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A LOGIKAI ALAPFORMÁK ALKATA BÖHM KÁROLY 
FILOZÓFIÁJÁNAK RENDSZERÉBEN.

A besztercebányai em lékünnep alkalmából.

Az elmúlt esztendőben Besztercebánya városa díszes emlék
táblával jelölte meg Böhm Károly szülőházát. Az a nap a magyar 
filozófia ünnepe v o lt: Böhm Károlyt kimagasló hely illeti meg a magyar 
filozófia történetében. Mondják, a kortársak Ítélete elfogult, s még 
inkább a közelállóké. S miért ne vallanók be, hogy életében mi is 
közelebb állottunk Böhm Károlyhoz, közelebb, mint akik csak köny
veiből ismerték. Egyházunk büszkén vallja fiának, iskolánk belső éle
tében mély nyomokat hagyott több mint két évtizedes tanári és igaz
gatói működése, példája lelkesíti e. tanári testületet, melynek nagyobb 
felét még egykori kartársai, másikát a kolozsvári egyetemen volt tanítvá
nyai alkotják. Besztercebánya városával együtt ünnepeltünk mi is. S mert 
nemcsak könyveiből ismertük Böhm Károlyt, ki vádolhat bennünket 
elfogultsággal ? Elfogult a kortársak ítélete azok javára, akik hangos 
szóval másokat túlharsognak, akik ügyesen verik a hír nagy dob
ját, hogy drágán keljenek el, akik hízelegnek a tömegnek, miközben 
haszontalan, de sziporkázó elmésséggel elvakítják és tetszetős féligaz
ságokkal elkábítják. Azoknak áll a világ. De azokkal, akik életüket nagy 
•célnak szentelik, akik félrevonulva a világ vásári zajától csöndben 
munkálkodnak, akiknek lelkűk, tudományuk mély és tiszta, mint a 
völgykatlanban rejtőző tengerszem: a nagy gondolkozókkal szemben 
nem elfogult a kor, még rovásukra sem, mert tudomást is alig vesz 
róluk. Amit az élet megtagadott, holtukban lesz osztályrészük : barát
ság, érdek nem toborozza a híveket, az eszme mégis utat tör magá
nak és lassanként meghódítja a közönséget. Úgy vélem, ennek jele 
volt a besztercebányai kegyeletes ünnep. Böhm Károly maga nem 
várt életében elismerést. «Nem kívántam a mi társadalmunktól soha 
semmit, ami munkámat, érdemén felül, megilletné; azért nem is tar
tozunk egymásnak semmivel», így ír «Az ember és világa» előszavá
ban; nem hitte, hogy megérje nagy műve hatását filozófiai irodal
munkra, nem is írta «csillogó díszműnek a pillanatnyi meghallgatás 
számára».
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Böhm Károly emlékét, mint a beszterczebányai bronztábla h ir
deti, «a Madách-Társaság kezdeményezésére a magyar intelligencia 
kegyelete» örökítette meg. És valóban az intelligencia ünnepe volt a 
leleplezés, a szónak más értelmében is, hiszen Böhm filozófiája leg
nagyobb emberi értéknek az intelligenciát vallja. Madách mondatja 
örökéletű hősével: «Kétséges rang-e hát szellem, tudás? Hol van 
nemesség más ezen kívül?» s mintha Adám hangja csendülne föl 
előttünk, amikor Böhm főművében olvassuk: «Nemes csak az intelli
gencia . . .  a szellem a legmagasabb méltóság, a nemesség, a legmeg- 
tisztelőbb prédikátum.»1 A szellem, mely magát és a dolgokat, az embert 
és világát visszatükrözi s e nagy mindenséget megérti, mivel ő alkotta, 
ez az egyetemes szellemiség Böhm filozófiai rendszerének alapköve. 
Fundamentális és egyetlen tevékenysége a léleknek a megismerés; az 
érzés az én önmegismerése, az akarat a tevékenységek megvalósuló 
formája. Tudomány, erkölcs, művészet egyaránt az értelem kisugár
zása, az igaz, jó és szép csak a tudás különféle módosulata. Tökéle
tes értelem hasson át minden cselekedetet, mert az etika is lénye
gében logikai ismeret s a bűn a belátás hiányából ered.

Nem célom itt Böhm filozófiai rendszerének összefoglaló jellem
zését adni. Hiszen alig nehány éve, hogy a nagy filozófus elhunyt s 
nem elég nagy a távolság, hogy élete művét hatalmas köivonalaiban 
és apró részleteiben át lehessen tekinteni. Meg azután nem is teljes 
a rendszer, «Az ember és világa» ötödik kötete, mely az etikát és 
esztétikát ölelné föl, ez ideig nem jelent meg. Csak a rendszer egyik, 
talán nem is legjelentékenyebb részletét fogom bemutatni, úgy azon
ban, hogy az egész koncepciónak alapvető gondolata határozottan 
kiemelkedjék. Ahogy Böhm a logikai alapformák : a fogalom, Ítélet, 
következtetés tanát rendszeréhez idomította, mindvégig egyetlen moz
zanat áll a középpontban, a magára eszmélő szellem, az öntudat. 
S hogy választásom erre a tárgyra esett, abban némi aktualitás is 
van: épen huszonöt év telt el, mióta a «Logika» megjelent, az a 
kézikönyv, mely közvetlenül Böhm Károlynak iskolánkban szerzett 
pedagógiai tapasztalataiból nőtt ki s azóta megszakítás nélkül itt hasz
nálatban van. Az alábbi fejtegetések egy és más tekintetben kiegé
szítik a kézikönyvet.

A formai logikában, mint a modern tudományban általán, 
régi és új, egymással össze nem férő nézetek találhatók. Túlzott jó
hiszeműség és kevés óvatosság kell ahhoz, hogy rendszerét befej ezett-

1 «Az ember tragédiája»  8. szín. «Az em ber és világa» I I I .  kö te t 
185., 134. lap.



nek tekintsük s Kant megállapítását, mely szerint Aristoteles óta az 
ó' koráig haladásnak nem indult, dicséretnek tudjuk be. A valóságban 
rozoga épület áll előttünk, melyet a középkori skolasztika az ókor 
metafizikai alapjain emelt, s melyet korunk buzgón tatarozni törek
szik, de sajnos, az új lélektani és ismeretelméleti vakolat hamar 
lehull. Minden baj pedig onnan ered, hogy változatlanul megmaradt 
a logika régi alapelve, a merev rendszer, melyet Aristoteles, és még 
inkább követői kifejlesztettek. Az a régi elv a geometriai alap s annak 
szemléleti kifejezése, a körökkel való bizonyítás. Voltak, akik ezt már 
régen elvetették, mások szerint azonban a szemléleti kép a logikának 
egyedüli meggyőző és bizonyító eszköze. így azután sok logika s 
amint Böhm külön kiemeli, a magyar iskolák számára készült logikai 
kézikönyvek szinte kivétel nélkül körökkel ábrázolják a fogalmak, 
Ítéletek és következtetések viszonyát. A geometriai bizonyítással ide
gen elem csúszott be a logikába, mert hisz nyilvánvaló, hogy a logi- 
kum és a mennyiség nem fedi egymást. A mennyiség szemléleti kate
gória, amely határozott minőségi jelzőket nem mutat, az értelem műveit 
nem meríti ki, sőt közönyös azok iránt. A lelki élet bonyolult szer
vezetében igazi érdekkel és jogosultsággal csak az a kérdés bir, hogy 
mit jelentenek a külömböző lelki állapotok. Éltető jelentés, minőség 
és tartalom híján a logika üres formalizmussá válik, melynek a gon
dolkodás hasznát nem veheti.

Hogy mennyire elégtelen a mennyiségi elv a logikában, azt 
meggyőzően az egyes tanrészletekben lehet kimutatni, a fogalom, Íté
let és következtetés tanában. A fogalmaknak azon sajátságát, hogy 
egyiket a másikról állítani lehet, azzal indokolja a formai logika, hogy 
az általánosban benne van a részleges és egyes. Ennek a tételnek 
pedig csak úgy van értelme, ha az általános fogalom valóság; s ezzel 
a logika már elkalandozott a metafizika birodalmába. A világot be
népesítették absztrakt valóságokkal, melyek sok tárgyról állíthatók, s 
azoktól, mint absztrakt fogalmaktól, megkülömböztették a konkrét 
fogalmakat. A «színesség» tulajdonságát például fogalomnak és 
nagy kiterjedésű valóságnak fogták föl, melybe minden színes tárgy 
beletartozott. A fogalom egy másiknak a terjedelmében fekszik, a 
valóság egy másik valóságban, ami kétségtelen ellenmondás. A te r
jedelem, ez az idegenszerű gondolat, háttérbe szorította a foga
lom tartalmát, a tulajdonképi logikumot. S abból következik, hogy 
a fogalom terjedelme vagy köre alatt mindazon tárgyak összességét 
kell érteni, melyek a fogalom alá tartoznak, holott logikailag csak 
azok a jegyek jöhetnének tekintetbe, melyek alkotják, mert hisz az 
ember fogalmát nem Péter és Pál, meg a milliónyi felebarát teszi, 
hanem az emberi lény közös tulajdonságai. Ingadozó a fogalom
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jegyeinek megkülömböztetése lényegesekre és esedékesekre, ha a lénye
gességnek az a kritériuma, hogy a jegyeket minden, a fogalom alá eső 
tárgyban kell gondolni; annak eltalálása ez esetben a véletlenre van 
bízva, mennyiségi megfigyelés alapján eldönteni lehetetlen. S üres 
keretnél nem egyéb a fogalmak alá- és fölérendelése a körök alapján, 
mert a fogalmak mindegyike önálló alakzat, mely egy másikat tartal
milag nem foglalhat be.

A fogalomtannak ez a metafizikai kiforgatása káros hatását 
legelőször az Ítélet tanában érezteti. Ezt úgy mutatja ki Böhm, hogy 
a formai logikát olyan dilemma elé állítja, amelyből nincs szabadulás. 
Borotvaéles disztinkció ez, amilyen Böhm műveiben gyakran akad s 
minden esetben csodálkozásra készteti az olvasót, oly egyszerű s mégis 
mély, megannyi klasszikus példája a világos és átható értelemnek. 
Kiinduló pontja itt az alany és állítmány viszonya. A formai logika 
szerint az alany az állítmányban bennfoglaltatik ; ha tehát azt állí
tom, hogy Pál ember, akkor az . «ember» önálló létező, s annak csak 
töredéke a P á l; másfelől pedig az ember fogalmának csak azt a részét 
gondolom, amelyet Pálnak nevezünk. Befejezett ítéletnek ugyanis csak az 
alárendelő van elismerve, s az állítmány terjedelmének az alany terje
delméhez kell igazodnia. S az a kérdés merül föl most, hogy milyen tu
lajdonkép az alany és állítmány viszonya? Ha a P-t csak az <S terje
delmében gondolom, akkor a viszony helyes kifejezése S  =  P, vagyis 
Pál=Pál, ami üres tautológia s nem érdemes arra, hogy gondoljuk, 
ha pedig a P-t tágabbnak kell fölfogni, tehát S  <  P, akkor lélektani 
lehetetlenség a fogalmat nem egész terjedelmében, tartalmilag ugyan
annak és mégis másnak gondolni.

Épen oly fontos szerepet juttattak a köröknek a következtetés 
tanában. Mást mint alárendelő szillogizmust a formai logika nem 
ismer el, pedig ezzel egyenrangú forma az okról okozatra haladó 
következtetés, a történeti események és természeti folyamatok össze
függésének általános formája, melyet a formai logika elmellőzni kény
telen, mivel körviszonyokkal nem ábrázolható. Ez egyoldalúság mel
lett, részben ennek folyományaképen a következtetésnek gépies, egé
szen felületes kezelése honosult meg. A középfogalom helyzetét tekin
tették irányadónak s aszerint, hogy alany vagy állítmány-e a premisz- 
szákban, négy figura keletkezett, amelyeket az aristotelesi négy itélet- 
formával kombinálva, az ismeretes 64 trópus jött létre. E gépies 
mechanizmus és kezelésének szabályai ellen Böhm a következő kifo
gásokat em eli: ha a középfogalom helyzete döntene, akkor ugyanazon 
fogalmakkal mind a négy figurában más-más zárótételt kellene nyer
nünk, holott előfordul, hogy négy egyformát nyerünk; egy figurán 
belül a négy formán keresztül ugyanazon fogalmakat csak egyforma
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eredménnyel lehetne vezetni, holott a fogalmakat jól megválasztva 
más zárótételt is kaphatunk ; s alkalmas fogalmakkal he lehet bizo
nyítani, hogy a formai logika iskolás szabályaiból nem állhat meg az, 
hogy a második figurában nincs állító, a harmadikban egyetemes, a 
negyedikben egyetemesen állító zárótétel, s hogy részleges és tagadó 
előzmények nem adnának zárótételt. A formai logika körviszonyait 
és azon alapuló tételeit itt is fölforgatja egy láthatlan kéz, a fogal
mak tartalma, mely a formalizmusnál erősebbnek bizonyul.

Látható ebből, hogy a formai logika minden hiánya és követ
kezetlensége a mennyiség elvének ráerőszakolásából ered, s addig nem 
is várható egyöntetűség és rendszeres összefüggés, amíg új alapra nem 
helyezkedik. Ez új alap az ismeretelmélet. Az eredmények okozóit 
kell kiinduló pontnak venni, vagyis a gondolkozás tényezőit. Az ér
telmi munka, mely a bennünk keletkező képek jelentését fogja fel, 
önálló lelki erők összeműködéséből áll, melyeket Böhm «Az ember és 
világa» első kötetében ismerő funkcióknak nevezett el. E funkciók 
teszik lehetővé a világ felfogását és szerkesztik másfelől világképün
ket. Osszeműködésük általános törvényei adják a logikát. A logika ez 
új ismeretelméleti alapozásban összefüggő, hézag nélküli tudományág 
lesz, melyben a fogalomra megállapított tételek következetesen végig 
érvényesülnek az Ítélet és következtetés tanának minden részletében, 
míg a régi logikában a mennyiség elve csak erőszakolva s mégis 
hiányosan jutott érvényesülésre. Az új tan az ismerés természetével 
indokolja tételeit, a régi azonban elvi indokolás híján van, mert a 
fogalmakat a mennyiségre visszavezetni nem bírja. A régi logika 
formalizmusban merül el, az ismeretelméleti logika a tartalomból 
indul ki és a szellemtelen mechanizmust eleve kizárja.

Mielőtt azért belemennénk a részletkérdésekbe, rá kell szánnunk 
magunkat egy nagyobb kitérésre az ismeretelmélet szövevényes ren
getegébe. A kitérés azzal a haszonnal is jár majd, hogy Böhm egész 
filozófiájának legérdekesebb, alapvető jelentőségű problémájában el
igazodunk.

Az ismeretelméletnek s egyúttal minden filozófiának főkérdése: 
mi az ismeret tárgya? A realizmus úgy felel erre, hogy a külvilág 
az, a tőlünk független, önálló valóság, míg az idealizmus az alany 
képeit hirdeti annak. A két állítás közül, tudniillik, hogy ismeretünk 
tárgya a való külső tárgy, vagy a bennünk feltűnő képe, Böhm Ká
roly az utóbbit vallja igaznak. Szerinte úz ismeret kizárólag alanyi, 
anyaga és formája szerint egyaránt. De emellett nem szabad meg
feledkezni arról, hogy ámbár lélektanilag alanyi állapottal van dolgunk, 
logikailag mégis tárgyra szól, mert az öntudattól különböző, önálló
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tárgyat jelent. S ennélfogva a szélső szubjektivizmus, mely e tárgyas 
vonást a képekben figyelembe nem vette, ép olyan elégtelen, mint 
akár a realizmus tana. Ez a vonás nem rejlik a képek tartalmában, 
mert jelentés tekintetében a kép ugyanaz, amikor valóban tárgyat 
jelent és amikor csak képzeletünk szülötte. A létezés pusztán az alany 
és tárgy viszonyát fejezi ki. mely más, ha a tárgy valóság és újból 
más, ha nem az. A létezésről nemtudatos kényszerűséggel értesülünk 
s az így kihelyezett kép ismeretünk tárgya; ennek öntudatos után- 
képzése maga az ismerés.

Az ismeret tehát tárgyas jelentésű alanyi tényezőkből alakul. 
Igaz pedig akkor lesz, ha a tárgyat lepi, vagyis ha az öntudatlanul 
kivetített kép s annak öntudatos utánképzóse ugyanazon vonásokat 
mutatja. S mivel képeink szellemi tényezők közrehatásával alakultak, 
az Ítélet igazságának kritériuma az lesz, hogy ellenmondásban ne 
legyen a nemtudatos funkciókkal, mert akkor az öntudatos munka 
más mint a nemtudatos, holott az ismerés csak annak öntudatos 
ismétlése, amit a szellem nem tudatos változás alakjában létesített. 
Az ismerő tényezők vagy funkciók pedig főalakjaik szerint csoporto
sítva a következők. Létezési vagy érzéki tényezők azok, melyeknek a 
tárgyakban az érzékek által észrevehető vonások felelnek meg. E tényezők 
összességét Böhm létezési mechanizmusnak is nevezi, s hozzá számítja 
az érzékszerveket, idegpályákat, az alsó és felső agycentrumot és az ön
tudatot ; amit az érzékszervek felvettek s a megjelölt úton az öntudatnak 
közvetítettek, azt az alany önállónak, valóban létezőnek kénytelen el
ismerni. Az ismerő tényezők második csoportját teszik a tevékenységi 
vagy értelmi tényezők, melyeknek a tárgyakban észlelhető tevékenységek 
felelnek meg. A tárgy jelentését, logikai tartalmát szolgáltatják, amelyet 
saját testünk analógiája útján állapítunk meg. Testünk működése közvet
lenül ismeretes előttünk, s ahol hasonló funkciót veszünk észre, ott 
a magunkról alkotott képet átvisszük a dologra s úgy értjük meg a 
tevékenységét. Az adatok, melyekről ez úton értesülünk, nem érzé
kiek ; hogy milyen a növény színe, íze, illata, arról az érzékek érte
sítenek, de hogy mi a növény gyökere, szára, levelei, mit jelentenek 
a növényre és magunkra, arról nem az érzékek, hanem az értelmi 
funkciók adnak felvilágosítást. Tartalmi funkciók nevén is szerepelnek 
Böhm terminológiájában s az alakiakkal együtt a szűkebb értelemben 
vett ismerési mechanizmust alkotják. Alaki funkciók pedig a tér és 
idő rendje, a lényeg, ok és cél, általában a végső tényezők vagy 
kategóriák. Jellemző vonásuk, hogy puszta formák, melyekbe az érte
lem a reális adatokat foglalja, s ennélfogva ép oly elválhatlanok az 
érzéki, mint a jelentő képektől.

A tényezők e három csoportjából, az érzéki, jelentő és végső
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tényezők csoportjából azoknak, melyek az öntudatlanul kihelyezett 
képben vannak, meg kell lenniök az öntudatosan átkötött képben is, 
hogy ismeretünk igaz lehessen. Nem a külső tárgy és a mi képünk 
viszonyáról van szó, ez csupán lélektani kérdés, amelynek az ismeret- 
elméletben semmi értelme; reánk nézve csak belső kép létezik, annak 
és a róla alkotott felfogásunknak kell egyeznie. Amikor e kettő között 
nincs ellenmondás, az egyezésnek vagy azonosságnak az átérzése az, 
amit az igazság érzetének mondanak. Ez érzés meggyőző ereje onnan 
ered, hogy a képben saját magunknak alkotó mozzanatait ismerjük 
fel, amelyek közvetlenül érthetők. Mély értelem rejlik Empedokles e 
mondásában: «Földet földdel, vizet vízzel, levegőt levegővel, tüzet 
tűzzel, szeretettel szeretetet, viszályt a gyászos viszállyal látunk.» 
Mikópen lehessen megérteni a tárgy színét arra szolgáló készülék 
nélkül, keménységét tapintás, alakját térforma nélkül ? Szellemi predisz- 
poziciók kellenek ahhoz s mivel azok saját funkcióink, azért bírjuk a 
tárgy vonásait közvetlenül megérteni.

Ez volna nagyjából összeállítva a megismerés folyamata. Hogyha 
már most az utóbbi mozzanatot, a tárgy öntudatos utánképzésének 
lehetőségét akarjuk magyarázni, kiindulópontunk csak egy lehet: az 
öntudat. Böhm Károly ismeretelméletének és egész filozófiájának fix 
pontja az öntudatos én. Tartalma a lét tudata, az a tény, hogy köz
vetlenül tudok magamról, tudom, hogy vagyok, cogito, ergo sum. De 
közvetve ezen alapszik a tárgy tudata is, az a tudat, hogy rajtam 
kívül más is létezik, a nemén; más létező a szubjektív idealizmus 
következetes értelmezésében természetesen nem a külső tárgy, hanem 
ép úgy a szellemi tevékenységek, melyek azonban az öntudattól, mint 
puszta léttudattól különböznek. Az öntudat alaptevékenysége a pro
jekció, mellyel önmagát és a más létezőt megragadni és kivetíteni 
bírja, s ebben mintegy külön válik alanyra és tárgyra. Az ismerés 
folyamata is az öntudatnak egy élményéhez, valamely elváltozásához 
kapcsolódik. A projekciót megindítja egy inger, az öntudat szembesíti 
magával s értesülésének eredménye a képzet. Ez elsőfokú vetületet 
azután az öntudat magával összehasonlítja, s ha magában hasonló 
alkotó részt talál, önmagával azonosítja. Ez lesz a megértett képzet, 
a jelentés. 8 e ponton kezdődik csak az értelmi munka, a logikai 
jelentésnél. Teljes ismeretet csak az érzéki és értelmi megismerés 
együttvéve ad s az értelmi megismerés nemcsak az érzéki tárgyra 
terjed ki, hanem magára az érzéki megismerésre, adatainak összefüg
gésére. Az érzéki úton keletkezett szemléleti egységet kell megérteni 
most a felső fokon. Evégre az egységes kép alkotó vonásait össze
függésükben vizsgáljuk s elkülönítjük a központi jelentést a többiek
től. Akkor a képet újból megalkotjuk s az új egységben a lényeges
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és járulékos vonásokat jelentésüknek megfelelő összefüggésbe helyez
zük s ez új jelentő egység neve fogalom. A fogalomról más fogalmak 
felé vezet az út, s az új egységet új alanyi reakció fejezi ki, amelyet 
Ítélésnek nevezünk; az Ítélet a megértett jelentések összefüggése és 
elismerése. S amint a jelentések összefüggése újból tárggyá vált 
az öntudat számára, a megértő felfogás ez új foka lesz a következ
tetés és értelmi összefoglalás.

A megismerés ennélfogva az én megbővülése logikailag értékes 
tartalommal, az öntudatos erő gyarapodása önmagának nemtudatos 
tartalmával.

Hogyha végtére még egyszer végig tekintünk a megismerés 
folyamatán, minden fokozaton két mozzanat vehető ki tisztán : az 
egyik a kép szembesítése az öntudattal, a másik pedig vonásainak 
azonosítása az öntudat funkcióival. Az utóbbi a megismerés tartalmát 
adja, a jelentést, az előbbi a formáját, az elrendezést. A két mozza
nat már az élményben megvolt, azoknak váltakozó ritmusában folyik 
le az egész megismerés, s abból áll a gondolkodás. Lényeges a jelen
tés, ahhoz simul az elrendezés, ámbár első lépés mindenkor a kivetí
tés és csak arra következhetik a befogadó azonosítás. Fontosabb a 
jelentés azért, mivel a kialakult képekben rejlik az elrendezés tárgya. 
A logika tárgyalásában is ez a sorrend : 1. a jelentés tana (logica 
materiális), 2. az elrendezés tana (logica formális).1 A fogalom a jelen
tések fajai közé illeszkedik, az ítélet és következtetés formák, melyek 
az elrendezés tanába tartoznak.

A probléma könnyebb megértetése végett, részben a logikai 
elemzés előkészítésére, szükséges előbb a jelentés lélektani feltételeit 
összeállítani. Ez korántsem jelenti azt, hogy a logika s különösen 
Böhm Károly logikai tana rászorulna a lélektani alapozásra; ezt az 
alapot Böhm nem találta kielégítőnek s ahol csak alkalma nyílt, el 
nem mulasztotta a lélektani irány s főképen Wundt logikai rend
szerének gyöngéit és hibáit feltárni. Böhm lélektana különben is 
nem az, amit rendszerint e néven értenek; filozófiájának az a tan- 
részlete, melyet «Az ember és világa» II. kötetében «A szellem élete» 
címen közölt, «filozófiai ismeret», nem pedig «egyes tudomány». 
A pszichológiához, mint tapasztalati tudományhoz csak annyiban 
simul, amennyiben a rendszer alapgondolatát a szellemi élet tényleges 
valóságába kíséri, s másfelől e tényleges életviszonyokat a valóság

1 B öhm  Károly lpgikai kézikönyvében: 1. «Az ismerő tényezőkről 
m agukban.» 2. «Az ism erő tényezők viszonyítása.» E  két szakasz eg y ü tt
véve «Elemtan».
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fogalmából származó egyetemes törvény alá foglalja s az ideális világrend 
keretébe illeszti. Az öntét (projekció) fogalma és a kielégedés világtör
vénye fűzi a konkrét pszichológiai adatokat a dialektikához és a szellem 
alkotásainak diszciplínáihoz. Az a két elv pedig egymásra utal. A szel
lemtan feladata az öntét azon logikai mozzanatait kifejteni, melyeknek 
összeműködéséből ered a világ, mint ismereti tárgy. Az öntót pedig 
nem holt lét, hanem folytonos élet és tevékenység az önmegvalósítás 
felé, s a szellem önfenntartásának, mint végsó' céljának elérése a ki
elégedés érzetében jut közvetlenül tudomásunkra. így a lélektani tör
vényeket a kielégedés törvénye szabályozza s teszi megérthetővé, s 
másfelől az öntudat rávezet a kielégedés folyamatára. E két sarkala
tos tétel révén, melyeket Böhm a lélektani fejtegetések legapróbb 
részleteiben sem tévesztett szem elől, a «szellemtam voltaképen alapja 
és előzménye a filozófiai rendszer második részének, a deontológiá- 
nak, mely az ontológia, a «való» világ képe után a «kellő» világ 
ideálját alkotja meg. A logika ennek egyik ága. Mindez szolgáljon 
igazolásul ahhoz, hogy a jelentés, fogalom, ítélet és következtetés 
tanának részletezéséhez felhasználom majd Böhm lélektani fejtegeté
seit is.

Első feladat volna kimutatni egy önálló jelentő ösztönt, mint 
külön tevékenységet a szellem szervezetében. Megnehezíti a feladatot 
az a körülmény, hogy a jelentés mindig öntudatos kép s gyakran 
érzéki vonásokkal vegyül. S így, hogy a jelentő ösztön létezése min
den kétséget kizáróan megállapítható legyen, oly adatokat kell kide
ríteni, melyek sem az öntudatból, sem az érzékekből nem nyerhetők. 
A bizonyítás első része negativ irányú lesz, képtelenségnek mutatván 
ki a jelentés leszármaztatását az érzékek vagy az öntudat adataiból; 
a bizonyítás második része azután pozitív formában fejti ki a jelen
tés természetét, tulajdonságait.

A szenzualizmus magyarázata szerint úgy keletkeznék az érzéki 
adatokból jelentés, hogy az érzéki képekben a közös vonások egy
mást erősítik, míg a különbözők egymást megkötik, elhomályosítják 
és eltűnnek. A fennmaradó közös vonásban r ej lenék a jelentés. Böhm 
szerint ez az okoskodás fallácia, A vörös és kék színekből például a 
«szín» jelentése le nem csapódhatik, mert ha a különböző színadatok 
egymást megkötik s ez érzéki adatokon felül a szenzualizmus semmit 
sem ismer el, akkor a megkötés után nem a szín, hanem a semmi 
marad h á tra ; ha pedig a jelentés mégis visszamarad, akkor eredeti
leg is benne volt az egyes adatban s valójában jóhiszemű szubrepció- 
val a szenzualizmus is fölteszi az érzéki képekben a jelentést. S vala
mint az érzékekből, úgy az öntudatból sem lehet a jelentést-levezetni, 
legalább is nem minden válfaját. Az öntudatnak fontos szerep jut a



12

jelentés kialakulásában, benne kell keresni az érzelem és akarat végső 
gyökerét, az absztrakt kategóriák is az ő állapotát jelzik, így például 
az azonosság, de minden jelentést már azért sem lehet az öntudatból 
származtatni, mivel a puszta léttudatra szorítkozik, s ennélfogva a 
cselekvés változatos formáit megalkotni képtelen. S így nem marad 
hátra más, mint a jelentést egy felsőbb centrum reakciójából magya
rázni. Egyforma vagy hasonló minőségű érzéki adatokra mindig 
ugyanaz a központi reakció áll be s hat az öntudatra. Az érzéki adat 
megmarad, de az öntudatnak a központi reakció általános formában 
közvetítette s az általános minőségét a szellem egyéb tevékenységeire 
való vonatkozásából meríti az én. A látást az érzéki színadatoktól 
el vonatkozva is gondolhatjuk, más az, mint a piros, zöld vagy kék. 
Az ösztön, mely az általános adatokat szolgáltatja, az érzékek és ön
tudat közé esik s székhelyéül a felső centrumok, az agykéreg sejtjei 
tekinthetők. Az agykéreg a már megalakult érzékieteket gondolatokká 
alakítja át, az kétségtelen, de hogy miként alakul a fiziológiai folya
mat, az eddig még nincs kiderítve.

A jelentő ösztön mivoltát jobban megérteti majd a tulajdon
ságainak feltüntetése. Ezek, amint részben már érintve voltak, az 
általánossága, a közvetlen érthetősége, kizárólagossága és az öntudat
tal való viszonya.

A jelentés általános kép, amely több érzéki adatban fordul elő. 
Ez a járulék az öntudat elemző hatása alatt válik el az érzéki képek
től, de nem ered az öntudatból, mely csak saját létünkről értesít, 
hanem az én és nemén (az öntét) egységéből.1 E végső gyökérnek 
hirtelen megrendülése a jelentés, közvetlen intuició, örök misztérium, 
amelyet tovább magyarázni nem lehet, csak érezni közvetlenségében. 
A jelentések kizárólagossága pedig abban nyilvánul, hogy sem az 
érzékietekre, sem más jelentésekre vissza nem vezethetők. A jelentés 
az érzékieteknek azon kiragadott mozzanata, mely a többi mozzana
tokat magyarázza s az öntudat céljait leginkább elősegíti; ebben rejlik 
hivatása a szellem organizmusában, különbözése és önállósága az 
érzékietekkel szemben. Egymással szemben pedig annyiban őrzik meg 
kizárólagosságukat a jelentések, amennyiben mindegyik a szellem 
más-más alkotó tényezőjének kifejezése. Csak az a kérdés merül fel 
azután, hogy a külöuödve fellépő jelentések mellett megmaradhat-e a 
jelentő ösztön, mint önálló egység, s milyen viszonyban lesz az ön
tudattal ? Az ösztön egysége a speciális jelentésekkel szemben abban 
domborodik ki, hogy minden tevékenység értelme, szerepe a szellem

1 Az általános fogalm ának  behatóbb ism eretelm életi és m etafizikai 
fejtegetését adja az «Az em ber és világa» IV. 74. §.
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életében általa derül ki, s e tulajdonsága révén háttere és mintegy 
tartalmi kivonata mindannak, ami nemén, úgy hogy benne kapjuk a 
világ ideális mását. Az öntudat előtt a jelentő, mint minden más 
ösztön, cselekvés alakjában jelentkezik, amely közvetlenül érthető, 
mivel az öntudat maga is lényegében cselekvés. Ez alapfogalommal 
felöleli valamennyi ösztön tevékenységét s a maga változásaihoz mérve 
a jelentő ösztönnek is kijelöli helyét a szellem alkatában.

Böhm lélektani fejtegetései tehát arra az eredményre vezetnek, 
hogy a jelentés az ismereti tárgynak, a neménnek a lényege, «az öntét 
idealitása», formailag az alany és tárgy azonosulása, s az arról vett 
közvetlen értesülés. A megértés aktusának ismeretelméleti elemzése 
útján ugyanarra az eredményre jutottunk már, s e ponton vesszük fel 
újra a fonalat s folytatjuk a jelentés alkatának taglalását.

A jelentés idealitásán pusztán annyit kell érteni, hogy az ön
tudat előtt kép formájában tűnik fel. Kép mindaz, ami az öntudattal 
szemben elhelyezkedik s kép a jelentés is addig, amíg az öntudat 
szembesítés útján megértette; csak azontúl jelentés. A «Vorstellen», 
«praesentatio» terminusok elhomályosítják magát az idealitást, s a 
tartalom mellőzésével a formát emelik ki, azt, ami Böhm terminoló
giájában szembesítés. A kifejezések szabatos megválasztása és elhatá
rolása elejét veszi sok zavarnak és félreértésnek. Tárgytalan például 
Böhm felfogása szerint az a vita, hogy kép nélkül lehetséges-e jelen
tés (Bedeutung ohne Vorstellung). Maga a szembesítés már képre 
vonatkozik s tartalom nélküli üres «Vorstellung» lehetetlen értelmet
lenség. Ha pedig a szembesítéssel megértettem a jelentést, akkor a 
kép tartalmát vette fel öntudatom, jelentés és kép tehát elválaszt
hattam Zavar csak akkor származik, ha feltesszük, hogy az érzéki 
képtől függetlenül keletkezett egy új jelentő kép, holott csak öntuda
tossá vált az, amit az ideális egység magába foglalt. Az öntudat nem 
adja, hanem csak befogadja a jelentést. Más kérdés megint, hogy ez 
egységnek van-e érzéki realitása. Ha ugyanis a tartalmát csak a logikai 
jelentések adják, akkor nincs, de ha érzéki jelentések is szövődtek 
belé, akkor az tőle el nem vitatható. De maga az érzéki tárgy sem 
mindenkor tényleges, így a művész ideálja, a képzelet sok más teremt
ménye (kentaur, szfinx) sem az. Mindez nem a létezés, hanem csak 
a tartalom klilömböző foka.

Az a meghatározás, mely szerint «a jelentés megértett idealitás», 
már eleve felteszi a jelentésről, hogy a megértéshez hasonlóan két 
elemből áll, az egyik az ideális szellemiség, a másik a figyelő én. 
Az alany és tárgy, a forma és tartalom összeszövődése itt is első fel
étel, m ert a megértés alanyi járuléka nélkül a jelentés nem gondol
ható. Tehetünk ugyan különbséget abszolút vagy objektív és relatív
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vagy szubjektív jelentés között, csakhogy az előbbi, amely mint tiszta 
idealitás metafizikai jelentésnek is mondható, az emberi értelemnek 
csak szubjectiv formában megközelíthető, ismeretünk csak a relativ, 
logikai jelentésre vonatkozhatik. Alany és tárgy, forma és anyag 
között kölcsönös feszülés áll elő. Minden jelentésben vannak szálak, 
amelyek az én felé húzódnak, a mi világunk csomópontja felé s viszont 
az én, miközben önfenntartásból a tárgyat elhárítja, egyszersmind feléje 
is fordul. Ezt a vonatkozást hol deixisnek, hol intenciónak nevezi 
Böhm s körülményesen magyarázza, mert nagy jelentőséget tulajdonít 
neki az ismeretelméletben. Az ismerő alany és ismereti tárgy között 
fennálló intenció adja a fundáció fogalmát, mely annak a kifejezése, 
hogy az ismerés két tényezője egymás nélkül nem lehet el, hogy 
egyik a másikon alapszik s egy felső egységben, az énegészben egye
sül. Összekötő kapocs közöttük az intencionális aktus. Ez egység és a 
szemlélő öntudat közötti viszony az intenciónak egy új nemét adja s 
hasonlóképen a tárgyjelentések között észrevehető deiktikus szálak. 
Az utóbbiak a legváltozatosabbak. Elválasztó intenció lehet két jelen
tés, például hallás és látás között, amely a mechanikus ellenszegülés 
egy neme. A kapcsoló intenció fogalma viszont az identitás mindenütt 
azonos voltából ered, de a disztinkció fogalmából is magyarázható, 
mert egymástól csak az választható el, ami kapcsolva volt. A szelle
miség mindenütt azonos, az elválasztás folytán csak determinálódik. 
Ilyképen az intenciónak ez a faja s általában is az intenció, nem 
lélektani, hanem logikai tény, amit nem szabad szem elől téveszteni. 
Böhm értelmezésében az intenció jelenti a lélek ráfordulását a tárgyra, 
az ismerő aktus formai mozzanatát, s terjed inkább centripetális irány
ban a tárgyról az alany felé, melyből minden értelem fakad. Csak a 
valóság egyik oldalát fejezi ki, az önállítást, a jelentés, tartalmára 
pedig marad a funkció vagy tényező fogalma,

A jelentések rendszere úgy alakul majd, amilyen fejlődési foko
kon halad át megvalósulásáig az én. A rendszer élére azok a jelentések 
kerülnek, melyek az én nélkülözhetlen életfunkciói s minden további 
alakuláshoz alapul szolgálnak. Mintegy rétegekben helyezkednek el a 
jelentések s nagyjából három főcsoportot lehet megkülönböztetni. Az 
alapréteget teszik az egyszerű funkciók vagy kategóriák, az én össze
állításának mozzanatai. Tartalmilag ide számíthatók az öntudat, az 
érzés, szemlélés, megértés, maga a jelentés; formailag a szőkébb érte
lemben vett kategóriák, az ok, tér, idő, azonosság és külömbözés. S ez 
alanyi jelentések mellett ugyancsak az alapréteghez számíthatók a tárgy
jelentések, a lélektani folyamatok, melyeket minden irányban inten
cionális szálak szőnek át. A fogalmi vagy ideális réteget alkotják az 
egyszerű jeléntések komplexumai, vagyis a fogalmak. Tartalmilag vagy
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egyneműek vagy különneműek, formailag pedig az egész és részeinek 
viszonya tartozik ide. B két réteghez végül hozzájárulnak az érzéki 
tényezők, melyeket a testi szervek működése szolgáltat, mint színek, 
hangok, tapintási s egyéb adatok. Az érzéki réteg az én kifejlósének 
végső stádiuma az ismerés útján, a fejlődés betetőzése, de voltaképen 
mégis csak az elvont ismerés megismétlése.1

A fogalom jelentések kapcsolata. A jelentések fogalmi vagy 
ideális rétege az ősjelentések alaprétegéből fejlik ki. A megismerés 
folyamatában a tárgy vonásainak magunkkal történt azonosítása után 
következik az elemek összefüggésének megértése s logikai értékük 
szerinti összefoglalása. A jelentések rajtuk átszövődő deiktikus szá
lakkal függnek össze, az ismerő tényezők egy nyalábba csoportosul
nak valamely centrális jelentés körül. A tárgy még mindig a belső 
térformában áll előttünk, de a jelentése most már több funkció 
komplikációjából ered. Az elemi jelentéseknek ilyen csomóját az én 
fogalomnak nézi. A pszichológiai fogalomban, mely nem más,, mint a 
megértett, jelentő kép, még minden vonás helyet .foglalhat;, ideig
lenes egység az, mely könnyen fölbomlik a tényezőkre, melyekből 
alakult. Az öntudat szegző figyelmének hatása alatt különválik belőle 
két elem : a logikai jelentéseknek az én centrumáig húzódó tiszta 
szálai és az aktus, mellyel az öntudatos én a jelentéseket össze
foglalta. E kettőt az öntudatos szemlélés felső fokán újra egybekap
csolva, nyerjük a logikai fogalmat. A tényezők összeműködésének 
szabálya, melyet az emlékezet megőriz, a jelentések vagy funkciók 
összejátszásának törvénye: ez a logikai fogalom. Benne az én elvont 
egységet állít föl a pszichológiai realitással szemben, mikor az ismerő 
tényezők találkozásának rendjét törvénnyé emeli.

