tiborcz Benõ szakályi róm. kat. plébános,
társelnök, dr. Lehmann (Türje) István a 25. éve érettségizettek nevében és
Rózsa Sándor gimnáziumi tanár tartott beszédet, majd Hajas Béla iskolaigazgató felolvasott dr. Kiss István visszaemlékezéseibõl.

2. A második közgyûlés – 1938. június 19–20.
Június 19-én a budapesti küldöttséget dr. Krasznay István fõszolgabíró, a
BÖSZ alelnöke fogadta a Központi Szállodánál. Este a tápintézetben a vacsorán Hajas Béla igazgató úr üdvözölte az öregdiákokat, majd Koritsánszky Ottó ügyvezetõ elnök, Pécsek József legifjabb öregdiák és Rózsa Sándor tanár,
volt osztályfõnök.
A találkozó második napja (június 20.) istentiszteletekkel kezdõdött, majd
a következõ napirendi pontokkal folytatódott: (VIII. melléklet)
1. Megnyitó– Koritsánszky Ottó elnök
2. Mûködési jelentés: Kunszt Henrik ügyvezetõ titkár
3. Emlékbeszéd dr. Somogyi István a szövetség volt alelnökérõl.
Tartja: dr. Máté Károly.
4. Pénzügyi jelentés – Kéri János pénztáros
5. Számvizsgáló bizottság jelentése – Halmai Fülöp számvizsgáló tag
6. Költségelõirányzat – Kéri János pénztáros
7. Az elhalálozással megüresedett alelnöki tiszt betöltése.
8. Indítványok
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Visszaemlékezés a régi diákéletre: Dr. Moussong Gyula
hõgyészi orvos visszaemlékezései
A közgyûlés bezárása

A közgyûlés egyhangúlag döntött, hogy a dr. Somogyi István halálával
megüresedett alelnöki tisztet dr. Máté Károly egyetemi tanár töltse be.
Koritsánszky Ottó elnök beszéde15
Igen Tisztelt Közgyûlés! Kedves Öregdiáktestvéreim!
A múlt évi július 5-én tartott elsõ rendes évi közgyûlésünkre közel 200 öregdiák társunk gyûlt össze. Azóta kerek egy esztendõ telt el. E rövid idõ alatt is sok
minden zajlott le körülöttünk és bizony-bizony napok alatt véltünk sokszor évtizedeket átélni. A kül- és belpolitikai helyzetben észlelhetõ változások, a múlt esztendõben és a most folyó évben Európa szerte lezajlott rengetek esemény természetesen kihatással van minden egyénre, minden társadalmi alakulatra , sõt magára az egész nemzetre is.
A mai kormány feje, vitéz Imrédy Béla miniszterelnök mondotta bemutatkozó
beszédében: „A történelem mintha fordulópontján állna. Új és hatalmas koreszmék
jelentkeznek és ezek elõl nem lehet, de nem is szabad elzárkózni.”
Öregdiák Szövetségünk mai közgyûlésén sem szabad errõl megfeledkezni és
itt, ezen a helyen, a gimnázium kertjében, ahol a régi kedves napokról való álmodozásra jöttünk össze, ahol egykor a kert dalos madarainak zengése után ítéltük
meg az élet tovább folyását, bensõnkbõl fakadó kötelesség érzésével emlékezzünk
meg errõl a kérdésrõl.
Kedves Öregdiák Társaim! Akár a magán-, akár a közéletben, ha mindenki
a saját vártáján rendesen végzi a munkáját, és hazafias szolgálatnak tekinti azt
a köz javára, akkor kibontakozik a mindenki által óhajtott harmónia, melynek
szükségét különösképpen most érezzük, amikor a ma súlya emberekre és nemzetekre egyaránt ránehezedik.
István király, Szent István évét éljük. István király, Szent István hazánk megszervezõje volt. A magyarságnak a pogány hitrõl keresztyén hitre térítése és békés
állami életre szorítása nemzetünk megmentése volt. Jöhetett a tatárdúlás, a török
járom, jöhetett Trianon: „áll Buda, él a magyar még!” A szentistváni gondolatot
kell követnünk nemcsak most a jubileumi esztendõben, hanem mindig és mindenütt, mert csak így remélhetjük a rendet, a békét és a jólétet, így remélhetjük
Nagymagyarország feltámadását!

15
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Szövetségünk megalakulásának az is célja volt, hogy a diákemlékeket felújítsuk és az Alma Mater falai között idõnként összegyûlve, egymásnak örvendezve,
az õsi iskolánkból kisugárzó Nemzeti Geniusz irányítása mellett további életünkhöz erõt merítsünk. Ezzel a szellemmel indultunk el életutunkon. S ma is a hûség és ragaszkodás hozott ide bennünket, ahonnét mint kisdiákok telve reménynyel, derûvel, verõfénybe indultunk el. A jó szándék, a lelkiismeret, a becsületes
törekvés, és ha bárhova állított is a Gondviselés, a hívatás betöltés súlyos felelõsséghordozásának teljes átérzése vezessen továbbra is mindnyájunkat.
Nem tudjuk, mit hoz a jövõ. Összejöttünk, mint mondottam, emlékezni és erõt
gyûjteni. Az ilyen közgyûlés alkalmával, amikor az elmúlt esztendõrõl is beszámolunk, az élet robogó vonata megáll egy pillanatra. Megállítottuk az élet tovaszáguldása közben, hogy visszapillantsunk arra az útra, melyen keresztül haladtunk arra a korszakra, amelyet átszeltünk.
Öregdiák Testvéreim! A 18. század diákdalával üdvözöllek Benneteket:
„Vivat Académia! Vivant Professores!” él az Akadémia: él, mûködik, virágzik
õsi iskolánk! Évrõl-évre bocsátja ki az életbe a reményteljes rajokat, melyeknek
egyedei lelkükbe vésve hordják a mi õsi iskolánkban beléjük oltott keresztyén és
nemzeti szellemet, erkölcsöt, krisztusi szeretett.
Mindnyájunkban kell, hogy megtestesüljön iskolánk õsi szelleme! Bárhol
élünk, kell, hogy hirdetõi legyünk ennek.
Vivant Professores! Megvannak és élnek tanáraink is! Még azok is – hálás
kegyelettel kísérjük emléküket –, akik meghaltak, s akiknek a teste a földben porlódik. Mert nem szûntünk meg azzal, hogy tetemünket sötét sírba helyezik, hanem élünk munkánkban, munkánk eredményében, alkotásainkban. Elhunyt tanáraink is élnek az iskola munkájában, bennünk és mi utódainkban, akiknek
átadjuk azokat a szellemi kincseket, amiket Tõlük kaptunk. Állítsátok szemeitek
elé, véssétek emlékezetetekbe, hogy igazán csak az hal meg, akire nem emlékeznek, és akinek emléke elveszett.
Igen tisztelt Közgyûlés! Kedves Diáktársaim! A bennünket egybegyûjtõ meghívó szavaival mondom Nektek: még e súlyos idõkben is legyen úrrá lelkünk felett
diákéveink lángoló lelkesedése és bízó reménykedése! Szenteljük e napot a hûséges baráti érzés ápolásának! A régi kedves iskola kisugárzó ereje, egybekapcsoló
szeretete kísér majd megint egy éven át az élet rögös nehéz útján.
Éljen tovább és egyre erõsödjék Szövetségünk! Virágozzék és hozzon gyümölcsöt! Alma Materünk õsi szelleme irányítson bennünket minden cselekvésünkben, hazánk, nemzetünk, iskolánk és mindnyájunk javára!
Mi pedig ballagjunk tovább! Ballagjon a véndiák, a Bonyhádi Öregdiák az
élet útjain tovább, becsülettel, tisztességgel. És kísérje tovább ballagását a bony-
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hádi öregiskola szeretete és anyai féltõ gondja. Felállva énekeljük el a Ballag már
a vén diák himnuszt!
Koritsánszky Ottó elnök szavai után, dr. Máté Károly budapesti egyetemi tanár méltatta dr. Somogyi István elhunyt alelnököt, felelevenítve életútját, és
azokat az erkölcsi vonásokat, amelyeket a bonyhádi gimnáziumban szívott
magába és egész életét kísérték: a szegények orvosa és pátfogója volt.
Kunszt (Kerényi) Henrik pénztáros beszámolója után, döntöttek az ebben
az évben támogatott diákokról: a szövetség 25 pengõ segélyt, a pesti tagozat
50 pengõs ösztöndíjat ad egy arra rászoruló bonyhádi diáknak.
A közgyûlés után a résztvevõk kegyeletüket rótták le a diákhõsök, a bonyhádi hõsök emléktáblája elõtt, majd a tápintézetben vacsoráztak.

