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m ondotta  G ób i Imre tanár.

Tisztelt közönség! Kedves tanuló ifjúság!
A dolgos nép ott künn a mezőn, ha különösebb látni való ötlik 

a  szemébe: jámbor búcsúsok éneklő csapatja a közeli országúton» 
vagy délczeg huszárok léptető hada, — felüti fejét a munkától, 
elkíséri szemmel a tova hullámzó embertömeget, míg a domb háta 
mögé kerülő út el nem kapja szemei elől. Akkor aztán újból leliaj- 
lik a munkához, melyet a látni való oly pihentetően hagyatott vele 
félbe. Mi is, dolgos nép a tanítás és tanulás mezején, félbe szakít
juk rendes napi foglalkozásunkat, hogy érdeklődésünk teljes erejé
vel kövessük a szemünk láttára kibontakozó ritka jelenetet. Egy 
irodalmi triumphátor diadalmenete vonúl el előttünk, a nemzet 
tapsai, éljen-kiáltásai kisérik. A rómaiak triumphátora városokat 
■döntött meg, országokat zúzott össze, népeket hajtott igába; a miénk 
felszabadította a szíveket és az elméket, ezerek vágyának és remény
ségének oldozta meg szárnyait; amaz népek és országok összezsa
rolt kincseit öntötte a szenátus lábaihoz, elkápráztatva vele Róma 
szemeit, — a miénk kiosztotta szivének, szellemének gazdagságát 
honfitársai s a világ népei között.

Jókai Mórt értem, a ki ma üli ötven éves írói életének ünne
pét. 1843-ban mint kecskeméti joghallgató pályázott az akadémia 
Teleki-féle jutalmára; a jutalmat más nyerte el, de a bírálat 
elismeréssel emlékezett meg a fiatal jogász «A zsidó fiú# czímű 
pályamüvéről is. íme a határkő, a melynél kezdődik az ünnepelt 
író ötven éves pályája. Minő pálya az első nyilvános próbálkozástól 
az ünnepi kiadás száz kötetéig, minő fokozat az akadémia 
bátorító elismerésétől az ünneplő ország hozsánna-kiáltásáig!

Értesít'; 1893—1894. éw 'I.
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Ennek az ünnepnek mi nem maradhatunk puszta bámulór; 
mi kiveszszíik a részünket az ünnep öröméből s annak az érzésnek 
jótékony melegéből, mely akkor tölti el lelkünket, mikor önként, 
meghódol a valódi érdemnek. Álljunk csak bízvást az ünneplők 
sorába. Meghallják-e a mi gyenge éljenünket, vagy elnyeli az orszá
gos lelkesedés riadalm a: ki törődnék avval ?

És nem vagyunk-e egyenként és összesen Jókai Mórnak hálá
val adósai? Tanúbizonyságot teszek róla, hogy én és a korombeliek, 
s az egy-két évtizeddel ifjabbak vagy öregebbek, ifjúságunk szebb
emlékei között őrizzük azon órák emlékét, melyek Jókai müveinek 
olvasása közben röppentek el. Mintha amaz órák édes izgalma 
annyi év után ma iijból végig rezdülne lelkűnkön 1 Egy-egy meg
kapó, szivet facsaró rajzára kicsordult szemünkből a köny, élczei- 
nek lobbanásai, humorának tűzijátéka derűbe vonta arczunkat;. 
érzelmeinek tüzénél felmelegedtünk, szelleme világától szivünkben 
és elménkben is világosság gyűlt ki. Müveiben megcsodáltuk, meg
szerettük a magyar nyelv bűvös-bájos szépségét s nyilván nem egy 
ifjúkori ábrándunk kifestésére vettük kölcsön az ö csodálatos kép
zeletének szivárványszíneit. Tanúságot teszek róla a megczáfoltatás 
félelme nélkül, hogy még ma is, mikor már az élet ifjúkorunk 
idealismusának java részét lealkudta, szívesen állunk Jókai művé
szetének varázsa alatt, örömest engedjük át a napi munkában meg
fáradt lelkünket az ő szelleme illetéseinek. Erős a hitem, hogy 
kertészkedő, nevelő gondjaink legzsengébb hajtásai, tanuló ifjúsá
gunk legifjabb része is évek, évtizedek múltán ugyanilyen vallo
mást fog magáról tenni.

Valóban, a sok kiváló író között, kiket korunk irodalma fel
mutathat, nincs egyetlen egy sem, ki hatásra, népszerűségre, ked- 
veltségre nézve Jókai Mórral vetekedhetnék. Van mégis egy, Petőik 
Sándor. Kettejüket tartós barátság fűzte össze. Még akkor keletke
zett, mikor mind a ketten lázas nyugtalansággal keresték a pályát,, 
melyre hivatásuk sejtelmesen utalta őket; mikor mind a ketten, 
mint fiatal sasok, érezték a benső ösztönt, mely repülésre készteté- 
őket, de még habozva találgatták, melyik irányba szálljanak? A két. 
jó barát életében, alkotásában, művészetében sok van, a mi elvár 
lasztja egymástól; de van egy szempont, műveik hatásának szem
pontja, mely egymás mellett, párhuzamos haladásban, egymással! 
lépést tartva láttatja őket, mint két hódítót, a kik előbb nemzetök 
szivét veszik meg, aztán a külföld népeiét hódítják el. Petőfi pályája.
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rövidebb, tüneményesebb, legendaszerű; a nagy lírikus már bál
ványa volt minden érző magyar szívnek, midőn a szabadságharcz 
zivatarában eltűnt szem elöl. Jókai pályájának delelőjére a forra
dalom után hágott. Akkor nyilatkozott meg bámulatos munkaereje, 
teremtő szellemének gazdagsága. S a két jóbarát, a magyar szív 
érzéseinek nagy tolmácsolója s a magyar szív nagy történetírója 
romokon keresztül, a síron keresztül nyújtott egymásnak kezet egy 
nagy, egy szent frigykötésre. Műveik a művészet más eszközeivel, 
de nem más hatással, ugyanazon ügyet szolgálták. Visszaadni a 
lelkeknek az önbizalmat, a sziveknek a reményt; lelket önteni a 
magyar társadalomba, felfegyverezni az önkényuralom befolyása 
ellen, mely veszélyeztette a nemzeti érzést, nemzeti nyelvet s 1848 
alkotásaiban való bitet s vele nemzeti lételünket: ime a nagy czél, 
melyet minden íróink között Petőfi és Jókai müvei szolgáltak leg
sikeresebben. Azok a kisebb-nagyobb történetek, melyeket a nem
zet mesemondója, mint Jókai magát elnevezte, utánozhatatlan 
bájjal mesélgetett, nem csupán egy-két óra kedves időtöltése vol
tak. A bennök lüktető élet, a belőlük kisugárzó szellem komoly 
intéssel fordult a nemzet gondolkodóbb részéhez. Azt hirdette, hogy 
a hazafi fájdalomnak megvan a maga joga, a maga szentsége, de 
megvan határa és kötelessége is ; hogy a könyek és sóhajok sziklája 
tövében férfias elhatározásnak kell fakadnia; hogy a régi nemesi 
világ örökre letűnt, a magyar életnek át kell alakulnia az igazi 
demokráczia és 1848 szellemében. Töröljük hát le könyeinket, 
melyek tiszteletre méltó forrásból fakadtak, de mindennapos fitog- 
tatásuk komédiás szemébe való; míveljük az áldott földet, tanuljuk 
el a technika csodáit, teremtsünk ipart, ápoljuk a nyelvet, az iro
dalmat, a művészetet.