Például szolgáljon a «rovar» fogalmának kialakulása. Tárgyi 
vonások: feje csápokkal, állkapcsokkal, melle három lábpárral és 
szárnyakkal, potroha tíz bemetszettél; tevékenységek: önkényes moz
dulatokat végez, jár és röpül, táplálkozik, érzékenysége látás, hallás, 
tapintás formájában nyilvánul. Mind e vonások közvetlenül ismere
tesek, mert saját magunkban levő analóg mozzanatokra visszavihetők, 
de hogy melyik a centrális jelentés, azt logikai úton nem lehet el
dönteni. Hogy a sok közül melyik szálban rejlik a pillangó, vagy a 
pók fogalmának lényeges tényezője, azt ideiglenesen a tudomány 
eddig elért álláspontjáról lehet eldönteni. Jelenleg a mozgási szervek 
adják a rendszeresítés alapját. A logikának csak az a feladata, hogy 
megállapítsa a szabályt, mely szerint az én a fogalmak alkatához

1 V. ö. 8. lap, a funkciók három  faja.
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szükséges projekciókat végzi s azok alapján ellentmondás nélküli, 
egységes rendszert létesít.

A fogalomnak legalább is két tényezőből kell állania, egy 
centrális és egy accesorius jelentésből, egy alaptényezőből (genus 
proximum) és egy társtényezőből (differentia specifica). A jelentések 
természetéből, rendszeréből következik, hogy az első tényező az alap
rétegből kerül ki, s ezt az alapvonást korlátolja az ideális vagy 
érzéki rétegből vett másik tényező.

Alkotó elemeik szerint lehetnek a fogalmak egyszerű vagy 
különnemű jelentések nyalábjai, aszerint, hogy az intenció az én 
alanyi vagy tárgyi oldala felé irányúi. Az egynemű jelentő csomók 
nemcsak, hogy merően alanyi szálakból fonódnak, de ugyanazon alap
tényezőből is erednek. A téralakok, a számok, az azonosság, okiság, 
mind egy funkciónak determinációi, bennük az én a saját reakcióit 
foglalja össze szintézisbe. E kapcsolatok a szellem természetében 
gyökerezvén, szükségképen előállók s ezért az a priori szintétikus 
Ítéletek rajtuk alapulnak. A különnemű komplex jelentésekben az én 
és a tárgy, vagy a tárgy részei szövődnek össze. Ahol saját inten
ciójuk alapján állanak össze a tárgyjelentések, ott természetes jelen
tések, viszont ahol az én közvetítésével, ott mesterséges jelentések 
keletkeznek. Az előbbiek a természeti tárgyak, az utóbbiak a tech
nikai alkotások fogalmai.

Arra a kérdésre, hogy miért és miképen kapcsolódnak a fogal
mak egymással, inkább a lélektani elemzés adja a feleletet. S e kérdés 
fejtegetése már átvezet az elrendezés tanához.

Kétféle kapcsolás lehet a lélektani fogalmak között. Ha részben 
közös tényezőkből alakultak, akkor a foglaltság viszonyában állanak, 
amely lehet aláfoglaltság (determináció), ha a régi fogalommal, mint 
önálló alaptényezővel, egy új tényező kapcsolódott, és lehet mellé
foglaltság, ha ugyanazon alaptényező más-más tényezővel kapcsoló
dott (koordináció). Ha pedig tartalmi tekintetben kizárólagos fogal
mak és tényezők kapcsolódnak egymással, akkor a fűzöttség (kopu- 
láció) viszonya áll elő, mely a cél- vagy okszerűségen alapul. A cél
szerűség viszonya nem egyéb, mint a fogalmak tartalmának ösztö
neinkre és az egész öntétre való vonatkozása. Minél fejlettebb a 
jelentések azon kapcsolata, mely az öntudat elé kerül, annál több 
ösztön hiányának pótlására alkalmas. Ha a jelentő ösztön működé
sében fönnakadás áll be, akkor az öntudat is szenved azalatt, s mivel 
a kötöttség a jelentések hiányos kapcsolatából ered, az öntudat ke
resi a jelentést, mely a hiányt pótolja és csak e hiánypótló jelentés 
bekapcsolása folytán keletkezett új jelentő egységben nyugszik meg. 
A fogalmak céljelentése a hiánypótló képességükben rejlik, avval
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segítik elő a szellem önfenntartását s viszont az öntudat a hiány 
és kielégedés törvénye alapján létesít kapcsolatokat a fogalmak 
között. S ugyané lelki törvényre vezethető vissza az oki fűzöttség is. 
Az öntudat működésében valami változás állott be, azt egy képre 
viszi át, a képről külső tárgyra, s a külső tárgyról valamely erőre, 
amelyet oknak nevezünk. Az oki összefüggés motívuma mindamellett 
nem a tárgyakban van, hanem a tudatban. A lelki folyamatban mel
lékes az, hogy a valóságnak megfelel-e azok állítása, egyre megy, hogy 
a fa kidöntését Thor kalapácsának, Zeus villámának vagy a favágó 
baltájának tulajdonítja-e az okkereső; a fogalmak kapcsolata fönnáll 
mindaddig, míg az öntudat a hiánya ellen kielégedését találja benne. 
A mitológiai mesék vaskos antropomorfizmusa szimbolikus for
mában mély igazságot fejez k i : végső magyarázó elv mindenütt az 
emberi szellem közvetlenül ismeretes funkciói, iftelyekkel az egész 
világot minden tevékenységében átértjük. Az okviszony megállapodott, 
ha a tárgyi kép helyébe az én reakcióját tettük.

Az ítélet két jelentés viszonyának helybenhagyása. A helyben
hagyáson van a hangsúly, az ítéletben az a lényeges; a képek kap
csolatán túl szükséges az öntudat hozzájárulása, hogy ítélet előálljon. 
A kapcsolatokból hiányzik éppen az analitikai vonás, az ítélet két 
tagjának elkülönítése, más szóval az én közbelépése, mely a részek 
összeolvadását megakasztja, mikor egyidőben összetartozásukat el
ismeri. «A piros rózsa» képkapcsolat, «a rózsa piros» Ítélet; a ta r
tartalom ugyanaz mind a kettőben, de más a részek viszonya: az 
ítéletben új elem az összetartozás megállapítása, a kapocs (copula), 
melyet akkor is beleértünk, ha szóval nincs kifejezve. Minden íté
letnek azonos alkata van annyiban, hogy két viszonytagból, nyelv
tanilag kifejezve alanyból és állítmányból áll (S és P), s a harmadik 
a kapocs; azaz van egy jelentő komplexum s egy elrendezési funkció. 
Ez utóbbi, az állítás, minden ítélet jellemző mozzanata. Változatosság 
az állítás módjában nem az ítélet természetéből ered, hanem a lélek
tani körülményekből. Feltétlen, feltételes, szétválasztó, óhajtó, két
kedő formák grammatikai külsőségek, vagy lélektani változatok, de 
nem logikai külömbsógek. Az ítéletnek érzéshez, akaráshoz semmi 
köze, értelmi aktus az, intellektuális természetű. Az ítélet értékes
ségét sem lehet a lélektani fölfogással magyarázni, mert ítélünk 
értékes és értéktelen fölött egyaránt, az állítás közönyös a dolog 
értéke iránt. Az állítás önmagában értékes, egyetlen s legnagyobb 
érték e világon az intelligencia. Hiszen a helybenhagyás éppen az, 
amit igazságnak nevezünk.

Az ítélés processzusa, beleértve azon mozzanatokat is, melyek

Értesítő 191S-Í91Í. évről.
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a kapcsolat helybenhagyását megelőzik, beleilleszkedik a megismerés
nek már vázolt menetébe. Egy öntudatlanul alakult szintetikus egység, 
a kép áll a kezdetén. Az öntudat szegző hatása alatt felbomlik alkotó 
elemeire, melyeket az én a maga funkcióival azonosítva megért, 
vonatkozásukat tisztázza s kapcsolatukat helybenhagyja. Megértett 
képünket, a fogalmat kötjük intencionális szálaival más fogalomhoz, 
s a szétválás, összeesés, kapcsolás három fázisa együttvéve mint 
ítélet új lépést jelent a megismerés menetében. Minden ítélet eszerint 
szintézis, melyet analízis előz meg. 8 mikép az ismerés általában, 
úgy az ítélet is öntudatos aktus minden ízében, Az én a maga tar
talmáról ítélet formájában tudomást szerez s egyúttal intencionális 
szálakkal magához fűzi s elrendezi mindazt, ami benne rejlik. 
Minden ítélet egy-egy lépés az én tartalmának teljes kifejlése felé, 
az ítélés az én létszükséglete, önfenntartásának nélkülözhetlen for
mája. Tartalmi gyarapodást mindamellett nem ad, az ismeret anyaga 
kötve van az értesüléshez és megértéshez. ítélet útján csak formai 
változatokat lehet nyerni, öntudatunkat kitágítani, a jelentéseket 
elrendezni, új jelentéseket azonban csak tapasztalat útján szerzünk.

Az első ítélet énünk önállítása: én vagyok. A gondolkozásnak 
végző biztos alapja az, mely minden más ítéletben hallgatag benne 
rejlik, hiszen öntudat nélkül nem lehet tárgyjelentéseket elkülöníteni. 
Ősítéletnek nevezi Böhm, vagy másképen létítéletnek, mert a létnél 
egyebet nem tartalmaz. Helybenhagyásának alapja az öntudat azonos
ságának intuitív érzete: én =  én.

Az ősi létítéletnek kibővítése az ilyen íté le t: én érzek. Világos, 
hogy ennek első feltétele az, hogy magamról tudjak: én vagyok, 
és csak ennek a tudatnak közelebbi meghatározása: én érző vagyok. 
A lótítélet anyaga pusztán az én, míg az új ítéletben az én szembe
kerül az énegész valamely mozzanatával. E különvált mozzanatot 
az én valamely funkcióval azonosítja és sajátjának ismeri el. Az ön
tudat így új vonással minősül, s mivel a maga köréből, az énegészből 
szerezte a minősülést, azért ez az ítéletforma közvetlen minősítő 
ítéletnek mondható. A helybenhagyás véglegessége itt is, mint a lét
ítéletben, azonosságon alapul; az érzés, mint az énegész egyik moz
zanata, közvetlenül bizonyos, akárcsak a lót tudata.

Az énítéletek, anyagukat tekintve, összeesnek teljesen a jelen
tések kategoriális rétegével. Amint az Ősi létítélet és a közvetlenül 
minősítő ítélet alapul szolgál minden más ítéletnek, úgy ez ítéletek 
maguk a jelentések alaprétegére épülnek, arra, amelyből minden más 
jelentés ered. Az én formáinak és az énegósz jelentéseinek kapcso
latát fejezik ki, az alapfunkciók vonatkozásait egymásra s e területen 
túl nem terjednek. Eredetüket tekintve voltaképen az énegész elem-
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zései s joggal lehetne őket analitikusnak mondani, ha az ónegészből 
indulnánk k i ; az értő én, az öntudat számára azonban eredeti szin
tézisek, melyekkel az énegészet, a mi ismereti világunkat magába 
olvasztja. A priori szintétikusok, mivel a tapasztalat hozzájárulása 
nélkül biztos a szintézis ; az, hogy az én funkciói az énhez tartoznak, 
közvetlenül evidens. Az egyetemesség ezekre az ítételekre csak némi 
megszorítással áll. Mivel az én csak egyik funkcióját kapcsolja magá
hoz, az ítélet részleges : én érzek — néha. Ez ideiglenesség azonban 
csak időbeli megjelenésből ered, egyetemes logikai érvényességén nem 
változtat. Az érzés énünk örök és változatlan jelentése.1

Az eddig ismertetett két ítéletforma alanya volt az én. Lehet 
azonban maga az alany is külön jelentés, mint például ebben az 
ítéletben: a csiga érez. Absolut alany ugyan itt is az én, mert hisz 
az ítéletnek ez volna az értelme, tudom, hogy a csiga érez, a csigáról 
állítom, hogy érez, a csiga (van) érző, de mindamellett kétségtelen, 
hogy ennek az ítéletformának más a struktúrája, mint az első 
kettőnek. Az én más jelentést állított a maga helyére, maga 
átszáll abba, s újra más jelentéssel áll szembe. A formai logika rend
szerint csak ezt az ítéletformát veszi tekintetbe, Böhm táblázatában 
ez a minősítésnek egyik formája: közvetve minősítő ítélet. Helyben
hagyásának alapja már nem a közvetlen azonosság, mint az éníté- 
leteké. A csigának rendszerint alakja áll előttünk, ha az ítéletet meg
alkotjuk, elnyúlt teste, két csápja, csavarodott háza; ahhoz kapcso
lódik az érzés, amelyre további megfigyelés útján bukkantunk, ha 
például a csigát házába láttuk belmzódni, mikor megérintettük. 
A látás (alak) és érzés, S és P az ítéletben, tulajdonképen saját funk
ciónk, amelyet azért kapcsolunk össze, mivel a valóságban is úgy 
találjuk. Nem a funkciók azonossága kényszerít 8 és P kapcsolatának 
helybenhagyására, mert hiszen látás és érzés két különböző funkció,

1 Az a priori szin tetikus íté le t az énegész preform ált alkatához t a r 
tozik s annyiban m inden ~ ism erés alapja, de az én ité le t nem  egyetlen 
lehetséges formája. Két külön jelen tés viszonya is lehet az. A p rio ri sz in te
tik u s  Ítéletet ad az egyes funkciók összetartozása, például té r  és idő, 
m ozgás és táplálkozás, szín és h a n g ; továbbá az elem i jelentések hom o
gén anyagából előállott egynem ű jelentőcsom ók viszonya, m indenekelőtt 
a  m atem atikai és logikai fogalm ak összetartozása, am elynek bizonyossága 
az énnek egyforma összefoglaló projekcióján, tehát szin tén  közvetlen azo- 
nossságon alapul. Az a p rio ri szin tétikus Ítéletek teh á t nagyrészben köz
vetve minősítők. Az íté le tek  álta lános táb lázatát B őhm  így  állíto tta  össze : 
ősi lé títé le t, relatív  lé títélet, közvetlen m inősítő, közvetve m inősítő fogalm i 
ítélet, közvetve minősítő érzéki ítélet. Az egymásra következő ítéletform ák 
nem  mellérendelő, hanem  függő viszonyban vannak.
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hanem a kettő között húzódó intencionális szálak. A funkciók 
reális vonatkozásban vannak, egymásra hatnak, az én megérzi a vál
tozást s helybenhagyja. Ennek alapja tehát csak közvetve az én 
azonossága, közvetlenül a funkciók közötti deiktikus viszony, vagyis 
az okviszony, mely az ónt helybenhagyásra kényszeríti.

A közvetlen minősítő ítéletben az én az énegész egyik mozza
natára szállott át, tehát a jelentések kategoriális rétegében maradt. 
A közvetve minősítő ítélet anyaga ellenben már a jelentések fogalmi 
rétegébe, a jelentőcsomókba esik. E csomókban helyezkedik el az én 
s intencionális szálaikon halad el az S-ről a P-re. A fogalmi réteg 
összefügg az alapréteggel, minthogy annak jelentéseiből alakul s 
amennyiben megérteni voltak ép csak azokat bírjuk, a közvetve mi
nősítő ítélet bizonyossága is az alapréteg funkcióira támaszkodik. Ak
kor is, mikor nem fogalmak, hanem érzéki adatok viszonyát fejezi 
ki. Az érzéki adatnak és a jelentésnek egymásra vonatkozását fejez
zük ki az ilyen ítéletben, amelyet azért szoros értelemben szintétikus- 
nak, a posteriori szintétikusnak szokás nevezni. Mikor a csiga fogal
mát alkotjuk, akkor azok a különböző tényezők, melyek a csiga 
ideális képében összeállottak, szintétikusan kapcsolódtak; egy köz
ponti jelentés körül, például a látás körül csoportosulnak a többi 
jelentések, e jelentő komplexumhoz kapcsolunk megértés útján új 
jelentéseket, s így valóban tapasztalati szintézis eredménye az ítélet. 
Belső alkatából következik azután, hogy részleges és tényleges, nem 
egyetemes és kényszerű. Az öntudat a jelentő csomók fölé helyezkedve, 
szabadon rendezi és válogatja össze a jelentéseket, amikép az érzésben 
önkényesen csak egyik tényezőjét emeltük ki a csiga ideális képének.

Az Ítélet alkatára vonatkozó fejtegetések kiegészítéséül össze
állítom alább a közvetve minősítő ítéletek táblázatát, mely részben 
eltér ugyan Böhm általános táblázatától,1 de teljesebb annál és köny- 
nyebben áttekinthető.

Azonosságon alapulók Okviszonyon alapuló : 
reális, a posteriori 
szin tétikus Ítélet

A lap ré teg :
egyes ftíhkciók viszonya

Fogalm i réteg

E gynem ű csom ók: 
m atem atikai Ítélet

K ülönnem ű csomók, rész
jelentés és eg ész : 

analitikus íté le t

A. p riori szin té tikus ítéletek

1 V. ö. 19. lap.
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A táblázatban mellőzött léti és közvetlenül minősítő ítéletek a 
közvetve minősítő ítéletek logikai föltételének tekinthetők; a jelen
tések alaprétegén, a priori szintézisen, az én mindenkori azonossá
gán épülnek föl.

Az egyes funkciók összetartozását kifejező ítéletek az énegész 
preformált alkatában bírják bizonyosságuk alapját. Ha például ezt 
az ítéletet vesszük: a látás elválaszthatlan a térformától, nem szük
séges a viszonytagok összetartozását a tapasztalatból igazolni. Az 
ítéletünk a priori szintétikus. Egyetemességének és szükségképeni- 
ségének magyarázata az a szoros kapocs, mely az alapréteg jelen
téseit a szellem szervezetében mechanikusan összetartja.

A matematikai ítéletek egynemű elemi jelentésekből előállott 
csomók viszonyát fejezik ki, amelyet helybenhagyunk, mivel benne 
az én akcióinak azonosságát érezzük: 2 x 2  =  4 azért bizonyos, 
mivel a 4-et létesítő összefoglaló aktus ugyanaz, mint az egység 
négyszeri állítása külön-külön. A jelentő komplexumok viszonya itt 
szintén a priori szintétikus.

A róka ragadozó á lla t: ebben az ítéletben egy jelentőcsomó 
részegysége az egésszel került viszonyba, tehát két különnemű csomó, 
amelyek egymással a foglaltság viszonyában állanak. Az állat és a 
ragadozó fogalmának tényezői mind föltalálhatok a róka fogalmában, 
az ítélet alanyából elemzés segítségével nyerjük az állítmányt, azért 
analitikus ítélet ez. A bizonyosság alapja még mindig az azonosság, 
a  fogalmak alkotójegyeinek részszerű összeesése. (Készszerű összeesés 
adja a bizonyosságot olyan ítéleteknek is, melyekben az állítmány
nak csak néhány, de nem minden jegyét foglalja magában az alany, 
például: a kanári hasonló a verébhez.)

Reális ítéletekben a két jelentőcsomó intencionális szálaira 
vagyunk utalva. Az én a maga funkcióival először megalkotja és el
különíti a jelentéseket, azután a köztük húzódó intencionális szálakon 
haladva megállapítja az okviszonyt; mielőtt bizonyossá válik az 
ilyen ítélet: a sav elpusztítja a sejteket, az öntudatban megalakul a 
sav és a sejt jelentése, észre kell venni a sejt képén a változást és 
való okára visszavinni. Ez esetben az ítélet nem intellektuális, 
hanem reális igazságot fejez ki, de mivel csak a tapasztalat nyomása 
alatt jött létre a sav és a sejt közötti kapcsolat, ez, s minden 
a posteriori szintétikus ítélet csak tényleges, ideiglenes és részleges, 
nem egyetemes és kényszerű.

A következtetésben az ítélet két jelentéséhez egy harmadik kap
csolódik intencionális szálakkal. Az ítéletben nem található föl minden 
alkalommal a közvetlen bizonyosság, nem található föl mindenek
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előtt a szoros értelemben vett szintétikus ítéletekben, melyeket a 
tapasztalatból indukció útján nyerünk ; az okviszony, melyen alapul
nak, véletlen intenció s épen csak tájékoztató, elrendező természetű. 
Kell ahhoz még egy vonás, amely előttünk igazzá teszi: a bizonyítás. 
Nem minden állítást szoktunk bizonyítani, mivel a bizonyosság több
nyire oly szembetűnő, hogy fölösleges külön megtámogatni; de meg
követeljük a bizonyítást a tudományban s mindenütt, ahol egyetemes 
érvényű tételekről van szó, amelyek mellett nem szól a pszichológiai 
nyomás közvetlen érzete. A bizonyítás föladata a valóság szilárd alap
jára visszavezetni a tételeket, földeríteni, hogy a jelentések összefüg
gése tényleg olyan, vagyis, ha a megismerés fönnebb részletezett 
fázisai közé illesztjük: bizonyossá tenni az öntudatos ismerés és ön
tudatlan alkotás közötti azonosságot. Ily értelemben a bizonyítás a 
megismerés betetőzője, az elrendezés aktusának egyik mozzanata, 
megerősítése. Mikor az énből kiindulva a jelentések sorozatában előre 
haladunk, egyes pontokon megállapodunk, hogy a bejárt út szakaszait 
áttekintsük, másképen szólva: az érveket fölelevenítjük elménkben. 
A bizonyítás tehát abból áll, hogy az új ítéletet biztos régi ítéletre 
vezetjük vissza, s e műveletet nevezi a logika következtetésnek, szillo
gizmusnak.

A következtetés alapeleme a logikai reflex, az én hiánypótló 
reakciója. A maga elváltozásából következtet az öntudat arra, ami az 
elváltozást okozza, s az akció, reakció és nyugvópont között kialakul 
egy folyamat, melynek egyes fázisait ítéletek alakjában fejezi ki a 
nyelv. Ezt a szimbólikus formát Aristoteles hozta be, mivel érezte, 
hogy a teljes bizonyossághoz szükséges a jelentések intencionális szá
lait minden irányban kifejteni. A három tétel csak forma, mely a 
megismerést elősegíti, de nem tartozik a logikumra. Hogyha ezt az 
iskolás példát vesszük: Cajus ember, az ember halandó, Cajus tehát 
halandó, — ebből is azonnal kiviláglik, hogy a három tétel szokásos 
formája-nem teszi a következtetés- lényegétlényeges az, hogy a záró 
tételben kapcsolt fogalmak (Cajus és halandó) összetartozását egy 
harmadik fogalom (ember) biztosítja, amely intencionális szálaival a 
másik kettőre átvezet. A következtetés. eszerint két jelentésnek egy 
harmadik által közvetített kapcsolata, szimbólikus formában három 
ítélet, melyek közül az első kettő a harmadikat indokolja.

Aristoteles- megállapította a szillogizmus formáit a tételek és 
fogalmak kombinációjából. A középfogalom külömböző elhelyezése az 
előtételekben adta a négy figurát, a fogalmak mennyiségi és minőségi 
kombinációja a' módusokát, s valamennyi kombináció alapja a téte
lek megszabott egymásutánja volt. így sikerült Aristotelesüek a szillo
gizmus formai lehetőségeit kimerítenie, de másfelől idegen területre,
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mellékes vonásokra terelte a kutatást. A logikum rovására elhatalma
sodott a grammatika meg a körök üres mechanizmusa, s a szillogiz
mus a-jelentések tartalmi vonatkozásának kifejezésére alkalmatlanná 
vált. Természetellenes "azonfölül Aristoteles elrendezésében a tételek 
sorrendje, az a szabály, hogy a zárótétel állítmányának a főtételben 
kell elhelyezkednie; ezt a példát tekintve: a tragédia dráma, «Lear 
király» tragédia, tehát «Lear király» dráma, — az elrendezés így csak 
zavart okoz, mert hisz a jelentések természetes kapcsolata ilyen volna: 
«Lear király» — tragédia — dráma, s a szillogizmus tételei természetes 
sorrendben így következnének: «Lear király» tragédia, a tragédia 
dráma, tehát «Lear király» dráma. Aristoteles elrendezése szubszum- 
ción, a fogalmak terjedelmének egymásba illesztésén alapul, holott a 
fogalmak között szubszumciót létesíteni gyakran csak erőszakos át
alakítással lehet. Például: a szegénynek tűrni és remélni kell, tűrni 
és remélni megtanít a hit, a szegénynek drága kincs a hit, — itten a 
fogalmak között nem a szubszumció, hanem az intenció, a logikai 
utalás elve létesítette a kapcsolatot. Az aristotelesi szillogisztikában 
természetellenes a tételek sorrendje, mivel a fogalmaknak egyoldalú 
viszonyításán alapul.

Amint már a jelentések, s hasonlókép az ítéletek alkatából 
kiderült, mindenhol található egy tartalmi és formai mozzanat, 
az intenció egyrészt arra a funkcióra utal, mely a jelentést megér
teti és másrészt arra, mely elhelyezi más jelentések között. A meg
értés sorában az azonosság, az elrendezés sorában az okozás viszonya 
érvényesült. A viszonyt, mely a kép és a megértést közvetítő funkció 
között fennáll, determinációnak nevezzük; a determinált egyenesen 
a determináció alaptényezőjére vezet, mint magyarázó elemre. Az 
okviszony jellemzője pedig, hogy az okból kiindulva biztosan az oko
zathoz érünk. A szillogizmusra alkalmazva ezt a megállapítást, két 
faját nyerjük: a determináción alapulót, mikor a determinált foga
lomról az alapjelentésére és az okviszonyon alapulót, mikor az okról 
okozatára következtetünk logikai bizonyossággal. Visszafelé az alap
jelentésről a determinált fogalomra, vagy az okozatról az okra a 
következtetés részleges és nem szükségkép eni.

A szillogizmus alkatának e tisztán logikai elemzését kiegészítik 
Böhm lélektani fejtegetései, melyek egyebek közt a következtetés 
anyagára és a főtétel jellegére derítenek világosságot.

A következtetés ny&rs anyagát a képek adják. A kép valamely 
ösztön hiányát jelenti és természeténél fogva más képre utal, 
mely a hiányt, pótlékul szolgálva, megszüntesse. Ilyen vonzás egy 
képből kiindulva több ösztönön át haladhat, úgy hogy a vonatko
zások egész sora áll elő, melyben a kezdő a végtagtól sokban külöm-
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bözik, de valamennyi mégis közös életfolyamatba illeszkedik. Például: 
az erdőben pihenő őz zörejt hall, a zörej megijeszti, a félelem fu
tásra készteti; zörej, ijedtség, menekülés az őz szillogizmusa, mely 
ösztönkötéssel kezdődik és az ösztön kiengedésével, szabadulással 
végződik, egészben pedig az állat önfenntartását szolgálja. «Alles ist 
Schluss», mondja Hegel, az élet csupa szillogizmus. De míg az állat
világban az érzéki hiány és pótlék találkozásával végződik, az em
berben ezt a mechanizmust a jelentő ösztön egészíti ki. Az egyes 
adat a jelentés általánosságába olvad s ahány vonatkozása van, annyi 
irányban közvetíthet kapcsolatokat mint középfogalom. S mivel a 
jelentések a határolás és fűzés formájában kapcsolódnak, a szillo
gizmus is az aláfoglaitság és kizárólagosság (azonosság és okozás) 
viszonyára épül föl.

A szillogizmus természetes kiinduló pontja az érzéki vagy 
jelentő ösztönök valamely hiánya, s nem a főtétel, melyet a formai 
logika kiinduló pontnak vesz. Mikor a harkály odvas fákat kopogtat, 
az éhség kényszerítette és nem az a meggondolás, hogy az odvas 
fában rovarok vannak. S mikor az ember így okoskodik: éhes vagyok, 
tehát eszem, akkor is az éhség érzete volt a következtetés kiinduló 
pontja, és nem az a tudat, hogy az étel csillapítja az éhséget. Az 
ember következtetésében csupán valamivel fontosabb szerep jut az 
általános meggondolásnak, az öntudat nem engedi végrehajtani a 
hiány és pótló kép közötti kapcsolatot, amig előzetesen meg nem 
győződött arról, hogy a kielégedésnek az a legbiztosabb és legköny- 
nyebb módja. Ez az előzetes föltevés, a hiány és pótléka közötti 
összefüggés emlékezete lett a formai logikában főtétellé, holott való
jában csak altétel, a hiányérzet kielégítésének segédeszköze. Általá
nossága onnan ered, hogy a kapcsolatok szükségképeniek, akár tapasz
talaton alapulnak, mint a fölhozott esetekben, amikor két kép mindig 
együtt jár, akár az emberi szellem benső szervezetében gyökereznek, 
amikor a priori szintétikus ítéletek alakjában állandósulnak. Hogy 
miért tette Aristoteles az általános tételt első helyre, annak magya
rázatát az öntudat közrehatása adja. Osztönterhelt állapotban az 
ember a hiányból indul ki, de amikor öntudata ösztönmentes, olyan 
kor elméleti viszonyban áll képeivel s az általános jelentésből halad 
az egyes adatok felé. A skolasztika azért kedvelte az aristotelesi 
szillogizmust, mivel kész hittételekből törekedett a konkrét viszonyo
kat levezetni. Mikor pedig a középkor letüntével eladdig nem ismert 
szellemi hiányérzetek támadtak s határozott szükségletek kielégítésére 
kellett módot találni, a tudományos kutatásban jobb eszköznek bizo
nyult az induktív következtetés, mint Aristoteles mesterkélt logikai 
ormája. /)>■. Loisch János.



ÜNNEPI BESZÉD.

(1914 m árcius 15.)

A múlt napokban tartotta a Petőfi-társaság szokásos márciusi 
szabadság-ünnepét. Ezen nagy hatást keltett Szávay Gyula ünnepi 
ódája, melynek allegorikus hőse egy napkeletről jövő lovas, aki a 
költemény kezdetén azt mondja magáról:

«En vagyok a vér, az ébredező élet.
A dobbanó szív, a mozduló erő ;
K ipattanó szikra, felhasadó hajnal,
H adüzenet és harc , m indent leverő.
Paripám  nyom ában tavaszok születnek,
Vak csillagok fénye ú jra kiragyog, —
Ki kérdheti tőlem , hogy k i és m i lennék ?
Ki lehetnék m ás: én M árcius vagyok.»

Valóban ! Lehet-e a világon valami hatalmasabb a jeget törő, telet 
ölő, tavaszt bevezető márciusnál ? Igen. Két dolog még annál is hatal
masabb és fölségesebb! Egyik az élet márciusa, az ifjúság, a másik 
a népek márciusa, a szabadság. E három március van együtt mai 
ünneplésünkben, ez tehát háromszorosan kedves a magyar szívnek.

Március tizenötödikének, a magyar társadalom önkéntesen vállalt 
nemzeti ünnepének jelvényéül méltán választhatnék a virágzó man
dulafát, a téli álmából ébredező természet ez első édes mosolygását, 
a tavasz várásába belefáradt lelkünk megvigasztalóját.

Ezernyolcszáznegyvennyolc március tizenötödike a magyar ifjú
ság diadalünnepe volt, mert ekkor elsősorban az ifjúság tüntetett lel
kesen a nemzeti, szabadelvű és demokratikus eszmék mellett. Lelke
sedésének vulkánikus kitörése lángragyújtotta a polgárság lelkét is, 
úgy hogy e napon dobbant meg először magyarul az eddig német 
főváros szive. A lelkesedés gyújtott a vidéken is, és általános jelen
tőségűvé azzal lett, hogy mintegy odakiáltotta a pozsonyi hivatalos 
Magyarországnak: ha azon az úton halad tovább, melyen megindult, 
az egész nemzet lelkesedésére, sőt tettleges támogatására számot 
tarthat.
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A márciusi ifjúság lelkesedése tiszteletreméltó, mert ennek virá
gai gyümölccsé nemesedtek, amint a tavaszt felváltotta a nyár, a 
márciusi örömöt a forradalmi napok perzselő' heve. Vezérei: Petőfi 
Sándor és Vasvári Pál életük feláldozásával bizonyították be, hogy 
nem a szavak, hanem a tettek emberei. Vasvári Pál görög katholikus 
magyar papnak volt a fia, tehát ahhoz a tiszteletreméltó társadalmi 
osztályhoz tartozott, melyből a legközelebb múlt napokban (ott Debre
cenben) nemzeti ügyünknek általánosan siratott vértanúi kerültek ki.

És a márciusi ifjúság méltó volt vezéreihez. Mikor az első tíz 
honvédzászlóaljat felállították, elsőnek önkéntesül két márciusi ifjú, 
két pesti diák csapott fel, s utánuk a fővárosban és a vidéken: «lon- 
gus ordo, idem petentium decus». Megüresedtek a gimnáziumok és 
kollégiumok, mert a Múzsák fiai Mars fiaivá lettek.

És ezek a gyermekhonvédek, mintha csak el se szakadtak volna 
a szülői háztól; hiszen zászlajukon a Patrona Hungáriáé mintha sze
rető édesanyjuk lett volna, aki aggódó szeretettel nézett reájuk. Gyer
mekjátékaikat pedig tovább folytatták, csak úgy játszottak a halállal. 
S ha Petőfi a székely katonákról azt m ondhatta:

«Úgy m ennek a halál elébe ők 
A m int m ás em ber m enyegzőre mén.»

akkor ezek a 14—15 éves gyermek-diák honvédek úgy mentek a 
halálba, mint más kortársaik a játszóhelyre.

Az iskola pedig mintha csak elkísérte volna őket a tábortűz 
mellé. Hiszen professzoraik is velük voltak, s mathematikai tanáruk, 
mint tüzér tisztjük tovább oktatta őket, csakhogy nem krétával a 
fekete táblára, hanem kilőtt ágyúgolyóval a lőporfüstös égre rajzolt 
nekik parabolát.

A klasszika filológia tanára a hősi erények példaképeit nem az 
ókorból, Mucius Scaevola, Horatius Codes életéből, hanem a közvet
len jelenből vette. A história tanára pedig elmondhatta nekik, hogy 
most nem tanulniok, hanem csinálniok kell a históriát, annak leg
fényesebb lapjait hőstettekkel kell teleirniok.

S úgy is volt. Amint Tompa Mihály mondja «Egy könyv olva
sása közben» című költeményében:

«Az volt az év. Csudáknak éve !
Regehősök lá tta ttak  élve,
Minőkről álm odunk csupán.
A történetben  am i fényes 
Szörnyű, dicső, nagy s ünnepélyes :
K övetkezett egym ásután.
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M ily nép, m ily  harc, m ily hősi szellem.
Felkölt a h u n  s it t volt a hellen.
L áttuk  Z ám ánál S c ip ió t;
Therm opylä és Aquiieja 
Szem ünk lá ttá ra , védve, viva 
S bősz A m urad m egdöntve volt.»

Láttuk Zámánál Scipiót! . . . Igen! Mert hiába volt az ifjú főve
zér lángesze s a Kossuth birminghami beszédében «unnamed demi
gods», névtelen félisteneknek nevezett honvédeknek önfeláldozása . . . 
a vége mégis csak az volt, hogy: «Karthago elesett!»

Mikor azután vége lett a harcnak, azok a volt diák-honvédek 
újra visszatértek az. elhagyott «Alma mater» kebelére, hogy tovább 
tanuljanak, s majd békés munkában legének hasznos emberei hazá
juknak. Ahogyan Kozma Andor mondja a «Karthágói harangokban» :

«A pápai öreg kollégium  term e 
Csupa vén diákkal zsúfolásig telve.
Ajkuk ném a, m in t a faragott képeknek,
Pedig verekedő, vad fickók lehetnek.
Több hom lokon, arcon beforradt sebhelyek,
Kemény, h ideg vasra valló emlékjelek.
Yan k inek h iányzik  fél keze, fél lába . . .
Ilyenek is já rn ak  Pápán iskolába.»

Azóta bizony a márciusi ifjak megöregedtek, sőt . . .  «Itt is egy 
név, ott is egy név, Mennyit elvisz minden egy év !»

Ha ama legendás idők legnagyobb fővezére, a 96 éves Görgey Arthur 
utolsó jelentkezésre maga köré gyűjtené hős katonáit, bizony kis csa
patot látna maga körül az egykori kétszázezerből.

Bizony március tizenötödike már a múlté. A múlté vele együtt — 
némelyek szerint — a márciusi ifjak lelkesedése is, mert a mai ifjúság 
«jégkebelbe fásult szivet zárva» lelkesedni nem tud többé.

Én remélem s hiszem, sőt tudom, hogy ez nem a valóságban 
van így, hanem csak a pesszimisztikusan gondolkodó emberek lelké
ben. Hiszen Petőfi is, nem írta-e izgékony lelkületének egy lehangolt 
órájában a «Magyar ifjakhoz»:

«Lesz-e gyüm ölcs a fán, m elynek nincs virága ?
Avagy virág  vagy te, hazám  ifjúsága ?
Jaj az olyan kertnek ,
Jaj még annak  is, m ert m egverte az Isten,
Ahol m in t t i  vagytok m agyar ifjak, ilyen
Virágok terem nek !»

És ezt 1847-ben írta azokhoz, akik 1848-ban oly lelkesen éltet
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ték vele együtt a szabadságot, s akik 1849-ben oly lelkesen men
tek vele együtt a halálba a szabadságért!

Bizonyára ma is úgy volna 1
Lehetnek a mai ifjúságban néhányan, akiket megszédített az az 

irodalom, melyre elmondhatjuk Arany Jánossal:

«Légy, ha  bírsz, te  világköltő,
Bázd fel a rest n y u g a to t;
N ékem  áldott az a bölcső,
Mely m agyarnak r in g a to t t !»

Lehetnek olyanok is, kik behódolva bizonyos rosszul megértett 
elméleteknek, szenvelgik, sőt úgynevezett tudományos rendszerbe fog
lalják a hazafiatlanságot. Lfehetnek — sőt habár kevesen is — vannak 
ilyenek. Csuda-e, ha az ifjúságnak, a márciusnak fáján egy-két korán 
nyiló virágot megfagyaszt a dér? De a magyar ifjúság egészen le a 
gyökeréig egészséges.

És erre nagy szükség is van, mert ha a közel jövőre gondolunk, 
ma is elmondhatjuk Petőfivel, hogy :

Születni fognak nagyszerű napok,
É le t halálnak vészes napjai.»

Hazánk déli, keleti és északkeleti határain túl setét fellegek tor
nyosulnak, melyeknek mélységei villámokat rejtegetnek. Hogy ilyen 
«zord idők»-ben milyennek kell lennie a hazafias ifjúságnak, annak 
felemelő példáját láthatjuk ma Svédországban, ahol a fenyegető orosz 
veszedelem hírére ötezer fehérsapkás svéd diák tüntetett lelkesen a 
királyi palota előtt, kérve, követelve a nemzeti védőerő hathatós fej
lesztését. Pedig ez épen rájuk nézve jelent uj terheket, nehéz szolgá
latot, halálos veszedelmeket. Fölséges látvány lehetett a Mária Teré- 
zia-féle «vitám et sanguinem» jelenetnek eme modern megismétlődése.