3. Harmadik közgyûlés – 1939. július 1–2. szombat, vasárnap
Július 1-jén, szombaton, este 9 órakor érkezett meg a budapesti tagozat küldöttsége, akiket a gimnázium elõtt Demiány Ervin gimnáziumi igazgató,
Kunszt Henrik szövetségi titkár és számos helybeli öregdiák fogadott. Ezután az Erdõs-szállóban közös vacsorán vettek részt.
Másnap, július 2-án, vasárnap a felekezeti templomokban gyûltek össze a
diákok. Az evangélikus istentiszteletet a gimnázium öreg fái alatt Tomka
Gusztáv gimnáziumi hittantanár tartotta. Ezután következtek az 50 és 40
éves találkozók, illetve a 25, 20 és 10 éves érettségi találkozók.
Ebéd után a közgyûlés kezdõdött a díszteremben.
Napirendi pontok: (IX. melléklet)
1. Megnyitó – Koritsánszky Ottó elnök
2. Mûködési jelentés – Kunszt Henrik ügyvezetõ titkár
3. Megemlékezés Marhauser Imrérõl és arcképének elhelyezése a
díszteremben. Megemlékezõ beszédet mond Schmidt János társelnök
4. Pénzügyi jelentés – Kéri János pénztáros
5. Számvizsgáló bizottság jelentése – Halmai Fülöp számvizsgáló tag
6. Költségelõirányzat – Kéri János pénztáros
7. A tisztikar, a választmány és a számvizsgáló bizottság tagjaimnak
3 éves idõtartamra való megválasztása.
8. Rumi Erzsébet elõadása bonyhádi emlékeirõl
9. Indítványok
10. A közgyûlés bezárása
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A közgyûlésen a vezetõséget, a „tisztikart” megerõsítették, illetve 7 új
taggal kiegészítették a választmányt: Balogh Lajos, dr. Grosch Károly,
Hoffman Ernõ, dr. Hoffman Imre, Liffa László, Miszlay György, dr. Somogyi
Henrik. Kimaradtak az elõzõ választmányból: Márki Henrik, dr. Máté Károly
(alelnök lett 1938-ban), Schad Gyula és Vámosi Tibor.16 A megválasztottak
mandátuma három évre szólt megint.
A közgyûlés után a szokásos megemlékezés történt, pálmaággal a diák hõsöknél, koszorúval a községi hõsi emlékmûnél, majd a hajdani tanárok síremlékét koszorúzták meg. Este az étkezdében vacsorával folytatódott a találkozó. Az est díszvendége dr. Perczel Béla Tolna Vármegye volt alispánja és dr.
Klein Antal képviselõ volt. Dr. Máté Károly Horthy Miklós Kormányzó Úr
személyérõl és szerepérõl beszélt, Demiány Ervin igazgató és Liffa László diákkori visszaemlékezéseket mesélt. A közgyûlésrõl méltató cikkek jelentek
meg a Magyar Nemzet 1939. július 6., az Esti Újság, 1939. július 7. és a Pesti Hírlap, 1939. július 6. számában.
Koritsánszky Ottó elnök beszéde17
Tisztelt Közgyûlés!
Kedves Öregdiák Testvéreim!
Egy esztendõ pergett le azóta, hogy ennek az istenáldotta hajléknak õsi falai
között utoljára összeültünk. A vissza-visszatérõ ünnepi alkalom a Bonyhádi
Öregdiákok Szövetségének évi közgyûlése újból összehozott bennünket, hogy a
ránk zúdult idegölõ események után öregdiák testvéreink meghitt körében egy kis
idõre megpihenjünk, de azért is, hogy erõt merítsünk az elkövetkezendõ újabb s
talán még nehezebb megpróbáltatásokhoz.
Az öregdiákok szövetségeit általában nem világrengetõ célok hozzák össze. A
miénket sem. Mi az hát, ami az ország minden részébõl ilyen szép számban öszszegyûjtötte ezt a baráti társaságot? Megmondom: a szeretet és az emlékezés.
Semmi sincs ezekben az érzésekben az égig lobogó szenvedélyek vihart korbácsoló végleteibõl. Csendes és finom megnyilvánulásai az emberi léleknek a szeretet
és az emlékezés, amelyekre azonban sokkal szilárdabban lehet építeni, mint az
indulatok háborgásaira. Nemcsak elszakíthatatlan barátságok alakulnak ezeken
az érzelmeken, olyan barátságok, amelyek bennünket egyénileg kötnek össze egy
életen át, hanem nagy érzelmi és gondolatközösségek is, mint amilyen például a
bonyhádi öreg gimnázium volt növendékeinek széttéphetetlen lelki közössége. Sõt,