Jókai az egyetlen írónk, ki Petőfivel lépést birt tartani a kül
föld figyelmének, rokonszenvének, becsülésének irodalmunk és 
nemzetünk számára való meghódításában. Tegyen róla tanúbizony
ságot az európai nyelveknek ama hosszú sora, melyekre müveit 
lefordították, s az európai népeknek azon ítélete, hogy e fordítások 
által szellemi kincses házuk gazdagabbá lett. Bizony úgy tetszik 
nekem, hogy a két jóbarát szelleme ölelkezik a mai napon, mint 
bajtársak szoktak egymás győzedelmi ünnepén.

Kedves tanuló ifjúság! Nekünk nincs Capitoliumunk, mint 
volt Kómának; mi nem kísérhetjük fel a triumphatort Jupiter 
templomáig, az isten szobrának lábáig. A magyar nemzet hálájá-

1*
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ból, lelkesedéséből emelt szellemi talapzatot, melyre nagy fiát e 
mai ünnepnapon fellépteti. Minő teljessége, végtelensége a meg
jutalmazó, kibékítő, megszentelő érzésnek lehet az, mely Jókai 
lelkét elborítja abban a perczben, midőn fellép eleven szoborképen 
erre a szellemi talapzatra, s maga alatt látja az ünneplő, ujjongó 
nemzetet. Ifjú barátaim ! Ennek a jelenetnek képét, a munka embe
rének apotheosisát, véssétek jól emléketekbe; ennek az ünnepnek, 
a nemzeti hála ünnepének eleven, meleg benyomását zárjátok be 
szivetekbe. S mielőtt ismét kezünkbe vennők szerszámunkat, a 
könyvet, melyet az ünnep kedvéért egy perezre félre tettünk, kíván
játok velem együtt: Isten áldása az ötven éves pálya, verejtékes 
munkával, dicsőséges sikerrel teljes pálya meg nem fáradott hősére ; 
Isten áldása a nemzetre, mely nagy fiát meg tudja becsülni!



M EG JEG YZÉSEK  LUCIANUSHOZ.

Lucianus számos iratával igen nagy hatást gyakorolt kortár
saira; halála után is nagy körben voltak elterjedve művei; reánk 
utókorra nézve is számos becses adat csak az ö munkáiból ismere
tes ; hogy a Kr. utáni II. század tudományos és társadalmi moz
galmait oly részletesen ismerjük, azt is részben neki köszönhetjük. 
Irataival kritikai tekintetben igen sokan foglalkoztak, a mire való
ban szükség is volt, mert oly nagyszámú mű mellett, könnyen 
elképzelhető, hogy idegen termékek is becsúsztak az eredetiek közé. 
A lucianusi kéziratok hitelessége, a hagyományos olvasás helyes
sége sincs sok helyütt még véglegesen megállapítva.* A philologu- 
sok sok merész combinatiót eszeltek ki L. egyes határa vonatkozó
lag, különösen L. cosmopolitikus szellemének egyes nyilatkozatát 
az akkor titkon terjedő kereszténység némely tanával hozták külön
féle összefüggésbe. Tudjuk, hogy satirikus irataival közvetve sok 
hasznot tett a kereszténységnek, hogy az intelligensebb előkelő 
körök művei által mintegy elő lettek készítve a keresztény hit val
lására ; általuk lett megingatva a régi vallás tanaiban való hitük. 
Lucianus nem igen ismerte a kereszténységet; a mit ez új hitről 
tudhatott, az nagyon kevés volt; alsóbb körökkel, úgy látszik, nem 
igen érintkezett s ezért az új vallásnak nem is tulajdonított valami 
kiváló fontosságot; épen ezért sokkal enyhébb ítéletet mond róla, 
mint a görög istenekről és philosopbiáról. Gondolkodás módja, 
melyben mindig a szépet, jót s igazt követi, gyakran közel áll a 
keresztény felfogáshoz, úgy hogy egyik-másik irata némely bírálót 
arra a gondolatra juttatott, hogy ha esetleg maga Lucianus titok-

* A kéziratok eredetére és összefüggésére nézve sokat köszönhetünk 
E othstein  : Qusestiones Lucianese ez. értekezésének. Berlin, 1888.
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ban nem is volt keresztény, lehet, hogy némely művén keresztény 
correctorok is tettek némi változtatást. Ebből a szempontból tár
gyalja Lucianus Demonaxát egy philologus, kinek kypothesisével 
az alábbiakban fogunk foglalkozni.*