A mi hazánk helyzete sok tekintetben olyan mint a Gusztáv 
Adolf szép országáé. Épen azért neked kedves ifjúság szebbet, édes 
hazánknak, e bűvös-bájos kertnek jobbat nem kívánhatok ennél:

Légy olyan lelkes, mint az egykori magyar márciusi s a mai 
svéd ifjúság, s a te lelkesedésed, ha majdan vész jön, ne engedje 
elveszni a hazát.

Dr. Szigethy Lajos.



I.

ÉYI -JELENTÉS.

1. Az iskolaévet nagyobb jelentőségű, következményeiben is 
messzebbható személyi változással kellett megkezdenünk. Intézetünk
nek 1909—1910 óta igazgatója Eátz László, egészsége helyreállítása 
végett félévi szabadságot kapott nt. elöljáróságunktól. Szabadsága 
idején, az igazgatóságban dr. Kubacska András helyettesítette, az 
előadásórákban Benner János oki. középisk. tanárjelölt, tud. egyetemi 
asszisztens, kinek szakképzettsége, buzgósága, valamint egyéni jó 
tulajdonságai, a tanárikar osztatlan becsülését szerezték meg szemé
lyének.

Testületünk legőszintébb sajnálatára, Eátz László szabadsága 
leteltével, az igazgatóságról megváltozhatatlan elhatározással lemon
dott. Egyházunk és iskolánk elöljárósága, a maga részéről is mindent 
elkövetett e lemondás visszavonása érdekében; az okok előtt azonban 
meg kellett hajolnia: az igazgatást, az iskolaév végéig továbbra is 
dr. Kubacska Andrásra bízva, a jövő 1914— 15. iskolaévtől kezdődőleg 
dr. Hittrich Ödönt választotta meg igazgatóvá. A példaadó, közvetlen 
elődök buzgó munkásságának sikere bizonyára ihletni fogja őt, kinek 
szakképzettsége, eddigi működése, iskolánk további üdvös fejlesztését 
eleve remélni engedik. Hálás köszöneté és elismerése jeléül, elöljáró
ságunk Eátz Lászlót -— ki a modern pedagógia minden eszközét fel
használó lelkes vezetésével, maradandó nyomokat hagyott iskolánk 
történetében — «tiszteletbeli igazgató» címmel tüntette ki.

2. Főgimnáziumunk két feledhetetlen emlékű, s a magyar tudo
mányosság történetében immár halhatatlan nevű, volt tanárának 
országossá avatott emlékünnepélyén, hivatalos küldöttjeivel testületünk 
is résztvett. A Hunfalvy Pál-emléktábla leleplezése ünnepségén Kés
márkon dr. Szigethy L ajos; a Bőhm Károlyén Beszterczebányán 
dr. Loisch János és dr. Serédi Lajos képviselték.

3. Az iskolaév kezdete. Az 1913—1914. évet, a szokásos javító 
és pótlóvizsgálatokkal szeptember 1-én kezdtük meg; 2—5-dikét be
hatásokra fordítottuk ; a beírt tanulók száma 642 volt. Az évnyitó
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ünnepséget 6-án tarto ttuk ; az előadások 8-dikán kezdődtek s azóta 
az iskolai szüneteket leszámítva, megszakítás nélkül folytak június 15-ig.

4. Tanári értekezletek. A lefolyt iskolaévben 12 értekezletet 
tartottunk, melyeken — miként az előző években — behatóan fog
lalkoztunk a tanítás és nevelés napi kérdéseivel, a tanulók erkölcsi 
magukviseletével és előmenetelével.

5. Nyilvános tanítás. Hogy tanártársaink munkásságát és mód
szerét közvetlenebbül megfigyelhessük, s ezeknek tanulságait a magunk 
óráiban értékesíthessük, az 1909—1910. évben kezdett nyilvános taní
tásokat — a tanítás egyöntetűbbé és intenzivebbé tétele céljából — 
ez évben is folytattuk.

Ilyen nyilvános órát tarto ttak :
dr. Hazay Olivér la. magyar nyelvből,
dr. Hittrich Ödön VI. görög nyelvből,
dr. Bőhm Dezső Illa . német nyelvből.
B nyilvános tanításokat a rendes értekezleteken egy-egy eleve 

fölkért bíráló előterjesztése után, behatóan megbeszéltük, s a tanulók 
tanulásbeli eredményeit is megbíráltuk. E munkánk eredményességét 
úgy a fegyelmezésben és módszeres haladásban, mint a tanulók 
érdeklődésének éá együttes haladásának fokozódásában igaz örömmel 
tapasztaljuk.

6 . Valláserkölcsi, fegyelmi, tanulmányi állapot. Az ifjúsági 
istentiszteleteket ez évben is Bereczky Sándor vallástanár tartotta a 
fasori templomban. A protestáns ifjúsággal május hó 16-án járultunk 
az Úr asztalához.

Más vallású tanulóink is pontosan teljesítették vallásos köteles
ségeiket.

Tanítványaink erkölcsi magaviseleté kielégítő volt. Szigorúbb 
eljárást csak két esetben kellett alkalmaznunk.

Szorgalmukkal is — általában véve — meg lehetünk elégedve, 
ha megfontoljuk, mennyi külső hatás gátolja az iskolai munka teljes 
sikerét és tanítványaink lelki élete, mennyi más cél szerint fejlődik, 
mint ahogyan mi magunk szeretnők. A szülői ház gondos közreműkö
dését a középiskola soha sem nélkülözheti. A serdülő korban levő 
tanulók, iskolán kívül folyó életének ellenőrzése és eszményi vezetése 
meg épen a szülői ház legnemesebb feladata. Epen ezért iskolánk 
közszelleme és tanulóink egyéni érdekében kérjük a t. szülők neme
sítő és buzdító közremunkálását, a gondjainkra bízott ifjúság nevelésé
ben és oktatásában.

7. Egészségi állapot. Az egészségi állapot a lefolyt iskolaévben 
kedvező volt. A székesfővárosban uralkodó járványok is megkímélték 
iskolánkat. Mindössze 18 fertőző betegségben szenvedő tanuló volt
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2—6 hót tartamára hatóságilag kitiltva. Ezek közül tizen kanyaróban, 
hatan vörhenyben és ketten bárányhimlőben szenvedtek. A családban 
eló'fordult fertőző betegség miatt is csak 15-en voltak kitiltva.. Töme
gesebb fellépését a ragályos betegségeknek egyetlen osztályban sem 
észleltük. Azokat az osztálytermeket, melyekben csak egyetlen vörheny- 
eset fordult is elő, a közegészségügyi hatóság dicséretre méltó buzgó- 
sággal nyomban fertőtlenítette. Eagadós szembetegség az idén se for
dult elő. Himlőoltási kötelezettségének minden tanuló megfelelt. Ezek 
közül 20-at május 4-én az iskolaorvos oltott be. A torna alól történt 
felmeütések száma az idén sem haladta meg a megszokott mértéket. 
Az iskolaépület tisztántartására, fűtésére és a levegő felfrissítésére 
szellőztetés útján állandóan nagy gondot fordítottunk.

Fájdalom, egy halálesetet is kell jelentenünk. Fodor Miklós Ilb. 
oszt. tanulót a húsvéti szünetben, otthon, végzetes szerencsétlenség 
érte, mely pár napi szenvedés után, a szép reményekre jogosító kis 
tanuló életét, szülői mérhetetlen bánatára kioltotta. A mélyen sújtott 
szülők fájdalmát enyhítse a tanári testületnek őszinte részvéte is.

8. Iskolai ünnepek. A szokásos egyházi és iskolai ünnepeket 
ez évben is megtartottuk. A reformáció ünnepén ez évben is Bereczky 
Sándor, március 15-én pedig dr. Szigethy Lajos méltatták a nap 
jelentőségét. Evangélikus ifjúsági gyámintézetünk három egyházias 
jellegű esti előadást tartott, melyeken Bereczky Sándor és dr. Szigethy 
Lajos kartársaink is közreműködtek. A Dal- és Zeneegyesület három 
siker fit hangversenyt rendezett, melyeknek jövedelméből 200 koronát 
a főgimnáziumi alumneumi alapnak adományozott.

9. Szertáraink kibővítése. A tervezett építkezés, a kedvezőtlen 
gazdasági és pénzügyi viszonyok miatt, sajnos, ez évben sem volt 
megkezdhető. Reméljük azonban, hogy iskolánk e már nagyon érez
hető hiányán a jövő iskolaévben segíthetünk. Intézetünk régi nagy
lelkű jótevői erre az építkezés-alapra, ez évben is nagyobb összeget 
juttattak, még pedig Kéler Napóleon ismét 2000 koronát, Kéler 
Terézia ismét 400 koronát. Tskolánk e nemeslelkű jótevőinek, kik 
búsás adományaikkal már évek hosszú során át támogatják intéze
tünket, e helyen is hálás köszönettel adózunk. Szertáraink kibővíté
sére az idei adományokkal együtt — a törvényhozó testület által 
megszavazott 150,000 Ií-án kívül — 22,733-04 K áll rendelkezésünkre.

10. Vetített képek bemutatása. A szemléltető tanításban nél
külözhetetlen, a tanulás eszményi céljainak elérését rendkívül meg
könnyítő vetítőképes előadásokat ez évben is iparkodtunk az ifjúság 
érdeklődésének fokozására, mentői gyakrabban fölhasználni. Hyen 
előadásokat tartottak: dr. Hittrich Ö. A Peloponnesosról, dr. Ha- 
zay O. Rip van Winkleről, dr. Kubacska A. Az ősállatokról, Ráth A.
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A víz eróziós működéséről, dr. Koch I. Párisról és a Mont Blanc 
gleccseiről.

Dr. Loisch J. tanárelnök vezetésével az V. osztály Jókai-köre 
Shakespeare drámáinak alakjairól és főjeleneteiről, dr. Bexheft Ármin 
egészségtantanár felügyelete mellett Wellisch György VII. oszt. tan. a 
közélelmezés kérdéséről tartott ilyen vetített képekkel illusztrált előadást.

11. Gyűjtések, I. A budapesti «Mentő-Egyesület» részére a kará
csonyi szünet alatt, az egyesület blokkjaival, az egyes osztályok tanulói 
gyűjtöttek összesen : .836 K 85 f-t.

És pedig: la. 83-54 K, 16. 4L20 K, II«. 120 K, 116. 94-03 K, 
Illa . 32-72 K, III6. 82-21 K, IVa. 96-10 K, IV6. 62-75 K. V. 89'45 K,
VI. 93-17 K, VII. 22-01 K, VEI. 19 67 K.

11. A József kir. herceg Szanatórium Egyesület számára eszközölt 
perselyes gyűjtéskor az egyes osztályok összesen 85-05 K-t adakoztak.

És pedig: I«. 330 K, 16. 10 K, Ha. 5-77 K, H 6. 8 K, E la. 
3-30 K, III6. 4-24 K, IVa. 5'40 K, IV6. 6 K, V. 16-90 K, VI. 1614- K,
VII. 6 K.

12. Adományok. Iskolánk nagylelkű pártfogói és nemesszívű 
jótevői a lefolyt iskolaévben is több kisebb-nagyobb adománnyal segí
tették munkásságunkat és gyarapították jótékonyság alapjainkat. 
E jótevőink — kiknek e helyen is hálás köszönettel adózik tanári 
testületünk — voltak: Báró Ohrenstein Henrik és dr. Bakonitz 
Gyula 300 K, Engel Lajos 200 K, Herczel Bernát 100 K, Dénes 
Lajos, Wámoscher Áron 20 K, Névtelen 50 K, Névtelen 20 K.

A Tabitha jótékony nőegylet ez évben is hat szegénysorsú tanulót 
látott el téli ruhával és ismét 30 K-át küldött ösztöndíjra.

A pesti evang. német egyház nőszövetsége és a fasori ev. jóté
kony nőegyesület «2—2 » drb 10 koronás aranyat küldöttek szintén 
ösztöndíjra.

Az ifjúsági segélyegyletnek adományoztak : A Pesti Első Hazai 
Takarékpénztár Egyesület 200 K-t, az Egyesült Budapesti Fővárosi 
Takarékpénztár 100 K-t, a Magyar Orsz. Központi Takarékpénztár 
100 K-t, az 1888-ban érettségi vizsgálatot tett ifjak 25 éves találko
zójuk alkalmából 200 K-t, a Középiskolai Mathematikai Lapok elő
fizetési díjából Bátz László igazgató 31 K 50 f-t, Bátz László igaz
gató 66 K-t.

Az Országos Vándordiák Szövetség öt tanulónkat viszi az idén 
kirándulásaira, ismét teljesen díjtalanul; fölszerelést is kapnak.

A szertáraknak juttatott adományokról a szertári jelentésekben 
számolunk el.

A nagylelkű adományokért fogadják az adományozók hálás kö- 
szönetünket.
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13. Hivatalos látogatás. A nm. vallás- és közokt. miniszter 
legfőbb felügyeleti jogának gyakorlásával ez évben is dr. Erődi Béla 
udv. tan. kir. főigazgatót bízta meg, ki április 27—30. napjain vé
gezte hivatalos látogatását; a szokásos értekezletet is április 30-ikán 
tartotta meg.

14. Kirándulások : múzeumok és egyéb gy űjtemények megtekin
tése. A görögöt pótló rajz és a művészeti rajztanfolyam növendékei 
Oppel Imre szaktanárral többször megtekintették a Szépművészeti 
Múzeumot; voltak a Képzőművészeti Társulat őszi és tavaszi kiállítá
sán. Dr. Kubacska András több ízben vezette tanítványait — osztá
lyonként — Budapest környékére botanizálás végett.

A Illa. és Illő. osztályok Bátz L., dr. Hittrich Ö., dr. Koch J. 
és dr. Bőhm D. tanárok vezetésével egy napos kiránduláson voltak 
Yisegrádon.

A VI. és VII. osztály Mikola S. és Kovács J. tanárok vezetésével 
Pomázon és vidékén jártak.

Az ifjúsági cserkészcsapat 18 tagií szakasza a húsvéti szünet
ben (ápr. 14—18.) Balatonalmádiba rándult le, dr. Loisch J. és 
dr. Serédi L. tanárokkal. A szakasz táborhelye a Farkasvilla volt, me
lyet dr. Farkas Elemér fővárosi orvos és családja ajánlottak fel le
kötelező szívességgel. Bár a hirtelen zordra fordult időjárás a terve
zett öt napos táborozás és menetelés java részét meghiúsította, a csa
pat vidáman járta be a szomszédos hegyeket, völgyeket és községeket. 
Bent járt Veszprémben, a Dunántúl e vadregényes, ősi városában is, 
sok közvetlen tapasztalattal gyarapítva a Bakony országról, iskolai 
leckékből és magánolvasmányokból szerzett földrajzi és történeti 
ismeretét. E berándulás kedves emlékű epizódja marad a Veszprém
ben állomásozó 31. honvéd gyalogezred parancsnokának, Weeber Ede 
ezredesnek szíves vendéglátása, ki a kaszárnya előtt menetelő csapa
tot behivatta s jó, forró fekete kávéval kínálta meg. Ifjúságunk iránt 
tanúsított szíves jóindulatáért fogadja az ezredes úr e helyen is hálás 
köszönetünket. A kies «magyar tenger» környékén töltött feledhetet
len napokért sokszoros köszönetünk illeti főkép: dr. Farkas Elemér 
urat és nagyrabecsült családját, kik eléggé fel sem becsülhető jótéte
ményükkel el nem mosódó emléket hagynak ifjaink hálás szívében is.

Az V. osztály tanulói április 26-án dr. Loisch János tanár veze
tésével a Nagykevélyen voltak, május 23-án dr. Kliment Jenő, dr. Loisch 
János, Oppel Imre tanárok vezetésével a Pomáz és Visegrád között 
elterülő hegyvidéket járták be.

Az la. és Ib. osztályok Sulek J., dr. Koch J. és dr. Hazay 0. 
vezetésével a Zugligetbe rándultak ki.

A tanulók kirándulásaik alkalmával megtakarított úti- és napi-
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költségeik feleslegét ez évben is az ifjúság kirándulási alapjára ado
mányozták.

És pedig: la. 4'60 K, Ib. 5 K, Illa . 15-18 K, Illő. 12-48 K, 
IVa. 17‘40 K, Y. 12-91 K. Ezekkel az összegekkel a «kirándulási alap» 
tőkeértéke : 1468 K 75 f-re emelkedett.

15. Kézügyességi kiállítás. A főgimnázium ifjúsága április 26-tól 
május 3-ig bezárólag Oppel Imre rajztanár vezetése mellett úgy neve
zett kézügyességi kiállítást rendezett. Bemutatásra kerültek különösen 
az ifjúság szünidei munkásságának, otthoni foglalkozásának, időtölté
sének termékei, íg y : rajzok, aquarellek, olajfestmények, fényképek, 
lombfürészmunkák, bársony- és faégetések, rézdomborítások, szőnyeg
szövés, kosárfonás, mintázások, fizikai eszközök, repülőgépek, közle
kedési eszközök stb.

A legjobban feltűntek: Béczey Miklós, Scheiber Imre YIII. o., 
Szemere László, Bereczky István VI. o. és Badnay Miklós IVa. o. 
t.-k olajfestményei; Auer Géza Vili. o., Jeney László VI. o. és Marek 
Lóránt V. o. t.-k ra jza i; «stein Andor VIII. o., Steinberger Sándor 
VII. o., Bereczky István VI. o. t.-k aquarelljei ; Csörgeő Tibor VIII. o., 
Császár Pál, Kuttner László és Feledy György VII. o. és Feledy Pál 
VI. o. t.-k fényképei és fényképnagyításai; Bekk Aurél VI. o. tan. 
szőnyegei; Hoepfner László és Killius Gyula VI. o. t.-k földalatti 
vezetékes villamos kocsija; Mandula György VI. o. és Löwenstein 
Endre TVb. o. t.-k repülőgépjei; Chátel Budolf IVb. o. t. vitorlás ha
jója ; néhai Fodor Miklós 116. o. t. tornaszerei; Zelewsky Ottó ülő . 
és Zelewsky Viktor Ib. o. t.-k sokoldalúsága, az alsó osztályú tanulók 
mekkánói.

A kiállítás úgy anyagi, mint erkölcsi tekintetben sikerültnek 
mondható. Mélt. dr. Erődi Béla udvari tanácsos, tankerületi főigaz
gató úr, aki épen abban az időben tartotta intézetünkben rendes évi 
látogatását, elismerően nyilatkozott az egész kiállításról, különösen 
kiemelve nagy pedagógiai jelentőségét. A kiállítást mind a nyolc 
napon át nagyszámrí közönség látogatta, az ifjúság pedig az óraközö
ket rendesen ott töltötte. Anyagilag is várakozáson felül sikerült, 
amennyiben 518 korona és 44 fillér tiszta hasznot tudtunk felmu
tatni, nem számítva ide azt a 100 koronát, amit a ifjúság érdekeit 
szívükön hordozó nemeslelkíí adakozók nyújtottak át a kiállítás ren
dezőjének a legkiválóbbak jut .Imazására. Mint a kiállítás pénztárosa, 
Goldschläger Loránd VI. o. . külön is elismerést érdemel buzgal
máért. A tiszta jövedelemből a főgimnázium művészeti rajzszertára 
főképen műtörténeti diapozitíveket fog beszerezni, hogy a műtörté
netnek szakszerű oktatását a jövő tanévtől kezdve már vetített képek
kel is sikeresebbé tehessük.
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A kiállítás céljainak elérésére a következő nemesszívű adakozá
sok, felülfizetések történtek: Báró Herzog Péter, Szterényi Sándor és 
N. N. 9‘50—9'50 K-t, dr. Feledy Dezső 8'80 K, Jeney László 6 K, 
Dessewffy N.-né 5‘50 K, dr. Gárdony Zsigmond, Becht Endre, Czeisler 
Bernát, Halbrohr Imre 5—5 K, dr. Marek József 4 K, dr. Bókay 
Árpádné, dr. Feledy Dezsőné, Killius Gyula, Schäfer N., Körmendy 
N. 3—3 K-t, a Hő. osztály 2'80 K-t, dr. Somogyi Manóné, Horváth 
N., Greiner Sándor, Hoepfner László, Frank György 2—2 K-t, N. N. 
1 -60 K-t, S. Z., Jäger N. 1 '50—1 '50 K-t, Kramer Imre L30 K, Far
kas Ödönné 1T0 K, Pláner Pirkó, Ohátel Vilmos, özv. Bókay Jánosné, 
Kiss Istvánná, dr. Bókay János, dr. Tauffer Vilmos, dr. Kubacska 
András, Cséry Miklós, dr. Liedemann Frigyes, dr. Szigethy Lajos, 
ifj. Bókay Árpád, Ulbrich Sándor, dr. Hittrich Ödön, Gráf János 
1— 1 K-t, Mágócsi Dietz Sándorné 90 f-t, Pigler Andor, Grünwald N. 
80—80 f-t, Engel László, N. N. 60—60 f-t, Vermes N., Grósz József, 
Csörgeő N.-né, N. N., X. Y., N. N., Bekk Aurél, X. Y., Irkó, N. N., 
M. M., N. N. 50—50 f-t, Ladányi Andor 48 f-t, Löwenstein Endre, 
Kuttner László 40 f-t, Kottenberg László, K. B. 30—30 f-t, Császár 
Pál, Bálint Imre, Popper Aladár, Ladányi Andor, Fürst Ferenc, 
Szterényi Andor, Obláth Leo, Daniel James, Beiner Ferenc, Gertler 
György, Haitsch Emil, Földváry Miklós, Császár Pál, Lőwy Andor, 
A. B. 20—20 f-t, Fischer J. 10 f-t és N. N. 2 f-t. — Továbbá a 
legjelesebb kiállítók jutalmazására adományoztak: Báth Arnold, 
dr. Feledy Dezső 20—20 K-t, Bátz László, dr. Hazay Olivér, Kovács 
János, Goldschläger Loránd 10—10 K-t, Fellner György, Herzog 
Ármin, Lederer György és Stein Andor 5—5 K-t, összesen 100 K-t. — 
Fogadják a nemeslelkű adományozók mind a főgimnázium igazgató
ságának, mind a kiállítás rendezőségének, mind pedig az egész ifjú
ságnak tiszta szívből jövő hálás köszönetét. Néhai Fodor Miklós IIö.
o. t. bánatos szülei az intézetre hagyták emlékül tragikus véletlen 
folytán időközben elhunyt fiuk kiállított tornaszereit. A kedves ado
mánnyal együtt híven megőrizzük a korán elhunytnak tiszta emlé
kezetét. Feledy György VII. o. tan. fényképfelvételeket készített a 
kiállításról. Fogadja érettök hálás köszönetünket.

A kiállításon, mint legkiválóbbak, jutalmazásban, illetőleg el
ismerésben részesültek a következők. Elismerő oklevelet kaptak: 
Feledy György és Pál kitűnő fényképeikért és Csörgeő Tibor sok
oldalúságáért ; azonkívül: Béczey Miklós VHI. o. t. mint a kiállítás 
főrendezője s mint a legkiválóbb rajzoló és festő: egy drb 20 K-ás 
a ran y at; Auer Géza VIII. o. és Jeney László VI. o. t-k kiváló ra j
zaikért, Szemere László VI. o. t. olajfestményeiért, Csörgeő Tibor
VIII. o. t. fényképeiért, Killius Gyula és Hoepfner László VI. o. t.-k

3*
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földalatti vezetékes villanyos vasutukért egy-egy 10 K-ás aranyat; 
Kuttner László VII. o. t. fónyképnagyításaiért, Mandula György VI. 
o. t. repülőgépéért, Chátel Ottó IVb. o. t. vitorlás hajójáért és Ze- 
lewszky Ottó Illő. o. t. sokoldalúságáért egy-egy 5 K-ást.

Az odaítélt és kiosztott jutalmak buzdító elismerésül szolgálja
nak, hogy a két év múlva, az 1915—16. iskolaévben rendezendő 
második kózügyességi kiállítás még szebb, még sikerültebb legyen !

16. Vizsgálatok. A VIET, osztály záróvizsgálatait május hó 18-án, 
19-én és 20-án, az írásbeli érettségi vizsgálatokat május hó 23-án, 
25-én és 26-án, a szóbeli érettségi vizsgálatokat június hó 9-én, 10-én, 
11-én, 12-én, 13-án és 15-én tartottuk meg. A többi osztályokban össze
foglaló vizsgálatokat tartottunk június hó 15-től június hó 19 ig, napon
ként 6—7 osztályban úgy, hogy mindegyik tárgynak összefoglaló át
tekintésére egy-egy óra jutott. A magántanulókat június hó 25-én 
vizsgáljuk meg.

17. Beiratások. A beiratkozásra vonatkozó tudnivalókat Értesí
tőnk XIII. fejezetében részletesen közöljük. Tanítványaink szüleit újból 
figyelmeztetjük arra, hogy a tandíj at legcélszerűbben postatakarékpénztári 
befizetési lappal, illetőleg a clearing-forgalom felhasználásával posta
takarékpénztári csekkel fizethetik. E helyen említjük meg, hogy az 
iskolafenntartó egyház, mivel a felekezeti tanárok új nyugdíjtörvénye 
már szeptember elsejével életbe lép : a beiratási dijat 20 K-ról 
32 K-ra emelte fel.
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J e g y z e t

Bereczky Sándor
r. tanár Vallástan: I—VIII. 1 8 Exhortator. Az ifjúsági 

Gyámegylet elnöke.

Dr. Böhm Dezső
r. tanár

Latin nyelv: Illb.
Német nyelv: Illa, Illb, VII. 1 7

A Illb. osztály főnöke. 
Az ifj. Dal- és Zeneegye

sület elnöke.
Az ifjúsági könyvtár őre.

K. Galli Lajos
r. tornatanár

Testgyakorlás: la, Ha, 
m —viH. 2 0

A Diák Sportkör vezetője. 
Tanította a vívást és vezette 

a játékclélutánokat.

Gretzmaclier Jenő
r. tanár

Magyar nyelv: IVa.IVb.VHI. 
Német nyelv: IVa, VIII. 1 7

A IVa. osztály főnöke.
A gyorsírás tanítója.

Az Arany János-önképzőkör 
tanárelnöke.

Dr. Hazay Olivér
r. tanár

Magyar nyelv : la, Ib, Ila. 
Filozófia: VIII. 1 8

A Ha. osztály főnöke.
A főgimnázium tanári egye

sületének pénztárosa.

Dr. llittr ieh  Ödön
r. tanár

Latin nyelv : IHa, V. 
Görög nyelv: VI. 1 7

A Illa. osztály főnöke. 
A klassz.-fii. szertár őre. 
A T. Ö. Á. S. 0. E. helyi 

fiókjának elnöke.

Dr. Kliment Jenő
r. tanár

Latin nyelv: la, Ib. 
Görög nyelv: V. 
Görögpótló Írod.: VIII.

1 9 Az éremgyüjtemény őre.

Dr. Kocli István
r. tanár

Földrajz : Ib, Ila, IHb. 
Történet: Illa, Illb. VIII. 
Torna: Ib.

1 9
A Ib. osztály főnöke. 
A történet-földrajzi 

szertár őre.

Kovács János
r. tanár

Latin nyelv: VII. 
Görögpótló Írod.: VI, VII.

1 8 A VII. osztály főnöke.

Dr. Kubacska András
r. tanár

e. i. igazgató-helyettes.
Természetrajz: IVa.IVb,VI. 9

A természetrajzi szertár őre. 
Az ifj. Segélyegylet könyv

tárának kezelője.

Dr. Loiscli János
r. tanár

- Magyar nyelv : V, VI. 
Német nyelv: IVb, V, VI. 
Görögpótló írod. V.

1 8

Az Y. osztály főnöke.
A modern irod. szertár és az 
Írod. osztálykönyvtár őre. 
A Jókai-Kör tanárelnöke.

A főgimn. cserkészcsapatok 
felügyelő tanára.

Mikola Sándor
r. tanár

Matematika: VI, VII. 
Számtan: Illb. 
Mértan : HIb.
Fizika : VII.

1 6
A YI. osztály főnöke.
A fizikai szertár őre.

A fizikai gyakorlatok vezető 
tanára.

Moraselier Hugó
zenetanár Ének I—IV. 8



38

A  ta n á r  n e v e -  IT a n tá r g y  é s  o s z tá ly
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J e g y z e t

Oppel Imre
r. tanár

Számtan : Ilb.
Mértan : Ilb. 
írás: Ilb.
Görögpótló rajz: V—VIII. 
Torna: Ilb.

1 8
A Ilb. osztály főnöke.

A művészeti rajzszertár őre.
A művészeti magánrajz 

tanítója.

Rátli Arnold
r. tanár

Számtan: Ila, TVa, IVb. 
Mértan: IVa, IVb. 
Földrajz: Illa.

1 6

Rátz László
r. tanár

Számtan: Ib, Illa. 
Mértan: Ib, Ila, Illa. 1 5 A főgimnázium tiszteletbeli 

igazgatója.

Dr. Serédi Lajos
r. tanár

Magyar nyelv : Illb. 
Latin nyelv : Ila, YI. 
írás : Ila.

1 6
A főgimn. tanári értekez

letek és az iskolabizottság 
jegyzője.

Sulek József
r. tanár

Számtan, Mértan: la.
Matematika: V, VIII. 
Fizika: VIEL 
írás: la.

1 7
Az la. osztály főnöke.
A mértani szertár őre.

A fizikai gyakorlatok vezető 
tanára.

Dr. Szigethy Lajos
r. tánár

Magyar nyelv: Ilb. 
Történet: IVa, IVb, VI, VII. 1 7

Dr. Szolár Ferenc
r. tanár

Latin nyelv: üb, IVb. 
Görög nyelv: VII. 1 7 A IVb. osztály főnöke.

Dr. Tóth Kálmán
r. tanár

Latin nyelv: IVa, VIII. 
Görög nyelv: VIII.
Történet: V.

1 7
A VIII. osztály főnöke. 
A főgimn. könyvtárosa. 

Az ifj. Segélyegylet tanár
elnöke.

Dlbricli Sándor
r. tanár

Természetrajz: la, Ib, Ila, 
lib, V.

Földrajz: la, Ilb.
írás Ib.

1 8

Renner János oki. középisk. tanár, tud. egyetemi asszisztens 
az első félévben Rátz László óráit látta el.

Az egészségtant a VII. osztályban, heti egy órában ér. Rexheft 
Armin, iskolaorvos és egészségtan-tanár tanította.

Az unitárius vallású tanulókat: Józan Miklós esp. lelkész; 
a római katholikusokat Shvoy Lajos vallástanár; az izraelitákat 
dr. Fényes Mór vallástanár és vallásoktatási felügyelő tanították.

Gyakorló tan á r je lö lt: Jungmayer Mihály, a természetrajz és 
földrajzból szakvizsgálatot tett tanárjelölt; beosztva természetrajzra 
dr. Kubacska András igazgató helyettes és földrajzra dr. Koch 
István tanár mellé.

Szolgaszem élyzet: Danielisz János, a főgimn. kapusa; Ber- 
náth János és Andics József rendes iskolaszolgák; Víg Milkovits 
András, a főgimn. fűtője.
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A TANÁROK IRODALMI MŰKÖDÉSE.

1. Bereczky Sándortól megjelent: Az egyetemes keresztyén 
egyház története az egyház megalapításától a vesztfáliai békéig. 
Vallástanítási kézikönyv a középiskolák VI. o. számára. Az 1911-iki 
tanítási terv szerint átdolgozott 2-dik kiadás. Kókai Lajos kiadása.

2. Dr. Böhm Dezsőtől cikkek az OKTE közlönyében.
3. K. Galli Lajos cikksorozatot írt az «Ifjúsági testnevelés» oímű 

lapba a «Jéghockey» játékról.
4* Dr. Hazay Olivértől megjelent: Gegendstandstheoretische 

Betrachtungen über Wahrnehmung und ihr Verhältnis zu anderen 
Gegenständen der Psychologie. (Zeitschrift für Psychologie. Bd. 67. 
Heft 3—4.)

5. Dr. Koch István résztvett a Kogutowitz-féle Történelmi 
Atlasz (I. Magyar Tört., II. Világtört.) szerkesztésében 14. térkép ter
vezésével.

6. Dr. Kubacska Andrástól megjelent «A vándordiák és a ter
mészet» a Vándordiák-ban.

7. Dr. Loisch Jánostól: Nietzsche, Uránia XIV. 9. szám; A lo
gikai alapformák alkata Böhm Károly filozófiájának rendszerében, ez 
értesítőben.

8. Mikola Sándor szerkesztette az Uránia tudományos folyó
iratot, megjelent tőle : Elektrisch erregte Bewegungserscheinungen in 
Flüssigkeitslamellen. (Phys. Zeitschrift 1914. 4. sz.)

9. Oppel Imre cikket írt a keszthelyi képkiállításról a «Keszt
helyi Hírlap»-ban.

10. Rátz László szerkesztette a Középiskolai Mathematikai L a
pokat.

Mikola Sándortól és Rcitz Lászlótól megjelent: A függvények 
és az infinitezimális számítások elemei. 2. kiadás. Budapest, Franklin.

11. Dr. Serédi Lajostól: Böhm Károly. A magyar intelligencia 
ünnepe. Mikor az árnyak is ragyognak. (A Budapesti Hírlapban.)



IV .

A TANÍTÁS ANYAGA ÉS A TANKÖNYVEK. 

a) R en d es tantárgyak.

I. osztály.

Osztályfőnök: la) Sulek József. Ib) dr. Koch István.
Vallás, h. 2 óra. Ószövetségi élet- és jellemképek s tanítások. 

A legrégibb emberek. Izrael népének ősapái. A bírák és királyok. 
Izrael népe a fogság után. Tanító könyvek, próféták. A tízparan
csolat magyarázata. Énekek és imádságok.

Tankönyv: Bereczky Sándor: Ószövetségi élet- és jellemképek 
és tanítások.

T anár: Bereczky Sándor.
Magyar nyelv, h. 5 óra. Magyar történeti mondák a hűn és 

honfoglalási mondakörből. Népmesék. A magyar nép életéről. Költe
mények. Az olvasmányok alapján a mondatrészek, mellékmondatok 
tárgyalása, beszédrészek, ragozás. Kéthetenként dolgozat.

Tankönyvek: Góbi, Magyar nyelvtan I., Magyar Olvasókönyv I.
T anár: dr. Hazay Olivér.
Latin nyelv, h. 6 óra. Olvasmány: Közmondások, Kóma alapí

tása, Ulixes kalandjai. Olvasmány alapján nyelvtanból a declinatio, 
melléknevek, névmások, határozók, elöljárók és a coniugatio activuma. 
Kéthetenként írásbeli dolgozat.

Tankönyvek : dr. Hittrich Ö .: Latin Olvasókönyv I., Latin Nyelv
tan I.

T anár: dr. Kliment Jenő.
Földrajz, h. 3 óra. A földrajzi alapfogalmak megismerése után 

Magyarország részletes földrajza. Térképvázlatok.
Tankönyvek: dr. Lakos Béla és Németh József: Földrajz I. 

Kogutowicz: Földrajzi iskolai atlasz.
Tanár : la) Ulbrich Sándor.

Ib) dr. Koch István.
Számtan, h. 4 óra. A négy alapművelet egész számokkal, tize-
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des- és közönséges törtekkel. A számok oszthatósága, legnagyobb 
közös osztó, legkisebb közös többes. Hosszúság-, terület-, térfogat , 
súly- és időmérés.

Tankönyv: Beke Manó : Számtan.
T anár: la) Sulek József, Ib) Rátz László.
Mértani rajz, h. 3 óra. A planimetria elemei szemlélet alapján. 

Diszítményi rajzok.
Tankönyv: Szuppán-Szirtes : Planimetriai alaktan.
Tanár : la) Sulek József, Ib) Rátz László.
Természetrajz, h. 2 óra. A növények termőhelyei. Fontosabb 

termések. Az ember. Házi állatok. Az ember lakása közelében, a 
mezőn és az erdőn élő emlős állatok. Házi szárnyasok. Az organo- 
grafiai alapfogalmak begyakorlása a tavaszi flóra közönségesebb pél
dányain.

Tankönyv: Paszlavszky J. Kis természetrajz L r.
T anár: Ulbrich Sándor.
Egyházi ének, h. 1 óra. A műéneklés gyakorlati és elméleti 

elemei. Időmérték, ütem, kulcs. Ütemes olvasás és éneklés a C-dur 
hangnemben. Egyházi és világi dalok.

Tankönyv: Kis énekes könyv és Beleznáy Antal: Gyakorlati 
Énektan I.

Tanár: la) és Ib) Morascher Hugó.
Szépírás, h. 1 óra. Magyar írás.
T anár: la) Sulek József, Ib) Ulbrich Sándor.
Torna, h. 2 óra. Bendgyakorlatok: négy nyitott sor alakítása 

arc-sorból. Katonai rendgyakorlatok: szakasz-kettősrendek képzése 
helyben, menetelés. Szabadgyakorlatok: a svédrendszer alapgyakor
latai. Birkózási előgyakorlatok, birkózás meghatározott fogással. Szer- 
tornázás : mint osztálytorna, minden szeren. Szabadtéri gyakorlatok: 
versenyfutás, korcsolyázás. Játékóra: Szerda délután 3—4-ig.

T anár: la) Galli Lajos, Ib) dr. Koch István.

II. osztály.

Osztályfőnök: Ha) dr. Hazay Olivér, I Ib) Oppel Imre.
Vallás, h. 2 óra. Újszövetségi történetek. Jézus élete, tanítása és 

csodatettei. Az apostolokról. Pál hittérítő útjai. Egyházi énekek és 
imádságok. A Hiszekegy magyarázata.

Tankönyv: Bereczky S. Jézus élete és tanítása.
T anár: Rcfeczky Sándor.
Magyar nyelv, li. 5 óra. Olvasmányok a görög, római és 

magyar történet köréből. Állatmesék. Jókai egyik hosszabb elbeszélése.

✓



Költemények. Az olvasmányok alapján összetett mondat, s a szó
képzés tárgyalása. Kéthetenként Írásbeli dolgozatok.

Tankönyvek: Góbi Im re : Magyar nyelvtan EL, Magyar olvasó
könyv II.

Tanár: Ila) dr. Hazay Olivér, I Ib) dr. Szigethy Lajos.
Latin nyelv, b. 6 óra. A római királyok történetéből vett sze

melvények ; a magyarok eredetéről szóló összefüggő olvasmányok és 
tizenkét mese fordításával kapcsolatban az alaktan rendszeres ismét
lése és bővítése. Az igék főalakjai, deponens igék, hiányos ragozású 
és rendhagyó igék. A leggyakoribb nyelvi kapcsolatok : acc. c. inf., abl. 
abs., célhatározó és időhatározó mondatok. Könyv nélkül: mesék, köz
mondások, szállóigék, Servius censusai. Kéthetenkint iskolai dolgozat.

Tankönyvek: Hittrich Ö .: Latin nyelvt. I., Latin olvasókönyv II.
T an á r: IIa) dr. Serédi Lajos, IIb) dr. Szolár Ferenc.
Földrajz, b. 3 óra. Európa, Ázsia és Afrika rendszeres föld- és 

néprajza. Térképvázlatok.
Tankönyvek: Lasz Sam u: Földrajz II., Kogutovitz : Földrajzi 

iskolai atlasz.
T an á r: Ila) dr. Koch István. IIb) Ulhrich Sándor.
Számtan, b. 4 óra. Számolási egyszerűsítések. Korlátolt pon

tosságú műveletek. A kereskedelmi életben előforduló számítások. 
Százalékszámítás. Arányok, aránypárok.