16
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Így is hiányzik még egy választmányi tag.
Évkönyv, 1938–1939. 54-58.
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még ennél is több, hiszen mi is része vagyunk egy nagyobb egésznek, a nemzetnek, mely a mienkhez hasonlóan más iskolák körül csoportosuló sok-sok kulturális, történeti és lelki közösségekbõl tevõdött össze. Vagyis az atom tulajdonságai
ugyanazok, mint az egész anyagé s egy cseppben benne van az egész tenger. Bennünket a szeretet és az emlékezés tart össze s ezek az érzelmek teszik a nemzet öszszetartozásának is soha el nem múló kötõanyagát.
Emlékezzünk csak! Egy év elõtt felhangzott itt a dal: „Tovább, tovább, ez út
hazánkba visszavisz…” És mi azóta is megyünk tovább, tovább…s az út, amelyen egy éve járunk,– hazánkba visszavitt. A magyar égbolton ezalatt az év alatt
felragyogott a nagy öröm, lepattant a trianoni bilincs két láncszeme. Megnyílt az
út s visszavitt bennünket régi nagyobb hazánkba, a megnagyobbodott Magyarországba. A magyarság s vele együtt az öreg bonyhádi gimnázium lelki rádiusza
ma ismét a Kárpátokig nyúlik el. Visszatért egy nagy országrész, majd egy milliónyi magyar testvérrel s hazatért a Fejedelem városa. A Beszkidek ormán lengõ
magyar zászló összefonódik a lengyel lobogóval s megvalósult a százados álom, új
életre kelt a régi történelmi valóság, a közös lengyel-magyar határ. E pillanatban,
ebbõl az ünnepi közgyûlésbõl szálljon hálaimánk a magyar nemzetünket vészek,
viharokon át megsegítõ jó Istenhez! Szálljon köszönetünk a két nagy baráti nemzet, a nagy olasz és a hatalmas német nép felé, azért a segítségért, mellyel csonka
hazánk megnagyobbodását elõmozdították. De forduljunk köszönettel a nemes
lengyel nép felé is testvéri támogatásért. Ugyanakkor azonban ne feledjük el, hogy
Pozsony, Nyitra, Kolozsvár, Szabadka, Nagyvárad, Brassó és sok más magyar
város, sokmillió magyar testvér még nem tért vissza. Tehát: tovább, tovább az
úton mely hazánkba visszavisz…
Öregdiák testvéreim elõtt szinte fölösleges rámutatni arra, hogy melyik ez az
út. A bonyhádi öregdiák, aki átérzi mire kötelezi az életben az, hogy ennek az õsi
magyar iskolának emlõjén nõtt fel és hogy innen röppent ki az életbe, mindig hû
volt a magyar hazához. Az õsi iskola – ahogy meg van örökítve, – mindenkor a
történelmi, magyar nemzeti gondolatnak volt a fészke, ahonnét sok nagyszerû diáktársunk kelt szárnyra. Földben porladó tanáraink, akiknek szelleme bizonyára most is itt õrködik felettünk, a maguk lelkes önzetlenségével, izzó hazaszeretettel, a férfijellem kiformálásának nagyszerû nevelõeszközeivel fejlesztették tovább lelkünkben, amit magunkkal hoztunk a szülõi házból. És ebben az izzó magyar hazafiasságra nevelõ munkában nem volt különbség tanárainkban. Volt
sváb származású és volt felvidéki születésû tanárunk, akik épp úgy, mint a színmagyar tanárok, ezen a nemzetiségi vidéken az õsi magyar erények terjesztõi, a
magyar hõsiesség hirdetõi, és egyben a magyar civilizáció úttörõi és fejlesztõi voltak. A közeli és távoli magyar falvakból idesereglõ diáksereg, szintúgy mint a
századok elõtt letelepült s a magyarral testvéri egyetértésben együtt élõ sváb szü-
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lõk gyermekei ugyanazon gondolatnak lettek hordozói: mindent a hazáért! Mindenekfelett a magyar Haza!
Tisztelt Közgyûlés! Ma, a megnagyobbodott Magyarország újjászületésének
idején világtörténelmi napok idegfeszítõ korszaka zúg felettünk. Ezek az idõk fokozott munkát és fokozott teljesítményeket kívánnak mindnyájunktól, de nagyobb intenzitást követelnek érzelmeinkben is.
Szeretet és emlékezés a mi célunk, mondottam bevezetõül.
Szeretet egymás iránt egyenként, s szeretet az államfenntartó magyarság és a
nemzeti kultúrájukat ápoló népcsoportok között. Emlékezés a mindnyájunkat
összekapcsoló régi eszményekre, melyeknek semmit sem szabad fényükbõl
veszíteniök. Ezek az eszmények többek között arra tanítottak bennünket, hogy
minden tiszteletet megadjunk a németség nemzeti kultúrájának, de arra is neveltek bennünket, hogy a körünkben élõ, a testvéri szeretettel fogadott németség