Azt hiszem, előnyös lesz előbb Demonax tartalmát összefog
lalni s azután kutatni eredetét s ama hypothesis értékét fontolóra 
venni, melyet Schwarz állított fel. A bevezetés 1. c.-jában azt 
mondja az író, hogy nemcsak a régi korban voltak kiváló emberek, 
hanem az ő korában is vannak, a kiket példánykép gyanánt követ
het a fiatalság; és pedig olyan is van, a ki testi ereje által tűnik 
ki, de olyan is, a ki philosophiája által lett nagyhírű; amaz Sostra- 
tus, emez pedig Demonax. Egyúttal azt mondja az író, hogy Sostra- 
tusról írt már egy könyvet. Ebben a könyvben Demonaxról fog 
írni kettős czélból; az első, hogy örök emléket állítson neki, a másik 
meg, hogy az ifjak ne csak régi philosophusokról halljanak, hanem 
egy korabeli philosophust vegyenek benne mintaképül, a ki, azon 
philosophusok közül, a kiket Lucianus ismert, legkiválóbb. A 3. 
c.-ban elmondja L., hogy honnan származott D. s kik voltak tanítói. 
Nem a mesterei buzdították arra, hogy philosopháljon, hanem a szép 
dolgok iránt való benső ragaszkodás és a philosophia benső szere- 
tete ösztönözték, hogy ezzel foglalkozzék teljesen s igazságos, 
kifogástalan életével másoknak mintaképül szolgáljon. Életpályá
jára sok tanulmánynyal készült, a régi költőket és philosophusokat 
behatóan tanulmányozta, e mellett testét is erősítő gyakorlatokkal 
edzette. Életének is szándékosan vetett véget s nagy hírnevet hagyott 
hátra. Határozott philosophiai iránya nem volt; nagyjában Ho era- 
test és Diogenest követte; cynicus magaviseletében nem volt semmi 
túlzás, semmi feltűnési vágy; viszont nem volt meg benne a socra- 
tesi irónia. Előadása telve volt attikai grácziával, mindenki öröm
mel élvezte beszédét, melylyel mindenkire lélekemelő hatást gya
korolt s mindenkiben reményt tudott ébreszteni a jövőre. Sohasem 
kiabált és zsémbelődött, a hogy a cynicusok szoktak minden hibáért 
vagy bűnért, hanem észszerűen fogott a hiba javításához; azt tart
ván, hogy emberi dolog hibázni és istennek vagy istennel egyenlő 
embernek a dolga kijavítani a hibát. A szerencséseket figyelmeztetni 
szokta, hogy rövid ideig tart jó dolguk, a szerencsétleneket viszont

* A. Schw arz, Ueber Lukians D em onax. Zeitschrift f. d. őst. G ym na
sien. 1878. 561. s köv. 11.



azzal vigasztalta, hogy bajuk nem tart örökké. A czivakodókat 
gyakran kibékítette; a zavargó községet is gyakran lecsillapította, 
figyelmeztetve a haza iránt való kötelességekre. Szelídség és gyen
gédség volt philosophiájának jellemző oldala. Leginkább lesújtotta 
őt valamely barátjának betegsége vagy halála, mert a barátságot 
tartotta a legfőbb emberi jónak; ezért mindenkinek barátja volt, a 
ki csak ember. E tulajdonságai miatt Athénben a legnagyobb tisz
teletben részesült, bár szabadszólása, nyílt beszéde miatt ellenségei 
akadtak, a kik be is vádolták, mint egykor Socratest. Azzal vádol
ták, hogy nem áldoz Athénének és hogy nem avattatta be magát a 
my8teriumokba. Az első vád ellen egyszerűen azzal védekezett, hogy 
azt hitte, hogy az istennőnek úgy sincs szüksége az ő áldozatára. 
A mysteriumokba pedig azért nem avattatta be magát, mert, ha 
azokban valami rosszat talált volna, elbeszélte volna fftnek-fának, 
hogy be ne avattassa magát; ha pedig jónak találta volna, akkor 
philanthropicus érzésénél fogva, szinte mindenkinek elbeszélte 
volna. Ennyi az első tizenegy fejezet tartalma; a következő fejeze
tekben (12—62.) Demonax ügyes mondásai vannak közölve, a 
melyekben azonban nem találunk valami kiváló elmeélt, legtöbbje 
közönséges tréfa, mélyebb tartalom nélkül. Favorinussal kezdi 
Lucianus, a kinek három ügyes feleletet adott D. Hármat említek 
fel például: Azt kérdő tőle Favorinus, hogy micsoda philosophiai 
irányt követ; azt válaszolta neki, hogy kimondta, hogy ő philo- 
sophál. Erre nagyot nevetett D., s F. kérdésére, hogy mit nevet, 
azt válaszolta, hogy az látszik előtte nevetségesnek, hogy F. azért 
tartja őt philosophusnak, mert nagy szakálla van, neki magának 
pedig nincsen. Ezzel az apophtliegmával azokat teszi nevetség 
tárgyává D., a kik külsőségeket tartanak a philosophus főtulajdon
ságának. Hogy ilyenek sokan voltak, azt tudjuk L. egyéb műveiből. 
Egy biborszegélyü tógában hivalkodó embernek fülébe súgta D., 
hogy azt a ruhát azelőtt birka viselte. Egy másiknak ama kérdésére, 
mit gondol, hányán lehetnek a Hadesben, azt válaszolta D., várjon, 
majd onnan megírja neki. A többi apophthegmában is leginkább 
philosophusok szerepelnek, e mondásokból Demonax gyors feltaláló 
képességét ismerjük meg, melylyel csaknem minden helyzetnek 
comicus színt tudott adni; az egyes feleletekből, különösen a melyek 
a vallásra és a hivalkodó üres philosophusokra vonatkoznak, az 
tűnik ki, hogy D. észjárása, gondolkodásmódja nagyon egyezett 
Lucianuséval, ki, mint maga is mondja, huzamosabb időn keresztül



8

érintkezett vele. A befejezésből megtudjuk, hogy D. nehány év 
híján 80 évet élt betegség és gond nélkül, barátjainak sokat hasz
nálva, a nélkül, hogy egy ellensége is lett volna. Ha valahol meg
jelent, rögtön csend lett, sőt még a főhivatalnokok is felálltak előtte. 
Mikor már nagyon öreg volt, hívatlanul toppant be ebédre bármely 
házba, a hol aztán a legnagyobb örömmel fogadták és látták, 
mintha valami jó daemon érkezett volna a háziakhoz. A gyermekek 
az utczán gyümölcscsel kinálgatták őt, atyjuknak nevezve; a lázongó 
népgyűlést puszta megjelenéssel képes volt lecsendesíteni. Öreg
ségében minden ételtől visszatartva magát, éhhalállal múlt ki. Az, 
athéniek nagyszerű temetést rendeztek számára közköltségen; 
megkoszorúzták még azt a kőpadot is, a melyen pihenni szokott. 
A temetésen ott volt minden philosophus; ezek maguk vitték egész, 
a sírig. Ilyen ember volt Demonax.