Tankönyv : Beke Manó : Számtan.
T an á r: IIa) Ráth Arnold, I Ib) Oppel Imre.
Mértani rajz, b. 3 óra. Geometriai testek ismertetése, háló

zatuk megrajzolása. Felszín és tórfogatszámítás. Testek, testcsoportok 
és díszítmények rajzolása. Vázlatkönyvek.

Tankönyv : Szuppán-Szirtes: Stereometriai alaktan.
T an á r: 11a) Rátz László, I Ib) Oppel Imre.
Természetrajz, b. 2 óra. Egyes ősszel virágzó növények kap

csán a növények főszerveinek ismertetése. A gerincesek osztályai; az 
emlősök táplálkozása, lélekzése és vérkeringése; az osztályok főbb 
rendjei; egyes rendek képviselői részletesebben. ízeltlábúak, puha
testűek és férgek általánosan, egyes képviselőik részletesen. A tavaszi 
flóra ismeretesebb képviselőinek leírása.

Tankönyv: Paszlavszky J . : Természetrajz II. rész.
T an á r: Ila) és I Ib) Ulbrich Sándor.
Egyházi ének, b. 1 óra. Az első osztályban tanultak ismétlése 

és bővítése. Ligatura, fő- és mellékhangsúly, hangközök. Ütemes 
olvasás és éneklés C-durban. Egyházi és világi dalok-

Tankönyvek: Kis énekes könyv és Beleznay: Gyakorlati Ének- 
tan I. r.
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Tanár: IIa) és llb) Morascher Hugó.
Szépírás, h. 1 óra. Magyar és német írás.
Tanár: Ha) dr. Serédi I.ajos, llb) Oppel Imre.
Testgyakorlat, h. 2 óra. Mint az I. osztályban.
Játékóra Hétfőn délután 3—4-ig.
Tanár: Ha) Galli Lajos, llb) Oppel Imre.

III. osztály.

Osztályfőnök: lUa) dr. Hitlrich Ödön, lllb) dr. Böhm Dezső.
Vallás, h. 2 óra. A keresztyén egyház elterjedésének, megrom

lásának, a német és svájci hitjavításnak, a hitjavítás elterjedésének 
és a magyar evangéliomi egyháznak története, különös tekintettel 
a történeti főalakok élet- és jellemképeire. Énekek és imádságok. 
Az Úrtól tanult imádság magyarázata.

Tankönyv: Bereczky Sándor: A keresztyén egyház rövid tö r
ténete.

Tanár: Bereczky Sándor.
Magyar nyelv, h. 4 óra. Magyar történelemi olvasmányok a 

mohácsi vész utáni korból. A Zrínyiek. Bethlen Gábor. Szemel
vények a klasszikus görög és római világ történetéből; Kisfaludy 
Károly, Jókai Mór, Mikszáth Kálmán és Gárdonyi Géza kisebb 
novelláiból. Hazafias költemények Kölcsey F., Vörösmarty M., Petőfi 
S., Arany J., Tompa M.-tól nagyobbrészt könyv nélkül is. Kétheten
ként írásbeli dolgozat. Rendszeres magyar nyelvtan.

Tankönyvek: Góbi Im re: Magyar nyelvtan III., Magyar olvasó
könyv Hl.

Tanár: IIIa) Kovács János, IÍIój dr. Serédi Lajos.
Latin nyelv, h. 6 óra. Cornelius Nepos-ból Miltiades, Themi- 

stocles, Aristides, Alcibiades és Hannibal. Plisedrusból 20 mese; nagy 
részük könyvnélkül is. Az alaktan ismétlése, az esetek használata, 
infinitivusos és participiumos szerkezetek, kötőszók. Kéthetenkint 
iskolai dolgozatok; subitse versiones.

Tankönyvek: dr. Hittrich Ödön: Latin olvasókönyv III., Latin 
nyelvtan H., Latin Szókönyv.

T anár: H l a) dr. Hittrich Ödön, Illő) dr. Bőhrn Dezső.
Német nyelv, h. 4 óra. Beszélgetési gyakorlatok a következő 

tárgyakról: tanterem, iskolaszerek, iskola ; lakószobák, lakóház, ház
építés ; az emberi test, a ruházat, család; időbeosztás, évszakok: tél, 
tavasz — részint közvetlen szemlélés, részint szemléltető képek 
alapján. Olvasmányok: Die Schule, Die Familie, Was die Menschen 
arbeiten, Die Teile des Körpers, Das Haus, Der Garten ; Das Vogel-

<
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nest, Die Sterntaler, Das Hirtenbüblein, U ngarn; Der Rabe und der 
Fuchs, Die Katze und die Mäuse, Der Wolf und der Mensch; Der 
Winter, der Frühling. Költemények: Rätsel (Drei Häuser, Rauchfang, 
Mühlenrad, Schlüssel, Wanduhr, Schnee, Kirsche) ; Du bist mein, 
0  Tannenbaum, Abendlied, Im Winter, Winters Abschied, Der F rüh
ling ist d a ; Vergissmeinnicht, Maiglöckchen, Gleich und gleich; Goethe: 
Spruch, Heidenröslein, Gefunden, Mailied; Hey : Der Vogel am 
Fenster; Rückert: Vom Bäumlein, das andere Blätter hat gewollt. 
Mind könyv nélkül, egyesek énekelve is. Iskolai írásbeli dolgozatok 
kéthetenkint.

Tankönyv: Endrei-Szele : Német nyelvkönyv. I.
T an á r: dr. Böhm Dezső.
Történet, h. 3 óra. Magyarország története 1526-ig.
Tankönyv: dr. Szigethy Lajos: Magyarok története I. r., Kogu- 

towicz: Tört. atlasz.
T anár: Illa ) és IHf>) dr. Koch István.
Földrajz, h. 2 óra. Amerika, Ausztrália és a sarkvidékek. 

A fizikai és csillagászati földrajz elemei.
Tankönyvek: Simonyi: Földrajz IH. rész. Ráth Arnold: Mathe- 

matikai és fizikai földrajz elemei. Kogutovicz : Földr. atlasz.
Tanár : Illa ) Ráth Arnold, ílLbj dr. Koch István.
Számtan, h. 3 óra. Kamatszámítás. Kamatos-kamat. Érték

papírok. Arányos osztás. Középértékszámítás. Arany- és ezüsttár
gyakra vonatkozó számítások.

Tankönyv: Beke Manó : Számtan.
T an á r: Illa ) Rátz László, H Ib) Mikola Sándor.
Mértani rajz, h. 2 óra. Szimmetria. Egybevágóság. Hasonló

ság. A háromszögek, négyszögek, sokszögek tulajdonságai és szer
kesztései.

Tankönyv: Szuppán-Szirtes : Konstruktív planimetria.
Tanár ; in a )  Rátz László, I l i i )  Mikola Sándor.
Egyházi ének, h. 1 óra. Az I—H. osztályban tanultak rend

szeres ismétlése. Származtatott hangok $-el és b-vel. Feloldójel, szin- 
kope. Ütemes olvasás és éneklés C és G-durban. Egyházi énekek 
és világi dalok.

Tankönyvek: Kis énekes könyv és Beleznay : Gyakorlati ének
tan I.

T anár: Illa) és Illő) Morascher Hugó.
Testgyakorlat, h. 2 óra. Rendgyakorlatok : fejlődés négyes so

rokba, hármas sorok képzése. Katonai rendgyak. : menetközben sza- 
kadozás rendekre és fejlődés, kettősrendben kanyarodás. Szabadgyakor
latok : a svéd alapgyakorlatok összetételei. Szabadgyak. és társas-
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gyakorlatok fagottal. Birkózás szabadon választott fogással, birkózás 
a botért. Szertornázás mint osztálytorna. Szabadtéri gyakorlatok: 
stafétafutás. Játékóra péntek délután 3—4-ig. Télen jéghockey.

T anár: Illa) és Illft) Galli Lajos.

IV. osztály.

Osztályfőnök: IV  a) Gretzmacher Jenő, IVb) dr. Szolár Ferenc.
Vallás, b. 2 óra. Keresztyén hittan és erkölcstan, vagyis az 

evangéliumi keresztyénség tanítása. A vallásról, ennek többféleségé
ről, a Szentírásról, a hitvallási iratokról. Az Atyáról, Fiúról és 
Szentlélekről szóló tanítás. Kötelességeink Isten, magunk és felebará
taink iránt. Énekek és imádságok.

Tankönyv: Bereczky S .: Hittan és Erkölcstan.
Tanár: Bereczky Sándor.
Magyar nyelv, h. 4 óra. Arany János «Toldi»-jának és «Toldi 

estéjé»-nek olvasása és magyarázata. Több ének könyv nélkül, azon
kívül kisebb költemények. Stilisztika a «Toldi» és a tankönyv olvas
mányai alapján. Rendszeres verstan. Iskolai dolgozatok.

Tankönyvek: Lehr, Arany J. Toldija; G óbi: Stilisztika és 
verstan.

T anár: IV a) és TVbj Gretzmacher Jenő.
Latin nyelv, h. 6 óra. Julius Caesar De bello Gallico müvéből 

és Ovidius Metamorphoscon libri művéből szemelvények. A szebb rész
letek könyv nélkül is. A nyelvtan elemi részeinek gyakori ismét
lése és a mondatszerkesztés főszabályai. Etymologiai szócsoportok, 
frázisok gyűjtése, tanulása. Kéthetenként írásbeli isk. dolgozat.

Tankönyvek: dr. H ittrich : Latin olvasókönyv III.—IV. Latin 
nyelvtan. II. Szókönyv.

T anár: IVa) dr. Tóth Kálmán, IVb) dr. Szolár Ferenc.
Német nyelv, h. 3 óra. Nyelvtanból a hangtan és alaktan rend

szeres összefoglalása. Olvasmányok : Der kluge Sultan, Kannitverstan, 
Die sieben Raben, Die Bremer Stadtmusikanten, Abdallah, Münch
hausens Abenteur, Die Schildbürger, Die Heideschenke; könyv nél
kül tanult költemények: Mein Vaterland, Schäfers Sonntagslied, Der 
Tannenbaum, Reiters Morgengesang, Heidenröslein, Mignon, Die drei 
Zigeuner, Der Postillon, Das Schloss Boncourt. Beszédgyakorlatok: 
a III. osztály anyagának ismétléséül: Die Schule, Die Wohnung, 
Die Familie, Der menschliche Körper, Die Kleidung, Die Z eit; új 
tárgyi csoportok: Der Bauernhof, Getreidearten, Säen und Ernten, 
Weinlese, In der Sommerfrische, Bergbesteigung, Jagd, Fischerei, 
írásbeli dolgozatnak: fordítások és reprodukciók.
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Tankönyvek: T ím ár: Német olvasókönyv II. Rendszeres német 
nyelvtan.

T anár: IYa) Gretzmacher Jenő, I Vb) dr. Loisch János.
Történet, h. 3 óra. Magyarország története a mohácsi vész 

ntán. Magyarország politikai földrajza.
Tankönyv : dr. Szigetky L . : Magyarok története II., Kogutowicz : 

Tört. atlasz.
T anár: dr. Szigethy Lajos.
Algebra, h. 3 óra. Alapműveletek betűszámokkal. Elsőfokú 

egyenletek és egyenletrendszerek. Függvények ábrázolása.
Tankönyv: König-Beke : Algebra.
T anár: IVa) és TVb) R áth Arnold.
Mértani rajz, b. 2 óra. Sokszögek. A körre vonatkozó szerkesz

tések. Ellipsis, hyperbola, parabola.
Tankönyv : Szuppán-Szirtes: Konstruktiv planimetria.
T anár: IVa) és TVb) Ráth Arnold.
Természetrajz, b. 3 óra. Néhány őszi növény kapcsán az 

organográfia részletes tárgyalása. Növény-anatómia. Kémiai alap
ismeretek kísérletekkel. Növények életjelenségei. Rendszertan. Linné 
rendszerének váza. Egy természetes rendszer alapján a virágtalan nö
vények főbb csoportjainak, a virágos növények nevezetesebb családjai
nak ismertetése a leírt növények alapján. Növénygyűjtés, növény- 
határozás.

Tankönyv: Paszlavszky József: A növénytan kézikönyve.
Tanár: TV a) és TVb) dr. Kubacska András.
Egyházi ének, b. 1 óra. Az I—III. osztályban tanultak rend

szeres ismétlése és kibővítése. Suta ütemek, kemény és lágy hang
sorok. A hangsúly és, hangerő jelei s ezek jelentősége. Ütemes ol
vasás és éneklés különféle hangnemekben. Egyházi énekek és világi 
dalok.

Tankönyvek: Kis énekes könyv és Beleznay A. : Gyakorlati 
énektan II.

Tanár : IVa) és IVb) Morascher Hugó.
Testgyakorlat, h. 2 óra. Mint a III. osztályban.
Játékóra szerda délután 4—1 26-ig.
T anár: Galli Lajos.

V. osztály.

Osztályfőnök : dr. Loisch János.
Vallás, h. 2 óra. A keresztyénség megalapításának története. 

Izrael történetének és vallásának ismertetése az ó-szövetségi könyvek 
alapján, különös tekintettel a prófétákra. Jézus élete és tanítása. Az
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apostolok élete és tanítása. A kánon története. Bibliai szemelvények 
olvastatása. Egyes helyek könyv nélküli tanulása.

Tankönyv: Batizfalvy-Bereczky : Bibliaismertetés.
T anár: Bereczky Sándor.
Magyar nyelv, h. 3 óra. Retorika, a prózai műfajok elmélete 

és történeti fejlődése, inventio és dispositio. Nagyobb olvasmányok: 
Toldi szerelme, Az új földesúr, Zord idő, Szemelvények a magyar 
nemzeti lírából.

Tankönyv: Góbi J. : Retorika.
T anár: dr. Loisch János.
Latin nyelv, h. 6 óra. Olvasmányok: Catullus, Vergilius,

Horatius, Ovidius és Martialis műveiből; könyvnélkül Horatius öt 
ódája. Cicero Pro Sestio, szemelvényekben. Nyelvtani ismétlések. 
Etymologiai szócsoportok. Kéthetenként iskolai dolgozat; subita; 
versiones.

Tankönyvek : Pirchala : Anthologia Latina. Dávid : Cicero be
szédei ; H ittrieh : Római régiségek. Szókönyv.

T anár: dr. Hittrieh Ödön.
Görög nyelv, h. 5 óra. Olvasmány: tiz Aisopos-i mese, opxoq 

rüjv A&rjvaia>v éipr, Bojv, Xenophon Kyrupaideia I, 2,_u . I, 3 ^ ^ ,  
I, á j . j . ; az olvasmány alapján az egész alaktan rendszeres átte
kintése.

Tankönyvek: dr. L. Keczer G .: Szemelv. Xenophon műveiből, 
dr. Maywald: Görög nyelvtan.

T anár: dr. Kliment Jenő.
Görögpótló irodalmi olvasmányok, h. 3 óra. Homeros Iliasa 

és Odysseája szemelvényekben. Herodotosból egyes szemelvények. 
Régi magyar történetírók. Görög eredetű kultúrszavak.

Tankönyvek: Kempf (Kemenes): Homeros Iliasa s Odysseája. 
Geréb J . : Szemelvények Herodotosból. Badics: Irodalmi olvas
mányok.

Tanár : dr. Loisch János.
Görögpótló művészeti rajz, h. 2 óra. Kézügyességi és látást fej

lesztő gyakorlatok. Egyenes vonal, négyzet- és körlap rajzolása 
különböző magasságban és helyzetben. Nagyméretű geometriai testek 
derékszögű beállításban. Hetenként vázlatfüzet. Emlékezetből való 
rajzolás. Ecsetkezelés gyakorlása.

Tanár: Oppel Imre.
Német nyelv, h. 3 óra. Nyelvtanból az alaktan ismétlése. Olvas

mányok : Die alten Deutschen, Aus der deutschen Götterwelt, Rolands 
Tod, Das Rittertum im Mittelalter, Lohengrin, Der Sängerkrieg auf 
der Wartburg, Städte und Zunftwesen im Mittelalter, Kaiser Karl V.
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Könyv nélkül tanult költemények: Lorelei, Belsazer, Des Sängers 
Fluch, Der Sänger, Der Fischer, Erlkönig. Beszédgyakorlatok: a IY. 
osztály anyagának ismétléséül: Der Bauernhof, Bauernarbeit, In der 
Sommerfrische; új tárgyi csoportok a városi élet köréből: Stadt
verkehr, Fernverkehr, Die Post, Stadtverwaltung, Der Gerichtshof, 
Militär, Die Kirche, Gesellschaft, Theater, Museen. írásbeli dolgo
zatok a tárgyalt anyaggal kapcsolatosan.

Tankönyv: T ím ár: Német olvasókönyv II. Rendszeres német 
nyelvtan.

T anár: dr. Loisch János.
Történet, h. 3 óra. Az ó-kor története a nyugatrómai biro

dalom bukásáig.
Tankönyvek: dr. Szigethy L . : Egyetemes történet. I. rész 

Kogutowicz: Tört. atlasz.
T an ár: dr. Tóth Kálmán.
Mennyiségtan, h. 3 óra. Elsőfokú egyenletrendszerek. A négyzet

gyök. Másodfokú egyenlet és a másodfokú függvény. Másodfokú 
egyenletrendszerek algebrai és grafikai megoldása. Egyszerű algebrai 
függvények ábrázolása és a függvények képét alkotó görbék tulajdon
ságainak megbeszélése. Planimetria.

Tankönyvek: König-Beke: Algebra. Ábel-Polikeit-Lévai: Mértan.
T anár: Sulek József.
Természetrajz, h. 3 óra. Szervetlen és szerves testek össze

hasonlítása. Az állatok jellemző kémiai, alak- és élettani tulajdon
ságai, összehasonlítva a növények ezen tulajdonságaival. Sejttan, 
szövettan. Szervek és szervrendszerek. A szervek életműködései össze
hasonlítva az állatkörökön át, különös tekintettel az ember szerveire 
és életműködésükre. Rendszertan.

Tankönyv: Paszlavszky J . : Állattan.
T anár: Ulbrich Sándor.
Testgyakorlat, h. 2 óra. Rendgyakorlatok: négy nyitott sor 

képzése oldalsorból. Katonai rendgyakorlatok: fordulatok menet
közben. Szabadgyakorlatok: a svédrendszer fokozott gyakorlatai. 
Kéziszer : fabot, farúd. Birkózás a földön fekvésben, szabályszerű le- 
terítéssel. Szertornázás mint osztálytorna. Szabadtéri gyakorlatok: 
futás (guggolóstart gyakorlása), staféta-futás, súlydobás, diszkosz
vetés. Jéghockey mérkőzések. Játékóra a YI. osztály csoportjával 
péntek délután 4 —Vaö-ig. Játékok: füleslabda, football, méta.

T an ár: Galli Lajos.

48
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VI. osztály.

Osztályfőnök: Mikola Sándor.
Vallás, h. 2 óra. A keresztyén egyház története megalapításától a 

•vesztfáliai békéig, különös tekintettel az egyház belső életére és a 
reformáció elterjedésére.

Tankönyv: Bereczky S .: A keresztyén egyház története.
T anár: Bereczky Sándor.
Magyar nyelv, h. 3 óra. Poétika, a költői műfajok elmélete és 

történeti fejlődése. Nagyobb olvasmányok: Buda halála, A két szom
szédvár, Arany balladái, Antigone, Julius Caesar, Tudós nők, A kérők.

Tankönyv: Góbi : Poétika.
T anár: dr. Loisch János.
Latin nyelv, h. 5 óra. Vergilius Aeneisének I —VI. énekéből 

szemelvények. Részletesen a II. és VI. ének. Liviusból a II. pún 
háború nagy eseményei, nagy emberei; a hadvezérek beszédei. Had
ügyi és vallási régiségek. Az Aeneis történeti, művészeti jelentősége. 
A nyelvtani főkapcsolatok ismétlése. Az olvasmányok szebb részletei 
könyvnélkül is. írásbeli iskolai dolgozatok.

Tankönyvek: Cserép, Vergilius Aeneise, Szabó Iván, Livius 
XXI—XXII. Hittrich, Római régiségtan.

T anár: dr. Serédi Lajos.
Görög nyelv, h. 5 óra. Szemelvények Xenophon Anabasisából, 

Memorabiliáiból és a görög lyrikusokból. Nyelvtanból az alaktan be
fejezése és a mondattan. Kéthetenként iskolai dolgozat; tárgyi szó
csoportok.

Tankönyv: Maywald: Görög olvasókönyv, H. Görög nyelvtan.
T anár: dr. Hittrich Ödön.
Görögpótló irodalmi olvasmányok, h. 3 óra. Szemelvények a 

görög s a klasszikus formájú magyar lírai költészetből. A görög tra 
gédia : Aischylos Leláncolt Prometheusa, Sophokles Elektrája s 
Oidipus királya és Euripides Taurisi Iphigeniája.

Tankönyvek: Badics: Irodalmi Olvasókönyv II. Losonczy:
Sophokles Elektrája.

T anár: Kovács János.
Görögpótló (müv.) rajz, h. 2 óra. Nagyméretű geometriai testek, 

derékszögű és szabad beállításban. Aquarellfestés geometriai testek
ről és kisebb használati tárgyakról. Ábrázoló geometriai ismeretek a 
nagyméretű testekkel párhuzamosan. Műcsarnok. Vázlatfüzetek.

T anár: Oppel Imre.
Német nyelv, h. 3 óra. Schiller balladái: Der Ring des

Polykrates, Die Kraniche des Ibykus, Die Bürgschaft, Der Taucher
Értesítő i9l3—191b. évről. 4
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(könyv nélkül is). Wilhelm Tell. Részletek Freytag «Die Journa
listen» című színművéből. A tankönyv olvasmányaiból a német föld 
leírására vonatkozók: Die Gletscher, Die Lawinen, Osterfeuer in 
den Alpenländern, Am Rheinstrom, Die Wartburg, Brockenreise, 
Deutschland. Beszédgyakorlatképen Bécs és Berlin leírásának ismét
lése, szabad előadások Svájcról és Németországról. (A tételek az írás
beli dolgozatok közt.)

Tankönyv: T ím ár: Német olvasókönyv II.
T anár: dr. Loisch János.
Történet, h. 3 óra. A középkor és újkor története 1648-ig.
Tankönyvek: dr. Szigethy L. Egyetemes történelem II. Kogu- 

towicz: Tört. atlasz.
Tanár: dr. Szigethy Lajos.
Mennyiségtan, h. 4 óra. Negatív és tört kitevős hatványok. Számtani 

és mértani sorok. Számrendszerek. Kombinatorika. Newton binomiális 
tétele. Logaritmusok. Kamatoskamat- és járadékszámítás. Trigonometria.

Tankönyvek: König-Beke: Algebra. Ábel-Lévay-Polikeit: Mértan,
T anár: Mikola Sándor.
Természetrajz, h. 3. óra. Kémiai és ásványtani alapfogalmak. 

Ásványtan, kőzettan. Geológia.
Tankönyv: Róth-Hankó-Melczer: Ásványtan és kémia.
T an á r: dr. Kubacska András.
Testgyakorlat, h. 2 óra. Mint az V. osztályban.
Tanár: Galli Lajos.

VII. osztály.

Osztályfőnök: Kovács János.
Vallás, h. 2 óra. Egyetemes egyháztörténet a vesztfáliai béké

től napjainkig. A külső és belső misszió. A magyar evangélikus egy
ház története, tekintettel a vallásügyek törvényeire, királyi rendele
tekre, az egyház belső életére és alkotmányára.

Tankönyv: Bereczky : Az egyetemes egyház története a veszt 
fáliai békétől napjainkig és a magyar evangélikus egyház története.

T an ár: Bereczky Sándor.
Magyar nyelv, h. 3 óra. Magyar nyelv. Irodalmunk története 

Kisfaludy Károlyig. Olvasmányok: Balassi költeményei, Zrinyiász, 
Murányi Vénus, Kuruc költészet, Mikes, Kazinczy: Pályám emléke
zete, Csokonai válogatott költeményei, Berzsenyi ódái s a tankönyv
ben közölt szemelvények. Dolgozatok.

Tankönyvek : Szinnyei : Magyar nyelv. Góbi : A magyar nemzeti 
irodalom története I.

Tanár : Kovács János.
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Latin nyelv, k. 5 óra. Bó' szemelvények Vergilius Aeneisének 
VI., VIII. és IX. énekéből. Sallustiuslugurthájából 1—26., 31., 63.. 64., 
73., 74-., 84—86., 95—114. caput. Cicero: In Catilinam oratio I. Ver
gilius és Sallustius élete s művei. Állami, hadi, vallási s magánrégi
ségek, Róma s Pompeii. Havonként két dolgozat.

Tankönyvek : Cserép : Szemelvények Vergilius Aeneiséből. Hitt- 
rich : Sallusti, Bellum Iugurthinum. Dávid: Ciceronis orationes. Hitt- 
rich : Római régiségek.

T anár: Kovács János.
Görög nyelv, h. 5 óra. Homeros Odysseiájából a II., XII., XXHI. 

énekek egészen és részletek az I., VI., XIII. énekekből görögül, a 
többi bő szemelvényekben magyarul. Az olvasottak alapján a home- 
rosi világ összefoglaló megbeszélése. Herodotosból Arionról, a Babi
lonról való dolgokról, a salamisi csatáról s egyéb a perzsa háborúra 
vonatkozó eseményekről való szemelvények. A görög régiségek rend
szeres áttekintése. írásbeli dolgozat görögből magyarra.

Tankönyvek: Kempf: Horn. Odyss. szemelv. Dávid : Herodoti 
Epitome. H ittrich: Görög régiségek.

T anár: dr. Szolár Ferenc.
Görögpótló irodalmi olvasmányok, h. 3 óra. Thukydides m ű

vének részletes tartalma, szemelvények az I., II., VI—VII. könyvből. 
Demosthenes Philippikái. Görög "irodalomtörténet, hadi, állami, val
lási régiségek. Újabb magyar történetírók, s a magyar szónoklat fej
lődése.

Tankönyvek: Szilasi: Szemelvények Thukydidesből; Badics : 
Irodalmi olvasókönyv III. Hittrich : Görög régiségek.

T anár: Kovács János.
Görögpótló (müv.) rajz, h. 2 óra. Tusrajz tollal és ecsettel, aquarell- 

festés: gipszek, madarak és apróbb használati tárgyak után. Vázlat
könyvek. Műcsarnok.

Tanár: Oppel Imre.
Német nyelv, h. 3 óra. A német irodalom története Goethéig. 

Nagyobb olvasmányok: Nibelungenlied, Gudrunlied, Lessing: Minna 
von Barnhelm, Goethe: «Dichtung und Wahrheit» (szemelvények). 
Havonként írásbeli dolgozat.

Tankönyv: Hirn-Paulay: Német irodalmi olvasókönyv. I.
T an á r: dr. Böhm Dezső.
Történet, h. 3 óra. Az újkor története 1648-tól. Egyetemes 

politikai földrajz.
Tankönyvek: dr. Szigethy L ajos: Egyetemes történelem III. 

Kogutowicz: Tört. atlasz.
T an á r: dr. Szigethy Lajos.

4 *
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Mennyiségtan, h. 3 óra. Az analitikai mértan elemei, egyenes, 
kör, ellipszis, hiperbola, parabola. Az érintő probléma. A differenciál
hányados. Szorzat, hányados, hatvány, trigonometrikus függvények, 
exponenciális függvények, logaritmikus függvény differenciálhánya
dosa. Határozatlan integrál. Terület-, felszín-, köbtartalom, súlypont, 
tétlenségi momentumszámítás integrállal.

Tankönyvek: Kőnig-Beke : Algebra. Abel-Lévay-Polikeit: Mértan. 
B átz: Matematikai gyakorlókönyv.

T an ár: Mikola Sándor.
Fizika, h. 4 óra. Az asztronómia elemei. Mechanika. Hang

tan. Geometriai optika.
Tankönyv: Szíjártó : Kísérleti természettan.
Tanár: Mikola Sándor.
Testgyakorlat, h. 2 óra. Bendgyakorlatok : mint az előző osz

tályokban. Katonai rendgyakorlatok: kettősrendek képzése menet
közben, húzódás. Szabad gyakorlatok : a svéd rendszer betetőző gya
korlatai. Nehezebb összetételű fabot- és buzogánygyakorlatok. Társas 
gyakorlatok. Birkózás versenyszerűen. Szertorna mint osztálytornázás. 
Szabadtéri gyakorlatok: hosszútávfutás, gerelyvetés, füleslabdahajítás 
távolba. Jéghockey mérkőzés. Játékóra a YIH. osztály csoportjával 
hétfőn délután 4 —Vaö-ig.

T anár: Gálit Lajos.

VIII. osztály.

Osztályfőnök : dr. Tóth Kálmán.
Vallás, h. 2 óra. A keresztyén hit- és erkölcstan, vagyis az 

evangéliomi keresztyén életfelfogás tanítása, különös tekintettel a mai 
életkérdésekre, szellemi áramlatokra és társadalmi mozgalmakra.

Tankönyv: Zsilinszky Mihály: Hit- és Erkölcstan.
T an ár: Bereczky Sándor.
Magyar nyelv, h. 3 óra. A magyar irodalom története Kisfaludy 

Károlytól napjainkig. Nagyobb olvasmányok : Vörösmarty lírája, Pe
tőfi, Tompa, Arany költeményei, Zord idő, Szemelvények a Hitel
ből, Az ember tragédiája, Gyulai P á l: Vörösmarty életrajza és Em 
lékbeszédek, Arany: Bolond Istók.

Tankönyv : Góbi: A magyar nemzeti irodalom története II.
T anár: Gretzmacher Jenő.
Latin nyelv, h. 4 óra. Horatius ódái s epodosaiból 25, szatí

ráiból három, leveleiből három s az Ars poetica nagy része. Váloga
tott részek Tacitus Annaleseiből. írásbeli dolgozatok.

Tankönyvek: Horatius-Wirth : Tacitus—Schmidt.
T anár: dr. Tóth Kálmán.
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Görög' nyelv, h. 4 óra. Szemelvények Homeros Iliasából, 
Platon Apológiájából 26 fejezet. írásbeli dolgozatok.

Tankönyvek: Szemelvények az Iliasból. Kiadta Kempf József. 
Szemelvények Platon műveiből Simon J. S.-tól.

T anár: dr. Tóth Kálmán.
Görögpótló irodalmi olvasmányok, heti 2 óra. A görög 

szobrászat áttekintése és a görög kultúra nevezetesebb helyeinek 
ismertetése. A görög filozófia fejlődése. Plafonból: Apologia, Kriton, 
Politeia ; Aristotelesből: A Nikomachosi ethika.

Tankönyvek: dr. Hittrich 0. : Görög régiségek; Alexander B .: 
Platon és Aristoteles.

T anár: dr. Kliment Jenő.
Görögpótló (müv.) rajz, h. 2 óra. A magyar díszítő stílus motívu

mainak gyűjtése és ezek alapján való tervezés. Csendéletfestés. Fejrajzo
lás gipsz- és élő modellek után, egész alak rajzolása gipszmodell után.

T anár: Oppel Imre.
Német nyelv, li. 3 óra. A német irodalom története Goethétől 

Heinéig. Nagyobb olvasmányok: Dichtung und Wahrheit. Faust I. 
rész, Wallensteins Tod.

Tankönyv: Hirn és Paulay: Német irodalmi olvasókönyv II.
T anár: Gretzmacher Jenő.
Történet, h. 3 óra. Magyarország oknyomozó története és poli

tikai földrajza.
Tankönyv: dr. Szigethy L .: A magyar nemzet oknyomozó története.
Tanár: dr. Koch István.
Mennyiségtan, h. 2 óra. Területszámítás, forgási testek térfoga

tának, a gömb és részei felszínének kiszámítása integrálás útján. 
A középiskolai tananyag átismétlése.

Tankönyvek: Kőnig-Beke : Algebra. Abel-Lévay-Polikeit: Mértan.
T anár: Sulek József.
Fizika, h. 4 óra. Fénytanból a színszórás, diffrakció, polározás. 

Hőtan. Mágnesség és elektromosság. A kozmográfia elemei.
Tankönyv: Szíjártó: Kísérleti természettan.
T anár: Sulek József.
Filozófia, h. 3 óra. Lélektan : fiziológiai alapismeretek; érzet, 

képzet, érzelem, akarat; a tudat aktivitása. Az alapvető logikai 
problémák; a tudományok főbb módszerei; a legegyszerűbb ismeret- 
elméleti kérdések.

Tankönyv : Bőhm K .: Tapasztalati lélektan. Logika.
Tanár: dr. Hazay Olivér.
Testgyakorlat, h. 2 óra. Mint a VII. osztályban.
T anár: Galli Lajos.



b) R en d k ívü li tan tárgyak .

Egészségtan.

(VII. osztály; h. 1 óra.)

Az egészség védelme az egyén, a hatóságok s a társadalom ré
széről. A betegségek létrejötte. A hajlamosság kérdése és a szervezet 
ellenállóképessége. Az egészséget fenyegető káros befolyások közül tü
zetesebben : a táplálkozás, ivóvíz, alkoholizmus, levegő és lakóhely. 
Ezzel kapcsolatban a közélelmezés, vízvezeték, csatornázás, köztisz
taság és a városok egészségügye. A testápolás, tekintettel a test- 
gyakorlásra, sportra, s az idegrendszer ápolására. Védekezés a fertőző 
betegségekkel szemben. Első segélynyújtás.

Tankönyv: Fodor-Gerlóezy: Egészségtan.
T anár: dr. Bexheft Ármin.

Művészeti rajztanfolyam.

Célja egyrészt, hogy mindazoknak, akik a rajzolás terén mutat
kozó tehetségüket fejleszteni óhajtják, alkalom adassák tudásuknak 
szakszerű vezetéssel való gyarapítására, másrészt, hogy előkészítést, 
illetőleg továbbképzést nyújtson mindazok részére, akik az V. osz
tálytól kezdve a görögöt helyettesítő tárgyakat választják.

Gyakorlatilag ismertettük a különböző ceruza, kréta, szén s 
egyéb monochrom és polychrom technikákat, az aquarell- és olaj
festést, bársonyégetést és vasalást, faégetést stb.

A tanfolyamban részt vettek az la) osztályból: Benedek Vilmos, 
Bereczky Pál tm., Drinóczy Gyula, Farkas Mátyás, Krausz Tibor, Mosko- 
vitz Győző, Schuster László, Vadas J., Vásárhelyi Endre, Vidor György, 
Wachsmann László ; az Ib) osztályból: Achtzehner László, Baumfeld 
György, Brachfeld Ervin, Kramer József, Krausz Miklós, Milunov 
Dániel, Pakots György, Pavlinovic Ferenc, Bubin László, Salgó Ottó, 
Sziisz Lajos, Török György, Visegrády Árpád, Welter Alfonz, Zem- 
plényi László, Zeuner Lajos; a Ha) osztályból: Jász Elemér, Krámer 
Imre, Nádaskay Ferenc tm., Wolf Köbért; a I Ib) osztályból: Becht 
Endre, Bertram Artur tm., Deutsch Dezső, Egyedi László, Fodor 
Miklós, Gally János, Gonda Dezső Grünfeld László, Hegedűs István, 
Kerekes Gábor tm., Kostenszky Kálmán, Kubacska Endre tm., Me ■ 
lisser Bezső, Orosz László, Schönfeld Sándor, Szabó Jenő, Ulicsny 
József, Wigner Jenő; a Illa ) osztályból: Somogyi Pál, Szalay
László tm., Székely Pál, Stern Egon; a II Ib) osztályból: Fábián Já-
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nos tm., Garay Ödön tm., Haintz Ödön, Hanoke Eezső, Lángh Gyula 
tm., Miltényi László tm., Pollák József, Solti Géza, Thauer Károly; 
a TVa) osztályból: Ereund Sándor, Müller György, Eadnai Béla, Varga 
László ; a IVb) osztályból: Barta Ervin m. t., Stitniczky János tm., Wil- 
csek Béla ; az V. osztályból: Erdei Sándor, Farkas György, Györgyfalvay 
Dezső tm., Halbrohr Imre, Helvey Elek, Kovács Lajos tm . Kovács 
Sándor tm., Kozma László, Krepuska István, Kunossy László, Marek 
Loránd, Nagy Sándor, Eados József tm., Schmidt Henrik tm., Szarka 
Sándor, Tóth László, Váry Gyula tm., a VI. osztályból: Ádler Pál, 
Baumfeld Jenő, Bereczky István tm., Bókay Árpád, Braun László tm., 
Engel László, Feledy Pál, Friedenthal István, Goldschläger Loránd, 
Hoepfner László, Jeney László, Kiliusz Gyula tm., Kirschner Béla, 
László István, Minich Miklós, Eónai Ernő, Stein János, Steirer Ká
roly, Steinberger Imre, Szász Elemér, Szemere László, Szilágyi László, 
Virány P á l; a VII. osztályból: Dietz István, Feledy György, Földváry 
Miklós, Herczeg Béla, Krekó Béla, Lederer Andor, Eóheim György, 
Sándor Tibor, Schwarcz Lajos Steinberger Sándor tm. ; a Vili. osz
tályból : Bereczky Jenő tm., Fellner György, Haefíher Jenő tm., Her
zog Ármin, Obláth Leó. Összesen 125-en. Közülök 43-an kezdők, 82-en 
haladók. Tandíjmentességet a résztvevő növendék közül 23-an élvez
tek. A rajzórák hetenként három alkalommal voltak: hétfőn, kedden 
és csütörtökön d. u. 3—5-ig, minden alkalommal más és más csoport 
részére. Szép időben a szabadban tartottuk meg az órákat.

T anár: Oppel Imre.

Fizikai gyakorlatok.

A Vili. osztály. Az 1913. év nagymérvű beszerzései lehetségessé 
tették, hogy a tanulók munkálkodása sokkal intenzivebb és -— amire 
mi súlyt helyezünk — egyöntetűbb legyen, mint eddig. így az opti
kai ismeretek ismétlése és megerősítése céljából számos kísérletet 
végeztünk a fénytörésre, visszaverődésre vonatkozólag ; foglalkoztunk 
a totális reflexióval, megvizsgáltuk a lencsék által szolgáltatott képe
ket, azoknak hibáit és a javítás fokát a korrigált lencséknél. Vizsgál
tuk a külömböző anyagok színképeit spektroszkóppal és optikai rács
csal. Előállítottunk mágneses tereket a legkülönbözőbb változatban, 
ezeket ábrázoltuk, illetve rögzítettük mágnestű segítségével, paraffino- 
zott papirossal és fényérzékeny papirossal. Meghatároztuk a föld- 
mágnesség intenzitásának horizontális komponensét. Az elektromos- « 
ságból foglalkoztunk ellenállás- és intenzitásmérésekkel, megmértük 
az áram által létrehozott meleget.

Vezető tan ár: Sulek József.
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A tanulók két csoporban dolgoztak heti IV*—IV* órában.
A gyakorlatokban részt vettek: Auer Géza, Bereczky Jenő, Bul- 

kay Lajos, Chátel Ottó, gróf Csáky Andor, Cséry Miklós, Csörgeő Tibor, 
Domony Ede, Fellner György, Gertler György, Györgyfalvay Miklós, 
Haeffner Jenő, Hegedűs László, Helvey János, Herzog Ármin, Herzog 
Jenő, Jónás István, Elein Pál, báró Kornfeld Ferenc, Lederer György, 
Medanich Silvio, Meller Vilmos, Molnár Ágoston, Obláth Leó, Popper 
Aladár, Béczey Miklós, Sándor István, Stein Andor, Sziklás Károly, 
Zorkóczy Dénes.