nyelvi és kulturális különállása mellett fenntartás nélkül olvadjon be a szentistváni elgondoláson alapuló magyar nemzeti közösségbe. Különösen ezen a helyen, ahol a bonyhádi gimnázium nemes hagyományai közvetlenül sugárzanak
szét ennek a vidéknek összetett lakosságára, éppen itt nem szabad elfelejtenünk,
hogy csak az igazi, szívben és lélekben gyökeredzõ nemzeti öntudat képes fenntartani örökké egy nemzetet. Különösen ennek az intézetnek, melynek sok a németajkú diákja, kell, hogy elsõrendû nemzetnevelõ hivatását az eljövendõ idõkben is
abban lássa, hogy a svábszármazású diáksereg minden tagjában felébressze a jó
Isten által rendelt s emberek által meg nem bontható sorsközösség tudatát. Abban lássa, hogy fejlesszen kiapadhatatlan hálaérzést az õ õseiket szeretettel befogadó és õket édes gyermekeiként kezelõ magyar haza iránt. Ez a haza egyik idegenajkú fiát sem bántja, de elvárja, megköveteli tõlük is, mint minden fiától,
bármely nyelven imádkozzanak is, hogy csak egy hazát, az édes magyar hazát ismerjék, tiszteljék és szeressék.
Ebben a szeretet és emlékezés jegyében vagyunk itt együtt, kedves öregdiák testvéreim! A találkozó, melyet az õsi hajlék falai között egymásnak adtunk, kedves
alkalmat ad ezeknek az érzelmeknek istápolására és alkalmat ad ezeknek az intelmeknek hangoztatására. Éljünk az alkalommal, melyet Isten kegyelme nyújtott valamennyi itt jelenlevõ öregdiáknak. Emlékezzünk régi idõkre, a boldog ifjúság felejthetetlen napjaira, mikor még a Csallóközbõl, a Magas Tátra aljából,
Kincses Kolozsvár tájáról, Erdélybõl, a búzatermõ Bácska, Bánátból és
Nagymagyarország minden részébõl gyûjtötte össze a híres bonyhádi gimnázium
gyökeréig magyar szelleme a nebulósereget.
S az emlékezés által legyen bennünk még erõsebb, még izzóbb a barátság és a
szeretet, hiszen annál az érzelemnél, mely a gyerekkorban, az iskolapadban s a
közös szülõföldbõl sarjadzott ki, erõsebb, tartósabb nincs a világom. Ez az érzés
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kísérjen bennünket tovább utunkon, amikor ennek az õsi iskolának a bonyhádi,
lélekben örökifjú, gimnáziumnak kapuján kilépünk, ajkunkon a felcsendülõ reményt adó, szívet zsongító, örök diáknótával: Tovább, tovább… isten veletek cimborák…ez út hazánkba visszavisz!
Vissza a mi ezeréves, minden vészen átviharzott dicsõmúltú, édes, nagy magyar hazánkba.
1940-ben a soron következõ IV. közgyûlést a háború miatt nem tartották
meg. A BÖSZ vezetõsége Koritsánszky Ottó elnök és Kunszt Henrik ügyvezetõ titkár 1940. június 28-án levélben fordult a tagsághoz, amelyben bejelentették, hogy „alkalmasabb idõre” elhalasztják a találkozót.
Kedves Bonyhádi Öregdiák Testvérereink!18
A sorsdöntõ, kemény idõ, amelyben Európa térképe úgyszólván napról-napra
változik, mindannyiunknak azt parancsolja, hogy minden egyéni ügyet félretéve,
összetartásban, magyar egységben, igaz szeretettel és öntudatosan szolgáljuk hazánk, nemzetünk sorsát. Ennek az igaz magyar egységnek és õszinte szeretetnek
az ápolása, fejlesztése, kimélyítése célja a mi évenkénti összejövetelünknek, Bonyhádon tartott seregszemlénknek is.
A mostan élt komoly napok, amikor közülünk igen sokan otthonuktól, polgári munkahelyüktõl távol végeznek szolgálatot, nem alkalmasak ilyen összejövetel
megtartására. Az a körülmény, hogy a jubiláris érettségi találkozókkal kapcsolatos ez évi szövetségi közgyûlésünket alkalmasabb idõre, esetleg ez év õszére halasztjuk, semmiképpen sem jelentheti azonban sem a közöttünk álló kapcsolat
meglazulását, sem pedig õsi iskolánk, Alma materünk iránti hálánk halványulását. De az eddigi három szövetségi közgyûlés messze sugárzó sikere és a törhetetlen erõvel ható diákszövetségi eszme teszi kötelességünkké a jelen súlyos idõk
körülményeinek lemérésével összejövetelünk elhalasztását.
Biztosak vagyunk abban, mindnyájan megértitek és helyeslitek ezt az elhatározást, s mindnyájan, akik iskolánk falai közül kiröppent bonyhádi öregdiákok
vagytok – és erre legyetek öntudatosan büszkék! – s akiknek szívében mélyen gyökereznek azok az eszmék, amelyet áldott tanáraink belénk oltottak.
Budapest–Bonyhád, 1940. június 28.
Diáktársi üdvözlettel és igaz szeretettel
Kunszt Henrik
Koritsánszky Ottó
ügyv. titkár
elnök