Lucianus ezen kis műve egy ideális philosophus rajzának lát
szik. Schwarz idézett értekezésében felsorolja, hogy ki miképen 
vélekedtek e műről; többen ezt az egész életrajzot csak fabulának 
tartották; hogy ez a Demonax sohasem élt, csak képzelt személy; 
mások tagadják, hogy Lucianus írta volna; vannak, a kik csak 
rhetorikai gyakorlatnak tekintik, mások meg csonkának tartják 
mostani alakjában. Schwarz ezt a két kérdést állítja fel, hogy eredeti-e 
a mű, és hogy mi a czélja"? A nyelvezet Lucianusra vall, ezt már 
kimutatta Jacobitz.* Ennélfogva a tárgyi körülményeket kell majd 
bizonyítékul használni; ezek alapján állítja Schwarz, hogy Demo
nax 180 körül íratott. A tárgyi bizonyítékokon kívül, azt hiszem, 
érdemes figyelembe venni a kézirati hagyományt is. Eothstein emlí
tett értekezésében összeállítván a két codexfamiliát, az összes ira
tokat négy corpusra osztja; B.-vel jelzi azon corpust, melyben 
.mindkét codexfamiliában ugyanazon 12 mű ugyanazon sorrendben 
következik egymásután. A B.-ben rhetorikus iratok vannak össze
foglalva, s köztük van Demonax is. Maga Eothstein ugyan nem 
tartja D.-ot Lucianustól eredőnek, a 48. lapon mégis azt mondja, 
hogy minél inkább egyezik meg a két famíliában a sorrend, annál 
hitelesebb az olvasás, a mit talán az eredetiség kérdésére vonat
kozólag bizonyítékul is elfogadhatunk. Bar ezen bizonyítékunkat 
zavarja némileg azon körülmény, hogy éppen a B. corpusban van

* E othstein éppen ellenkezőleg, az irály  egyszerűsége m ia tt nem. 
ta r tja  L.-énak.
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a Macrobii is, a melyről azt hiszik, hogy csak a IV. században kelet
kezett.

Schwarz különösen a szerkezetet tartja gyanúsnak. Az egész 
életrajz 67 fejezetből áll, ezek közül csak 15 vonatkozik tulajdon
képen D. életére, 52-ben pedig csak apophthegmák vannak. Schwarz 
sokalja az 52 apophthegmát, azt hozva fel, hogy lehet ugyan egyes 
mondásokkal jellemezni, de legyen ezek között összefüggés. De 
mint Zeller jegyzi meg, a cynismus inkább csak külső életmód volt, 
nem philosophiai irány. Maguk a cynicusok is azt mondták az 
őket ócsárló Lucianusnak, hogy ne philosopbiájukat kutassa, hanem 
életük egészét vegye figyelembe. Demonaxnak sem volt határozott 
iránya, külsőleg cynicus volt, bár túlzás nélkül; cynismusát eny- 
híté szelíd jelleme, s önálló philosophiai rendszere nem lóvén, csak 
is ezen apophthegmákkal adhatta Lucianus hü képét. Szerintem 
a harmónia sem oly túlságos hiányos, mint Schwarz véli. 0 persze 
a 66. c.-ot is külön apophthegmának veszi, pedig az szorosan az 
életrajzhoz tartozik.

Schwarz mindjárt az 1. c.-ot gyanúsnak tekinti.* Itt ugyanis 
Lucianus azt mondja, hogy Sostratusról is írt egy könyvet már s 
azon körülmény, hogy ez a könyv elveszett, gyanússá teszi Demonaxot; 
miért veszett el Sostratus és miért maradt meg éppen Demonax?

Első sorban figyelembe kell vennünk, hogy ez a boiotiai Sostra
tus, a kit kortársai Heraklesnek neveztek, tényleg létezett, mert 
Philostratus Herodes Atticus életrajzában részletesen szól róla. Ha 
tehát, mint az 1. c.-ban mondja, kortársai közül akar mintát állí
tani az ifjak elé, valószínű, hogy olyant fog eléjük állítani, a ki 
valóban élt s a kit sokan ismertek ; ilyen volt Sostratus, s melléje 
parallel gyanánt hasonlóan csak általánosan ismert embert állít
hat ; olyant mint Demonax, a kit szinte históriai személynek kell 
képzelnünk. Hogy csak Lucianus ezen iratából ismerjük őt, mivel 
más senki sem említi, azt hiszem, nem oly fontos ellenérv, mert 
például magát Lucianust sem említi Philostratus a sophisták élet
rajzaiban.** Az 1. fejezettel szoros összefüggésben van a 2-ik; és e

* Az 1. c. ezen szavaihoz: íj űrcatSoo? áv xS> Ilapvaotü oiarra xai rt iiz\ 
k<jxí sűvj) xaY xoooa'i őpe:oi . . . E zt a coniecturát a já n l ja : xai sjxi7c<ívt.>s E’jprjplvat 
ipoifai, a m i fölösleges Jacobitz parallel idézete m elle tt a Necyomantia 
7. c .-bó l: Euvij Se i-aÍ5p:o; Isi rSa?.

** Figyelm et érdem elnek Philostratus ezen szavai a Biot aooitJTÖSv 
B. VII.-ben : " 0 /  2’IxxXm '/ oí r.oXXci: 'llptóío-j 'llpaxXÉa, v-a'<!z: o-jtcií iv
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két fejezet éppen harmonious volta miatt gyanús Schwarz előtt, 
mint a melyek nincsenek szorosan összekapcsolva a 3— 10. feje
zetekkel. A 3. fejezet vége Sch. szerint szinte kihagyandó, mert 
nincs elég részletesen adva D. philosophiai tanulmánya; éppen az 
a rész volna tehát kihagyandó, hol az sXeoüepía és jrapptjabx, Lucianus 
kedvencz szavai, vannak említve. Az a körülmény, hogy D. is min
tául akarta mutatni az ő tiszta életét és igaz philosophálását, mint
egy viszhangját képezi az 1. fejezet amaz állításának, melyben 
Lucianus azt ígéri, hogy D. életét, mint utánzandót, fogja megörö
kíteni.