VII. osztály. Köbtartalom mérés. Faj súly mérés. Egy pontra 
működő erők összetétele, szétbontása. Merev testre működő erők össze
tétele, szétbontása. Az emelő egyensúlyának feltétele. Súlypont meg
határozások. A forgató momentum. Lejtőre helyezett test egyensiilyá- 
nak feltétele. Súrlódási ccefficiens meghatározása. Bugalmassági mé
rések. Fonálingák lengési idejének meghatározása, Bugalmas testek rez
gési idejének meghatározása.

A lejtőn való esés tanulmányozása. A szabadesés tanulmányo
zása. A szabadesés gyorsulásának meghatározása. Vízszintes és ferde 
hajítás tanulmányozása.

Közlekedő edények törvénye. Archimedes törvénye. Boyle- 
Mariotte törvénye.

Hurok rezgése. Légoszlopok rezgése. Bezonancia jelenségek. 
Lemezek rezgése.

A fény visszaverődésének és törésének tanulmányozása. Törés
mutatók meghatározása. A fény törése optikai hasábokon. Lencsék és 
homorú tükrök tanulmányozása, gyujtótávolság és nagyítás meghatá
rozása.

Vezető tanár: Mikola Sándor.
A tanulók három csoportban dolgoztak, mindegyik heti IV* órában.
A gyakorlatokban részt vettek: Bereczky, Binder, Császár. 

Dániel, Dietz, Doleschal, Előd, Feledy, Földváry, Frey, Fürst, Haintz, 
Haitsch, Hajósi, Halbrohr, Haller, Hász, Herczeg, Kemény, Ivindó, 
Kostyál, Krekó, Krepuska, Kuttner, Ladányi, Leopold, Lederer, Már
kus, Mecséry, Nagy, Okolicsányi, Oszuszky, Pohl, Pözel, Baffay, 
Bajner, Beiner. Beinhardt, Boheim, Bottenberg, Salamon, Sándor, 
Schirger, Scholtz, Schuller, Sichermann, Somogyi, Steinberger, Steller, 
Szávozd, Sziklás, Szúnyog, Wellisch.

Gyorsírás.

A Gabelsberger-Markovics rendszerű gyorsírás elsajátítására 
kezdő és haladó tanfolyamot tartottunk. A kezdők tanfolyamában



résztvettek: Frey Frigyes, Mecséry Sándor VII., Dénes Gyula, Erdei 
Sándor, Molnár Tibor, Pigler Andor, Poós Ferenc, Eátay Miklós, 
Schmidt Henrik, Simon Ferenc, Van den Eynde Lucien, Váry Gyula V., 
Ádler Sándor, Blumenau Imre, Fischer István, Freund Sándor, Grün- 
wald Andor, Fenyves Béla, Iílaar Vilmos, Körmendi Ferenc, Mráz 
Gusztáv, Neményi Imre, Somogyi Endre, Steinitz Imre, Bokor 
Endre, Brak Imre, Bruck György, Czinner Alfréd, Fábián János, 
Gruber Sándor, Haintz Ödön, Kasztriner Iván, Kemény István, Kiss 
László, Lángh Gyula, Mezey Pál, Miltényi László, Müller István, 
Kiess Viktor, Schranz Sándor, Sebestyén Loránd, Simon Sándor, Starn
berger Sándor, Szalay László, Szűcs László, Strausz László, Taubner 
Zoltán, Thauer Károly, Török Pál, Vajda István, Vincze István III. o. 
tanulók.

A haladó tanfolyamban résztvettek : Keiner Fülöp VII,, Hoepfner 
László, Thoman László VI., Nagy László V., Bálint Sándor, Berger 
Andor, Kovács György, Lukács Sándor, Tinschmidt Emil, IV. o. 
tanulók.

Tankönyv: Bódogh János : Levelező gyorsírás. A vitaírás rö
vid tankönyve.

Tanár: Gretzmachcr Jenő.

Vívás.

A vitőrvívásban mint kezdők résztvettek: Rácz E., Zoltán Gy. 
n ib ., Epstein J., Fenyves Z., Fischer J., Kosenberg G., Somogyi E. 
IVÓ., Zoltán J. V. Haladók : Müller F., Vajda J., Wolfinger P. Illő., 
Salzer F. Illa . Szász G. nő . Körmendi F., Nagel V., Szendrey F., 
Schlichter F., Szurdai J., Kust B. IVő., Szana F. VI.

A vívóvizsgán megtartott mérkőzésekből 1. győztesnek került ki 
Zoltán J. V. ezüst é. 5 győzelemmel, 2. győztesnek Epstein J. IV.ő. 
nagy bronz é. 4 győzelemmel, 3. győztesnek Somogyi E. IVő. kis 
bronz é. 3 győzelemmel.

A haladók csoportjában: 1. Müller J. Illő. ezüst é. 5 győze
lemmel, 2. Körmendi F. IVő. nagy bronz é. 4 győzelemmel. 3. Szur
dai J. IVő. kis bronz é. 3 győzelemmel.

A kardvívás csoportjában mint kezdők résztvettek : Pigler A. V., 
Sass L., Wellisch Gy. VII.

Haladók: Neményi IVő., Buchvald P., Marek L., Kátai M., 
Rados J. V., Szász E. VI., Kostyáf J., Raffay B., Reinhardt J., Szú
nyog A. VII., Bayer L., Herezog I., Sándor J. VIII.

A kardmérkőzések eredményeit 1. a Diák-Sport-Ivör rovatában.
T anár: K. Gálit Lajos.



Y.

ÍRÁSBELI DOLGOZATOK.

I. M agyar n y e lv b ő l.

V. osztály. 1. Pest a budai oldalról. 2. Buda a pesti oldalról.
3. A pesti utcák. 4. Képek és hangulatok a kuruc költészetből. 5. Jel
lemrajz a görög történelemből. 6. Korképek Toldi Szerelmében. 7. 
Daliás Idők. 8. A középkori lovag jelleme. 9. Téli reflexiók. 10. Az 
ál-Petőfi Jókai Új Pöldesurában. 11. «Delnők# és «honleányok# Jókai 
regényeiben. 12. Beamtervilág Magyarországon.

VI. osztály. 1. Képleírás. 2. A merengőhöz (Vörösmarty). 3. Isten 
akaratja (Tompa). 4. Buda király megosztja öccsével az uralkodást. 
Mi ennek lélektani indokolása ? 5. «Az emberiség élőkből és halottak
ból áll; a halottak száma jóval nagyobb# (Comte). C. Arany János 
balladahőseiről. 7. Hétköznapok. 8. Vasárnapok. 9. Hétköznapok és 
vasárnapok. 10. Antigone jelleme. 11. Kreon jelleme Sophocles tragé
diájában.

VII. osztály. 1. Arany egyik kisebb költeményének (Vásárban, 
Vándorcipó, Tamburás öreg úr) nyelvi s tárgyi magyarázata. A hon
foglaló magyarok műveltsége. 2.. Hogyan gyarapodott a magyar nyelv 
szókészlete ? (Isk.) 3. Salamon. A középkor s a renaissance embere 
(Kiedl). 4. Arany János és a biblia (könyvismertetés). A haragvó és 
büntető Isten a magyar irodalomban. A biblia a reformáció korának 
irodalmában. 5. a) Zrinyiász tárgya s célzata, b) forrásai, c) csodás 
elemei. (Isk.) 6. Ócskái brigadéros. Kákóczy a kuruc költészetben s 
Mikes leveleiben. 7. A felúj ulás korának irodalmi irányai. (Isk.)

VIII. osztály. 1. Komikus típusok Kisfaludy vígjátékaiban. 2. 
Bánk tragikuma. 3. Beszéd Eötvös József báró születésének százéves 
fordulójára. 4. Petőfi egyénisége költészetében. 5. Arany epikus mű
vészete.
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II . N é m e t n y e lv b ő l.

V. osztály. 1. Aus Jólrais Novelle: Der grosse Feind. 2. Baldurs 
Tod. 3. Weihnachten. 4. Inhalt des Bolandsliedes. 5. Der ungarische 
Gastwirt (Aus Petöfis Beisebriefen.) 6. Säen und Ernten.

VI. osztály. 1. «Und die Treue, sie ist doch kein leerer Wahn».
2. Aus den «Gedanken» von Eötvös. 3. Gletscheransichten (Nach 
Masius). 4. Aus Aranys hinterlassenen Schriften: Uber das Epos. 
5. Die Gewalttaten der Vögte in den Waldstätten. 6. Landschafts
bilder in Schillers Wilhelm Teil. 7. Petőfi über Goethe (Aus den 
Beisebriefen).

Önálló dolgozatokat írtak az osztály jobb tanulói a következő 
tételekről: Uber die Bildhauerkunst der Stadt Wien. Über Schweizer 
Städte. Hauptmanns Weber. Die Kultur und das Volk der Schweiz. 
Die Frauencharaktere in Schillers Wilhelm Teil. Dolgozataikat a 
tanulók többnyire szabadon adták elő.

VII. osztály. 1. Die Anfänge der deutschen Literatur. 2. Sieg
frieds Tod (ford.). 3. a) Charakter Hagens im Nibelungenliede b) Das 
Geschichtliche im Nibelungenliede (házi dolg.). 4. Walther von der 
Vogelweide. 5. Portias Traum. 6. Die Exposition in Lessings «Minna 
von Barnhelm». 7. Lessings «Nathan der Weise».

VIII. osztály. 1. a) Goethes Jugenddichtungen, b) Werther (ford.). 
2. a) Der Dichter und sein Publikum, b) Faust (ford.). 3. Faustens 
Vertrag mit Mephisto. 4. Der Aufruhr. (Nach dem Lied von der 
Glocke.) 5. a) Wallensteins tragisches Schicksal, b) Die Piccolomini. 
(Ford.)



VI. A

SZERTÁRAK.

1. T anári könyvtár.

Az 1913 —191 A-iki iskolai évben a könyvtár szaporodása a kö
vetkező volt:

A) Vétel ú tján .

I. F o ly ó ir a to k :

1. Protestáns Egyházi és Iskolai Lap, szerk. B. Pap István.
2. Evangélikus Őr álló, szerk. Raffay Sándor és Noszkó István.
3. Protestáns Szemle, szerk. Szőts Farkas.
4. Budapesti Szemle, szerk. Voinovich Géza.
5. Irodalomtörténeti Közlemények, szerk. Szilády Áron és 

Császár Elemér.
6. Nyelvtudományi Közlemények, szerk. Szinnyei József.
7. Egyetemes Philologiai Közlöny, szerk. Bleyer Jakab és 

Láng Nándor.
8. Magyar Nyelvőr, szerk. Simonyi Zsigmond.
9. Archaeologiai Értesítő, szerk. Nagy Géza.

10. Századok, szerk. Domaaovszky S.
11. Mathematikai és Természettudományi Értesítő, szerkeszti 

Fröhlich Izidor.
12. Földrajzi Közlemények, szerk. Bátky Zs. és Littke A.
13. Akadémiai Értesítő, szerk. Heinrich Gusztáv.
14. Magyar Pacdagogia, szerk. Imre S.
15. Lehrproben und Lehrgänge. Herausgegeben von W. Fries 

u. B. Menge.
16. Hivatalos Közlöny, kiadja a ni. kir. Vallás- és Közoktatás- 

ügyi Minisztérium.
17. Literarisches Ccntralblatt und Schöne Literatur, szerk. 

Zarncke Ed.
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18. Deutsche Rundschau, szerk. Rodenberg Gyula.
19. Revue des deux Mondes.
20. Neue Jahrbücher für das klass. Altertum und für Paedagogik, 

szerk. Ilberg J. és Gertii B.
21. Zeitschrift für das Gymnasialwesen, szerk. Müller H. J.
22. Zeitschrift für die österreichischen Gymnasien, szerkeszti 

Huemer, Hauler, v. Arnim.
23. Archiv f. systematische Philosophie, szerk. L. Stein.
24. Deutsche Rundschau für Geographie, szerkeszti Prof. Dr. H. 

Hassinger.
25. Zeitschrift für mathematischen und naturwissenschaftlichen 

Untemcht, szerk. H. Schotten.
26. Zeitschrift für den physikalischen u. chemischen Unterricht, 

szerk. Poske F.
27. Theologiai Szaklap, szerk. Raffay S.
28. Athenaeum, szerk. Pauer I.
29. Magyar Figyelő, szerk. Herczeg Ferenc.

Főgimnáziumunk könyvtára tagja volt a «Voss’ Sortiment* cég
által létesített «Wissenschaftlicher und literarischer Lesezirkel» c. 
vállalatnak, amelynek útján az eddig felsoroltakon kívül 11 folyó
iratot kapott.

II. E gyéb  m űvek:

1. Luther E.—Drucker K., Physiko-chemische Messungen. 3. 
Aufl. Leipzig, 1910. Engelmann.

2. Glazebrook R. T.—Shaw W. N., Einführung in  das physi
kalische Praktikum. Deutsch v. W. Schlosser. Leipzig, 1888. Quandt.

3. Chwolson 0. D., Lehrbuch der Physik. Übersetzt v. H Pflaum 
und A. B. Föehringer : 4. B. II. H. 1. Abth. Braunschweig, 1913. Vieweg.

4. Matthias A., Erlebtes und Zukunftsfragen. Berlin, 1913. 
Weidmann.

5. Matthias A.. Wie erziehen wir unsern Sohn Benjamin?
6. Aufl. München, 1907. Beck.

6. Jahrbuch der Naturwissenschaften. 1912—13. 28. Jahrg. 
Herausgeg. v. Dr. J. Plaszmann, Freiburg in Breisgau, 1913. Herder.

7. Aus deutschen Lesebüchern. VH. B. 1. Abth. Klassische 
Prosa: Lessing, Herder, Schiller. Leipzig, 1913. Teubner.

8. A magyarországi ág. h. ev. kér. egyház egyetemes névtára 
1912—1013-ra. Összeállította: Hegedűs János, Nagybecskerek, 1913. 
Libertás.

9. Lehmann E. dr., Erziehung und Unterricht. 2. Aufl. 
Berlin, 1912. Weidmann.
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10. Teuffel W. 8., Gesch. d. vom. Literatur. 6. Aufl. v. W. Kroll
u. Franz Skutsch. 3. B. Leipzig, 1913. Teubner.

11. Bhorer László dr., Physika. Bpest, 1914. Universitas.
12. Deussen Paul dr., Allgem. Geschichte der Philosophie. 

II. Band, 2. Abth. 1. H .: Die Philosophie der Bibel. Leipzig, 1913. 
Brockhaus.

13. Burnet J., Die Anfänge der griech. Philosophie. Aus d. 
Englischen v. Else Schenkl. Leipzig, 1913. Teubner.

14. Beloch K. J. Griechische Geschichte. 2. Aufl. Strassburg, 
1912. Trübner. I. B. 1., 2. Abth.

15. Lamprecht K., Deutsche Geschichte der jüngsten Vergan
genheit u. Gegenwart. 1—2. B. Berlin, 1912—13. Weidmann.

16. Francé B. H., 1. A növények érzéki és szerelmi élete. 
Ford. Pogány J. 2. A darwinizmus mai állása. Ford. Kovács S., 
Budapest, 1813. Athenasuru.

17. Bugarszky J. Ch.emia. 3. kiadás. Budapest, 1913. Franklin.
18. Taine II. A., Franciaország klasszikus filozófusai a XIX. 

században. Ford. Péterfy Jenő. 2. kiadás. Budapest, 1906. Franklin.
19. Magyar Tört. Emlékek. I. osztály: Okmánytárak. 38. köt. 

A Frangepán család oklevéltára. Kiadják dr. Thallóczy L. és 
Barabás S. II. k. 1454—1527. Budapest, 1913. Akadémia.

20. Archimedes Werke. Mit modernen Bezeichnungen heraus- 
geg. v. Sir Thomas L. Heath. Deutsch v. Fr. Kliem. Berlin, 1914. 
Haring.

21. Dannemann Fr., Die Naturwissenschaften und ihre Ent
wicklung. 4. Band. Leipzig, 1913. Engelmann.

22. Schopenhauer A., Sämmtliche Werke. 1—5. Band. Leipzig. 
Inselverlag.

23. Kövi E., S’ Pisenstetzchen. Késmárk, 1912, Sauter.
24. Katona L., Irodalmi tanulmányai. 1—2. k. Budapest, 1912. 

Franklin.
25. Horatius, Ódái cs epodosai. Ford. Ifj. Szász Béla, Buda

pest, 1913. Franklin.
26. Az 1777-iki Ratio educationis. Ford. Dr. Friml Aladár. 

Budapest, 1913. Kath. tanáregyes.
27. Schopenhauer A., Handschriftlicher Nachlass. Herausgeg.

v. E. Grisebach. Yol. 1 —4. Leipzig. Beclam.
28. Allgemeine Länderkunde, herausgeg. v. Prof. Dr. W. Sie- 

vers. Nordamerika v. Prof. Dr. E. Deckert. 3. Aufl. Leipzig, 1913. 
Bibliogr. Inst.

29. Koeppel E., Byron. Ford. Esty Jánosné, Budapest, 1913. 
Akadémia.
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30. Váczy J., Tompa Mihály életrajza. Budapest, 1913. Aka
démia.

31. Vértesy J., A magyar romantikus dráma. Budapest, 1913. 
Akadémia.

32. Szekfű Gy., A száműzött Rákóczi. Budapest, 1913. Akadémia.
33. Höfler A., Didaktik der Himmelskunde u. d. astronom. 

Geographie. Leipzig, 1913. Teubner.
34. Kajlós I., dr. Böhm K. élete és munkássága. 1—3. kötet. 

Beszterczebánya, 1913. Madách társ.
35. Cauer P., Palaestra vitae. 3. Aufi. Berlin, 1913. Weidmann.
36. Imre S., Nemzetnevelés. Budapest, 1912. Benkő.
37. Alszeghy Zsolt, Csiksomlyói iskoladrámák. Budapest, 1913. 

Akadémia.
38. Magyar Történeti Életrajzok. 29. évf. 1913. Dr. Márki S .: 

Dúsa György.
39. Jahresberichte über das höhere Schulwesen. Herausgeg. y. 

C. Rethwisch. 27. -Jahrg. 1912. Berlin, Weidmann, 1913.
40. Magyar Tud. Akadémiai Almanach 7,074-re. Budapest. 

1914. Akadémia.
41. Magyar Shakespeare Tár. Szerk. Ferenczi Z. VI. k, 1913. 

Budapest, 1913. Kilián.
42. Landolt—Börnstein, Physikalisch-chemische Tabellen. 4. Anfl. 

Berlin, 1912. Springer.
43. Fitting H., Lehrbuch der Botanik. 13. Aufl. Jena, 1913. 

Fischer.
44. Simonyi Zs., Helyes magyarság. 3. kiadás. Budapest, 1914. 

Singer.
45. Báró Kemény Zsigmond, Hátrahagyott munkái. Budapest, 

1914. Franklin.
46. Grew. E. S., A modern geológia. Ford. dr. Ballenegger R., 

Budapest, 1914. Franklin.
47. König J., Neue Grundlagen der Logik, Arithmetik und 

Mengenlehre. Leipzig, 1914. Veit.
48. Mommsen Th., Abriss des römischen Saalsrechts. 2. Aufl. 

Leipzig, 1907. Duncker.
49. Corpus iuris Hungarici. Magyar törvénytár. 1911., 1912. 

és 1913-iki törvények. Budapest, 1912 -1914. Franklin.
50. A Kisfaludy Társaság Nemzeti Könyvtára. Szerk. Beöthy 

Zsolt, Négyesy L., Császár E. 1. sorozat. 1—6. k. Budapest, 1914. 
Franklin.

51. Lübker Fr., Reallexikon des kiáss. Altertums. 8. Aufl. 
Y. J. Geffcken u. E. Ziebarth. Leipzig, 1914. Teubner.
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52. Croce B., Esztétika. Ford. dr. Kiss E. Budapest, 1914. Bényi.
53. Aragóniái Beatrix életére vonatkozó okiratok. Közli Ber- 

zeviczy A., Budapest, 1914. Akadémia.
54. Kerschensteiner G., Der Begriff d. staatsbürgerlichen Er

ziehung. 3. Aufl. Leipzig, 1914. Teubner.
55. Husserl E., Logische Untersuchungen. 2. Aufl. 1—2. B. 

Halle a. d. S. Niemeyer, 1913.
56. Jókai M., Müvei. 1—3. k. Budapest, 1912. Bévai.
57. Chronicon Budense seu Chronica Hungarorum, Typis si- 

milibus reimpressa.. Ed. Gu. Fraknöi. Budapestini, 1900. Banschburg.
58. Fináczy E. dr., A középiskolai nevelés története. Buda

pest, 1914. Hornyánszky.
59. Ausführl. Lexikon d. griech. u. röm. Mythologie von W. 

Boscher. Lief. 66—68.
60. Értekezések a Philosophiai és Társadalmi Tudományok 

köréből.
61. Értekezések a Nyelv-és Széptud. köréből. XXII. 7., XXIII 1.
62. Értekezések a Történeti Tudományok köréből. XXIH. 4 —7.
63. .4 Magyar Tud. Akad. elhunyt tagjai felelt tartott Emlék

beszédek. XYI. 5 —11.
64. Mathcmatikai és Természettud. Közlemények. XXXII. 1—3.
65. Archaeologiai Közlemények. Új folyam.
66. Magyarországi Német Nyelvjárások.
68. Magyarországi Szláv Nyelvjárások.

IL A já n d é k  ú tján .
1. A N. M. Vallás- és Közokt. Minisztériumtól: Bévai Nagy 

Lexikona, 7—9. k. Budapest, 1913. Bévai.
2. U. a. Műemlékek Országos bizottsága kiadv. III. kötete.
3. Dr. Mágócsy-Dietz Sándor egyetemi tanár úrtól: 26 drb 

értekezés.
4. Bátz László igazgató ú rtó l: Középiskolai Mathematikai 

Lapok 15—20. évfolyamai. Budapest, 1908— 1913. Franklin.
5. Szolár Ferenc tanár ú rtó l: Bognár E., A második 25 év a 

e. e. e. gyámintézet történetéből. 1885—1910. Pápa, 1910. Főisk. 
nyomda.

6. Weber Budolf ú r tó l: C. F. Weichmann, Poesie der Nieder- 
Sachsen. Hamburg, 1721. Missner.

7. Kemény Ferenc igazgató ú rtó l: L’einseignement international 
Par le Dr. Fr. Kemény. Ostende, Bureau international, 1914.

8. Debreczeni Miklós ny. kir. kúriai bíró ú rtó l: Az ősmagyar írás



néhány hazai s oroszországi emléke. Ismerteti Debreczenyi Miklós. 
Budapest, 1914. Pátria.

2. Irod a lm i osztálykönyvtár.

(Az V—VIII. osztály számára.)

Uj beszerzés: Arany János kisebb költeményei 20 példányban. 
A könyvtár a kötelező magyar irodalmi olvasmányokat bocsátotta a 
tanulók rendelkezésére az V—VI. osztályban 1 K, a VII—VIII. osz
tályban 2 II használati díj ellenében; 14-8 tanuló fizette a díjat, 
a tandíjmentesek ingyen használták a könyveket. A könyvtár állo
mánya 28 mű 50—60 példányban és 22 mű 30 példányban; össze
sen 1520 kötet. Fellner György VIII. oszt. tanuló két kötetet aján
dékozott a szertárnak, amiért e helyen is köszönetét mondunk.

3. Ifjú sá g i könyvtár.

(Az I —IV. osztály számára.)

Gyarapodás: 7. Vétel: 86 m ű ; 2. Ajándékozás: 60 m ű : 
Ajándékoztak: Fabinyi Géza (IV«) 1, Körmendi Ferenc (IV5) 10, 
Pollák József (Illő) 5, Schweitzer Iván (Illő) 2, Faragó Ferenc 
(II«) 1. Eadnay Károly (II«) 7, Deutsch Dezső (115) 1, Löwensohn 
Henrik (115) 1, Vadnai Endre (115) 1, Krausz Tibor (la) 1, Politzer 
Miklós (la) 1, báró Tornyay György (la) 7, Brachfeld Ervin (15) 2, 
Ledermann László (15) 10, Ullmann Ferenc (15) 10 művet. Szíves 
adományukért ez úton is hálás köszönetét mondunk. — Összes gya
rapodás tehát 146 mű. Könyvtárunk állománya jelenleg 1433 mű. 
Használta 1 kor. díjért 217 tanuló, ingyen 70 tanuló, összesen 287. 
Az osztálykönyvtárakat a magyar nyelv tanára vagy az osztály főnöke 
kezelte.

4. F iz ik a i szertár.

Ez évben a rendes évi dotációhoz hozzájárult az iskolafenntartó 
hatóságtól külön megszavazott 2000 kor., a Simonyi alapból meg
szavazott 600 kor. és a fizikai gyakorlatokban résztvevő tanulók 
díjából 892‘50 korona. Ezt az összeget legnagyobb részt a tanulók 
gyakorlataihoz szükséges eszközök beszerzésére fordítottuk.

Idei vétel:
12 üveghenger, 3 libella, 2 elágazó gázcsap, 2 stopperóra, 

1 Mohr-mérleg, 8 rugós mérleg, 2 mérleg, 12 db pyknometer, 6 db

Értesítő 1913—1914. évről 5
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büretta, 6 db pipetta, 3 db tolómértók. 3 db mikrométer, 2 súly
sorozat, 12 db mm beosztású méterrúd, 6 db eszközláda mechanikai 
eszközökkel;

1 csavaros emelőgépezet, 1 torziós állvány, 2 torzió rugalmas- 
sági készülék, 1 Hihn-féle lejtő, 1 Packard-féle lejtő, 1 Whitting- 
féle inga, 1 Melde-féle kapillarbarometer ;

1 Chladnilap állvánnyal, 2 monochord, 6 db hangvilla, 1 rezo- 
nálókészülék, 1 Iíundt-cső ;

4 vízkalorimeter, 3 thermooszlop, 1 harmatpont készülék, 
1 készülék a hülési görbe előállításához, 1 készülék a forrási hőmér
séklet méréséhez ;

24 fotográfiái tál, 1 zuhanyrózsa, 2 lemezszárító, 3 csepegtető
üveg, 9 másolókeret, 3 gummihenger és vonalzó, 2 rubinlámpa, 
3 NPS fotométer, 2 spectroscop, 1 spectrálanyag-sorozat, 1 leolvasó 
távcső;

4 Eobinson-mágnes, 2 Hahn-mágnes, 1 magnetometer;
1 influencia-gép, 1 quadranselektrometer, 1 Braun-féle elektro- 

meter, 3 práciziós voltampéremeter, 3 db rézvoltameter, 3 db víz- 
voltameter, 3 Deprez-rendszerű galvanometer, 1 ellenállás sorozat, 
1 Wheatstone-féle híd.

Ezenkívül a tanulók gyakorlataihoz szükséges eszközöket úgy 
is állítottuk elő, hogy egyes alkatrészeiket vagy készen vettük vagy 
az illetékes iparosoknál megrendeltük és a szertárban összeállítottuk. 
Sok eszköz magában a szertárban a szertári szolga közreműködésével 
készült.

Ilyen úton gyarapodott a szertár a következőkkel: testek köb- 
tartalom- ás fajsúlyméréshez, fonálingák, rugósmérlegek, 20 db mérleg
csésze, 12 db állványos tükrös mérővessző, 6 db erőparallelogramm- 
készülék, 4 db üveglejtő, 6 db Packard-féle lejtő, 12 db készülék az 
emelő törvényének megállapításához, testek a súlypont meghatározásá
hoz, készülékek a vízszintes hajítás tanulmányozásához, 12 db köz
lekedő cső, 4 db aerometer fából, 2 db aerometer üvegből, 10 db 
Melde-féle kapillarbarometer, 4 db Chladni-lap, 4 db Kundt-fóle cső, 
12 db tükör tűkísórletekhez, 24 db üveglap törésmutató meghatá
rozásához, 10 db üvegkád törésmutató meghatározásához, 7 db üveg
prizma, 12 db optikai pad teljes felszereléssel, lámpával, lencse
állvánnyal és ernyővel, 12 db mágnesrúd, 12 db patkómágnes, 
12 db mappirozó mágnestű erőterek megrajzolásához, 4 db Grimsehl- 
féle mágneses mérleg, 12 db kapillár-cső a levegő kiterjedési coef- 
ficiensének meghatározásához, 4 db manometer a folyadékok forrási 
hőmérsékletének meghatározásához, 10 db áramváltókészülék, 6 db 
lámparheostát, 1 db tangens galvanometer, 6 db grafitellenállás,
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lámpák az elektromos áram mechanikai egyenórtékének meghatáro
zásához.

Javításokra kiadtunk 85 koronát, elhasznált anyag- és vegyi
szerekre 182 koronát.

5. T erm észetra jz i szertár.

A szertár gyarapodott:
a) Vétel ú tján : 17 dh állatkép 36 kor., kérődző összetett

gyomra 36 kor,, 49 db diapositiv ősállatkép 49 kor., a Dorner-féle 
herbarium rendezéséhez szükséges 5300 ív diósgyőri papir 307'40 kor., 
kémiai szerek és anyagok 112*84 kor., 3 db állattani falikép 36'62 
korona, könyvek 56'68 kor. Magyarország megyéinek kézi térképe és 
Fiume térképe 15’30 kor. Összesen 649-84 kor.

b) Ajándék ú tján : Ulbrich Ede úr az általa ajándékozott, 
2833 darabból álló lepkegyüjteményt 76 darabbal egészítette k i ; 
Németh Zoltán úr 1 gímszarvasagancsot, 2 dámvad agancsot, 4 őz
agancsot, 1 vaddisznóagyar-készletet, — mindannyia feliratos, díszes 
táblákra felszerelve — ajándékozott; Serédi L. t. úr 6 db növény- 
fotográfiát, Kubacska A. t. úr egy fiatal róka preperátumot — alko
holban —, Frank Gy. 16) o. t. barlangi medve fogakat, Székács B. 
IV. o. t. tengeri algákat, Bekk A. VI. o. t. 1 Barytot, Gallovics T.
III. o. t. 4 db nemesopált, Lukács L. IVa) o. t. podbiel-i (Árva m.) 
Ammonitteket, Herzog J. VIII. o. t. 3 db Tetraédritet, 2 Sideritet, 
Emericzy Z. VII. o. t. Magnetitet, Pyritet, Ludwigitet (Dognács- 
káról), Krepuska G. VII. o. t. Magnetitet, Bismuthot (Vaskőről) 
ajándékoztak.

Fogadják a nemesszívű ajándékozók e helyen is hálás kö- 
szönetünket.

6. T örtén elm i és  fö ldrajzi szertár.

A szertár gyarapodása az 1913/14. tanévben vétel útján:
a) Andree : Geogr. des Welthandels III. B d .; Cholnoky J. : 

A jégvilág. A sarkkutatások története; Prinz Gy. : Budapest föld 
rajza; Történeli Szemle 1912. és 1913. évfolyam.

b) Magyarország, Bosznia-Hercegovina, Dalmácia átnézetes
katonai térképe (1 : 200,000) 62 lapon ; Budapest környékének turista 
térképe (1 :75,000) 12 példányban ; A Magas Tátra új térképe
(1:75,000) 2 példányban; A Magyar Állam közigazgatási falitér
képe 1 :400,000; a Kogutowicz-Littke: Világatlaszának a tanév folya
mán megjelent lapjai.

5'
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Ajándékképen kaptuk a következőket:
Névtelentől: II, Rákóczy Ferenc 1705. szövetséglevele (facsi

mile) ; Feledy György VII. és Feledy Pál VI. o. tanulóktól 27 db 
diapositivképet; Radnay Miklós IV. o. t. 5 kisebb photogravure 
képet ajándékozott. Diapositiv gyűjteményünket 15 db színes képpel 
gyarapítottuk (Mt. Blanc tájéka) az említett ajándékon kívül.

A földrajzoktatással párhuzamosan az idén is folytattuk a képes
lap-kiállítást, főként tanítványaink buzgóságából az idén még gaz
dagabb anyag állott rendelkezésünkre.

7. M odern irod a lm i szertár.

Idei gyarapodás: Grieben, Berlin ; Spezialkarte von Wien und 
Umgebung; Witkowski, Was sollen wir lesen ? Spezialkarte der Um
gebung von B erlin ; Weise, Die deutschen Volksstämme; Stifter, 
Studien ; Alexis, Der Roland von Berlin ; Andler, Das moderne Deutsch
land ; Schmidt, Kunsterziehung und Gedichtbehandlung I. Bd., II. Bd.
1. Abt., II. Bd. 2. Abt.; Biese, Pädagogik und Poesie III. Band; 
Stielers Karte des deutschen Reichs ; Umgebungskarte des Vierwald
stätter Sees ; Karte der Schweiz ; Karte der österreichischen Alpen
länder ; Holzels Anschauungsbilder : Frühling, Sommer, Herbst, Win
ter ; Jordan, Material für den Anschauungsunterricht; Jordan, Ma
terial für den Anschauungsunterricht: Der W inter; Tisken, Metho
disch geordnete Stoffe zum Anschauungsunterricht; Winter, Hölzels 
W andbilder; Ibsen, Ein Volksfeind.

Feledy György VIL oszt. tanuló diapozitíveket ajándékozott a 
szertárnak, Szász Elemér VI. oszt. tanuló képeket. Haeffner Jenő 
VIII. és Tivadar VI. o. tanulók a «Böhm emléktábla» fotográfiáját 
nagyították az igazgatói iroda és a tanári tanácskozó terem számára. 
Az adományokért köszönetét mondunk.

8. K lasszik a-filo lóg ia i szertár.

A szertár vétel útján a következőkkel gyarapodott az elmúlt 
tanévben : Pauly—Wissowa, Encyclopädie der classischen Altertums
wissenschaft, VIII. kötete és II. pótkötete; Kalb, Wegweiser in die 
Römische Rechtsprache für Absolventen des humanistischen Gymna
sium ; Harder, Lateinisches Lesebuch für Gymnasien ; Winter, Kunst
geschichte in Bildern (öt füzet); Trendelenburg, Pausanias in Olym
pia ; L. Curtius, Die Antike K unst; Hekler, Die Bildniskunst der 
Griechen und Römer; Kiepert—Huelsen, Form® Urbis Rom® 
Antiqu®; Linde, Alte Kulturstätten; Schubart, Ein Jahrtausend
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am N il; Thiersch, An den Bändern des römischen Beichs; v. 
Arnim, Die politischen Theorien des Altertums; Ernout—Meitzer, 
Historische Formenlehre des Lateinischen; Kühler, Lesebuch des 
Bömischen Bechts; Ziehen, Kunstgeschtliclies Anschauungsmaterial 
zu Homers Ilias und Odyssee ; G. Hauptmann, Griechischer Frühling ; 
Patsch, Bosnien und Herzegowina in Bömischer Zeit.

Zsigmondy Árpád bányatanácsos úr a következő könyvet aján
dékozta a szertárnak: SmTrjpiádrji, lH  ’Axpónohg xai zó Mouasíov 
aorf]g.—-A VIII. osztály görögpótló tanulói a szertár céljaira 13 ko
ronát adományoztak.

9. É rem gyűjtem ény.

Az éremgyűjteményt Holitscher VHL o. tanuló 5 e, Wamoscher 
Pál II. B 1 e, 20 r, Pözel István iskolai gondnok úr 4 e, 2 r érem
mel és Loisch János tanár úr 1 e emlékéremmel gyarapította ; összes 
gyarapodás 33 drb. Fogadják érte hálás köszönetünket. A következő 
segédkönyveket szereztük m eg: Borsos István: Görög, barbár és 
római érm ek; dr. Buday Árpád : Bómai felirattan.

10. M értani rajzszertár.

Beszereztünk 10 db számolólécet, továbbá méter-rudakat, három
szögeket, szögmérőket, ellipszis, parabola és hiperbola vonalzókat.

11. M ű vészeti rajzszertár.

Gyarapodás az 1913—14. iskolai évben :
I. Vétel ú tján : Klassiker der Kunst XXIII. és XXIV. kö tet; 

Gowann’s Art Books No. 52.; Lübke—Semrau : Kunstgeschichte I—IV. 
kötet. Löschhorn : Museumsgänge. Eggenberger : Művészkönyvei I—Hl. 
kötet; Wamecke: Meisterwerke der bildenden Kunst I—IV. kötet. 
A «Művészet», a «Magyar Iparművészet», a «Studio», a «Diszítő 
Művészet» c. folyóiratok 1914. évfolyama.

II. Ajándékozás ú tján : Fellner György VIII. o. t. két persely; 
Hoepfner László VI. o. t. egy tatár koponya; dr. Egger L eo: egy 
komplet Bahr-féle Normograph; Goldschläger Loránd VI. o. t. két 
rajz Faragó Gézától.

Fogadják az ajándékozók hálás köszönetünket.
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12. E g észség ta n i szertár.

Vétel útján: Burgerstein-Netolitzky, Handbuch der Schulgesund
heitspflege III. kiad. 32'40 K értékben.

13. Torna szertár.

A következő új eszközökkel gyarapodott: 2 drb bambusz ugró- 
rúd, 12 drb kézilabda, 12 drb fenyőrúd, összesen 88 K 20 f értékben. 
Kovács S. V. oszt. tanuló saját készítmónyű szabályszerű diszkoszt 
ajándékozott a szertárnak. Köszönet érte.



VL B.

A  szertárak gyarapodása az 1913. p o lgári évben.

Szám S z e r t á r
Rendes 

1 átalány
Külön
járulék Összesen

Az 1913. évi 
beszerzések 

értéke

1. T anári könyvtár _ _ _ _ _ _ 1590 4 9 .0 5 ' 1639.65 1557.27
2. Irodalm i osztálykönyvtár _ 180 262-28 — 84-88
3. Ifjúsági könyvtár _  _  _  _ 120 214 .65 1 2 334.65 444.61
4. F izikai szertár _  _  _  _ 630 3367-244 3997.24 3614.17
5. Természetrajzi szertár _  _ 380 5 0 .4 4 ' 430.44 644.65
6. Történelm i és földrajzi szertár 250 — 2 50 .— 103-10
7. Modern irodalm i szertár _ 130 — 130.— 216.68
8. Klasszika-filológiai szertár_ 180 — 180.— 311.67
9. Erem gyüjtem ény _  _  .. 30 — 3 0 .— 16.23

10. M értani rajzszertár.... _ 50 — 5 0 .— 8.50
11. Művészeti rajzszertár_.. _  .... 200 617.4 4 3 817.44 462.34
12. Egészségtani szertár _  _ — — _ —
13. T orna szertár 120 3 0 .— 150.— 120.20

Összesen K _  _ 3800 4591-70 8009-42 7584-30
1

1 A Szentiványi Bogumil-alapítványból.
2 Használati dijakból.
3 Műv. rajztanfolyamból és a kézíisryességi kiállítás jövedelméből.
4 A gyakorlatokban résztvevő tanulók díjaiból és a tanszeralapból.



VII. A .

IFJÚSÁGI EGYESÜLETEK.