18

Évkönyv, 1939-40.61.
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4. Negyedik és ötödik közgyûlés, 1941. június 29.
A IV. és V. összevont közgyûlés június 29-én vasárnap 10 órakor istentiszteletekkel kezdõdött az egyes felekezetek templomaiban, majd 11 órakor az évfolyamok találkozóival folytatódott. A közös ebéd után fél 3 órakor a tanári
szobában a számvizsgáló bizottság, majd három órakor a választmányi testület tartott ülést, elõkészítve a délután fél 5 órakor kezdõdõ közgyûlést. A közgyûlésen jelen volt Fábián Imre sárszentlõrinci ev. lelkész, az egyházmegye
fõ esperese, Genersich Tivadar bonyhádi ev. lelkész, Bauer József, a bonyhádi róm. kat. gyülekezet plébánosa, Lombos Alfréd, a ref. gyülekezet lelkésze
(X. melléklet).
Napirendi pontok:
1. Megnyitó – Koritsánszky Ottó elnök
2. Mûködési jelentés – Kunszt Henrik ügyvezetõ titkár
3. Megemlékezés Forberger Lászlóról. Tartja: Dr. Schreck (Bese) Ádám
bonyhádi orvos, öregdiák
4. Pénzügyi jelentés – Kéri János pénztáros
5. Számvizsgáló bizottság jelentése – Halmai Fülöp számvizsgáló tag
6. Költségelõirányzat – Kéri János pénztáros
7. Halmai Fülöp elõadása a régi bonyhádi diákéletrõl
8. Indítványok
10. A közgyûlés bezárása
A közgyûlést a szokásos koszorúzás követte, majd a tápintézet termében a
vacsora során folytatódott az érdemi munka. Az elnökség nevében Máté
Károly üdvözölte az öregdiákokat, majd Kunszt Henrik, Demiány Ervin igazgató és Fábián Imre sárszentlõrinci lelkész, fõesperes.
Az esperes úr szavai után Mühl Sándor nyugalmazott gyönki lelkész méltatta az iskola szerepét, az akkori magyar kultúra végvárának nevezte, majd
Koritsánszky Ottó elnök úr zárta a szónokok sorát.
Igen tisztelt Közgyûlés!19
Kedves Öreg Diáktestvéreim!
Ünnepre gyûltünk ma ismét egybe: a baráti összetartás ünnepére. Ünnepünk
van ma, mert mindig ünnepet jelent számunkra az a nap, amelyen öreg diáktár-
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Évkönyv, 1940–41. 90-91.
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sainkkal õsi iskolánk küszöbét átlépve, annak falai között seregszemlére gyûlünk
össze. Vannak pillanatok, amikor az élet viharában megedzõdött férfilélek is elérzékenyül, mikor életünk filmjét visszaforgatjuk a boldog diákkorunkig, a reményteljes ábrándok idejére, amikor feléled elõttünk a gondtalan múlt és ismét
együtt vagyunk itt, akik tíz-húsz, harminc sõt ötven évvel ezelõtt együtt ültünk az
itteni iskolapadokban s ilyenkor nincs köztünk korkülönbség, nem választ el egymástól rang és társadalmi állás, nincs szerencsefia és nincs elhagyott, mindnyájan egyek vagyunk: bonyhádi diákok!
Ne is essék itt ma másról szó, mint csupán az emlékezéseinkrõl! Biztos vagyok
abban, hogy azok az öreg diáktársaink, akik most nem lehetnek köztünk – gondolatban itt jelen vannak és lélekben szintén velünk ünnepelnek. Nem magunk,
hanem az iskolát ünnepeljük. Az iskolát és annak ma is ránk sugárzó szellemét.
Azt a légkört, amely innét kiáradt és szárnyára bocsátott bennünket.
Mert miként a nap éltetõ melege, melynek nyomán zöldül a lomb, nyílik a virág és érik a kalász, úgy a mi Alma materünk bennünket egész életutunkon elkísérõ, kisugárzó szelleme táplálja lelkünket, élteti munkaképességünket és tartja ébren édes magyar Hazánk iránti szeretetünket és kötelességérzetünket.
Kedves öreg Diáktársaim! Mintha csak tegnap lett volna…Itt vagyunk régiek,
a lélekben is régiek,– ifjan; valóban mintha csak tegnap lett volna… Vannak,
akiket a kifürkészhetetlen isteni akarat az életbõl kiszólított, tanáraink és diáktársaink közül egyaránt. Mai seregszemlénken is emlékezzünk meg róluk. Õsi iskolánk évszázados nemzetnevelõ sikerének titka a hivatásában élõ jó tanár, aki
egyben a diák féltõ apja, szeretõ barátja. A mi tanáraink ilyenek voltak s ilyenek
a maiak is, akik tudták és tudják, hogy az igazi nevelés alapfeltétele a közvetlen
érintkezés és lelki kapcsolat tanár és diák között.
A mai nap az, amelyen emlékeinknek kívánunk zavartalanul élni. Távol a világ zajától, a mindennapi élet megszokottságától, egymás között – úgy mint régen, annakidején iskolapadjaink között – újra gondtalan ifjakká akarunk válni, egy napra, csak egyetlenegy napra, erre a mai ünnepnapra.
Mert ahogy a költõ énekli.: „a Téli esték”-ben,
„Hova lett a tarka szivárvány az égrõl?
Hova lett a tarka virág a mezõkrõl?
Hol van a patakzaj, hol van a madárdal?
S minden éke, kincse a tavasznak s nyárnak?
Oda van mind! Csak az emlékezet által
Idéztetnek föl, mint halvány síri árnyak.”
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És imigy végzi:
„És ami már régen elmúlt, nagyon régen,
Összeszedegetik, sorra elregélik.
A kitõl nincs messze az élet határa,
Nem elõre szeret nézni, hanem hátra.”
Kedves Barátaim! Bonyhádi Öreg Diákok!
Ünnepeljünk, éljünk emlékeinknek, legyünk eggyé e napra. Felejtsük el minden gondunk, bajunkat és teljék meg lelkünk teljesen a hálaérzettel, õsi iskolánk,
tanáraink s kegyeletes érzéssel az elhunytak emléke iránt. Aztán ha elmúlt e nap,
induljunk ismét elõre és ballagjunk, ballagjunk tovább…

5. A BÖSZ beszüntetése
Csak ez a négy szervezett találkozó, közgyûlés valósult meg ebben a tíz évben, bár a szervezõk mindent megtettek a többi megszervezéséért is. A részvétel változó volt, de átlagosan 150–200 volt diák mindig képviseltette magát.
Ha megvizsgáljuk a találkozók tartalmát – térben és idõben – láthatjuk az
1935-ben a Schmidt – Gerenday által szervezett találkozó volt a minta.
A közgyûlések idõpontja egybeesik az iskola befejezésével, tehát június
vége, július eleje, ennek praktikus oka lehetett, így a diákotthont igénybe lehetett venni elszállásolásra, a tápintézetet étkezésre. Érdekes a találkozó
napjainak a megjelölése: az elsõ két találkozót vasárnap és hétfõn tartották,
így hétfõre a második napra esett az istentisztelet és a közgyûlés, a harmadikat és negyediket szombaton és vasárnap. A találkozók mindig elõzõ este (vasárnap vagy szombat) kezdõdtek Bonyhád központjában, az Erdõs-féle (Központi) szállodában,20 illetve az elõtte lévõ téren, a „Budapesti csoport,” a vezetõség megérkezésekor. Itt hangzottak el a szokásos köszöntõk, vagy a fõszolgabíró, vagy az iskolaigazgató, vagy a BÖSZ elöljáró szájából. Az est vacsorával folytatódott, ahol további köszöntõk hangzottak el, illetve kulturális
csoportok szórakoztatták az egybegyûlteket.
Másnap (hétfõ vagy vasárnap) a gimnázium épülete a fõszereplõ, az „árnyas” udvar, mindig itt tartották az evangélikus istentiszteleteket, a többi felekezet a saját templomában. A felekezeti istentiszteletek jellemzõek voltak
a gimnázium szellemére, hiszen az öregdiákok soraiból számos református és
katolikus lelkész került ki. Ezután következtek az évfolyam-találkozók, vagy