A 4. fejezet ellen az a kifogása Sch.-nak, hogy túlságosan sok 
adat van benne összeszorítva, úgymint: tanulmányai, testgyakor
latai, philosophiai princípiuma és halála. Azt hiszem, hogy a tömör 
tartalommal, nem méltán állítható össze a fejezet rövid volta; az 
apophthegmák közt vannak nagyon rövid, kétsoros fejezetek is, 
ezekhez talán nem is illettek volna hosszadalmas életrajzi leírások. 
Sch. elismeri ugyan, hogy L.-ra valló gondolatok vannak az élet
rajzi fejezetekben, de nincsenek rendben, sőt egyes adatok ismé
telve vannak; de azt tudjuk, hogy L.-nál mennyire gyakoriak az 
ismétlések.* A 11. c. és 63. c. között Sch. ellentétet lát; előbbiben 
ugyanis arról van szó, hogy bevádolták vallástalanság miatt, holott 
az utóbbi helyen az van mondva, hogy egész életében nem volt 
ellensége. Sch. azt is megfoghatatlannak tartja, hogy olyan időben 
vádolják be vallástalanságért, mikor Lucianus a 0swv S'.áXofot-t 
írhatta s tudva van, hogy a philosophusok nagyrészt oppositióban vol
tak a vallással. Talán azt hozhatnék fel ellenvetésül, hogy igenis meg
történhetett a vád oly emberrel szemben, ki egészen a nyilvánosság

u—rjV7] TrptoTfl zeXtoj asyáXc*) L o s  I; oxtuj “ őox; ~ o  ij-eyex-oc. 3 aypáoEt Se aOtov 
s 'HptóSr); ív jjLta xtöv npo; tov ’louXiav'ov ejuxtoXöív . . . vájjon nem  tévedt-e 
Philostratus s ta lán  ez az epistola az az ira t, melyre Lucianus czéloz. 
Különben ez a hely kétségtelenné teszi azt, hogy Sostratus tényleg é lt és 
hogy írtak  róla.

* A 4. fejezet ezen kifejezésénél tr^S-vo; iXXou zpovoiS. sivai az t jegyzi 
meg Sch., hogy a m agyarázók m indig  tévedtek, midőn a ar;osvo; ccXXou-t 
genitivus generis neu trinak  é rte lm ez ték ; ennek igazolására a 8. fejezet 
elején levő ezen szavakra figyelmeztet : toio'Jtw 3r, (súa /piúpevo; eí; Izutov 
(Av ouSsvos eoeíto, oíXo’.; 31 tjvíuoxttc toc eixótx, m indkét helyen ivSptúzo'j-t 
kell hozzá gondolni; pedig az utóbbi helyre  vonatkozólag helyesen jegyzi 
meg Jacobitz, hogy generis neutri genitivusnak kell értelm ezni, e llentétben 
a auvEjrparcE ta  e’xó- x-val.



11

előtt élt, a ki közvetlenül érintkezett a köznéppel s nemcsak az 
intelligensebb elemekkel mint Lucianus iratai által. Azt az állí
tását tehát, hogy egész életében sohasem volt ellensége, nem 
szabad szigorúan szó szerint vennünk. A 11. c.-ban az athé
niek már követ fognak, hogy megkövezzék őt, de ő szelíd szavaival
lefegyverzi a népet és ettől kezdve szeretik, tisztelik, sőt csodálják./
Úgy látszik maga is óvakodott attól, hogy ellenséget szerezzen, 
ezért nem igen érintkezett mindenkivel, ennélfogva természetes, 
hogy nem igen volt ellensége; a kiről azt látta, hogy a vele való 
társalgás nem vezetne jóra, azt kerülte, mint a 10. c.-ban olvassuk:
р. óvoi? $£:ará[j,evoc Ó7tóaoi av sSóxoov aóri[> óirép tíjv rrj? fi-spattsía? 
sXxíSa Siap-apiávsiv.

A 14. c.-ban Sidonius pbilosophus van említve, a kit másun- 
nan nem ismerünk, ezért itt is hiányt akar észrevenni Sch.; szerinte 
az illető philosophus neve kimaradt, s a szövegben maradt Sido
nius csak a származást jelzi; jobb ha elfogadjuk azt a gyanítását, 
hogy ez a Sidonius talán a Philostratus által is említett Hadrianus 
Phoinix.* Az apophthegmák között néhányat Sch. gyerekes tréfának 
mond s nem tartja méltónak Lucianushoz, a mi azonban mitsem 
akadályoz abban, hogy tőle eredőknek tartsuk. Vannak egyes meg
egyezések, melyek L. hasonló helyeire emlékeztetnek. A 7— 10.
с. -ban levő keresztény, mondjuk inkább humánus, gondolatok még 
nem jogosítanak fel arra, hogy keresztény javítást láthassunk ben- 
nök ; Epiktetos tanaiban is vannak hasonlók. Hogy Demonax viszály- 
kodókat kibékített, ahhoz hasonlíthat az új-testamentom némely 
helye, de nem kerülheti el figyelmünket Sokrates hasonló szerepe 
Xenoplionnál, a kiről említve is van, hogy utánozta őt Demonax. 
Különösen feltűnik Sch.-nak a 8. c.-ban ezen két szó éXsofi-spía 
p.axpá, a mit a keresztény aeterna requies és aeterna pax-al hason
lít össze; egy hasonló helyet idézhetek Nigrinusból, hol a 13. c.-ban 
ezt olvassuk: EipTjVYj is [j.vy.pi xatéyst zb ßaXaveiov; a hol bizony 
nem lehet keresztény correctorra gondolnunk.

Azon ítélet, melyet-D. mond az istennőnek teljesítendő áldo
zatról, Sch. szerint egészen a keresztény gondolkodásnak megfele
lően van mondva; de hisz vegtelen sok hasonló megjegyzés van

* A Favorinusról m ondottak em lékeztetnek az Eunuchusra, hol a 
7. c.-ban világos czélzás is van F .- ra ; lehet, hogy ez az egész irat Favorinus 
ellen készült gúnyirat s lehet, hogy H iam pliilos, az egyik szereplő, a la tt 
Dem onax rejlik.
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L.-nál az áldozatok hiábavalóságára vonatkozólag, es a mint azoknál, 
úgy itt is fölösleges correctort feltételezni. Különös továbbá, hogy 
egy csomó jelentéktelen dolgot Sch. a keresztény corrector változ
tatásának néz, ellenben a 32. c.-ban levő válaszról, ’Aö-ávarog, s'ít], 
áXX’ (kg 7rávra. azt hiszi, hogy ezt a corrector tévedésből hagyta 
meg. Sch. tehát ez iratban az ideális Demonaxnak keresztény 
irányban javított rajzát látja, pedig mindaz a mi ezt a gyanítást 
emeli, Lucianusnál megszokott, közönséges dolog.

Fölöslegesnek tartom Fritzschére hivatkozni, hogy a l l .  c.-ban 
hézag volt s azt valamely monachus töltötte volna ki 300. körül 
Kr. u.