I. Arany János-kör. A kör tanárelnöke Gretzmacher Jenó' volt. 
Tisztviselői voltak: elsőtitkár: Stein Andor Vili. o. t  másodtitkár: 
Auer Géza VHL o. t., harmadtitkár: Sziklás Béla VII. o. t., majd 
Fürst Ferenc VII. o. t., főpénztáros : Sziklás Károly VIII. o. t., fő
ellenőr : Csörgő Tibor VIII. o. t., főkönyvtárosok: Herzog Jenő és 
Molnár Ágoston VIII. o. t., osztálypénztárosok: Pőzel Miklós VII. o. t., 
Goldschläger Loránd VL o. t., ellenőrök: Nagy László VH. o. t., 
Bereczky István VI. o. t., könyvtárosok: Ladányi Andor, Kuttner 
László, Szúnyog Andor VII. o. t.. Pribelszky Pál, Weiler Ferenc és 
Wilcsek Jenő VI. o. t.

A körnek 148 rendes és 26 olvasó tagja volt. Az alakuló és 
záró ülésen kívül egy rendkívüli és 24 rendes ülést tartott. A márc. 
7-én tartott rendkívüli ülést a kör Arany János emlékezetének szen
telte. Ezen Stein Andor elsőtitkár olvasott fel Arany költői törekvé
seiről, Fürst Ferenc harmadtitkár Arany költői fejlődéséről, Sziklás 
Károly VHI. o. t. felolvasott egy részletet a Buda Halálából, Braun 
VI. o. t. egy részletet a Toldi Szerelméből.

A rendes ülések keretében a kör szavalóversenyt rendezett, 
ezenkívül napirendre került 11 értekezés, 9 szabad előadás, 7 no
vella, 1 drámai jelenet, 16 eredeti költemény, 1 műfordítás, 22 bírá
lat, 24 szavalat. A szavalóverseny 10 koronás díját Hász Sándor VII.
o. t. nyerte el. A legjobb munkákat megjutalmazta a kör. A legjobb 
mű 20 koronás jutalmát Bálint Imre VIH. o. t. nyerte el, 10—10 
koronás pályadíjat kaptak: a legjobb értekezésért Stein Andor VIII. 
o. t., a legjobb bírálatért Ehrmann Kornél VIII. o. t., a legkiválóbb 
önálló munkáért Bálint Imre VHI. o. t., a legjobb szabadelőadásért 
Csörgeő Tibor VIII. o. t. Ugyancsak 10 koronás jutalommal tüntette 
ki a kör Auer Géza VIII. o. tanulót, mint legbuzgóbb és legkiválóbb 
felszólalót.

A kör könyvtárára az idén nagyobb összeget fordított. Nem az
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új beszerzésekkel való fejlesztés volt a törekvés, hanem a meglévő 
könyvek konzerválása: az utóbbi években felhalmozódott új művek
nek s a megrongálódott értékesebb régi munkáknak beköttetése. Ezen
kívül szükségessé vált egy új könyvtári jegyzék kinyomatása, aminek 
költsége 316 koronát tett ki (1000 példány). Ezen nagyobb befekteté
sek fedezésére a rendes bevétel nem volt elegendő s úgy a hiányzó 
180 K 80 fillért az alaptőkéből kellelt elvennünk. Ilyenformán a kör 
vagyona a tavalyi 2286 K 44 fillérrel szemben ez idén 2105 K 64 fillér.

E helyen hálás köszönetét mondunk Faragó Béla úrnak, aki a 
könyvtárnak ez idén is több kötetet ajándékozott és Bátz László 
igazgató úrnak, aki a Középiskolai Mathematikai Lapok hat évfolya
mával gyarapította könyvtárunkat.

II. Az V. osztály aJókat-Köm-e. Tanárelnöke dr. Loisch János 
volt. Ifjúsági tisztviselői voltak: Haitsch Gyula elnök, Kovács Sándor 
alelnök, Zoltán István titkár, Schmidt Henrik jegyző, Nagy Sándor 
aljegyző, Helvey Elek pénztáros, Bubel Béla ellenőr. A gyűlések tárgy- 
sorozatát költemények, prózai művek, szabad előadások, bírálatok és 
szavalatok alkották. Február havában az intézet dísztermében Shakes- 
peare-estélyt rendeztünk, melyen Fürst György, Erdei Sándor, Ba- 
konitz Jenő és Haitsch Gyula vetített képek alapján ismertették 
Shakespeare életét és műveit (Bakonitz Jenő dolgozatát, a szerző be
tegsége miatt Keller Tibor olvasta föl); Van den Eynde Lucien, Tóth 
László, Szarka Sándor, Szentbe Lajos, Schmidt Henrik, Bados József 
eljátszották a «Szentivánéji álom»-ból a «Pyramus és Thisbe» köz
játékot; Helvey Elek szavalta Antonius beszédét «Julius Caesars-ból, 
Kovács Sándor «Hamlel»-bői magánjeleneteket adott elő. A Shakes- 
peare-előadásokhoz szép diapozitíveket készített Feledy György VII. 
oszt. tanuló, amiért e helyen is köszönetét mondunk. Május havában 
a kör Jókai Mór halálának tizedik évfordulója alkalmából a nagy 
író emlékét díszüléssel ünnepelte meg, melyen Haitsch Gyula Jókai 
írói pályáját ismertette, Kovács Sándor egyik költeményét szavalta 
el. Pályázatok ás szavalóverseny díjául maróthi Fürst György, Lövik 
Károly, báró Ohrenstein György, Bubel Béla könyveket ajánlottak 
föl; a szavalóverseny díját nyerte Kovács Sándor, a történelmi tételre 
kitűzött díjat Marton Miklós «Görögország ősi állapota Thukydides 
első könyve alapján» című dolgozatával; a szabad témára kitűzött 
díjat Haitsch Gyula «Józsa» című novellájával; könyvjutalmat kapott 
Erdei Sándor a körben kifejtett buzgó munkásságáért. -— A kör mű
ködésének emlékére maróthi Fürst György Jókai Mór saját aláírá
sával ellátott fényképét adományozta, amelyhez Kovács Sándor díszes 
rézkeretet készített.

III. Főgimnáziumi Dal- és Zeneegyesület. Az egyesület tanár
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elnöke ez évben is dr. Böhm Dezső volt. Tisztviselői voltak: Spitzer 
Pál (VIII. o. t.), ifjúsági elnök; Szilasi László (VIII. o. t.), főjegyző; 
Meller Vilmos (VIII. o. t.), főgondnok; Chátel Ottó (VIII. o. t.), 
főpénztáros; Csörgeő Tibor (Vili. o. t.). főkönyvtáros; Sziklás Károly 
(VÜI. o. t.), ellenőr; Bereczky Endre (VII. o. 1), aljegyző; Pohl 
Sándor (VII. o. t.), alpénztáros; Előd Marcel (VII. o. t.), Bereczky 
István (VI. o. t.) és Nagy Sándor (V. o. t.), algondnokok; Salamon 
Miklós (VII. o. t.) és Steinberger Imre (VI. o. t.) alkönyvtárosok.

A tagok száma 153 (tavaly 222).
Az egyesület énekkarának próbáit ez évben is Erődi Ernő, 

székesfővárosi zeneszakfelügyelő vezette; a hangversenyen azonban 
megbetegedése miatt dr. Böhm Dezső helyettesítette.

A zenekart Meller Vilmos VIII. o. t. vezette.
A Dal- és Zeneegyesület az elmúlt iskolai évben a szokottnál 

nagyobb működést fejtett ki. A szokásos hangversenyén kívül ugyanis 
egy Beethoven-estét és egy Verdi-eslét is rendezett, továbbá énekkará
val közreműködött a főgimnázium március 15-iki ünnepélyén.

Az 1913. november 12-én rendezett Beethoven-est műsora a 
következő v o lt:

1. E c o s s a is e .  Zongorán előadta M e z e y  P á l  I l lő .  o. t.
2. S o n a ta  (Allegro m a non tanto, Scherzo, Allegro vivace). G or

donkán és zongorán e lő ad ták : W o i t i t z  F e r e n c  V I. o. t. és L ő iv y  A n d o r  
VI. o. t.

3. S o n a ta  (Presto, A ndante con variazioni, Presto). H egedűn és 
zongorán előadták S p i t z e r  P á l  V III. o. t. és d r .  B ö h m  D e z ső .

4. S o n a ta  (Allegro m a non  troppo, A llegro assai). Zongorán előadta 
S z i l a s i  L á s z ló  V III. o. t.

5. Trio (Adagio, Scherzo). Zongorán, hegedűn  és gordonkán előad
ták  Obirí Ih L eo  V III. o. t., F é s ű s  J ó z s e f  V III. o. t. és M e lle r  V ilm o s  V III. o. t.

Az 1913. december 20-án megtartott Verdi-esi műsora a követ
kező volt:

P ro ló g u s .  Mondta S z ik lá s  K á r o ly  V III . o. t.
1. Á la r c o s b á l :  Előjáték. E lőadta a D a l-  és Z e n e e g y e s ü le t  k is  z e n e 

k a r a  d r .  B ö h m  D e z s ő  vezetésével.
2. Troubadour : H egedűn já tszo tta  R e ic h  I s tv á n  I l lő . o. t., zongo

rán  kísérte  H e g e d ű s  L á s z ló  V III . o. t.
3. D o n  C a r lo s : Philippo nagy  áriája. É nekelte P a lló  I m r e  úr, az 

Orsz. M. K ir. Zeneakadém ia növendéke.
4. A id a  : Zongorán előadta O b lá th  l .e o  V III . o. t.
5. Q u a r t e t t  (II. A ndantino, I I I .  Prestissim o). Előadták S p i t z e r  P á l  

V III. o. t. (1. hegedűi, E lő d  M a r c e l  V II. o. t. (II. hegedű), d r .  B ö h m  J á n o s  

úr (mélyhegedű), M e lle r  V ilm o s  V III. o. t. (gordonka).
6. E r n a n i : G ordonkán já tszo tta  U r b á n  T ib o r  II«. o. t., zongorán 

kísérte S t e i n e r  L a jo s  IV«. o. t.



7. E ig o le t to  : H egedűn előadta S p i t z e r  P á l V III. o. t., zongorán 
k ísérte d r .  B ö h m  D ezső .

8. E r n a n i  : Don Silva áriája. Énekelte P a lló  I m r e  úr.
9. D o n  C a r l o s : Zongorán előadta S z i l a s i  L á s z ló  V III. o. t.
10. T r a v i a t a  : E lőadta a D a l -  és Z e n e e g y e s ü le t  k is  z e n e k a r a  d r .  B ö h m  

D e z s ő  ta n á r  vezetésével. A. hegedűszólót S p i t z e r  P á l  játszotta.
A szokásos hangversenyt 1914. március 7-én tartottuk meg a 

következő m űsorral:
1. M ozabt : D er Schauspieldirektor. N yitány . Előadta a D a l-  é s  

Z e n e e g y e s ü le t  z e n e k a r a  M e t ie r  V ilm o s  V III. o. t. vezetésével.
2. M endelssohn  : Kondo brillant. Z ongorán já tszo tta  zenekarkísé

re tte l R u b e l  B é la  V. o. t.
3. a )  Szentöály : M agyar dalok, b) E rődi : A muzsikus és a kroko

d ilu l. E lőadta a D a l-  é s  Z e n e e g y e s ü le t  é n e k k a r a  d r .  B ö h m  D e z s ő  ta n á r  
vezetésével.

4. a )  Sch ubert-W il h r l m j : Ave Maria, b )  B a zzin i : Bonde des lu tins. 
H egedűn já tszo tta  S p i t z e r  P á l  V III. o. t., zongorán kísérte  d r .  B ö h m  D e z ső .

5. V olkmann : Serenade (F-dur). Já tszo tta  a vonószenekar M e lle r  V. 
vezetésével.

6. B erlioz  : F luch t nach  Aegypten. E lő játék . Előadta a zenekar 
M e lle r  V. vezetésével.

7. B ériot . Scéne de ballet. Hegedűn já tsz o tta  E g r e s s i  I s tv á n  111b. 
o. t., zongorán k ísérte O b lá th  L e o  V III. o. t.

8. W agner : Siegfried-Idyll. Előadta a zenekar M e lle r  V. vezetésével.
9. a )  Bach : P rä lu d iu m  és Fuga (c-moll). b )  Szendy : Campanella, 

Czerny egyik tanu lm ánya után . c) M endelssohn  : Fis-m oll Fan tázia  
(Presto). Zongorán já tszo tta  S z e g ő  J á n o s  V II. o. t.

10. E rődi : Gondoljatok őseinkre. (Cserkész dal.) Szövegét ir ta  P ó s a  

L a jo s .  E lőad ta  az é n e k k a r  é s  a  z e n e k a r  d r .  B ö h m  D e zső  vezetésével.
Felülfizetések a Deethoven-rslre: dr. Haberern J. Pál 20 K, 

Mikola Sándor 3 K, N. N. 1 50 K, zólyomi Wágner Géza 6 K. Össze
sen 30 K 50 f. Felülfizetések a Vardi-estre: Chátel Vilmos 2 K, 
Herzel Bernát 20 K, Mikola Sándor 3 K, N. N. 1 K. Összesen 26 K. 
Felülfizetések a hangversenyre: Bőhm Ottó 5 K, Dessewffy Ö.-ná 
2 K, Fürst László 3 K, Goldschläger gyűjtése 30 K, Grósz N. 1 K, 
dr. Haberern J. Pál 20 K, Haintz Béla 30 K. Hermann N. 4 K, 
Kaczián János 4 K, Kóler Napoleon 10 K, Kosztolányi N. 8 K, 
dr. Liedemann Frigyes 10 K, Marek József 2 K, Mikola Sándor 3 K, 
Neményi 1 K, Bátz László 7 K, Sándor János 5 K, Schäfer János 
2 K, Stein 1 K, dr. Zsigmondy Jenő 10 K. Összesen 158 K. — Fo
gadják a nemeslelkű adakozók ez úton is hálás köszönetünket. Hang
versenyünk jövedelméből 200 koronát a főgimn. alumneumi alapnak 
adomán yoztunk.

A hangverseny műsorraj zpályázata ez évben szebb eredményt
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mutatott, mint tavaly; a 10 koronás díjat Réczey Miklós VIII. o. t. 
rajza kap ta ; a műsort ezenkívül Steinberger Sándor VII. o. t. rajza 
díszítette.

A Dal- és Zeneegyesület 20 koronás jubileumi díját Meller 
Vilmos VIH o. t. kapja, ki évek óta az egyesület legbuzgóbb tagja, gond
noka, a f. tanévben pedg a zenekar ügyes vezetésével tüntette ki magát.

Az egyesület tulajdona: 1. Hangszerek: egy Bösendorfer-zon- 
gora, egy harmonium, egy cselló, négy viola, hét hegedű, egy fuvola, 
egy kürt. 2. Könyvtár, melyben 534 zenemű van ; gyarapítás 83 zenemű 
537 K 17 f értékben, e nagy gyarapítással elértük azt, hogy míg a 
könyvtárt használó tagok kis száma meg nem növekszik, új beszer
zésre alig lesz szükség. Ének- és zenekari műveink száma 237.

A könyvtár gyarapítására fordított összeget (537 K 17 f) a 
kiadásokhoz számítva, évi mérlegünk a következő : bevétel 1867 K 22 f, 
kiadás 1898 K 09 f, hiány 30 K 87 f. Ezt leszámítva a múlt évi 
vagyonból az egyesület vagyona 9331 K 60 f, mely összegből 8000 K 
4%-os magyar koronajáradékban, 200 K egy Tiszaszabályozási és szegedi 
nyereménykölcsönben 1131 K 60 f takarékpénztárban van elhelyezve.

IV. Főgimnáziumi Ifj. Segélyegylet A Segélyegyletet ez évben 
is dr. Tóth Kálmán vezette. Ifjúsági tisztviselők voltak : elnök : Vetsey 
Gyula VEI. o. t., főjegyző: Chátel Ottó VEH. o. t., aljegyző: Haasz 
Sándor VH. o. t. Választmányi tagok s osztálypénztárosok voltak: 
az I. a) oszt.-ban: Politzer Miklós, Farkas Mátyás; az I. b) oszt.- 
ban : Neuman János; a II. a) oszt.-ban: Hermann László, Biemer 
József a II. b) oszt.-ban: Kostenszky Kálmán, Wamoscber P ál; 
IH. a) oszt.-ban: Elischer Pál, Sellei Ferenc; a III. b) oszt.-ban: 
Kasztriner Iván; a IV. a) oszt.-ban : Bust Béla, Glücklich Gyula ; 
a IV. b) oszt.-ban : Pfahler József, Somogyi Endre ; az V. oszt.-ban : 
Haitsch Gyula, Zoltán István, Pataky Ferenc, Kovács Sándor ; a VI. 
oszt.-ban : Gárdony István, Goldschläger Loránd, Bókay Árpád, Jeney 
László; a VII. oszt.-ban: Hász Sándor, Bereczky Endre, Haller 
István, Előd Marcell; a VIII. oszt.-ban: Fésűs József, Stein Andor.

Bevételek 1913 június 1-től 1914 május 31-ig: 1. Tagdíjak 
a folyó iskolai évről:

Áthozat 822-77 kor.
az I. a) osztályban 197-92 kor.; a IV. a) osztályban 102'43 kor.
az I. b) a 157-70 G a IV. b) « 172-62 «
a II. a) a 125-39 g az; V. « 271-44 G

a II. b) « 128-00 a a VI. « 58-79 G

a III. a) ö 69-82 (i a VII. <! 86-20 G

a IH. b) « 143-94 « a VIII. <i 179-20 G

Összesen 822-77 kor. Összesen i 693'45 kor.
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2. Utólagosan befolyt tagdíjak a múlt iskolai évről 208'28 K.
3. Adományok és pedig: a) Pesti Hazai Első Takarékpénztár- 

Egyesület adománya 200 kor., b) Egyesült Budapesti Fővárosi Takarék- 
pénztár adománya 100 kor., c) Magyar Országos Központi Takarék- 
pénztár adománya 100 korona, d) az 1888. évben érettségi vizsgát 
tett iskolatársak adománya 25 éves találkozójuk alkalmából 200 ko
rona, e) Kátz László igazgató úr adománya 66 korona, f) Rátz László 
igazgató úr adománya a Középiskolai Mathematikai Lapok előfizetési 
díjaiból 31'50 K. Összesen: 697'50 korona.

4. Szelvény- és takarékpénztári kam at: 968 korona.
5. Vegyesek: 14‘12 korona.
A bevételek összege 358P35 kor.

Kiadások:

1. Beiratási díj és tandíj: 147'50 kor.

2. Vegyesek: 139'73 kor.

3. írószerek : 348’24 kor.

4. Könyvek: 8280 9 kor.

5. Ösztöndíjak: 900 kor.

A kiadások összege 2363'66 kor/

A pénztári maradvány tehát (3581’35 — 2363'66) =  1217'69 
korona.

Az egyesület vagyona 1914 junius 1-én:
1913 jun. 1-én az egyesület vagyona volt _  26176 04 kor.
A folyó évi pénztári maradvány _  _  _  _  1217 69 «
Tehát az egyesület vagyona 1914 jun. l-ón_. 27393'73 kor.

Ez az összeg következőképen van elhelyezve:
1) 4 % magyar korona ért. járadékban .... „. „  21500-— kor.
2) 4%  magyar földhitelint. záloglevélben _  „  2000-— «
3) 4°/o Egyesült budapesti fővárosi tp. záloglevélben 400.— «
4) Takarékpénztári betétben 3493'73 «

Összesen _  _  27393'73 kor.

Fogadják egyesületünk mélyen tisztelt pártfogói hálás köszö- 
netiinket. Külön köszönet illeti e helyen is azon volt növendékeinket, 
kik az 1888. évben tettek intézetünkben érettségi vizsgát, s kik már
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harmadízben juttattak egyesületünknek 200 koronát, úgy hogy össze
sen 600 koronával segélyezték e nemes célú intézményt.

A Segélyegylet könyvtárát dr. Kubacska András kezelte. A könyv
tárból a tanév folyamán 117 tanuló 1911 drb könyvet kapott hasz
nálatra. Könyvekre és bekötésükre 82849 koronát fordítottunk. 30 
tanuló 441 drb használt könyvet ajándékozott.

Y. Főgimnáziumi ifj. Gyámegylet. A főgimnáziumi ifjúsági gyám- 
egylet fennállása tizenhatodik évében is Bereczky Sándor vallástanár 
vezetése mellett munkálkodott. A tanév elején tartott közgyűlés tit
kárnak Chátel Ottó VIII. o. t., pénztárosnak Hajósi György VII. o. t., 
ellenőrnek Cséry Miklós VIH. o. t. választotta meg. Osztálypénztáro
sok és ellenőreik a következők voltak : la. Bereczky Pál, Haás Elemér ; 
Ib. Schuster Rudolf, Szüsz Lajos; n«. Tolnay Lajos, Himpelmann 
F erenc; II b. Kubacska Endre, Becht H enrik; nice. Hild Károly, 
Raffay Sándor; Illő. Miltényi László, Kiss László; IVa. Tinschmidt 
Emil, Fabinyi Géza ; IVb. Chátel Rudolf, Hammersberg Géza ; V. o. 
Kovács Sándor, Blaskovics István ; VI. o. Kirschner Béla, Bereczky 
István ; VH. o. Hajósi György, Hász Sándor; VIII. o. Chátel Ottó, 
Cséry Miklós.

Az egyes osztályokból az aláirt összegből befolyt 297 K 70 f, 
a vallásos estélyek jövedelméből 68 K, adományokból 7 K 10 f, tőke 
kamatja 66 K 02 f, múlt évi hátralékból 4 K és a múlt évi adomány 
1 K. Az évi összes tiszta jövedelem 443 K 82 f volt.

A bevétel egynegyed részét 110 K 96 f-t az alapszabályok értel
mében az egyetemes egyházi gyámintézet pénztárába szolgáltattuk be. 
A rendelkezésünkre maradt háromnegyed részből, 332 K 86 f-ből adtunk 
a budapesti protestáns árvaháznak 20 K-t, a pozsonyi Theologusok 
Otthonának 20 K-t, az eperjesi Theologusok Otthonának 20 K-t, a 
rozsnyói evangélikus árvaháznak 20 K-t, külmisszióra 20 K-t, segélyül 
Felde István VIII. o. t., Molnár Ágoston Vin. o. t ,  Schön Péter 
VIII. o. t. és Lefíler Gyula IVa. o. t. 30—30 K-t, a paloncai (Sáros 
m.) evangélikus egyházközségnek 30 K-t. Kiosztottunk tehát 250 K-t. 
A fennmaradt 82 K 86 f-t a múlt évi tőkéhez, 1471 K 33 f-hez csa
toltuk, ekkép tőkénk 1554 K 19 f-re emelkedett.

A gyámegylet által az intézet nagytermében rendezett egyházi 
jellegű esti előadásokat ifjak és felnőttek szép számmal látogatták. 
Három vallásos estélyt rendeztünk. 1913 nov. 29-én Livingstone Dávid 
emlékét ültük meg, amely alkalommal Bereczky Sándor tanár a 
misszióról beszélt, Pözel Miklós VH. o. t. pedig Livingstone Dávid 
életéről írt dolgozatát olvasta fel. Az 1914 január 24-én tartott s a 
szepesváraljai zsinat háromszázadik évfordulója alkalmából rendezett 
estélyen dr. Szigethy Lajos tanára  Ihurzóknak az evangélikus egyház-



lioz való viszonyáról mondott beszédet, Molnár János VIEL o. t. pedig 
«Az 1614. szepesváraljai evangélikus zsinat» címen írt dolgozatát 
olvasta fel. Az 1914 máre. 28-án tartott estélyen Bereezky Sándor a 
prófétákról tartott előadást, Pfáhler Pál VIII. o. t. pedig «Izrael és a 
magyar nemzet sorsának hasonlósága a protestáns írók műveiben» 
című dolgozatát olvasta fel. A vallásos estéken énekkel, szavalatokkal 
vagy zeneművek előadásával közreműködtek: Bereezky Pál, Chátel 
Andor, Zelewszki Viktor I. o. t. ; Szalay László, Zelewszki Ottó III. o. t. ; 
Blumenau Imre, Chátel Rudolf, Hammersberg Géza, Hollós Pál, 
Zelewszki Paula IV. o. t . ; Izák Lajos, Helvey Elek, Kovács Sándor, 
Rados József, Tóth László, Váry Gyula V. o. t . ; Bereezky István, 
Peledy Pál, Gárdony István, Jeney László, Szente János VI. o. t. ; 
Hajósi György, Kostyál István, Raffay Béla, Reinhardt István VÉL o. t. ; 
Chátel Ottó, Farkas Aurél, Fellner György, Schön Péter, Szilassy 
László VIII. o. t. A vallásos estéket kezdő és befejező közénekeket 
harmoniumon Bereezky Endre VII. o. t. vezette. Köszönetünk mellett, 
mellyel a vallásos esték résztvevőinek és a kegyes adományozóknak 
adózunk, köszönetét mondunk még a Kertész József nyomdai cégnek, 
mely a vallásos est meghívóit kedvezményes árban nyomatta ki.

VI. Diák-Sport-Kör. Ez évben alakult meg a Diák-Sport-Kör. Az 
alakuló gyűlés szeptember 26-án volt, mikor is a kör tisztviselőit válasz
totta meg. Ifjúsági elnök le t t : Chátel 0. VIII. o. t., alelnök : Cséry M. 
VIII. o. t., titk á r: Scholtz E. VII. o. t., jegyző : Krepuska G. VII. 
o. t., pénztáros : Várkonyi J. Vn. o. t., szertáros: Minich M. VI. o. t., 
Választmányi tagok: VIII. osztályból: Bálint J., Jónás J., Herczog J.. 
Vetsey Gy., VII. osztályból: Császár P., Haller F. gr., Raffay B., 
Reinhardt J., VI. osztályból: Bereezky J., Kanócz D., V. osztályból: 
Marek L. Simon F.

A Diák-Sport-Kör szakosztályai a következőkép alakultak meg :
Torna szakosztály ; vezetője : Reinhardt J. VII. o. t.
Füleslabda szakosztály; vezetője: Herczog J. VIII. o. t.
Football szakosztály; vezetője: Scholtz E. Vn. o. t.
Athletikai szakosztály; vezetője : Chátel 0. VIII. o. t.
Jéghockey szakosztály; vezetője: Haller F. gr. VH. o. t.
Turisztikai szakosztály; vezetője: Csáky A. gr. VIEL o. t.
Ping-pong szakosztály; vezetője: Várkonyi J. Vn. o. t.
Vívó szakosztály; vezetője : Cséry M. VIII. o. t.
Athletikai és játéktrainingjét a M. A. C. jóvoltából ennek 

margitszigeti pályáján tartotta a kör, ami tekintve a pálya nagy láto
gatottságát, nem mindig ütött ki jól s egyébként is a viszony, melybe 
a kör tehetségesebb tagjai az ott való szerepelgetés révén jutnak, sok 
veszélyt rejt magában, de amíg indifferens pálya nem áll az ifjúság
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rendelkezésére, köszönettel kell vennünk az ilyen megoldást is. A túl
kapásoknak pedig csak nyílt és közqs eljárással vehetjük elejét.

Az őszi training végén okt. 31-én volt a kör házi versenye. 
A nagy érdeklődést és az egészséges versenyzési kedvet a nevezések 
nagy száma, a rátermettséget pedig az itt-ott elért tisztességes ered
mény mutatja. Említésre méltó a magasugrás csapatversenyében a 
VII. oszt. 147-es átlaga s az egyéni győztes Morháts M. VI. o. t. 
157'05 cm-es ugrása, továbbá Scholtz E. VII. o. t. 5'70 cm-es ugrása 
távolba. A dobási számoknál az eredmény jóságát a körből való dobás 
szokatlan volta nagyban befolyásolta. Az egész verseny inkább osztá
lyok közti erőpróba volt, melyből 25 ponttal a VII. oszt. került ki 
elsőnek, azután következett a VIII. oszt. 14, a VI. oszt. 6 ponttal.

A füleslabdában a kör tagjai készültségüket, sajnos, nem mu
tathatták be, mert ellenfél nem akadt. A footballban is csak egy 
trainingszerű mérkőzést tartottak a kegyesrendi főgimnázium csapa
tával, mely 0 : 1 arányában végződött a kegyesrendiek javára.

A téli hónapokban hetenként egyszer erőpontok szerint be
osztott csapatokban tornáztak a kör tagjai, s hogy ezt az időt is 
eredményesen használták fel, meglátszott a május 15-én tartott dísz
tornán, melynek minden egyes száma osztatlan tetszést aratott. 
A sorrend a következő volt: felvonulás; közös szabadgyakorlatok; 
fabot gyakorlatok négyszögben; mintatornázás a magas korláton; 
falúd társas gyakorlatok négy csillagban; társas gyakorlatok hármas 
sorokban; elvonulás. A korlát végső gyakorlata és egy szabadon 
választott gyakorlat pontozása után holtversenyben első: Reinhardt J. 
VII. o. t., Márkus I. VII. o. t. 9"2 í ponttal, második Steller Gy. 9Ví, 
harmadik Morháts M. VI. o. t. 82/i ponttal.

A vívószakosztály gyakorló óráin szintén élénk élet folyt. Az 
iskola minden számbavehető vívója összemérte erejét nemcsak egy
mással, hanem más iskola vendégül látott növendékeivel is. Kardban 
kitűntek: Cséry M., Bálint I., Sándor I., Kostyál I., Raffay B., 
vítörben Chátel 0., Bajner D.

A téli sportok közül a jéghoekey örvendett a legnagyobb nép
szerűségnek. A körmérkőzések befejezése után a VII. o. csapata lett 
az iskola bajnokcsapata. Az iskola jóhírnevét pedig a válogatott csapat 
öregbítette, megvervén minden ellenfelét, kivéve a Barcsay-utcai fő
gimnáziumot, ahol a mérkőzés 1:4, 5 : 2-re eldöntetlenül végződött, 
A reprezentatív csapat tagjai voltak: Lóránt E., Chátel 0., Scholtz E., 
Minich M., Haller F. gr., Groszmann Gy. Kapus: Binder V. Tartalék : 
Baumfeld F.

A ping-pong, mint hézagpótló játék jó szórakozást nyújtott a 
D. S. K. tagjainak, úgy hogy a szakosztály népes házi-versenyt
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rendezett, melyben 1. Várkonyi L, 2. Frey F., 3. Sichermann I.,
4. László J.

Tavasz beálltával az udvar igen alkalmasnak bizonyult a mezei 
futóversenyek tréningjére. Itt a VII. oszt. újból megmutatta, hogy az 
összetartás, egymás tanítása, buzdítása meghozza a sikert. Td. csa
patja lett itt is az első. (Krepuska G., Sichermann I., Eehner M., 
Scholtz E., Rajner D.) Egyénileg első Pfahler P. VIII. Szépen szere
pelt a D. S. K  10-es csapata a VI. kér., felső kereskedelmi iskola 
gyáli-úton rendezett mezei versenyén, amikor 8 intézet csapatai 
közül az első lett. A csapat tagjai a beérkezés sorrendje szerin t: 
Pfahler P., Krepuska G., Rehner M„ Minich M., Sichermann J., 
Scholtz E., Chátel 0., Bereczky J., Herczog J., Bereczky I.

Résztvett a csapat a Röser tanintézet ilynemű versenyein is, 
de itt a 4. helyre szorult. A kedvezőtlen helyezést a csapat rendes 
tagjainak távolmaradása okozta.

A turisztikai szakosztály népes kirándulásokat rendezett a Nagy- 
Kevélyre, Pilisre, Kétágú hegyre és a Börzsönyi hegyekbe. A mátrai 
kirándulás kedvezőtlen idő miatt elmaradt.

Május 9-én tartotta a kör évzáró athletikai versenyét. Az előző 
nap fölázott pályán a fiuk bizonytalanul mozogtak; a dobási szá
mokban elért eredmény azért mégis haladást mutat. A 100 m sík
futásban eseményszámba ment Krepuska G. előnyomulása Császár P. 
előtt. Jó időt ért el (49V5) a VII. oszt. csapata 4 x  100 staféta
futásban és Pfahler P. az 1500 m. síkfutásban.

Figyelemre méltó a D. S. K. tagjainak szereplése idegen isko
lák athletikai versenyein is. A VI. kér. felső kereskedelmi iskola 
országos versenyén Császár P. második lett a 60 m-es, Krepuska G. 
pedig első a 400 m-es síkfutásban. A magasugrás versenyében 
Raffay B. 159 cm-es ugrással a második, Morhács M. 157V-2 cm-es 
ugrással a harmadik helyre került. A Röser tanintézet országos ver
senyén a 100 m síkfutásban Császár és Krepuska az 1. és 2. hely 
kivívásával szaporították diadalaik sorát. A 4 x  100 m-es stafétában 
pedig a bajnoki zászló birtokosaihoz méltóan, első helyen futott be 
stafétánk névszerint: Krepuska G., Jónás I., Rehner M., Csá
szár P.

Évzáró közgyűlését a kör május 13-án délelőtt tartotta, amikor 
is a pénztári és a titkári beszámoló meghallgatása után Chátel Ottó 
ifjúsági elnök mondott tiszttársainak köszönetét azért az ügybuzgó 
közreműködésért, mellyel őt az egyesület felvirágoztatása körüli mun
kájában segítették. Búcsújában kiemeli, hogy nyugodtan távozik a 
D. S. K. érdemes tagjai sorából, bízván abban, hogy a bajtársi szeretet 
és összetartás, melyet ő és tiszttársai örökségképpen hagynak az

Értesítő 1913— 1914. évről. 6
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egyesületre, megmarad és még nagyobb, eredményesebb munkára 
képesíti a D. S. K. jövendő tagjait.

VII. Cserkész-csapat. Felügyelő tanára dr. Loisch János. Tisztje 
Haeffner Emil, az intézet volt növendéke ; az iskolaév elején Fakla 
János tanárjelölt, majd dr. Papp Gyula, az országos eserkészőrszem- 
szövetség főtitkára vezette egy ideig a csapatot. Segédtisztek: Szenthe 
János, Jákó Frigyes, Kirschner Béla VI. oszt. tanulók. Őrsvezetők: 
Jeney László VI., Mandula György VI., Pajor Endre VI.. Szász 
Elemér VI., Szenthe Lajos V., Van den Eynde Lucien V. oszt. 
tanulók. A 36 cserkész 2 csoportba, 6 őrsbe van osztva. Vagyonuk 
meghaladja a 300 K-t, a felszerelések értéke 200 K.

Az év folyamán 20 kirándulást rendeztünk, melyek nagyrészt 
Budapest környékére irányultak ; az őrsvezetők részt vettek egy na
gyobb téli csónakkiránduláson. Húsvéti táborozásunkról más helyen, 
a kirándulások rovatában számolunk be, e helyütt hálás köszönetét 
mondunk jóakarónknak, dr. Farkas Elemér úrnak, akinek balaton
almádi villájában feledhetetlen szép napokat töltöttünk; hálá
san emlékezünk arról, hogy dr. Serédi Lajos tanár úr elkísért 
útunkra s fáradhatatlanul mutatta, tanulságosan magyarázta nekünk 
Veszprém városa nevezetességeit. Heti összejöveteleinket rendesen 
megtartottuk. November hó folyamán az intézet dísztermében ünne
pélyt rendeztünk, melyen a Dal- és Zeneegylet több tagja nagy siker
rel közreműködött; június hóban nagyobb kerti ünnepély rendezésé
ben volt részünk.

Összejöveteleinken a baráti érzést, az összetartozás tudatát akar
tuk a fiúkba oltani, beléjük nevelni az önzetlen gondolkozást, a be
csületes, megbízható jellemet. Kirándulásainkon megismertettük a ter
mészet szépségeit, önállóságra szoktattuk, edzettük a fiúkat (husvétkor 
öt napig magunkra voltunk utalva); magunk főztünk, sátrat vertünk, 
első segítséget nyújtottunk, morsejelzóst, térképolvasást tanultunk. 
Ámbár némi eredményt tudtunk elérni, az idei esztendőt mégis csak 
kísérletnek tekintjük. Reméljük, hogy jövőben sikerül oly csapatot 
szervezni, melynek minden tagja részt vesz a tervszerű kiképzésben. 
Bízunk abban, hogy a szülők is támogatni fognak törekvésünkben, 
ha meggyőződnek majd arról, hogy fiaik a cserkészcsapatban hasz
nosan töltik idejüket.



VII. B.

Az ifjú ság i egyesü letek  vagyoni állapota.

a
S3

GQ
Az egyesület neve

Vagyoni 
állapot 1913 
június 1-én

Vagyoni 
állapot 1914 
június 1-én

Gyarapodás

l Arany JánoB-kör_________ 2286-44 2105-64 — 180-80
2 Főgimnáziumi Segély-

egylet-------------------------- 26176-04 27393-73 1217-69
3 Főgimnáziumi ifjúsági

Gyámegylet______ ______ 1471-33 1554-19 82-86
4 Főgimnáziumi Dal- és

Zeneegylet ____________ 9362-47 9331-60 —30-87
5 Diák S p o r t -k ö r ______ — 149-24 149-24
6 Cserkészcsapat ....... __ ._. — 3 0 0 -- 300-—

Összesen : K 39296-28 40834-40 1538-12

o*



VIII.

JÓTÉKONYSÁG.

Az ösztöndíjakat, jutalmakat, pályadíjakat és segélyeket a követ
kező tanulók kapták:

I. A Teleki—Róth Johanna grófnő, alapította ösztöndíjakat 
(65—65 K) Molnár János VIII. o. t., Steller Gyula VH. o. t., és 
Szegő János VII. o. t.

II. Az Egyesült Budapesti Fővárosi Takarékpénztár ösztön
díját (200 K) Becht Endre IIi>. o. t.

III. A bányai ág. h. ev. egyházkerület által kezelt, Németh 
István tábornok alapította ösztöndíjat (84 K) Molnár János VIII. o. t.

IV. A Glosius Artner Karolina alapítvány jövedelméből 42—42 
koronát Tinschmidt Emil IVa. o. t. és Simon Sándor Illa, o. t.

V. Az iskolafenntartó egyház nt. képviselőtestületétől az egyház 
kezelésében, illetőleg birtokában levő ösztöndíjakat [a tanári testület 
ajánlatára a következő tanulók kapták meg :

1. A Loisch Eduárd és Ottilia született Melczer alapítvá
nyának évi kamataiból 100—100 koronát Bereezky Endre VII. o. t., 
Haitsch Emil VII. o. t., Scholtz Ernő VII. o. t. és Kovács Sándor 
V. o. t.

2. A Králik Lajos dr.-féle ösztöndíjakat (90—90 K) Pőzel 
Miklós VII. o. t. a magyar nyelv és irodalom és Fésűs József VIII.
o. t. a görög nyelv tanulásában kifejtett buzgóságáért.

3. A Zólyomi Wágner Géza dr. alapította ösztöndíjat (80 K) 
Farkas Aurél VIII. o. t.

4. A Bulyovszky Gyula-féle 20—20 K-t a magyar nyelv ta
nulásában tanúsított buzgóságuk jutalm ául: Kutlik Rudolf V. o. t. 
Miltényi László III6. o. t., Clementisz Kornél Illa . o. t., Németh 
Zoltán la. o. t. és Cháiel Andor 1 b. o. t.,

5. A Döbrentey Gábor-féle tízfrankos aranyat az Arany János- 
kör-tanárelnöke Stein Andor VIII. o. t.-nak ítélte oda a körben 
tanúsított munkássága jutalmául.
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6. A Székács József dr.-féle 3 darab aranyat a magyar nyelv 
tanulásában tanúsított buzgóságáért Somogyi Endre TVb. o. t.