20

Erdõs Pál szállodatulajdonos a BÖSZ választmányának tagja.
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az érettségi találkozók, majd a díszteremben a közgyûlés. A közgyûlések
mindig alkalmat szolgáltattak az Alapszabály által elõírt számadásokon és beszámolókon kívül, a régi tanárokról és elhunyt társakról való megemlékezésre, illetve a diákélet, a jellegzetes diákcsínyek felelevenítésére.
A harmadik helyszín, a megemlékezések helyszíne, osztálytársakról, tanárokról. Az iskolában lévõ I. világháborús emlékmûnél minden évben olajfa
ágat, a községi emlékmûnél, és a tanárok sírjainál koszorút helyeztek el. A
találkozók zárásakor, ebédkor mindig a tápintézetbe vonultak.
A háborús évek nem kedveztek a társadalmi, és érdekszervezeteknek. Bár
töretlen a lelkesedés és a tettvágy, a BÖSZ vezetõsége nem látja realitását a
VI. közgyûlés megszervezésének, ezért a Belügyminisztérium engedélyével
elhalasztják, és 1942. júniusban a következõ közleményt adják ki.21
Kedves Öregdiáktársaink!
Nagy örömmel készülõdtünk Szövetségünk ezévi hatodik közgyûlésére. A múlt
évben visszatért Délvidéken lakó öregdiáktársainkat is vártuk és reméltük, hogy
22 esztendei kényszerelszakítottság után õket is szívünkre ölelhetjük, ezévi seregszemlénk alkalmával, õsi Almamaterünk falai között.
Isten azonban másképp rendelkezett!
Ma, amikor világszerte viharok dúlnak, ma, amikor magyar honvéd – köztük
számos öregdiáktársunk – nemcsak a Kárpátok gerincén, Hazánk ezeréves határán áll õrt, hanem távol attól hõsi elszántsággal küzd Isten oltáraiért, atyáink
földjéért, Hazánk biztonságáért, nemzetünk jövõjéért, keresztyénségünk védelmében, – türelemmel kell megvárnunk az arra alkalmas békés idõk eljöttét, hogy ismét jókedvvel gyûlhessünk össze s zavartalanul emlékezhessünk gondtalan diákkorunkra.
A mai történelmi nagyidõk megszakítás nélküli ernyedetlen munkát, harcot
követelnek tõlünk a belsõ fronton, bármilyen munkahelyen dolgozóktól és õrtálló
munkát végzõktõl is.
Ezévi közgyûlésünkön az évszázados kisgimnáziumot szívós kitartó buzgólkodással, bölcs elõrelátással, fõgimnáziummá fejlesztõ Gyalog István jeles igazgatónkról kívántunk megemlékezni, hogy emlékének áldozva megerõsödjön történelmi múltú iskolánk iránt viselt hûségünkben és mindazon lelki tulajdonságokban, amelyeket vezetése alatt álló intézetünkbõl az életbe magunkkal hozhatunk.
És imé: amikor a legutóbbi igen nehéz és megpróbáltatásokkal teljes viharos idõ-
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Évkönyv, 1941–1942. 82-83.
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ket élõ fõgimnáziumunk igazgatójával is megállapodtunk erre nézve, mint tiszta
égbõl lecsapó villám, döbbentett mindnyájunkra a lesújtó szomorú hír: Demiány
Ervin igazgató szívszélütés következtében váratlanul elhunyt. Nagy vesztessége és
gyásza ez küzdelmek elé állított õsi intézetünknek. Nagy gyászunk nekünk öregdiákoknak is, a viharzó tenger hullámai fölött, nemzeti hivatású iskolánkat biztos rév felé vezérlõ igazgató – kedves tanárunk – hirtelen elhalálozása.
Összejövetelünk megrendezésében mindig nagy szeretettel közremûködött
Posevitz Vilmos szeretett tanárunk is e mostani tanévben hunyt el ugyancsak váratlan hirtelenséggel.
Ezek a minket közelrõl érintõ gyászesetek is hozzájárultak ahhoz, hogy a Belügyminiszter Úrhoz kérelmet intézzünk, amelyben a mostani háborús viszonyokra való tekintettel is az ezévi közgyûlésünknek jövõ évre való halasztását kérjük.
Legközelebb talán – ha Isten is úgy akarja – az 1943-ik évben a hatodik és hetedik összevontan tartandó közgyûlésünkön találkozunk, amikor Gyalog István iskolafejlesztõ és Demiány Ervin iskolamegtartó néhai igazgatónkról fogunk egyegy emlékelõadásban megemlékezni. Ugyancsak tervbe vettük, hogy
Sárszentlõrincen, ahol mai 136 éves intézetünk bölcsõje ringott, méltó ünnepély
keretében jelöljük meg emléktáblával iskolafejlesztõ igazgatónk szülõházát.
Az ezévi közgyûlés és találkozás kényszerelmaradása sem ingathat azonban
meg bennünket iskolánk szelleme iránti hûségben, intézetünk, tanáraink s emlékük iránti hálaérzetünkben és egymás iránti öregdiáktársi megbecsülõ szeretetünkben.
Irányítson bennünket továbbra is Almamaterünk évszázados, kultúrát építõ
nemzeti szelleme; irányítson Hazánkért, nemzetünkért, családi tûzhelyeinkért,
családunkért és a jövõért való becsületes szolgálatunkban.
Emelt fõvel, a kötelességek lelkiismeretes elvégzésének megnyugtató tudatától
áthatva ballagjunk tovább életutunkon és kísérjen bennünket a jövõben is a
bonyhádi öreg iskola felénk sugárzó szeretete.
Budapest – Bonyhád, 1942. június hava
Kunszt Henrik
Koritsánszky Ottó
ügyv. titkár
elnök
A találkozók kimaradásával az együttérzés gondolatát, az iskola iránt érzett
ragaszkodást, a BÖSZ vezetõsége más formában igyekezett pótolni. 1943.
május 20-án egy körlevélben értesítik a tagságot (XI. melléklet) az éves találkozó elmaradásáról, ugyanakkor írásokat, beszámolókat kérnek a Bonyhádi
Öregdiákok Évkönyvének a megszerkesztéséhez. Ugyanilyen levelet küldenek D. Kapi Béla evangélikus püspöknek Gyõrbe, illetve Virág Ferenc katolikus megyéspüspöknek Pécsre.
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Nagyméltóságú és Fõtisztelendõ D. Kapi Béla úrnak
m.kir. titkos tanácsos, püspök, a fenntartó testület fõhatósága, Gyõr
Kegyelmes Urunk!
A mai háborús megszorítások következtében is megnehezült életviszonyok
Öregdiák Szövetségünk mûködését is erõsen befolyásolják. Budapesti tagozatunk
tartott ugyan a múlt évben még összejöveteleket, de a nyári szokásos seregszemlét, Alma Materünk székhelyén esemény számba menõ bonyhádi közgyûlésünket
már nem tarthattuk meg. Ennek elhalasztására a belügyminiszter úr engedélyt
adott.
Éberen õrködünk azonban ma is azon, hogy az öregdiákság õsi iskolánk iránt
viselt hálája és készsége el ne halványuljon, s hogy diáktársaink egymás iránt való baráti bajtársi érzése éber maradjon. Ezt a törekvésünket kívánja szolgálni az
az igyekezetünk, hogy megvalósíthassuk régi tervünket, s egybeállíthassuk és
majd kiadhassuk a Bonyhádi Öregdiákok Évkönyvét.
Meggyõzõdésünk, hogy Nagyméltóságod megértéssel és jóindulattal veszi tudomásul e bejelentésünket, amelyhez bátrak vagyunk egy tiszteletteljes kérelmet
kapcsolni. Arra kérjük, kegyeskedjék az emlékkönyv részére néhány emléksort
rendelkezésünkre bocsátani, hogy annak közlésével iskolánk iránt viselt általános tisztelet növelését fokozottabb mértékben elõsegíthessük és szolgálhassuk.
A beküldendõ közleményért elõre is hálás köszönetet mondva, fogadja Nagyméltóságú Urunk nagyrabecsülésünk õszinte kifejezését, mellyel vagyunk legmélyebb tiszteletünk jelentése mellett készséges hívei:
Budapest, 1943. június 7.
Kunszt Henrik
dr. Máté Károly
Koritsánszky Ottó
ügyv. titkár
elnök
alelnök
Nagyméltóságú és Fõtisztelendõ Dr. h.c. Virág Ferenc úrnak
m. kir. titkos tanácsos, megyéspüspök, Pécs
Nagyméltóságú és Fõtisztelendõ Uram!
Mély tisztelettel jelentem Nagyméltóságodnak, mint Díszelnökünknek, hogy a
Bonyhádi Öregdiákok Szövetsége ez évben sem tudta megtartani szokásos bonyhádi közgyûlését, s annak elhalasztására a m. kir. belügyminiszter úrtól engedélyt kért és kapott. Budapesti tagozatunk azonban több alkalommal baráti öszszejövetelt tartott s az e heti jól sikerült találkozón az öregdiáktársak szeretettel és
tisztelettel emlékeztek meg Nagyméltóságodról is, mint Szövetségünk szeretve
tisztelt Díszelnökérõl. Méltóztassék megengedni, hogy az egybegyûlt tagok hódolatteljes üdvözletét ezúton tolmácsolhassam.
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A BETILTÁST TUDATÓ LEVELEZÕLAP, 1946