Sajnálatosnak tartja ugyan Sch. e javítgatásokat, mert éppen 
ebből az iratból ismerhettük volna meg határozottan L. philoso- 
phiai irányát, holott többi irataiból a philosophiának csak negativ 
képe tűnik k i; ez ellen azt hiszem elég felemlítenem Nigrinust és 
Cynicnst; az utóbbit különösen positiv philosophiai állásfoglalás
nak tekinthetjük.

Sch. azt hiszi, hogy Sostratusról is csak a corrector írt, per
sze keresztény szellemben, mert S. életmódja igen hasonlított a 
remetékéhez; ámbár másrészt azt is állíthatjuk, hogy önmegtar
tóztatása emlékeztet Tyanai Apolloniusra. Sostratus is hasonló sze
mélyiség lehetett az utóbbihoz s úgy látszik, sok bámulója is akadt, 
erre vall azon adat is, melyet fentebb idéztem Philostratusból. Ha 
tehát Sostratust históriai személynek veszszük, akkor Demonaxot is 
éppen úgy kell tekintenünk. Schwarz elismeri ugyan, hogy D. 
czélja egy mintaphilosophus lerajzolása, mégis kétségbe vonja, hogy 
D. élt valaha. Ezen nézetét egyes ellentétek által iparkodik meg
erősíteni. így nevezetesen: D., úgy látszik, eléri a boldogságot, 
pedig L. szerint ez emberre nézve elérhetetlen.* Az apológiában 
pedig azt mondja L., hogy még nem találkozott igazi bölcscsel.** 
Ezek szerintem csak látszólagos ellentétek; L. szavait nem lehet 
oly szigorúan mérlegelnünk s nem szabad figyelmünket elkerülnie 
azon körülménynek sem, hogy éppen az Apológiában is a követ
kezetlenség vádja ellen akar védekezni s ha szószerint veszszük

* H erm otim us 67. c. av&p«Tov -fs ővti. Az Igaz H istóriákban
is L . a boldogok szigetén kérdezősködik a stoiknsok után s m egtudja,- 
bogy ezek m ég m indig nem  értek ide, m ég m indig kapaszkodnak az erény- 
m eredek ú tján .

** Apologia 15. c. ríjv tqü vocpo-j újiéoyeotv ánoJiXr;poűvii.
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amaz állítását, akkor azt a magasztalást, melylyel Nigrinust illeti, 
szinte nem leket komolyan vennünk.

Azon körülmény, hogy Philostratus hallgatással mellőzi Demo- 
naxot, a kit Athénben oty nagy pompával temettek el, a ki lázadá
sokat csillapított le, a kinek Olympiában szobrot is akartak emelni: 
talán egyenértékű azzal, hogy magáról Lucianusról sem emlékszik 
meg. Különös, hogy Demonaxot maga Lucianus sem említi sehol 
sem egyebütt,1 éppen úgy mint Nigrinust; e hallgatásból ugyan 
még nem következik az, hogy mind a kettő képzelt alak. Demonax 
tanítói voltak: Agathobulos (élt Kr. u. 120, körül),2 3 Demetrius, ki 
az előbbinél öregebb volt (20. körül született s még Domitianus 
idejében élt),8 Epiktetos (51-—117-ig élt) és Timokrates (68— 
128). Maga Demonax Fritzscbe szerint 81— 179-ig élt, Demetrius- 
nak tehát igen fiatal korában lehetett tanítványa. A 12. c.-ban Favo- 
rinus azt kéi-di Demonaxtól, hogy kitől tanult fiatal korában s 
hogyan készült elő a philosophiára; ebből a kérdésből Sch. azt 
akarja következtetni, bogy L. Demonaxot fiatalabbnak akarja fel
tüntetni Favorinusnál, holott fordítva áll a dolog, mert Favorinus 
92—152-ig élt. És ez az ellentét Sch.-nak fő argumentuma, mely 
által azt akarja kézzel foghatóvá tenni, hogy Demonaxnak nincs 
semmi históriai alapija. Mintha az ember egy 11 évvel idősebb fér
fiútól nem kérdezhetné, hogy micsoda tanulmányokat végzett.4 * * * Az 
említett mesterek különféle helyeken tanítottak, Demonax utazásai
ról pedig semmit sem tudunk, ebből azt következteti Sch., hogy D. az 
említett mesterekkel nem is érintkezhetett; a mit ugyan nehéz 
elképzelnünk, tudva, hogy Athén volt a szellemi élet központja, 
hol valószínűleg ők is mind megfordultak; Demonax pedig előkelő, 
gazdag ember volt Cyprus szigetéről, a ki tanulás czéljából jött 
Athénbe, s úgy látszik, ha kedve volt, módja is lehetett hozzá, hogy 
tanulmányai fejlesztése czéljából esetleg utazásokat is tegyen.

1 Fentebb ugyan m ár em líte ttük  I’am pliilost.
! Ennek tanítványa vo lt Peregrinus Froteus is, ki lßo-ben m ult ki am a 

tűzhalállal. Peregr. 17. e.
3 Demeti-iust Lucianus Agathobulos u tán  nevezi meg, bár hozzá teszi, 

hogy előbb é lt; úgy látszik betűrendben sorolja fel őket.
4 12. C.: ríva 3k zat icpóSia Zyto't, to Arjuicovaí;, éy. 7tat3ia$ A  otXoaotpíxv

fjxEt;; úgy látszik Sch. különösen azt hely teleníti, hogy Favorinus fia ta
labb s mégis ix Jiat8ia;-szal kérdez ; én azt hiszem, hogy L. azon szándék
ból használja ezt a szót, hogy a tréfás felelet annál esattanósabb legyen.



14

Schwartz Demonax keletkezésére vonatkozólag azt állítja, hogy 
miután L. több iratával a cynicusokat s Hermotimusával az összes 
philosophusokat magára haragította, sürgették, hogy állítson egy 
minta képet, a melyet kifogástalannak ta r t ; hogy ezt megtegye, 
azért írta meg Demonaxot. Vájjon nem egyszerűbb-e azt hinnünk, 
hogy L., mint a 2. c.-ban mondja, különösen az ifjaknak akar leraj
zolni egy philosophust, kortársai közül, a kivel huzamosabban érint
kezett s tulajdonképen nagyrabecsült barátját akarja meg örökíteni.

A Demonax nevet is éppen azért adta volna L. Seb. szerint 
ezen életrajznak, hogy az illető ideális philosophusnak az egész 
népre való nagy hatását mintegy neve által is jelezze.