7. A Walther Ágoston-féle alapítvány kamatait (40 K) Kanócz 
Dénes YI. o. t.

8. Az 1882. január 25-én elhalálozott Kari János dr. főgimná
ziumi tanár emlékére alapított ösztöndíj kamataiból 1 drb 10 frankos 
aranyat Bókay Árpád YI. o. t., a természetrajz tanulásában tanúsí
tott buzgósága elismeréséül.

9. Az 1889. május 5-én elhalálozott Ormay Lajos dr. fó'gim- 
náziumi tanár emlékére tett alapítvány kamatait (10 K) Okolicsányi 
Ferenc VII. o. t., mint jó mathematikus.

10. Az 1911. május 18.-án elhalálozott dr. Böhm Károly, főgim
náziumunk huszonhárom éven át volt tanárának és tizenhárom éven 
át volt igazgatójának, 1896 óta kolozsvári egyetemi tanárnak emlékére 
tett alapítvány kamatait (40 K) Klein Pál VIII. o. t., a filozófiában 
tanúsított buzgóságért.

11. Az 1894-ben meghalt ifj. bojári Vigyázó Sándor gróf,
főgimnáziumunk volt növendékének emlékére alapított 20,000 koronás 
alapítvány kamataiból 600 K-t Molnár János, 360 K-t Vetsey Gyula 
tiszta jelesen érett tanulók.

12. Az 1889-ben meghalt Schranz Andor VIII. o. t. emlékére 
tett alapítvány kamatjából egy aranyat, mely az alapító levél értelmé
ben jeles előmenetelű, példás maga viseletű VIII. o. tanulónak adandó, 
Sándor István VUL o. t.

13. Az 1898-ban elhalálozott Lamm Dezső' V. o. t. emlékére 
alapított ösztöndíjat (18 K) Hajtsch Gyula V. o. t.

14. Az 1903-ban meghalt Kornfeld György, főgimnáziumunk 
volt növendékének emlékére alapított ösztöndíj kamatait (30 K) a 
magyar nyelv és irodalom tanulásában kiváló eredményt tanúsított 
Auer Géza VUL o. t.

15. Az 1901-ben meghalt Tuczentaller Aurél V. o. t. emlékére 
alapított ösztöndíj kamatait (40 K) Erdei Sándor V. o. t.

16. Az 1899-ben elhunyt Bergl Gyula, főgimnáziumunk volt 
növendékének emlékére alapított ösztöndíj kamatját (20 K) Kemény 
István Illa . o. t.

17. Az 1901-ben elhalálozott Weisz Arthur, főgimnáziumunk 
volt növendékének emlékére alapított ösztöndíj kamataiból 20— 20K-t 
Popper Aladár VIII. o. t. mint jó mathematikus és Sándor István 
VIII. o. t. mint jó fizikus.

18. Az 1907-ben elhunyt Ráth Géza V. o. t. emlékére alapí
to tt 50 koronás ösztöndíjat Kovács Sándor V. o. t.

19. Az ugyancsak Ráth Géza emlékére alapított és az V. ősz-



86

tály legjobb mathematikusa jutalmazására szánt 10 K-t Hajtsch 
Gyula V. o. t.

20. Az 1910-ben elhalálozott Vajner Géza, főgimnáziumunk 
volt növendékének emlékére alapított ösztöndíj kamatját (10 K) 
a vallás tanulásában kifejtett buzgóságáért Kindó Ernő VII. o. t.

21. Az 1912-ben elhalálozott iglói Szontagh György, főgim
náziumunk volt növendékének emlékére alapított ösztöndíj kamatját 
(90 K) Chátel Ottó VIII. o. t., a természettudományok iránt tanú
sított buzgalma és szép előmenetele elismeréséül.

22. A Steinacker Ödön-féle 10 koronás jutatalmat a német 
nyelv szorgalmas tanulásáért Fábián János ü lő . o. t.

23. A Schreyer Jakab dr. által alapított 20 koronás jutalmat 
Jeney László VI. o. t.

24. A Deutsch Oszkár-féle 10 koronás jutalmat, mely VIEL osz
tálybeli, a latin nyelvben kiváló tanulónak szól, Vetsey Gyula VHL o. t.

25. Egy hálás tanítvány ösztöndíj-alapítványának kamatait 
(10 K) Lehotzky Kálmán VI. o. t. mint jó mathematikus.

26. Az 1874-ik évi maturánsok ösztöndíját (90 K) Gertler György
vm o. t.

27. Az 1882-ik évi maturánsok ösztöndíját (40 K) Kirch
ner Béla VI. o. t.

28. Az 1883-ban érettségi vizsgálatot tett ifjak által alapí
tott 30 K-ás pályadijra az 1912— 13. iskolai évre a tanári kar ezt a 
tételt tűzte ki : Magyarország földrajzi viszonyainak hatása nemzetünk 
fejlődésére történetünk folyamán. A kitűzött határidőig két pályamű 
érkezettbe. A bíráló szaktanárok a pályadíjat a «Kultúra» című dolgo
zatnak ítélték oda. A múlt évben jutalmat nyert pályamű szerzői Lukács 
Antal és Székely Ernő VIII. o. t.

29. Az 1889-ben maturált ifjak ösztöndíját (40 K) Chátel Ottó 
VHL o. t.

30. Az 1899-ben maturált ifjak ösztöndíját (50 K) Lehotzky 
Kódmán VI. o. t.

31. Az 1900-ban maturált ifjak ösztöndíját (20 K) Előd Marcel 
VH. o. t.

VI. 1. A Tabitha jótékony nőegyesület ez idén is 20 K-t 
adományozott egy szorgalmas és jó magaviseletű tanuló megjutalma- 
zására, mely jutalmat a tanári testület Kiss László Illő. o. tanuló
nak ítélte oda.

2. A Tabitha jótékony nőegyesület által pályadíjul adomá
nyozott 10 K-ás aranyra a vallástanár a következő tételt tűzte k i : 
«Belmisszió mint a hit gyümölcse.» Beérkezett a III. és IV. osztály
ból öt dolgozat. A díjat Kiss L,ászló Illő. o. t. pályaműve nyerte el.
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Dicséretet érdemelnek Fabinyi Géza IV. o. t. és Fenyves Zoltán
IV. o. t. dolgozatai.

VII. A pesti ág. h. ev. német egyház nőszövetsége által 
pályadíjul adományozott 20 K-ás aranyra a vallástanár a következő 
tételt tűzte k i : «Luthers Einfluss auf die deutsche Kultur.» A díjat 
Bókay Árpád VL o. t. pályaműve nyerte el.

VM . A fasori ev. jótékony nőegylet az idén 20 K-t adomá
nyozott egy szorgalmas és jó maga viseletű tanuló megjutalmazására, 
mely jutalmat a tanári testület Klaar Vilmos IVí>. o. t.-nak ítélte oda.

IX. 1. A Dal és Zeneegyesület jubileumi alapjának 20 koronás 
jutalomdíját Meller Vilmos VÉL o. t. kapja.

2. A Dal- és Zeneegyesület pályadíját mtísorrajzra (10 K) 
Réczey Miklós VIII. o. t.

A kiosztott ösztöndíjak, pályadíjak és jutalomdíjak összege 
3161 K.

X. A Tóth Kálmán dr. vezetése alatt álló Ifjúsági Segély
egylet ezidén 900 K-t szavazott meg szegénysorsú, jó magavise- 
letű tanulók segélyezésére. Ebből az összegből kap: 60 — 60 koronát 
Kindó Ernő VII. o. t., Hajtsch Gyula V. o. t . ; 50—50 K -t: Bayer 
Lajos VIII. o. t., Bnlkay Lajos VIII. o. t., Jónás István VIII. o. t., 
Szilágyi László VI. o. t., Weiler Ferenc VI. o. t., Kiss Kálmán V.
o. t., Poós Ferenc V. o. t . ; 40—40 K -t: Blaskovich István V. o. t., 
Lenkei Andor TVa. o. t., Bertram Artur ü b . o. t . ; 30—30 K -t: 
Felde István VIII. o. t ,  Györgyffalvay Miklós VIII. o. t., Pribelszky 
Pál VI. o. t., Izék Lajos V. o. t., Szalai László Illa . o. t . ; 20—20 K -t: 
Braun László VI. o. t., Simon Ferenc V. o. t., Pfahlcr József TVb. 
o. t., Fenyves Zoltán IVb. o. t., Keller Sándor Illa . o. t., Lángh 
Gyula M b. o. t., Vincze István M b. o. t., Steinert Ottó Ila. o. t.

XI. A Bereczky Sándor vezetése alatt álló Ifjúsági Gyám- 
egylet ezidén is 120 K-t szavazott meg jó magaviseletű és szegény- 
sorsú tanulók segélyezésére. Ebből az összegből kap 30—30 K -t: 
Felde István VM . o. t., Molnár Ágost VIII. o. t., Schön Péter VM.
o. f., Leffler Gyula IV«. o. t.

XII. Névtelen 50 K-ás jutalomdíját Nagy László VII. o. t. kapja.
XIII. Névtelen 20 K-ás jutalomdíját a magyar nyelv tanulásá

ban tanúsított buzgóságának jutalmául Sterk Andor la. o. t. kapja.
XIV. Báró Ohrenstein Henrik jutalomdíjait (25—25 K) kap

ták : Pribelszky Pál VI. o. t., Weiler Ferenc VI. o. t., Lukácsi Géza
V. o. t., Stilniczky János IVb. o. t., Klaar Vilmos IVb. o. t., Simon 
Sándor I lla . o. t., Lilienthal Dezső M b. o. t., Kiss László IIIb. o. t., 
Bertram Artur üb . o. t., Tolnai Gábor Ilb. o. t., Jeszenszky Zoltán 
Ib. o. t., Tliurünszky Péter la. o. t.



XY. Engel Lajos 200 K-ás adományából 40—40 K jutalom
díjat Killius Gyula VI. o. t„ Haeffner Tivadar VI. o. t . ; 30—30 K 
jutalomdíjat Váry Gyula V. o. t., Rados József V. o. t., Stitniczky 
János IVÓ. o. t., Kerekes Gábor Uh. o. t. kaptak.

XVI. Dr. Rakonitz Gyula 300 K-ás adományából 40 K jutalom
díjat Kovács László V. o. t . ; 30—30 K jutalomdíjat Fábián János 
Illb. o. t., Schranz Sándor Ilit), o. t., Dó'ri Pál II«. o. t., Riemer 
József II«. o. t., Liszka László IVÓ. o. t . ; 25—25 K jutalomdíjat 
Fabinyi Géza IVa. o. t., Lovich András IIó. o. t . ; 20 K jutalomdíjat 
pedig Kvorka János Hó. o. t. kaptak. A fennmaradó 40 K-t a jövő 
tanévben osztjuk ki.

XVII. Herzel Bernát jutalomdíjait (20—20 K-t) kapták : Ke
mény László VII. o. t., Somogyi József V. o. t., Lendl Károly Illő. 
o. t., Nádaskay Adolf II«. o. t., Német János I«. o. t.

XVIII. Szabolcsi Miksa 25 K-ás pályadíját a «Nagy célok el
érésére nemcsak lelkesedés, de kitartás s állhatatosság kell» című 
tételre beadott «Küzdj és bízva bízzál» jeligéjű munka szerzője 
nyerte el.

XIX. Dénes Lajos jutalomdíját (20 K) Jeszenszky Árpád III«. 
o. t. kapta.

XX. Wámoscher Áron jutalomdíjat (20 K) Szalai László IHa. 
o. t. kapta.

XXI. A kézügyességi kiállítás jutalomdíjait kapták: 20 K-ás 
aranyat Réczey Miklós VIII. o. t . ; 10 K-ás aranyat Auer Géza VIII. 
o. t., Csörgeö Tibor VIEL o. t., Szemere László VI. o. t., Killius Gyula
VI. o. t., Hoepfner László VI. o. t., Jeney László VI. o. t . ; 5 K-ás ezüstöt 
Kvutner László VII. o. t., Mandula György VI. o. t., Chátel Rudolf 
IVÓ. o. t., Zelewszky Ottó Illb. o. t. Dicsérő oklevelet kaptak Scheiber 
Imre VIII. o. t., Csörgeö libor VIII. o. t., Feledy György VII. o. t., 
Feledy Pál VI. o. t.

XXII. Kókai Lajos könyvkereskedő úr kirándulások alkalmával 
rendezett versenyek jutalomdíjául 10 drb könyvet küldött 31 K értékben.

Az alumneumban 13 tanuló kapott ingyen ebédet, mely jótéte
ményre 1599 K 84 f-t költöttünk.

Megemlítjük még, hogy iskolafentartó egyházunk nt. képviselő
testülete, az egész évi tandíjat 89 tanulónak, a félévit pedig 24 tanuló
nak engedte el. Az elengedések összege 8834 K.

A fentebb említett segélydíjakon kívül a főgimnáziumi Segély
egylet 1463 K 66 f-rel támogatta ifjúságunkat. Az Arany János-kör 
80 K-t, a kézügyességi kiállítás 100 K-t adott jutalmakra.

Az ösztöndíjak, , jutalmak, pályadíjak, elengedett tandíjak és 
segélyek összege, vagyis az összes jótétemények értéke 17199 K 50 f.

«8



IX.

ALAPOK ÉS ALAPÍTVÁNYOK TŐKEÉRTÉKE 
1913 DECEMBER 31-ÉN.

Az alap v. alapítvány címe
1. Alumneum ... — — -
2. Bojári Vigyázó Ferenc és Jozefin __ ... _
3. Szertárak építési alapja ... ... ... _  .„
4. Pesti Hazai Első Takarékpénztár _  _  _  _
5. Loisch Ede és Ottilia sz. Melczer ._ ...
6. Egyesült Budapesti Fővárosi Takarékpénztár
7. Dr. Králik Lajos
8. Múzeum- és könyvtáralap ... .... .„ _  ....
9. Dr. Wágner Géza

10. Bulyovszky Gyula ... ... .„ _............ - ...
11. 1874. évi maturánsok _ _ _ _ _ _ _
12. Kunewalder Fülöp
13. Iglói Szontagh György .... .... . .  . .  ... ...
14. Báth Géza emlékalap ... .... .„ ... ... ... ..
15. 1899. évi maturánsok
16. 1882. évi maturánsok
17. Dr. Böhm Károly _
18. Weisz A r t u r ... _  _  _  — _  — —
19. Tuczentaller Sándor ......... ._ _  ... _  ..
20. Walther Ágost —
21. 1883. évi maturánsok
22. Dr. Székács József ... _  _  „  _  _  _
23. Kornfeld György .............._ ... — _  -
24. 1900. évi maturánsok„ ... ......... „  ........
25. Dr. Schreyer Jakab ... .........  — ... ...
26. Bergl Gyula _. ... ... ... .
27. Báth Géza mat. jutalomdíj-alap __ „  ...
28. Lamm Dezső -
29. Döbrentey Gábor _  „„ ... .... ... ....
30. Dr. Ormay Lajos ........  ... __ ... .... ... -
31. Hampel Lajos .... ._ .... ... ........  — —
32. Egy hálás tanítvány alapítványa _  _  _  .
33. Vajner Andor .................. _  „  ... ..  ...
34. Schranz Andor _  „  _  ~  — — -
35. Deutsch Oszkár _  ^  _  „. ... — —
36. Dr. Kari János ._ — ._
37. Steinacker Ödön... _ _ _ _ _ _  —

K 34107-03 
23466-21 
20533 04 
10673-42 
10312-96 
5000-— 
4524-27 
2411-24 
2333 22 
2137-22 
207947 
2075-55 
2061.80 
1768-55 

. 1247-92 
1202-39 
1071-26 
1071-12 
1031-95 
1025 73 
882 58 
882:35 
848 41 
562-50 
517 70 
517 10 
440-91 
423 43 
407-15 
39336 
314-92 
313-45 
312-26 
288-26 
274-23 
257 59 
201.50

Összesen: K 13797205 
1912 dec. 31-én volt: K 135715-22 

Növekedés: K 2256-83



X.

A FŐGIMNÁZIUMI TANULÓK NÉVSORA *

I. a. OSZTÁLY.
A mar Rezső, 1901. Budapest, izr. 
Benedek Vilmos, 1903. Budapest, ág. h. 
ev., tm.
Benson Vilmos, 1902. Budapest, ref. 
Bereczky Pál, 1903. Budapest, ág. h. 
ev., tm.

8. Biró Géza, 1904. Budapest, izr.
Duckes Tibor, 1903. Budapest, izr. 
Eisner Ferenc, 1903. Budapest, izr. 
Farkas Mátyás Lajos, 1903. Budapest, 
ág. h. ev.
Fiscbhof Lipót Pál, 1903. Szeged, izr. 

10. Fischmann Béla, 1903. Budapest, izr. 
Fodor Endre, 1903. Budapest, izr. 
Gombás Ernő, 1903. Vulcan, Pa. (Egy. 
Áll.), ág. h. ev., ftm.
Haás Elemér, 1903. Budapest, ág. h. ev. 
Hajnal Zoltán, 1903. Budapest, izr.

15. Hirsch György, 1903. Budapest, izr. 
Kalmár Viktor, 1903. Bécs, izr.
Kasznár Ervin, 1903. Budapest, izr. 
Kállay László, 1903. Rákoskeresztúr, ref. 
Kertész Ferenc, 1903. Budapest, izr.

20. Király Károly, 1903. Budapest, izr. 
Kosztolányi József, 1902. Nemeskoszto- 
lány, ág. h. ev., ismétlő.
Kovács László, 1904. Budapest, izr. 
Kovácsy Pál, 1902. Budapest, ref. 
Kramer László, 1903. Budapest, izr.

25. Krausz Tibor, 1903. Budapest, izr.

Kubacska Ferenc, 1903. Budapest, ág. 
h. ev., tm.
Lendl Vilmos, 1902. Bécs, ág. h. ev., 
ftm.
Löwenstein György, 1903. Budapest, izr. 
Martiny Pál, 1903. Budapest, ág. h. ev. 

30. Mezei János, 1903. Budapest, ág. h. ev., 
tm.
Moskovics Győző, 1903. Budapest, izr. 
Nagy Sándor, 1902. Debreczen, ref. 
Német János, 1903. Újpest, ág. h. ev., 
ftm., ö. d.
Németh Zoltán, 1903. Budapest, ág. h. ev., 
ö. d.

38. Politzer Miklós, 1904. Budapest, izr. 
Polszter Gyula, 1903. Harta, ág. h. ev., 
ftm.
Rakitovszki László, 1902.Tápiószecső,ág. 
h. ev., ftm.
Rein Zoltán, 1903. Szatmár-Németi, izr. 
Riess Ernő, 1903. Budapest, izr.

40. Rust Gábor, 1903. Budapest, izr. 
Schamburg Imre, 1903. Budapest, izr. 
Schuster László, 1903. Szombathely, ág. 
h. ev.
Sterk Andor, 1903. Budapest, izr. ö. d. 
Surányi István, 1903. Budapestig, h. ev., 
ftm.

48. Székely Ferenc, 1903. Budapest, izr. 
Takács Imre, 1903. Budapest, izr. 
Thuránszky Péter, 1903. Sztosháza, ág. 
h. ev., tm., ö. d.

* R ö v i d í t é s e k :  ág. h. ev. =  ágostai hitvallású evangélikus; ref. =  reformá
tus; unit. =  unitárius; r. k. =  római katholikus; izr. =  izraelita; tm. =  tandíjmen
tes ; ftm. = féltandíjmentes; ö. d. =  ösztöndíjas; ism. =  ismétlő.
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báró Tornyay Henrik György, 1903. Buda
pest, izr.
Unger András, 1901. Budapest, ág. h. 
ev., tm.

80. Vadas József, 1903 Botpalád, ref., tm. 
Vásárhelyi Endre, 1902. Székesfehérvár, 
ref.
Vidor György, 1903. Budapest, izr. 
Vogel Andor, 1903, Budapesl, izr. 
Wachsmann László, 1903. Budapest, izr. 

58. Wesel István, 1903. Budapest, izr.
Zier Miklós, 1903. Budapest, ág. h. ev.

É vkö zb en  k im a r a d ta k :
Drinóczi Gyula, 1903. Budapest, ág. h. ev. 
Eichele Károly, 1903. Siittő, ág. h. ev., 
ftm.
Friedmann Miklós, 1903. Budapest, izr. 

60. Messinger Zoltán, 1903. Eperjes, izr. 
Papé Károly, 1902. Charlottenburg, ág. 
h. ev.
Pfeifer János, 1903. Körmend, ág. h. ev. 

63. Reichart Ödön, 1902. Budapest, ág. h. ev.

I. b. OSZTÁLY.
Achtzehner László, 1903. Budapest, r. k. 
Balogh István, 1901. Budapest, r. k. 
Baumfeld György, 1903. Budapest, izr. 
Bene Ernő, 1903. Arad, izr.

5. Brachfeld Ervin, 1904. Budapest, izr. 
Brügler László, 1904. Budapest, izr. 
Bújna Gyula, 1902. Budapest, ág. h. ev., 
ftm.
Bújna Oszkár, 1903. Alsófernezely, ág. 
h. ev., ftm.
Chátel Andor, 1902. Budapest, ág. h. ev., 
ö. d.

10. Domony Péter, 1903. Budapest, izr. 
Elsässer József, 1903. Budapest, r. k. 
Engel Ferenc, 1903. Budapest, izr. 
Flusser Rezső, 1903. Budapest, izr. 
Frank György, 1903. Kolozsvár, izr.

18. Freund Károly, 1903. Budapest, izr. 
Frey Imre, 1903. Budapest, ág. h. ev. 
Friedmann Tibor, 1902. Budapest, izr., 
ism.
Havranek Lajos, 1902. Csopak, r. k.

Hämmerly Edgar, 1901. Ncuchátel, ref. 
20. Horti István, 1903. Nagykároly, izr. 

Horvát György, 1904. Budapest, izr. 
Jeszenszky Zsolt, 1903. Pestszentlőrinc, 
ág. h. ev., tm., ö. d.
Jónás Gyula, 1903. Budapest, izr. 
Kelemen György, 1903. Budapest, izr. 

28. Kertay István, 1902. Budapest, r. k., ism. 
Kohn Miklós, 1903. Budapest, izr., tm. 
Koltai Ernő, 1902. Szerbaradác, r. k. 
Kőrös László, 1903. Budapest, izr. 
Kramer József, 1904. Budapest, izr.

30. Krausz Miklós, 1903. Budapest, izr. 
Ledermann László, 1903. Budapest, izr. 
Markstein György, 1903. Budapest, izr. 
Milunov Dániel, 1903. Nagykárolyfalva, 
r. k.
Molnár Béla, 1903. Budapest, izr.

35. Németh László, 1902. Budapest, ág. 
h. ev.
Neumann János, 1903. Budapesl, izr. 
Pakocs György, 1903. Budapest, r. k. 
Pavlinovié Ferenc, 1903 Budapest, r. k. 
Ritter Endre, 1903. Budapest, izr.

40. Rosenbaum Aladár, 1903. Soproniván, 
izr., ftm.
Rubin László, 1903. Budapest, izr.
Salgó Ottó, 1904. Budapest, izr. 
Schuster Rudolf, 1903. Marosvásárhely, 
ág. h. ev.
Steinert Gyula, 1903. Bréma, ág. h. ev. 

45. Szász Géza, 1903. Balassagyarmat, izr. 
Székács Imre. 1903, Budapest, izr. 
Szösz Lajos, 1903. Budapest, ág. h. ev., 
tm.
Tarafás Béla, 1903. Vál, r. kath. 
Teichner Géza, 1904. Budapest, izr.

50. Török György, 1903. Budapest, izr. 
Ullmann Ferenc, 1903. Budapest, r. k. 
Vágó László, 1903. Budapest, izr. 
Vermes Pál, 1903. Budapest, izr. 
Visegrády Árpád, 1903. Versec, r. k., 
tm.

85. Welter Alfonz, 1903. Bécs, r. k.
Zelewsky Viktor, 1903. Budapest, ág. 
h. ev.
Zemplényi László, 1903. Budapest, izr. 
Zeuner Lajos, 1903. Budapest, ág. h. ev.
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É vközben  k im a r a d ta k :
Glatz Farkas, 4903. Budapest, ág. h. ev. 

60. Keresztesi István, 4903. Budapest, ág. 
h. ev.
Pajor István, 4902. Budapest, r. k., ism.

M a g á n ta n u ló  :
62. Vécsey Pál, 4903. Budapest, ág. h. ev.

II. a, OSZTÁLY.
Almay József, 4901. Arad, r. k.
Bacsák Miklós, 1902. Budapest, r. k. 
Beermann Károly, 1903. Budapest, izr. 
Benedek Ferenc, 1902. Budapest, izr. 

5. Bíró Pál, 1902. Budapest, izr.
Breyer Károly, 4902. Budapest, izr. 
Dömötör László, 1902. Budapest, ág. h. ev. 
Dóri Pál, 4903. Budapest, izr., ö. d. 
Ehrenfeld György, 4902. Budapest, izr. 

10. Eisler László, 1902. Budapest, izr. 
Faragó Ferenc, 1902. Budapest, izr. 
Fried Frigyes, 1903. Budapest, izr. 
Gonda Gyula, 1901. Budapest, izr.
Grád Ervin, 1902. Breslau, izr.

15. b. Herzog András, 4901. Budapest, izr. 
Hermann László, 4902. Budapest, izr. 
llimpelmann Ferenc, 4902. Budapest, 
ág. h. ev., ftm.
Horváth László, 4902. Budapest, r. k. 
Hübner Zoltán, 1902. Budapest, r. k. 

20. Huszerl Pál, 49 3. Budapest, izr.
Jász Elemér, 4902. Budapest, ág. h. ev. 
Jéger Gyula, 1902. Budapest, r. k. 
Kállai Tibor, 4902. Budapes1, izr. 
Kertész László, 4902. Budapest, r. k. 

25. Kostyál Sándor, 4902. Szenice, ág. h. ev. 
Kramer Imre, 1902. Budapest, izr. 
Kramer Tivadar, 1902. Páty, izr. 
Landauer Péter, 1902. Budapest, izr. 
Luzsa Endre, 4902. Budapest, ág. h. ev. 

30. Makovszky László, 1901. Budapest, r. k., 
Márkus Endre, 1903. Budapest, izr. 
Molnár Jenő, 1902. Budapest, unit. 
Morhács Pál, 1901. Mosóc, ág. h. ev., tm. 
Nádaskay Adolf, 1901. Nagyszeben, ág. 
h. ev., lm., ö. d.

35. Platschek Imre, 1902. Budapest, izr.

Radnay Károly, 1902. Budapest, izr. 
Riemer József, 1902. Veszprém, izr., ö. d. 
Solty László, 1902. Budape>t, r. k. 
Somló István, 1902. Szolnok, izr.

40. Steinert Ottó, 4901. Bremen,ág. h. ev.,ö.d. 
Strausz Béla, 1902. Budapest, izr. 
Surányi Miklós, 1902. Budapest, izr. 
Surányi Tibor, 1902. Budapest, izr. 
Szabados Ferenc, 1902. Budapest, izr.,tm. 

45. Szterényi Sándor, 1902. Budapest, r. k. 
Szusz György, 1901. Budapest, izr., ism. 
Tolnay Lajos, 1902. Budapest, ág. h. ev. 
Urbán Tibor, 1902. Budapest, izr. 
VidaJános, 1899. Apostag, ág. h. ev., ism, 

50. Zeitler Sándor, 1902. Budapest, ág. h. ev.

Évközben k im a r a d t:
Wolff Róbert, 1904. Philadelphia, ág. h.ev.

M ag á n ta n u ló  k  :
Elek István, 1P02. Budapest, izr.
Pigler László, 1902. Budapest, ág. h. eV. 

54. Robán András, 1902. Szeged, r. k.

II. b. OSZTÁLY.
Barta Dezső, 1902. Budapest, izr.
Becht Endre, 4 902. Budapest, ág. h. ev., 
ö. d.
Bertram Arthur, 1902. Budapest, ág. h. 
ev., tm., ö. d.
Czeizler Ernő, 1901. Budapest, izr.

5. Deutsch Dezső, 4903. Budapest, izr. 
Deutsch György, 1902. Budapest, izr. 
Egyedi László, 1902. Budapest, izr. 
Ernyei György, 1901. Budapest, izr. 
Gally János, 1902. Budapest, ág. h. ev. 

10. Gonda Dezső, 1902. Budapest, izr. 
Greiner Ferenc, 1902. Budapest, izr. 
Grósz Endre, 4902. Budapest, izr. 
Grünfeld László, 1902. Budapest, izr. 
Hegedűs István, 1902. Budapest, izr.

15. Jancsek Károly, 1904. Budapest, ág. h. 
ev., ftm.
Kállay Viktor, 4902. Rákoskeresztúr, ref. 
Kardos Imre, 4902. Budapest, izr. 
Kerekes Gábor, 1902. Budapest, ref., tm. 
ö. d.
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Koslenszky Kálmán, 1902. Pozsony, ág. 
h. ev.

20. Kubacska Endre, 1902. Budapest, ág. h. 
ev., tm.
KvorkaJános,1902. Rákospalota, ág. h. ev., 
ö. d.
Lahmann György, 1902. Kolozsvár, ág. 
h. ev., tm.
Lovich András, 1900. Budapest, ág. h. 
ev., ftm., ö. d.
Löwensohn Henrik, 1902. Lelle, izr.

28. Melisser Rezső, 1902. Budapest, ág. h. ev. 
Menczer Béla, 1902. Budapest, ref. 
Molnár Zolián, 1902. Budapest, ref., ftm. 
Orosz László, 1901. Budapest, izr., ftm. 
Pécsy Dénes, 1900. Budapest, ág. h. 
ev., ftm.

30. Popper László, 1902. Budapest, izr. 
Repcsák Péler, 1902. Budapest, ág. h. ev. 
Rótli Pál, 1902. Budapest, izr.
Sándor György, 1901. Budapest, izr., ism. 
Schönfeld Sándor, 1902. Budapest, ág. 
h. ev.

38. Schwarcz Miklós,1902. Budapest, ág. h.ev. 
lévősi Szabó Jenő, 1901. Budapest, ref. 
Szűcs László, 1902. Martonvásár, izr. 
Tolnai Gábor, 1902. Budapest, ág. h. 
ev., ftm., ö. d.
Vadnai Endre, 1902. Budapest, izr.

40. Veres Pál, 1902. Budapest, izr. 
Wámoscher Pál, 1902. Zombor, izr. 
Wigner Jenő, 1902. Budapest, izr. 
Wilcsek Andor, 1902. Budapest, izr. 
Yull Géza, 1902. Budapest, ág. h. ev.

É vközben  k im a r a d ta k :
48. Guttmann Pál, 1902. Budapest, izr. 

Kisfalvi Imre, 1902. Budapest, izr. 
Szabó Gyula, 1901. Budapest, ref., ism. 
Ulicsny József, 1901. Csáktornya, ág. 
h. ev.

M e g h a lt:
Fodor Miklós, 1902. Budapest, ág. h. 
ev., tm.

M a g á n ta n u ló k :
80. Basch Lajos, 1901. Kisbágy, izr.

Gr. Bethlen András, 1902. Budapest, ref. 
52. Mandel László, 1902. Budapest, izr.

Brak Imre, 1901. Budapest, izr.
Bruck György, 1901. Budapest, izr. 
Clementis Kornél, 1900. Aranyosmarót, 
ág. h. ev., tm., ö. d.
Czinner Alfréd, 1901. Demnia Vizsna 
(Galicia), izr.

8. Elischer Pál, 1902. Budapest, ág. h. ev. 
Fendt Olivér, 1901. Budapest, r. k., tm. 
Gallovich Tibor, 1900. Szeged, r. k. 
Gmehling Róbert, 1901. Budapest, unit. 
Goldberger Antal, 1902. Budapest, izr. 

10. Gruber Sándor, 1899. Budapest, ág. h.ev. 
Hári Andor, 1900. Budapest, izr.
Hári Bódog, 1901. Budapest, izr.
Hild Károly, 1901. Budapest, ág. h. ev. 
Horváth Vilmos, 1901. Budapest, ág. h. 
ev., ftm.

15. Huszlicska János, 1899. Budapest, ág. h. ev. 
Jeszenszky Árpád, 1900. Szombathely, 
ág. h. ev., tm.
Keller László, 1899. Budapest, r. k., ö. d. 
Kemény István, 1901. Budapest, r. k., tm., 
ö. d.
Köss Endre, 1902. Budapest, izr.

20. Mellinger László, 1901. Budapest, izr. 
Nagy Károly, 1901. Rákoscsaba, ref. 
Páris György, 1899. Kolozsvár, izr. 
Pollák Imre, 1901. Budapest, izr.
Raffay Sándor, 1901. Pozsony, ág. h.ev.,tm. 

25. Rajna Ferenc, 1902 Budapest, izr.
Rácz Imre, 1901. Rákoskeresztúr, izr. 
Ries Viktor, 1900. Budapest, izr.
Sachs Richard, 1901. Budapest, izr. 
Salzer Jenő, 1901. Budapest, izr.

30. Scheiber Gábor, 1900. Budapest, izr. 
Scheimann Béla, 1901. Budapest, izr. 
Sellei Ferenc, 1902. Budapest, izr. 
Simon Sándor, 1901. Budapest, ág. h. 
ev., tm., ö. d.
Somogyi Pál, 1902. Budapest, izr.

35. Stern Egon, 1901. Wien, izr.
Szabó Jenő, 1901. Budapest, ref.
Szalay László, 1902. Szeged, ág. h. ev., tm., 
ö. d.
Szávozd Miklós, 1901. Kálóz (Fehér m.), 
izr.

III. a. OSZTÁLY.
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Székely Pál, 4900. Budapest, izr.
40. Szilárd Zollán, 1901. Tótkeresztúr 

(Vas m.), izr.
Török Pál, 1901. Budapest, izr.
Tüske Emil, 1901. Budapest, ág. h. ev. 
Vidos Elemér, 1902. Budapest, izr. 
Wamoscher László, 1901. Zombor, izr. 

45. Zerkovitz Andor, 1900. Budapest, r. k.

M a g á n ta n u ló :
Kollár László, 1901. Budapest, izr.

III. b. OSZTÁLY.
Bokor Endre, 1901. Budapest, izr.
Bory Dénes, 1900. Budapest, ref.
Csabay Béla, 1902. Kisújszállás, ref. 
Edelmann Tibor, 1902. Budapest, izr.

5. Egressi István, 1901. Budapest, izr.
Elek István, 1902. Budapest, izr.
Fábián János, 1900. Sárszentlőrincz, ág. 
h. ev., tm., ö. d.
Flamm Gyula, 1901. Budapest, izr. 
Garay Ödön, 1900. Kolozsvár, ág. h. ev., 
ism., ftm.

10. Goldberger Ernő, 1901. Budapest, izr. 
Haintz Ödön, 1901. Budapest, r. k. 
Hancke Rezső, 1899. Leipzig, ág. h. ev. 
Kasztriner Iván, 1901. Budapest, izr. 
Kiss László, 1901. Sopron, ág. h. ev., 
tm., ö. d.

15. Kohn György, 1901. Budapest, izr. 
Kovács László, 1900. Zenta, izr., ism. 
Lángh Gyula, 1901. Budapest, ág. h. ev., 
tm., ö. d.
Lendl Károly, 1901. Budapest, r. k., ö. d. 
Lilienthal Dezső, 1900. Budapest, izr., ö. d. 

20. Mezey Pál, 1901. Mödling, ág. h. ev. 
Miltényi László", 1901. Budapest, ág. h. 
ev., tm., ö. d.
Müller István, 1901. Budapest, izr. 
Polgár György, 1901. Budapest, izr. 
Pollák Antal, 1901. Budapest, izr.

25. Pollák József, 1901. Budapest, izr.
Rátz Endre, 1901. Budapest, ref.
Reich István, 1901. Budapest, izr.
Róna Ferenc, 1901. Budapest, r. k.

Schäfer János, 1902. Budapest, izr.
30. Schrancz Sándor, 1900. Budapest, ág. 

h. ev., tm., ö. d.
Schweitzer Iván, 1901. Miskolc, izr. 
Sebestyén Lóránt, 1901. Budapest, izr. 
Solti Géza, 1901. Budapest, r. k.
Spiegel Zoltán, 1901. Budapest, izr.

35. Starnberger Sándor, 1901. Budapest, izr. 
Strausz László, 1901. Budapest, izr. 
Szúnyog Ernő, 1901. Simonmajor, izr. 
Szűcs László, 1901. Budapest, izr.
Tasi Géza, 1899. Gomba, ref., ö. d.

40. Taubner Zoltán, 1901. Budapest, izr. 
Thauer Károly, 1901. Budapest, r. k. 
Thuránszky Kálmán, 1901. Stósháza, 
ág. h. ev., ism.
Vajda István, 1900. Budapest, izr. 
Vincze István, 1902. Felsölövő, ág. h. 
ev., tm., ö. d.

45. Wolfinger Pál, 1902. Budapest, izr. 
Zelewsky Ottó, 1902. Budapest, ág. h. ev. 
Zoltán György, 1901. Budapest, izr.

Ma g á n ta n u ló :
Gábor György, 1902. Budapest, izr.

IY. a. OSZTÁLY.
Alberti Ferenc, 1899. Budapest, izr. 
Adler Sándor, 1900. Budapest, izr., tm. 
Balog Pál, 1900. Budapest, izr.
Bálint Sándor, 1900. Budapest, izr.

5. Blumenau Imre, 1900. Budapest, ág. h. ev. 
Brück Károly, 1900. Budapest, izr.
Detre Pál, 1900. Budapest, izr.
Egger Iván, 1900. Budapest, izr.
Fabinyi Géza, 1900. Budapest, ág. h. 
ev., tm., ö. d.

10. Fenyves Béla, 1900. Budapest, izr. 
Förstner Pál, 1900. Budapest, rk. 
Freund Sándor, 1900. Szombathely, izr. 
Glücklich Gyula, 1899. Budapest, izr. 
Hahn László, 1899. Budapest, ág. h. ev. 

15. Hollzspach Nándor, 1900 Budapest, r. k- 
Kertész János, 1901. Budapest, r. k. 
Koch György, 1900. Budapest, izr.
Kohn Mihály, 1900. Budapest, izr.



95

Kovács György, 1900. Budapest, izr.
20. Leffler Gyula, 1900. Jolsva, ág. h. ev., 

tm., ö. d.
Lenkei Andor, 1900. Budapest, izr., tm., 
ö. d.
Lukács Sándor, 1900. Budapest, izr. 
Lübke Lóránt, 1900. Budapest, ág. h. ev. 
Minich József, 1901. Budapest, r. k.

28. Morhács Márton, 1898. Mosócz, ág. h. 
ev., ism.
Mráz Gusztáv, Í900. Szielnicz, ág. h. 
ev., tm.
Müller György, 1900. Budapest, r. k. 
Radnay Miklós, 1900. Budapest, izr. 
Rein László, 1901. Budapest, izr.

30. Rust Béla, 1900. Budapest, izr.
Schwertner Richard, 1900. Budapest, 
r.. k.
Springut Jenő, 1900. Budapest, izr. 
Steiner Lajos, 1900. Budapest, izr. 
Strasser János, 1900. Budapest, izr.

38. Székács Béla, 1900. Budapest, izr. 
Szilágyi György, 1900. Budapest, ref.,ftm. 
Tinsclmiidt Emil, 1900. Tápiósüly, ág. h. 
ev., tm.
Vajda Miklós, 1900. Budapest, ref. 
Varga László, 1900. Budapest, izr.

40. Weisz Herbert, 1900. Wien, izr.
Weisz Jenő, 1900. Budapest, izr. 
Zimmermann Oszkár, 1900. Abaújszántó, 
izr., ö. d.

É vközben  k im a r a d t :
Sándor Pál, 1900. Budapest, izr.