Összejövetelünkkor foglalkoztunk a Bonyhádi Öregdiákok Évkönyvének kiadási tervével, amelyet már volt alkalmam Nagyméltóságodnak bejelenteni.
Örömmel jelenthetem, hogy az Évkönyv iránt a diáktársak nagyon meleg érdeklõdést mutattak. Éppen ezért legyen szabad megismételnem azt a tiszteletteljes kérelmünket Nagyméltóságodhoz, mint Öregdiáktársunkhoz, hogy az Emlékkönyv részére akár diákkorából való visszaemlékezést, akár néhány emléksort rendelkezésünkre bocsátani kegyeskedjék. Ezek közlése iskolánk iránt viselt általános tisztelet növelését fokozott mértékben segítené elõ.
A szíves támogatásért elõre is hálás köszönetet mondva, kérem Nagyméltóságú és Fõtisztelendõ Uramat, fogadja legmélyebb tiszteletem kifejezését.
Budapest, 1943. június 21.
Elnök
(Koritsánszky Ottó)
Az Évkönyv megvalósulásáról nem tudunk semmit. Számtalan forrásból, így
a dr. Kiss István és Koritsánszky Ottó, vagy dr. Kiss István és dr. Máté Károly levelezésébõl tudjuk, hogy az öregdiákok jelentõs írásos visszaemlékezést juttattak el a szerkesztõhöz, de ezeknek nyoma veszett. Dr. Kiss István
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simontornyai körorvos visszaemlékezéseinek töredéke maradt meg csupán,
ezeket ebben a konferenciakötetben külön közöljük.
Nagy csapás a szövetség életében, hogy a belügyminisztérium 1946. IV.
3-án, több más társadalmi egyesülettel a Bonyhádi Öregdiákok Szövetségét
is feloszlatta. A hivatalos értesítés a Magyar Közlöny 1946. április 26. számában jelent meg. A vezetõség levelezõlapon értesítette a tagságot, a Budapesti Tagozatot.
Budapest, 1947 május
Kedves Öregdiáktársunk!
A Magyar Közlöny ápr. 26-i 94. száma igen sok egyesület feloszlatásának elrendelésérõl ad hírt. A belügyminiszternek az 1938: XVII. tc-n alapuló rendeletével feloszlatott egyesületek között szerepel a Bonyhádi Öregdiákok Szövetsége is.
(Rendelkezési szám: 433.989/1946. IV. 3)
Budapesten tartózkodó bonyhádi öregdiáktársainkat felkérjük, hogy f. hó 15én áldozócsütörtökön du. 5 órakor a Dunaparton fekvõ Várkert-kioszkban (Ybl
Miklós tér 9.) találkozzunk. Ezen összejövetelünkön kívánjuk megbeszélni egyrészt szövetségünk újraalakításának lehetõségét, másrészrõl ifjú diáktársainknak, õsi Alma Materünk mostani tanulói részéra adandó ösztöndíj kérdését.
Jöjjetek el mennél számosabban és hívjátok volt osztálytársaitokat is.
Diáktársi köszöntéssel
Dr. Máté Károly
Koritsánszky Ottó
VIII. Múzeum krt.6.
VI. Vörösmarty u. 36.
Látható, a vezetõség elfogadta a döntést, de a válaszlépéseken gondolkozott,
ugyanakkor végezte munkáját, és a 1947-ben végzõ diákok ösztöndíjának
odaítélésével törõdött.
A BÖSZ további sorsának alakulásában – úgy ahogy eddig is – fontos szerep
hárul ezután a „Budapesti tagozat”-ra, akik tovább folytatják munkájukat az „illegalitásban,” ezért lássuk röviden ennek a csoportosulásnak a történetét.

6. A BÖSZ budapesti csoportjának a története
Ha megvizsgáljuk az 1936-os BÖSZ alakulásán részt vevõ 136 öregdiák lakóhely szerinti megoszlását láthatjuk, hogy 18 budapesti van közöttük. A budapestiek súlyát tovább erõsíti, hogy a vezetõségben, a választmányi tagokat is
beleértve már 12 taggal képviseltetik magukat. Ugyanakkor tudjuk, hogy
Koritsánszky Ottó elnök célul tûzte ki, hogy mindegyik egyetemi városban
megalakítják a BÖSZ helyi szervezetét, bár más városból nem tudjuk, hogy