Demonax lucianusi eredetére bizonyítékul szolgál az a körül
mény is, hogy többszörös vonatkozás van közte és a Fugitivi között, 
így pl. a Fugitivi 3. c.-jában Socrates elitéltetése van említve; a
9. c.-ban Eumolpusról van szó, a kit Demonax 34. c.-jában is meg
nevez; a 13. c.-ban npö? (piXoóotptav sfpóőta van említve, a mi D.
12. c.-jában is előfordul; a 15. c.-ban az álphilosophusok és az 
igaziak között való hasonlóságokat hozza fel, a mi eszünkbe juttatja 
D. 12. c.-ját. Az ekkori philosophusoknak nincs önálló rendszerük, 
hanem csak életük philosophicus, ezért olvassuk a Fug 15. c.-jában: 
rjv Se ábra twv  Xóywv xpívstv iű áA Y jc , tóv  ßiov á^ioüat axözcetv. L. is 
ilyen ß£o?-t akart lerajzolni Demonax életrajzában, ez tehát a czélja 
az egész iratnak, melynek eredetiségét, szerintem, még sem igen 
lehet kétségbe vonni.

Egy más hasonló irányú és tartalmú irata is van L.-nak, mely 
szintén a B. corpusban fordul elő mindkét codexfamiliában és pedig 
mindkét helyen közvetlenül Demonax előtt, ez Nigrinus.* Nigrinus- 
sál is éppen úgy vagyunk, mint Demonax-szal, csakis ebből az iratból 
ismerjük; maga Lucianus sem említi másutt. Ez iratot, egy magá
hoz Nigrinushoz intézett levél előzi meg, melyben röviden azt jelzi 
L., hogy azt a hatást akarja e művében megírni, melyet reá N. gya
korolt. Az irat egy hosszadalmas rhetorikus párbeszéddel kezdődik, 
mely L. és egy barátja között folyik; a rhetorikus bevezetés már 
annyira elnyúlik, hogy barátja méltán türelmetlenkedni kezd, 
vágyva hallani mindazt, a mit L. Nigrinustól hallott. Megtudjuk a

* Ez ira t a kézira tokban  általában igy van  czimezve : Niyptvo; 5) roco'i 
tpiXoaóoou ijSous. Som m erbrodt Lueianea 130. lap ján  figyelm eztet a Vaticanus. 
87. és 90. o lvasására: Nirpívou toiXoaoztx, a m i helyesebbnek is látszik.
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bevezetésből, hogy L. éppen szembaja miatt jött ez alkalommal 
Rómába, hogy valami jó orvostól kérjen tanácsot s egyúttal meg
látogatja N.-t. Leírja, hogyan találta a tudóst, könyvvel kezében, 
körülötte a régi bölcsek képei; aszóba közepén egy tábla állott, 
tele geometriai rajzokkal, mellette pedig egy nád vesszőkből készült 
gömb, mely a mindenséget ábrázolá. L. beszédbe ereszkedik vele, 
kérdezősködik íoglalkodásairól; kérdi tőle, hogy mikor fog ismét 
Görögországba utazni. E kérdések után Nigrinus kezdett beszélni, 
és pedig oly ambróziásan, hogy egészen elbűvölte L. lelkét. N. a 
philosophiát dicséri és azt a szabadságot, melyet a vele foglalkodó- 
nak biztosít. L., ki, mint maga bevallja a 4. c.-ban, eddig a vagjmnt 
és a dicsőséget tartotta a legnagyobb javaknak, úgy látszik, mély 
meghatottsággal vette leikébe N. szavait, kinek befolyása következ
tében úgy látszik egész új életczélt tűzött maga elé. Mint az Apolo
gia 15. c.-jából tudjuk, egyike volt a leggazdagabb sophistáknak; ez 
volt az ő czélja, a vagyonszerzés, a hirnév mellett. Nigrinussal való 
beszélgetése lehetett az ok, mely ezen eddigi gondolkodásmódját 
megváltoztatta. Elég vagyont szerezve mar magának, könnyen hagy
hatta abba rhetori foglalkozását, s most már a philosophia tanul
mányozását tűzte ki életczélul. Lucianus a 12—34. c.-okban repro- 
ducálja N. beszédét. Nigrinus először is Hellast kezdi dicsérni s 
különösen az athéni férfiakat, a kik a szegénységet és philosophiát 
a legbölcsebb harmóniába tudják hozni; a fényűzést nem tűrik, sőt 
erről még a hozzájuk került idegeneket is le tudják szoktatni. Athén
ben a szegénység nem baj, nem is szégyenli magát e miatt senki 
sem. Nyugalom, csend uralja a várost, mely tiszta erkölcsökkel is 
ékeskedik, úgy, hogy ez az egyedüli hely, a mely valóban alkalmas 
egy philosophusnak, hogy ott tartózkodjék. Athénnek ezen dicsé
rete után mintegy ellentétül következik a Kómában való zajos élet 
leírása. Itt minden csak a gyönyöröknek él, mindenki élvezeteket 
hajhász, itt találkozik minden bűn, itt jön össze minden gazság. 
Nigrinus maga is sajnálja, hogy eljött Hellasból s e sajnálatával úgy 
látszik, mintha azt ajánlaná L.-nak, hogy csak térjen vissza Hellasba 
s ne jusson eszébe esetleg Kómában letelepedni. N. Kómában is 
távol áll a mindennapi élet zűrzavarától; mintegy színházban távol
ról szemléli az élet tarkaságait. Dicséri ugyan a római élet árny
oldalait is, mint a melyek a lélekre nézve a legjobb tornát képezik. 
0  philosophusi nyugodtsággal szemléli a sok esztelenséget, a mi itt 
látható ; bölcs példákat lát a szerencse gyakori változásaiban, midőn
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a gazdagból egyszerre koldus lesz és viszont. Hosszasabban beszél 
a gazdagok nevetséges gőgjéről; nevetségeseknek tartja a korán 
kelő udvarlókat, kik annyi szégyent viselnek el csekély jutalomért, 
egy ebédért, a mibe aztán rendesen belebetegesznek. Még ezeknél 
is megvetendőbbeknek tartja a hízelgőket, a kikre pedig szükségük 
is van a gazdagoknak, mert mit is érne minden kincsük, ha nem 
volna ember, a ki megbámulja. Legsajnálatosabb dolognak tartja, 
hogy philosophusok is akadnak a hízelgők csapatában, a kik illetlen 
magaviseletükkel csakugyan érdemtelenekké teszik magukat erre a 
névre.* Ezután N. előadja nézeteit a vagyonról. Neki magának is 
volt egy kis birtoka Bóma közelében, de nem igen törődik vele, fel 
sem igen keresi, ezen birtok is csak rövid ideig tartó élvezetre van 
átadva neki, utána nem sokára uj birtokos fog következni. Ezután 
a nevelésről szól, a melyben szerinte, nem szabad a gymnastikát 
túlságba vinni, hanem a testi és lelki nevelésnek folytonos harmó
niában kell haladnia. Majd a római élet külső képét festi; elmondja 
mily nagy zavar és tolongás szokott lenni a színi előadásoknál és 
lóversenyeknél; majd a temetkezési szokások különösségeiről is meg- 
emlékszik. Általában a rómaiak mindenben az időszerűtlent keresik, 
a lakomáknál túlzásig viszik a fényűzést. Az előkelő emberek előtt 
a tolongásban külön szolgák járnak, a kik figyelmeztetik urukat, 
hogy merre lépjen; az elkényeztetett urak másnak fülét és száját 
használják. Nigrinus ezen szavai megsebezték L. lelkét, ki a befeje
zésnek egy hasonlatában a philosophusokat nyilasoknak mondja ; 
egyiknek túlerős ijja van, másiknak nyila nem éri el a czélt; csak 
az a jó philosophus, a ki előbb megvizsgálja a czélt, hallgatója lel
két, s azután lövi ki nyilát s beszéde édes fájdalommal tölti el hall
gatója megsebzett szivét és lelkét. A mint a phrygiai fuvolától nem 
ittasul meg mindenki, úgy a kik philosophiát hallgatnak, azok sem 
lesznek mindnyájan meghatva, hanem csak a kiknek lelki hajlamuk 
van hozzá. Barátját is meghatják N. szavai, megsebzik lelkét, de a 
seb ellen csak magánál a seb okozójánál, Nigrinusnál, lehet orvos
ságot találni.