M a g á n ta n u ló k  :
Greiner Tibor, 1900. Budapest, izr.

45. Stein Aurél, 1900. Budapest, izr.

IV. b. OSZTÁLY.
Berger Andor, 1900. Budapest, izr. 
Birkholz Tivadar, 1900. Bpest, ág. h. ev. 
Blatniczky Pál, 1900. Zólyom, ág. h. 
ev., tm.
Chátel Rudolf, 1900. Budapest, ág. h. ev. 

8. Elek Sándor, 1900. Budapest, izr.

Epstein József, 1900. Budapest, izr. 
Farkas Elemér, 1901. Budapest, ref. 
Fejér István, 1900. Budapest, izr. 
Fenyves Zoltán, 1900. Budapest, ref. fim., 
ö. d.

10. Fischer István, 1900. Budapest, izr. 
Grünwald Andor, 1900. Budapest, izr. 
Hammersberg Géza, 1900. Budapest, ág. 
h. ev.
Hirsch István, 1900. Budapest, izr. 
Hollós Pál, 1900. Budapest, ref.

15. Klaár Vilmos, 1899. Budapest, ág. h. ev., 
tm., ö. d.
Körmendi Ferenc, 1900. Budapest, izr. 
Krenner Andor, 1900. Budapest, r. k. 
Liszka László, 1900. Salgótarján, ág. h. 
ev., ö. d.
Löwenstein Endre, 1900. Budapest, izr. 

20. Nagel Vilmos, 1900. Budapest, izr. 
Neményi Imre, 1900. Budapest, izr. 
Píahler József, 1900. Budapest, ág. h. 
ev., tm., ö. d.
Rosenberg Gusztáv, 1900. Budapest, izr. 
Rubinstein László, 1900. Budapest, izr. 

25. Schlichter Ferenc, 1901. Budapest, izr. 
Schneller Zoltán, 1900. Budapest, izr. 
Schuster András, 1900. Rákosliget, ág. 
h. ev.
Soltész Gáspár, 1901. Budapest, izr. 
Somogyi Endre, 1900. Óbecse, izr., ö. d. 

30. Steiner Pál, 1900. Perdócz, izr.
Steinitz Imre, 1900. Budapest, izr. 
Stettler Zoltán, 1900. Komárom, izr. 
Stitniczky János, 1900. Budapest, ág. h. 
ev., tm., ö. d.
Szabó Tivadar, 1900. Budapest, ref.

35. Szendrei Ferenc, 1900. Budapest, izr. 
Szurday István, 1900. Budapest, izr. 
Wilcsek Béla, 1900. Budapest, izr. 
Winter Aladár, 1900. Budapest, izr.

Évközben k im a r a d ta k  
Reisinger György, izr.

40. Wisnovszky István, 1900. Budapest, izr.

M a g á n ta n u ló k  :
Barta Ervin, 1900. Riga, ág. h. ev.

42. Binét György, 1901. Gödöllő, izr.
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Balogh Imre, 1899. Budapest, izr. 
Balogh László, 1899. Budapest, izr. 
Blaskovich István, 1899. Szeged, ág. h. 
ev., tm., ö. d.
Buchwald Pál, 1899. Budapest, izr.

8. Dénes Gyula, 1899. Nagykanizsa, izr. 
Donáth István, 1899. Budapest, izr. 
Erdei Sándor, 1899. Homonna, izr., ö. d. 
Farkas György, 1899. Tápiósáp, r. k. 
Flusser Gyula, 1899. Budapest, izr.

10. maróthi Fürst Sándor György, 1899. 
Budapest, izr.
Gerber Ármin, 1899. Budapest, izr. 
Györgyfalvay Dezső, 1899. Zenta, ág. 
h. ev., tm.
Haitsch Gyula, 1899. Aszód, ág. h. ev., 
tm., ö. d.
Halbrohr Imre, 1899. Arad, izr.

18. Helvey Elek, 1899. Baden, ref.
Herzel János, 1899. Arad, izr. 
Hoffenreich Ferenc, 1899, Baja, izr. 
Izák Lajos, 1899. Budapest, ág. h. ev., tm. 
ö. d.
Keller Tibor, 1899. Budapest, izr.

20. Kiss Kálmán, 1899. Sopron, ág. h. ev., tm., 
ö. d . .
Kovács Lajos, 1898. Érsekvadkert, ág. 
h. ev., tm., ö. d.
Kovács Sándor, 1898. Ómoravica, reí., 
tm., ö. d.
Kozma László, 1899. Budapest, izr. 
Krepuska István, 1899. Budapest, ág. 
h. ev.

25. Kunossy László, 1899. Budapest, izr. 
Kutlik Rudolf, 1898. Istvánhuta (Szepes 
megye), ág. h. ev., tm., ö. d.
Ladányi Miklós, 1900. Budapest, izr. 
Landauer István Ede, 1899. Budapest, 
izr.
László Imre, 1899. Budapest, izr.

30. Lepter Jenő, 1899. Gödöllő, ág. h. ev. 
Lukácsi Géza, 1899. Budapest, ág. h. 
ev., ftm., ö. d.
Marek Lóránt, 1899. Budapest, r. k. 
Marton Miklós, 1899. Budapest, izr. 
Molnár Tibor, 1899. Budapest, izr.

V. OSZTÁLY, 35. Nagy Sándor Pál, 1899. Budapest, izr. 
báró Ohrenslein György, 1898. Buda
pest, izr.
Pataki Ferenc, 1899. Budapest, izr. 
Pigler Andor, 1899. Budapest, ág. h. ev. 
Poós Ferenc, 1899. Budapest, ág. h. 
ev., tm., ö. d.

40. Rados József, 1899. Budapest, ág. h. 
ev., tm., ö. d.
Rátái Miklós, 1898. Budapest, ág. h. ev. 
Rubel Béla, 1899. Budapest, izr. 
Schirger Géza, 1899. Budapest, ág. h. 
ev., tm.
Schmidt Gyula, 1899. Budapest, ág. 
h. ev.

45. Schmidt Henrik Ottó, 1899. Budapest, 
ág. h. ev., ftm.
Schwarz Károly, 1899. Budapest, izr. 
Simon Ferenc, 1898. Budapest, ág. h. 
ev., tm., ö. d.
Somogyi József, 1899. Budapest, ág. h. 
ev., ö. d.
Starnberger Pál, 1898. Budapest, izr. 

50. Strasser Tibor, 1900. Budapest, izr. 
Surányi Gyula, 1899. Budapest, izr. 
Szabolcsi Bence, 1899. Budapest, izr. 
Szarka Sándor, 1899. Budapest, ág. 
h. ev.
Szentbe Lajos, 1899. Budapest, ref.

55. Török Zoltán, 1899. Gyergyótölgyes, r. k. 
Tóth László, 1897. Budapest, ág. h. 
ev., ftm.
Van den Eynde Lucien, 1899. Buda
pest, r. k.
Váry Gyula, 1898. Budapest, ref., tm., 
ö. d.
Vázsonyi János, 1900. Budapest, izr. 

60. Zoltán István, 1899. Budapest, izr.

É vközben  k im a ra d ta k :
Franki László, 1900. Dunapentele, izr. 
báró Hatvány Bernát, 1900. Hatvan, izr. 
Marosy Pál, 1899. Mezőhegyes, ág. h. ev.

M a g á n ta n u ló k :
Lövik Károly, 1899. Budapest, ág. h. ev. 

65. Rakonitz Jenő, 1899. Budapest, izr.
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id ler Pál, 1898. Budapest, izr.
Baumfeld Jenő, 1899. Budapest, izr. 
Bekk Aurél, 1898. Budapest, ág. h. ev. 
Bereczky István, 1898. Budapest, ág. h. 
ev., lm.

5. Bókay Árpád, 1899. Budapest, ág. li. ev., 
ö. d.
Braun László, 1898. Budapest, izr., tm., 
ö. d.
Engel László, 1898. Dománd, izr.
Feledy Pál, 1898. Budapest, ref. 
Friedenthal István, 1898. Budapest, izr. 

10. Fuchs Ernő, 1898. Budapest, izr. 
Gárdony István, 1898. Budapest, ref. 
Gliicí Pál, 1899. Alvincz, izr., ism. 
Goldschläger Lóránt, 1900. Budapest, izr. 
Groedel Albert báró, 1898. Máramaros- 
sziget, ág. h. ev.

15. Haeffner Tivadar, 1896. Budapest, ág. h. 
ev., tm., ö. d.
Hoepfner László, 1898. Zalaszentgrót,r. k. 
Jákó Frigyes, 1898. Budapest, izr. 
Jeney László, 1899. Budapest, ág. h. ev., 
ö. d.
Jünker Ferenc, 1898. Budapest, izr.

20. Kanócz Dénes, 1898. Csepel, r. k., ö. d. 
Killius Gyula, 1898. Budapest, ág, h. 
ev., tm., ö. d.
Kirchner Béla, 1898. Beszterczebánya, r. 
k., tm., ö. d.
Kirschner Béla, 1898. Budapest, ág. h. ev. 
Lakner Imre, 1899. Hatvan, izr.

25. László István, 1898. Budapest, izr. 
Lehotzky Kálmán, 1898. Békésgyula, ág. 
h. ev., ö. d.
Lengyel György, 1898. Alsó-Alap, r. k. 
Lepter János, 1897. Budapest, ág. h. ev. 
Ligeti Aurél, 1898. Budapest, izr.

30. Löwy Andor, 1898. Budapest, izr. 
Mandula György, 1898. Eperjes, r. k. 
Minich Miklós, 1899. Budapest, r. k. 
Morhács Miroszlav, 1895. Binguia, ág. 
h. ev., tm.
Pajor Endre, 1898. Budapest, izr.

35. Pribelszky Pál, 1897. Szarvas, ág. h. 
ev., tm., ö. d.

Értesítő 1913—Í914. évről.

VI. OSZTÁLY. Rónay Ernő, 1899. Lébényszentmiklós, 
r. k.
Sass Lóránt, 1899. Makó, izr.
Scheiber Ottó, 1897. Budapest, izr. 
Steinberger Imre, 1898. Máramarossziget, 
izr.

40. Steirer Károly, 1898. Budapest, izr. 
Stern Imre, 1S97. Budapest, izr.
Szana Ferenc, 1898. Budapest, izr. 
Szász Elemér, 1898, Galgócz, izr. 
Szemere László, 1898. Budapest, ref. 

45. Szenthe János, 1898. Budapest, ref. 
Szerényi Andor, 1898. Budapest, izr. 
Szilágyi László, 1898. Budapest, ref., tm., 
ö. d.
Thomán László, 1898. Budapest, izr. 
Virány Pál, 1898. Budapest, izr.

50. Weiler Ferenc, 1896. Budapest, ág. h. 
ev., tm., ö. d.
Widder Aurél, 1898. Budapest, izr. 
Wilcsek Jenő, 1898. Budapest, izr. 
Winkler Pál, 1898. Budapest, izr. 
Woititz Ferenc, 1898. Budapest, izr.

É vkö zb en  k im a ra d ta k :
55. Berkovits Pál, 1898. Budapest, izr. 

Stein János, 1898. Budapest, izr.

M a g á n ta n u ló k :
Fekete Ödön, 1898. Szökcfalva, ref. 
Schwarz Frigyes, 1898. Budapest, ág. 
h. ev.

59. Veith György, 1899. Budapest, ref.

VII. OSZTÁLY.
Bereczky Endre, 1896. Budapest, ág. h. 
ev., tm., ö. d.
Binder Vilmos, 1897. Budapest, ág. h. ev. 
Császár Pál, 1897. Budapest, r. k., tm. 
Daniel James, 1897. Berlin, izr.

5. Dietz István, 1897. Budapest, izr. 
Doleschall Frigyes, 1897. Budapest, ág. 
h. ev.
Előd Marcel, 1897. Budapest, r. k., ö. d. 
Emericzy Zoltán, 1897. Budapest,-ág. 
h. ev.
Feledy György, 1897. Budapest, ref.

7
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10. Földváry Miklós, 1897. Sátoraljaújhely, 
r. k.
Frey Frigyes, 1897. Budapest, izr. 
Maróthi Fürst Ferenc, 1898. Budapest, izr. 
Haintz Jenő, 1897. Budapest, r. k. 
Haitsch Emil, 1897. Aszód, ág. h. ev., 
tm., ö. d.

15. Hajcsi György, 1897. Budapest, ág. h. ev. 
Halbrohr Barnabás, 1897. Arad, izr. 
Gróf Haller István, 1896. Kereiőszentpái, 
r. k.
Hász Sándor, 1897. Budapest, ág. h. ev., 
tm.
Herczeg Béla, 1896. Budapest, izr.

20. Kemény László, 1897. Budapest, izr., 
ftm., ö. d.
Kindó Ernő, 1895. Budapest, ág. h. ev., 
tm., ö. d.
Kostyál István, 1897. Szenicze, ág. h. ev. 
Krekó Béla, 1897. Budapest, ref. 
Krepuska Géza, 1897. Budapest, ág. h. ev. 

25. Kuttner László, 1897. Budapest, r. k. 
Ladányi Andor, 1897. Budapest, izr. 
Láhm Béla, 1898. Budapest, ág. h. ev. 
Léderer Andor, 1897. Nyíregyháza, izr. 
Leopold Iván Kornél, 1898.Szekszárd, izr. 

30. Márkus József, 1896. Budapest, izr. 
Mecséry Sándor, 1897. Budapes t, ág. 
h. ev.
Nagy László József, 1897. Budapest, izr., 
ö. d.
Okolicsányi Ferenc, 1897. Budapest, ág. 
h. ev., ö. d.
Oszuszky István, 1895. Budapest, ág. 
h. ev.

35. Pohl Sándor, 1897. Tinnye (Pest m.), r. k. 
Pőzel Miklós, 1897. Budapest, ág. h. ev., 
ö. d.
Rafíay Béla, 1897. Pozsony, ág li. ev., tm. 
Rajner Dezső, 1897. Budapest, ág. h. ev. 
Reimer Mihály, 1896. Budapest, ág. h. ev. 

40. Reiner Fiilöp, 1897. Zircz, izr.
Reinhardt István, 1897. Köveskála, ág. 
h. ev., tm.
Roheim György, 1898. Budapest, izr. 
Rottenberg László, 1897. Budapest, izr. 
Salamon Miklós, 1897. Budapest, izr.

45. Sándor Tibor, 1898. Budapest, izr.

Schirger Lajos, 1896. Budapest, ág. h. ev., 
tm.
Scholtz Ernő, 1897. Budapest, ág. h. 
ev., tm., ö. d.
Schuller Ede, 1897. Budapest, ág. h. ev., 
ftm.
Schwartz Lajos, 1897. Fancsika, izr.

50. Sichermann István, 1897. Budapest, izr. 
Somogyi Imre, 1897. Óbecse, izr. 
Steinberger Sándor, 1897. Máramaros- 
szigct, izr., tm.
Steller Gyula, 1896. Szepes váralj a, ág. 
h. ev., tm., ö. d.
Szávozd Imre, 1898. Budapest, izr.

55. Szegő János, 1898. Budapest, ág. h. ev., 
ö. d.
Sziklás Béla, 1897. Budapest, izr., ftm. 
Szúnyog Andor, 1897. Budapest, izr. 
Várkonyi István, 1897. Budapest, izr. 
Wellisch György, 1897. Budapest, izr.

M a g á n ta n u ló  :
60. Haintz Géza, 1896. Budapest, r. k.

VIII. OSZTÁLY.
Auer Géza, 1896. Budapest, izr., ö. d. 
Bálint Imre, 1896. Budapest, izr.
Bartha Imre, 1896. Budapest, ref.
Bayer Lajos, 1896. Budapest, ág. h.ev., tm., 
ö. d.

5. Bereczky Jenő, 1896. Mencshely, ág. h. 
ev., tm.
Bulkay Lajos, 1896. Budapest, ág. h. ev., 
tm., ö. d.
Chátel Ottó, 1895. Budapest, ág. h. ev., 
ö. d.
Gr. Csáky Andor, 1896. Budapest, ref. 
Cséry Miklós, 1897. Budapest, ág. h. ev. 

10. Csörgeö Tibor, 1896. Budapest, r. k. 
Domony Ede, 1896. Budapest, izr. 
Ehrmann Kornél, 1897. Fiume, izr.
Engel Pál, 1896. Dormánd, izr.
Favkas Aurél, 1895. Nagykanizsa, ág. h. 
ev., ftm., ö. d.

15. Felde István, 1894. Kötcse, ö. d., ág. h. 
ev., tm., ö. d.
Fellner György, 1896. Budapest, ref.
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Fésűs József, 1897. Budapest, izr., ö. d. 
Gertler György, 1896. Budapest, izr., 
tm., ö. d.
Grossmann György, 1896. Budapest, izr. 

20. Györgyfalvay Miklós, 1897, Zenta, ág. 
ev., tm., ö. d.
Haeffner Jenő, 1894. Budapest, ág. h. ev., 
tm.
Hegedűs László, 1896. Budapest, izr. 
Helvey János, 1896. Budapest, ref. 
Herzog Ármin, 1897. Budapest, izr.

25. Herzog Jenő, 1896. Medve, izr.
Holitscher Ferenc, 1896. Budapest, izr. 
Jónás István, 1896. Budapest, ág. h. 
ev., tm., ö. d.
Klein Pál, 1896. Budapest, izr.
Koref Oszkár, 1897. Budapest, izr.

30. Báró Kornfeld Ferenc, 1897. Budapest, 
izr.
Lederer György, 1897. Budapest, izr. 
Lóránt Pál, 1896. Budapest, izr. 
Medanich Silvio, 1896. Léva, r. k.
Meller Vilmos, 1896. Budapest, izr., 
ö. d.

35. Mezei György, 1896. Bikács, ág. h. ev. |

Molnár Ágoston, 1895. Budapest, ág. h. 
ev., tm.
Molnár János, 1896. Budapest, ág. h. 
ev., tm., ö. d.
Obláth Leó, 1896. Budapest, izr.
Pfahler Pál, 1896. Budapest, ág. h. ev., 
tm.

40. Popper Aladár, 1896. Budapest, izr. 
Réczey Miklós, 1896. Nagybecskerek, ref., 
tm., ö. d.
Sándor István, 1896. Dicsőszentmárton, 
r. k., ö. d.
Scheiber Imre, 1896. Budapest, izr. 
Schön Péter, 1893. Harta, ág. h. ev., 
tm.

48. Schwarcz György, 1896. Budapest, izr. 
Spitzer Pál, 1896. Fiume, izr.
Stein Andor, 1896. Budapest, izr., ö. d. 
Sziklás Károly, 1896. Budapest, izr., tm. 
Szilasi László, 1896. Budapest, ref.

50. Unger Béla, 1895. Érd, ág. h. ev.. 
Vetsey Gyula, 1896. Budapest, ág. h. ev., 
ö. d.
Zorkóczy Dénes, 1896. Salgótarján, ág. 
h. ev.

7*



X I.

ÉRETTSÉGI VIZSGÁLATOK.

A június 9—15. napjain lefolyt szóbeli érettségi vizsgálatokra 
a kerület mit. és főtiszt, püspöke Eaffay Sándor lelkész, theológiai 
tanár urat, a nm. vallás- és közokt. miniszter dr. Schneller István 
kolozsvári egyet, tanár urat küldötte ki. Az osztályvizsgálaton részt- 
vett 52 rendes tanuló. Az érettségi vizsgálatokra a rendes tanulókon 
kívül egy magántanuló, egy ismétlő érettségi vizsgálatra utasított 
magántanuló, a latin nyelvből kiegészítő érettségi vizsgálatra pedig 
egy reáliskolai érettségi vizsgát tett rendkívüli joghallgató jelentkezett.

A május 23., 25., 26. napjaira kitűzött éretts. írásbeli vizsgá
latra a Püspök úr a következő tételeket tűzte ki :

1. A magyar nyelv és irodalomból:
A lelkiismeret szerepe Arany balladáiban.
2. A latin nyelvből: Livius, Ab űrbe condita lib. XXXIV. 

60., 61. cap.
(Hannibal háborúra ösztökéli Antiochus syriai királyt a rómaiak

ellen.)
3. a) Matemetikából: Ha 9972 K tőkét 5'5°/o kamatos-kamatra 

helyezünk el egy pénzintézetben, mekkora összegre növekszik ez fel 
13 év alatt?

Ha a betétből minden év végén 1415'53 K összeget vennénk ki, 
mekkora tőkénk lenne még a 6. év végén ?

Ha pedig évenként — minden év végén — 1323T5 K összeget 
vennénk ki, mikor fogyna el teljesen a betétünk? (A tőkésítés min
dig egész évre szól.)

b) Mértanból: Egy háromszög csúcsának coordinatái (4-1), (6-8), 
(12‘5). Keressük meg az oldalak és magasságok egyenleteit. Mutassuk 
ki, hogy a magasságok egy pontban metszik egymást és határozzuk 
meg az adott háromszög területét.

A szóbeli érettségi vizsgálatok eredményét a következő táblázat 
m utatja:



Ü Tb© Eendes tanuló jelentkezett

- Magántanuló jelentkezett

-
Ismétlő érettségi vizsgára 
jelentkezett

-
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X tl.  A tan u lók  sta tisztik a i k im utatása .

Osztály
Beiratkozott

Ö
ss

ze
se

n

K
im

ar
ad

t

M
eg

ha
lt

A tanulók vallása Tandíj-
mentes A tanulás eredménye

V
iz

sg
ál

at
ot

te
ttrendes magán- ág.

h. ev. ref. r. k. g. k. unit. izr. fél egész jeles jó
elég-
séges

egy
elég-
télén

két
elég
telen

több
elég
telentanuló

IA . 63 — 63 7 — 23 7 _ _ _ 33 6 8 13 12 12 9 5 5 56
I B . 61 i 62 3 — 14 1 14 — — 33 3 3 16 10 13 6 5 7 57
I I  A. 51 3 54 1 — 13 10 — 1 30 1 3 9 15 15 8 2 3 52
I I  B. 49 3 52 4 1 17 7 — — — 28 2 5 9 9 21 2 1 42
I I I  A. 45 1 46 — — 11 2 5 — 1 27 1 7 12 10 14 5 5 ---' 46
I l l  B. 47 1 48 — — 12 4 4 — — 28 1 6 19 7 17 2 — 2 47
IV  A. 43 2 45 1 — 8 2 6 — — 29 1 6 3 12 19 5 2 — 41
IV  B. 39 3 42 2 — 10 4 1 — — 27 2 4 4 6 21 i 4 — 36
V. 63 2 65 3 — 23 4 4 — — 34 3 14 12 15 18 8 5 1 59
VI. 56 3 59 2 — 13 8 7 — — 31 — 9 9 23 15 5 2 — 54
VII. 59 1 60 — — 24 2 8 — — 26 3 11 15 19 17 7 1 1 60
V III. 52 — 52 — — 18 6 3 — — 25 1 13 14 18 20 — — — 52

Összesen 628 20 648 23 1 186 47 62 2 351 24 89 135 156 202 58 31 20 602



TUDNIVALÓK.

X III.

I. Beiratások az 1914—1915. iskolai évre. Június 27-én 8 órá
tól 10-ig az I. osztályba csak protestáns tanulókat írunk be és vallás
különbség nélkül azokat, akik az elemi iskola IV-ik osztályát a 
Deáktéri ev. iskolában végezték. A többi napokon ez a korlátozás 
megszűnik.

Június 27-én 10—12-ig a II., III. és IV. osztályba;
« « 12—1-ig a V. és VI. osztályba;
« 30-án 8—10-ig az I. osztályba ;
« « 10—12-ig a VII—VIII. osztályba.

Július 1-én 8—12-ig az összes osztályokba más iskolákból jövő 
tanulókat írunk be.

Az I. osztályba és más intézetből jövő bármely osztályba irat
kozó tanulók kötelesek a keresztlevelet, illetőleg a születési bizo
nyítványt, iskolai, oltási és ha 12-dik évüket betöltötték, az újraoltási 
bizonyítványt bem utatni; a többi osztályokba (II—VIII.) iratkozók 
pedig kötelesek a «beiratási törzslapot» pontosan kitölteni s a 
beiratáskor benyújtani. (E törzslapok az osztálytanároknál vehe
tők át.)

Szeptember 1-én d. e. 8 órakor tartjuk a javító-, szeptember 
2-án a pótló- és magánvizsgálatokat; 2., 3. és 4-én, amennyiben még 
hely marad, beiratás lesz az I—VIII. osztályokba. Az iskolai évet szep
tember 5-én, d. e. 9 órakor nyitjuk meg.

II. Tandíjmentességi szabályzat.
1. Tandíjmentességért folyamodhatnak: a) oly ág. ev., ref. 

és unit. tanulók, akik szegénységüket hiteles hatósági bizonyít
vánnyal igazolják és kiknek iskolai bizonyítványában az elégségesek
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száma nem több, mint a jók és jelesek száma együttvéve és akiknek 
a magaviseleté is jó ; b) oly nem protestáns tanulók, akik a feltéte
leknek mindenben megfelelnek. Ezeknek száma azonban összes szá
muknak 5% -át nem haladhatja meg.

2. Tanárok, tanítók és közoktatásügyi tisztviselők gyermekei, 
ha egyébként a feltételeknek megfelelnek, szegénységi bizonyítvány 
bemutatása nélkül is részesíthetők a tandíjmentesség kedvezményében.

3. A 32 K beiratási díjat a tandíjmentes tanulóknak is meg 
kell fizetniük.

4. A szegénységi és iskolai bizonyítvánnyal felszerelt és a kép
viselőtestülethez intézett kérvényeket legkésőbb szeptember 15.-ig, 
illetve február 15.-ig kell az igazgatónak átadni.

5. A tandíj fizetése alól való felmentés évről-évre történik, s 
vagy az egész iskolai esztendőre, vagy csupán a felére terjedhet, ami 
a folyamodók anyagi helyzetének s esetleg más körülményeknek mél
tányos figyelembevételétől függ. A féltandíjmentesek az iskolai esztendő 
mindkét felére járó tandíjnak felét-felét kötelesek megfizetni.

6. Az egész tandíj elengedésében részesült tanuló is elveszít
heti a tandíjmentességet a második félévre, ha: a) az első félévi 
osztályozás nem felel meg a feltételeknek; i)j ha magaviseletből ke- 
vésbbé szabályszerű, vagy épen rossz osztályzatot kapott.

Az elvesztett tandíjmentességért újabb folyamodásnak van helye, 
ha az illető tanuló a lefolyt félévben az előírt minősítést ismét meg
szerezte.

7. Ha az egész vagy fél tandíjmentes tanuló az év végén javító
vizsgálatra utasíttatik s a javító-vizsgálatot oly eredménnyel teszi 
le, hogy általános osztályzata eléri a megjelölt fokozatot, a követ
kező osztályra ismét folyamodhatik tandíjmentességért.

8. Az 1—7. pontban foglalt feltételek és korlátozások a protestáns 
árvaházi növendékekre és az iskolafenntartó egyház alkalmazottainak 
fiaira nem vonatkoznak, osztályismétlés esetében azonban mind az 
árvák, mind az alkalmazottak fiai megfizetik a beiratási és tandíjat.

Hl. A tandíj összege.
1. Tandíj fejében azon ág. h. ev. tanulók, kiknek szülei a buda

pesti Deáktéri ág. h. ev. testvér-egyházak cselekvő tagjai, egy iskolai 
esztendőre 70 (hetven) koronát, a többi ág. h. ev. tanuló, akár hely
beli, akár vidéki, 76 (hetvenhat) koronát fizet; az ev. ref. és unitárius 
vallásúak szintén 76 (hetvenhat) koronát fizetnek. A nem protestáns 
tanulók egy évre 150 (százötven) koronát fizetnek. A magántanulók 
ugyanannyit fizetnek, mint a rendes tanulók.

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

2. A tandíjat úgy a rendes, mint a magántanulóknak két rész
letben kell lefizetniük. Első felét (35, 38, illetve 75 koronát) a 
beiratkozás alkalmával, vagy legkésőbb szeptember hó 15-éig, m á
sodik felét február hó 15-éig.

3. A tandíjon kívül minden tanuló, az egyházi alkalmazottak 
fiainak s a prot. árvaház növendékeinek kivételével beiratási díj 
fejében 32 koronát fizet.



XIY.

A z 1914—1915-ik  isk o la i év b e n  h aszn á la n d ó  
ta n k ö n y v ek  jegyzék e .

I. A .  és  B .  osztá ly .
B e r e c z k y .  Ószövetségi élet- és jellem - 

képek.
K is  é n e k e s k ö n y v .
K l a á r  F ü lö p . L u ther kis kátéja. 
Ú js z ö v e ts é g  z s o l tá r o k k a l .
B e k e .  Számtan.
G ó b i I . M agyar nyelvtan, I. r.
G ó b i I. M agyar olvasókönyv, I. r. 
H i t t r i c h  0 .  L atin  nyelvtan, I. r. 
H i t t r i c h  0 .  L atin  olvasó, I. r. 
K o g u to w ic z .  Földr. isk. atlasz. 
L a k o s - N é m e th .  Földrajz, I. r. 
P a s z l a v s z k y  J. Kis term észetrajz,

I. rész.
S z u p p á n - S z i r t e s .  P lan im etr. alaktan.

II. A.  é s  B.  osztály .

B e r e c z k y .  Jézus élete és tan ítása . 
K is  é n e k e s k ö n y v .
K l a á r  F ü lö p . L u ther k is kátéja. 
Ú js z ö v e ts é g  z s o l tá r o k k a l .
B e k e .  Számtan.
G ó b i I . M agyar nyelvtan, I I . r.
G ó b i I . M agyar olvasókönyv, II . r. 
H i t t r i c h  ö .  L atin  nyelvtan, I. r. 
H i t t r i c h  Ö. L a tin  olvasó, I I . r. 
K o g u to w ic z .  Földr. isk. atlasz.

P a s z l a v s z k y  J . Kis term észete., II . r. 
S z u p p á n - S z i r t e s .  S tereom etr. a lak t.

III. A .  és  B .  osztály .

B e r e c z k y .  Rövid egyh.-történet.
K is  é n e k e s k ö n y v .
K l a á r  F ü lö p . L u th e r kis kátéja. 
Ú js z ö v e ts é g  z s o l tá r o k k a l .
B e k e . Szám tan.
E n d r e i - S z e le .  Német nyelvkönyv, I. 
G ó b i I. Rendszeres m agyar nyelvtan . 
G ó b i I .  M agyar olvasókönyv, II I . r .  
H it t r ic h  Ö . L atin  nyelvtan, I. és II . r .  
H it t r ic h  0 .  L atin  olvasókönyv, I I I — 

IV. oszt. szám ára.
H it tr ic h  Ö . L atin  szókönyv. 
K o g u to w ic z .  Történelm i isk. atlasz. 
K o g u to w ic z .  Földrajzi isk. atlasz. I. r. 
R á th  A . M athem. és fizikai földr. 

elemei.
S im o n y i  J . Földrajz, I I I .  r.
S z ig e th y  L . M agyarok története, I. r .  
S z u p p á n - S z i r t e s .  C onstructiv  plani- 

m etria  gimn. szám ára.

IV. A.  é s  B .  osztá ly .

B e r e c z k y .  H it- és erkölcstan.
K is  é n e k e s k ö n y v .
K l a á r  F ü lö p .  L u th e r k is kátéja.
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Ú js z ö v e t s é g  z s o l tá r o k k a l .
E n d r e i— S z e le . Német nyelvkönyv

I. r.
G ó b i 1. S tilisztika és verstan. 
H it t r ic h  Ö . L a tin  nyelvtan, I . és II . r. 
H i t t r i c h  Ö . L a tin  olvasókönyv, I I I — 

IY . oszt. szám ára.
H it tr ic h  Ö. L a tin  szókönyv. 
K o g u to w ic z .  Történelm i isk. atlasz. 
K ö n ig - B e k e .  Algebra.
S z i l á d y  Z . Növénytan.
S z ig e th y  L . M agyarok története, II . r. 
S z u p p á n - S z i r t e s .  Constr. p lanim etria 

gim n. szám ára.

V. osztály.

B a t i z f a l v y - B e r e c z k y .  B ibliaism ert. 
M a g y a r  b ib l ia .  Átdolgozott kiadás. 
Á b e l- L é v a y - P o l ik e i t .  M értan, I. r. 
D á v id .  Cicero, Orationes selectse. 
G ó b i 1. B etorika.
C s e r é p  J . B óm ai régiségek.
H i t t r ic h .  L a tin  szókönyv. 
K o g u to w ic z .  Történelm i isk. atlasz.

II . r.
K ö n ig - B e k e .  Algebra.
M a y w a ld .  Görög nyelvtan.
M a y v a ld .  Gör. olvasókv. I. r. 
P a s z la v s z k y  J . Á llattan.
C s e n g e r i  J . Szemelv. Ovidiusból. 

(J. i. 64.)
S z ig e th y  L . Egyetem es tö rténet, 

I. r.
T ím á r .  N ém et olvasó. II. r.
T ím á r .  Bendsz. ném et nyelvtan.

A  g ö r ö g ö t  p ó t l ó  ta n f o ly a m b a n .

B a d ic s .  Magy. Írod. olvasókönyv, I. r. 
G e r é b . H erodotos (Jeles írók  iskolai 

tá ra  72.).
K e m p f .  H om eros Iliasa.
K e m p f .  H om eros Odysseiája.

VI. osztály.

B e r e c z k y .  K eresztyén egyháztörténet. 
Ú js z ö v e ts é g  z s o l tá r o k k a l .  
Á b e l- L é v a y - P o l ik e i t .  M értan, I. r. 
T ím á r .  N ém et olvasóköny, II . r. 
H i t t r i c h .  Bómai régiségek.
C s e r é p . Szemelv. V ergilius Aeneisé- 

ből. (J. i. 57.)
G ó b i I .  Poétika.
H i t t r i c h  Ö. L a tin  nyelvtan, I. I I . r. 
K o g u to w ic z .  Történelm i isk. atlasz.

II . rész.
K ö n ig - B e k e .  Algebra.
L u t t e r  N . Logar. táblák.
M a y w a ld .  Görög nyelvtan.
K e c z e r .  Szemelv. X enophon m űvei

ből. (J. i. 83.)
B o r o s .  Szemelv. a görög lantos köl

tészetből. (J. i. 19.) 
B ó th - M e lc z e r -H a n k ó .  Ásványtan és 

chernia.
S z a b ó  G y . I v á n . Livius X X I—XXX. 
S z i g e t h y  L . Egyetem es történet, II . r. 
T ím á r .  N ém et olvasókönyv. II . r .

A  g ö r ö g ö t  p ó t ló  ta n fo ly a m b a n .

B a d ic s .  írod . olvasmányok, II . r. 
C s ik y - L o s o n c z y .  Sophokles E lektrája. 

(J. i. 52.)
H it t r ic h .  Görög régiségek.

VII. osztály.

B e r e c z k y .  Az egyetem es egyház tö r
ténete a w estfali béke u tán  és a 
m agyar evang. egyh. tö rt.

Ű is z ö v e ts é g  z s o l tá r o k k a l .
Á b e l - L é v a y - P o l ik e i t .  M értan, II. r.
H it tr ic h .  B óm ai régiségek.
C s e r é p . Szemelv. Vergilius Aeneisé- 

ből. (J. i. 57.)
D á v id .  H erodoti Epitom e.
G ó b i I . A m agy. nemz. Írod. tö rt. I. r.
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H i t t r i c h .  Sallusti C rispi Bellum  Ju- 
gurth inum . (J. i. 51.)

K e m p f .  Szemelv. Homeros Odysseiá- 
jából. (J. i. 53.)

K o g u to w ic z . T örténeti iskolai atlasz. 
K ö n ig - B e k e .  Algebra.
M a y w a ld .  Görög nyelvtan.
L u t te r .  L ogaritm . táblák.
S z ig e th y  L . Egyetem es tö rt. I I I .  r. 
S z í j á r t ó  M . K isérleti fizika, I. r. 
S z in n y e i .  A m agyar nyelv.

A  g ö r ö g ö t  p ó t l ó  t a n f o ly a m b a n

B o d ie s .  M agyar. Írod. olvasók.,
II I . r.

S z ű a s i .  Szemelv. Thukydidesből. 
H it t r ic h .  Görög régiségek.

VIII osztály.

Ú js z ö v e ts é g  z s o l tá r o k k a l .
Z s i l in s z k y .  H it- és erkölcstan. 
Á b e l- L  é v a y - P o lik e i t .  M értan, II. r. 
B ö h m .  Logika.
B ö h m .  Tapasztalati lélektan.
G ó b i I . A m agy. nemz. Írod. tört., 

I I . r.
H i r n - P a u l a y .  Német irodalm i olvasó 

a V III. oszt. szám ára, I I . r. 
H it t r ic h .  Kómái régiségek.
H it tr ic h .  Görög régiségek. 
K o g u to w ic z .  Történelm i isk. atlasz. 
K e m p f .  Szemelv. Homeros Iliasá- 

ból. (J. i. 59.)
S im o n  I .  S . Szemelvények Platon- 

ból. (J. i. 63.)
K ö n ig - B e k e . Algebra.
L u t t e r .  Logar. táblák.
S c h m i d t  A . Szemelv. Corn. Tacitus- 

ból. (J. i. 56.)
S z ig e th y  L .  A m agyar nem zet tö rt.

S z í j á r t ó  M . K isérleti fizika, I I . r.
W i r t h  G y . Szemelv. Qu. H oratius- 

ból. (J. i. 75.)

A  g ö r ö g ö t  p ó t ló  t a n f o ly a m b a n .

A le x a n d e r  B . Szemelvények P lafon
ból és Aristotelesből.

H it t r ic h .  Görög régiségek.

Segédkönyvek.

Protest, tanulóknak. Magy. B iblia 
(I—V III. o.), átdolgozott kiadás.

B u r i á n .  Latin-m agy. szótár.
B u r iá n .  M agyar-latin szótár.
E l i s c h e r  J. H om erosi szótár (V II—

V III. oszt.).
K e le m e n  B é la .  M agyar-ném et szótár 

I I I —V III. o.
K e le m e n  B é la . Német-magy. szótár 

m — v iH . o.
K e le m e n  B é la .  N ém et szótár, a két 

rész egybekötve.
M a r c z a l i  H . Kútfők a m agyar tö r

ténethez (V ili. o.).
M ik o la  S . és R á t z  L á s z l ó : A függ

vények és az infinitezim ális szá
m ítások elemei.

M ik a  S . M agyar történelm i olvasó
könyv, I. rész a I I I .  oszt. szám ára, 
I I . rész a IV. oszt. szám ára, I I I .  
rész az V. oszt. szám ára, IV. rész 
a VI. oszt. szám ára, V. rész a
V II. oszt. szám ára, VI. rész a
V III . oszt. szám ára.

R á t z  L . M ath, gyakorlókönyv, I. és 
II . rész.

S e r é d i  L . A filozófia története (V ili. 
oszt.) Stampfel tudom , zsebkönyv
tá r  156—157a /b .

F i g y e lm e z t e t jü k  a  t .  s z ü lő k e t ,  h o g y  c s a k is  a z  i t t  f e l s o r o l t ,  s  a  k ö n y v 
k e r e s k e d ő k  j e g y z é k é b e n  m e g je lö l t  k ia d á s ú  k ö n y v e k e t  v e g y é k , m e r t  m á s  

k ia d á s o k  a z  i s k o lá b a n  n e m  h a s z n á lh a tó k .

C
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