110

NAGY ISTVÁN

ilyen csoportosulás megvalósult volna. Ezért tûnik természetesnek, hogy
egy jelképes idõpontban, 1936. december 19-én, a BÖSZ hivatalos bejegyzésének napján, egy közös vacsorán, 61 budapesti öregdiák jelenlétében megalakult, a „Budapesti tagozat”.
A tagozat 11 tagú vezetõséggel mûködött: Bokor Vilmos festõmûvész,
Jákfai Gömbös Andor bankaligazagtó, Dr. Grosch Károly min. tanácsos, a bonyhádi gimnázium felügyelõje, Hódosy (Stróbl) Pál csendõr õrnagy, Koritsánszky
Ottó ügyvezetõ igazgató, Kreska Frigyes lapszerkesztõ, Liffa László a székesfõvárosi könyvtár gondnoka, Dr. Máté Károly egyetemi tanár, az Egyetemi
Nyomda igazgatója, Dr. Mozsonyi Sándor egyetemi tanár, az Egyetemi Gyógyszerészeti Intézet igazgatója, Dr. Schvetz Elemér ügyvéd, és dr. Somogyi István egyetemi tanár. A tagozat elnöke és mozgatója, Koritsánszky Ottó, a
BÖSZ elnöke volt, segítõtársa dr. Máté Károly egyetemi magántanár, az Egyetemi Nyomda igazgatója, 1938 után a BÖSZ alelnöke volt.
A társaság igazából a szövetség aktív, végrehajtó elnöksége volt, célul tûzték ki, hogy rendszeresen, havonta találkoznak, a találkozókról értesítést
küldenek a tagoknak, lapot adnak ki.
A találkozók pontos számát nem ismerjük, de a következõ találkozások
biztosan megvalósultak. Az elsõ találkozókat sajtótermékhez hasonlóan számozták, illetve tartották számon, ezért én is így jelöltem õket.
1937.
I. évf. 1. találkozó 1937. január 4.
I. évf. 2. találkozó 1937. február 16. (kedd)
Helyszín: Vilmos császár út 68 szám – Alkotmány vendéglõ
I. évf. 3. találkozó 1937. április 27. (kedd)
Helyszín: Alkotmány vendéglõ.
Vendégük: Dr. Somogyi István, Barabás Elemér, Börzsönyi Zoltán, Becht
Henrik. Konferál: Liffa László öregdiák. Itt jelentik be, hogy 40 taggal bõvült
a „Budapesti tagozat” tagsága. Haffner Ödön öregdiák a bonyhádi sportéletrõl tartott elõadást.
I. évf. ? találkozó, 1937. november 9.
Vendégük: Hajas Béla, a bonyhádi gimnázium igazgatója, Bilkei Papp István
nyugalmazott teológiai tanár. Megvitatták az Elõre c. bonyhádi diáklapot (?!)
I. évf. ? találkozó 1937. december 14. (kedd)
Helyszín: Váci utcai sörözõ, (Tiszti Kaszinó épülete)
A találkozón Dr. Máté Károly ismertette Virág Ferenc pécsi püspök akkor
megjelent könyvét.
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1938
II. évf. 1. január 11.
1938. február 8. Helyszín: Váci
utcai sörözõ (Tiszti Kaszinó épülete)
A találkozó programjában dr.
Grosch Károly: Hogy maradhatunk
fiatalok?22 és Hajas Lenke: Párizsi
élet-párizsi emberek címû elõadások
szerepeltek.
1941
1941. február 24. Ennek a találkozónak megmaradt a részt vevõ öregdiákok aláírása.
1941. április 28. Helyszín: Keszey
étterem. Ennek a találkozónak is
megmaradt a részt vevõ öregdiákok
aláírása.
1947
1947. február 2. (vasárnap)
A „BUDAPESTI TAGOZAT” RÉSZTVEVÕINEK
1947. március 25. (kedd) Helyszín: ALÁÍRÁSA, 1941. FEBRUÁR 24.
Központi (Centrál) Kávéház
1947. május 15. (csütörtök) – Helyszín: Várkert – kioszk
1947. volt még egy találkozó, ezen 34-en voltak
1947. november 16. Helyszín: Keszey étterem
1948
1948. február 2. (hétfõ) Helyszín: Keszey vendéglõ, 46-an voltak
1948. április 4. (vasárnap) Helyszín: Keszey vendéglõ
1948. június18. (péntek) Helyszín: Keszey vendéglõ
A „Budapesti tagozat”-nak saját kiadványa volt, a BÖSZ, vagyis A Bonyhádi Öregdiákok Szövetsége Budapesten és közvetlen környékén lakó tagjainak értesítõje. Öt szám megjelenésérõl biztosan tudunk:
1937. I. évf. 1. szám (január-február)
1937. I. évf. 2. szám (április)
1937. I. évf. 3. szám (május-június)
1938. II. évf. 1.szám (január)
1938. II. évf. 2. szám

22

Dr. Grosch Károly elõadása elmaradt.
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A lap szerkesztõi: Kreska
Frigyes újságíró és Liffa László a Fõvárosi Könyvtár gondnoka, humoros hangvételben,
számolnak be mindig a bonyhádi vagy a budapesti összejövetelekrõl, írásokat és karikatúrákat közölnek az öregdiákokról, közlik az öröm-, vagy
a gyászhíreket, kitüntetéseket, munkahely változtatásokat, elõléptetéseket.
A budapesti csoport tagja,
Liffa László készíti el a szövetség jelvényét, amelyen egy
A BUDAPESTI TAGOZAT RÉSZTVEVÕINEK ALÁÍRÁSA, bagoly van és a BÖSZ-felirat.
A kétpólusú vezetés, Bu1941. ÁPRILIS 28.
dapesten a vezetés és Bonyhádon a titkárság különösen a háborús nehéz idõkben tett jó szolgálatot. A
BÖSZ betiltása után a „Budapesti tagozat” tovább folytatja találkozásait,
1947. február 2-án, 1947. március 25-én, 1947. május 15-én, 1947. november
16-án biztosan tudunk megbeszéléseikrõl.
1948. február 2-án a Keszey vendéglõben tartott tanácskozásukon a március 14–15-én Sárszentlõrincen soron következõ megemlékezést készítik
elõ, ahol a társaság képviseltette magát. 1948. április 4-én tartott tanácskozásukon, ugyancsak a Keszey vendéglõben, az 1848/49-es szabadságharc százados évfordulója alkalmából a bonyhádi gimnáziumban szervezett ünnepség
volt a téma.
Bár hivatalos programban sehol nem szerepel a BÖSZ neve, tudjuk, hogy
május 22–23-án a „Budapesti tagozat” képviselõi ott vannak a rendezvényen.
A Petõfi szobornál dr. Máté Károly a BÖSZ alelnöke, Kossuth Lajos szobránál dr. Gál István mondott beszédet.
1946-ban véget ér tehát a BÖSZ életében egy korszak. Ekkor a szövetség
513 tagot számlál, tehát jelentõs érdekképviseleti szerv (XII. melléklet).
1946-tól 1982-ig a lappangás korszaka kezdõdik, majd 1982-ben alakul újra,
dr. Kós (Murmann ) Árpád és Nagy Zoltán öregdiákok vezetésével.

A BONYHÁDI ÖREGDIÁK SZÖVETSÉG ELSÕ KORSZAKA

Melléklet

(I. MELLÉKLET). MEGHÍVÓ A 14 ÉVES TALÁLKOZÓRA, 1930
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