A Bis accusatus 32. c.-jából tudjuk, hogy Lucianus 40 éves 
korában hagyta abba rhetori foglalkozását s a philosophiára adta 
magát; ugyanezen időben írta Hermotimust is, a hol a 24. c.-ban

* A 22—25. c.-ok m integy m agvát képezik a  De mércédé conductis 
czímű ira tnak .
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egy öreg embert említ, aki őt már 15 évvel ezelőtt buzdította,hogy 
foglalkozzék philosophiával s menjen abba az ideális városba 
(Athénbe); melyet sok dicsérettel halmozott el. Némelyek, mint 
Planck* említi, azt gyanítják, hogy az itt említett öreg ember alatt 
Nigrinust kell értenünk, a mi ha tekintetbe vesszük, hogy miképen 
nyilatkozott N. Athénről, valószínűnek is látszik; e szerint L. ha 
125-ben született 150-ben találkozott volna Kómában Nigrinussal. 
Nigrinusát azonban jóval ezen találkozás után írta, mert maga 
mondja Hermotimus 24. c.-jában, hogy amaz öreg buzdításainak 
esztelenségből nem engedelmeskedett, csak később látta be N. sza
vainak jelentőségét. Annak a körülménynek, hogy 250-ben talál
kozott N.-sal, ellentmond L. kora, ekkor 25 éves kora lévén, vissza
térve Galliából nem igen mondhatta volna az Apológiában, hogy 
oly nagy hire volt már s oly nagy fizetése lett volna. Nigrinust is 
úgy látszik abban az időben írta, melyben már abbahagyta a rhe- 
torikát; tehát 40 éves korában 165. körül és pedig athéni tartóz
kodásának elején, mikor még maga is több ideális vonzalommal 
viseltetett e város iránt; mikor még nem ismerte az athéni philo- 
sophnsokat teljesen.

Demonaxot 179. után 180 körül írta és pedig Athénben való 
tartózkodásának vége felé, öreg korában, a mit mesterkéletlen irá
lyából következtethetünk. E két irat bár keletkezésük közt úgy lát
szik 15 évnyi időköz van, már az első kiadásokban egymás mellé 
került, L. kisebb rhetoricai munkái és prolaliái közé (a B.corpusba), 
melyekre vonatkozólag (a Macrobii-től eltekintve) általános a véle
mény, hogy L. eredeti müvei; éppen ezért Nigrinust és Demonaxot 
eredeti lucianusi müveknek tartom. Az első lucianusi kiadásokban 
Kothstein szerint betűrendben következtek egymásután az egyes ira
tok, de ez a rend csakhamar meg lett zavarva s ekkor került egymás 
mellé aD. és N. czímű irat, tartalmuknak némi hasonlósága alapján.

Lucianus ezen két müvében a eynicus és platonicus iskola egy- 
egy érdemes philosophusának képét rajzolta meg; minthogy phi
losophiával mélyebben maga sem foglalkozott, azért eme rajzokban 
sem igen kutatja az illetők philosophiai elveit, inkább csak a nagy 
közönség számára készült emlékiratok ezek, melyeknek legfőbb 
érdemük, hogy ama két kiváló férfiú emlékét napjainkig fenntar
tották. ])r Hittrich Ödön.

* Quaestiones Lucian®, Tubing® MDCCCL. p. 8.

É rtesít’) 1893—1894. óvr”l. 2
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Az országban fellépett cholera-járvány miatt az augusztus 
30-dikán elkezdett beiratásokat Budapest székes főváros polgár- 
mesteri hivatalától érkezett rendelet folytán félbe kellett szakítani, 
s miután a beiratásokat csak október 1-jén folytathattuk, a tanítást 
csak október 5-én kezdtük. A szünetelés folytán elvesztett időt 
tökéletesen helyre pótolni lehetetlenség volt, minek folytán újra, 
arra kényszerültünk, hogy a tananyagot minden nélkülözhető mel
lékes részlettől megtisztítottuk s csak ekkép sikerült a legtöbb 
tantárgyban az előírt tananyagot elvégezni. Nem lehet azonban 
tagadni, hogy az ilyen szünetelések egyes tárgyakra, melyek sok 
gyakorlatot igényelnek, nagyon hátrányosan hatnak, s csak azon 
reménynyel vigasztaljuk magunkat, hogy a jövendő években ily 
kényszerhelyzetbe többé nem fogunk kerülni. A tanuló ifjúság 
különben kitartó szorgalommal s megfelelő magaviselettel végezte 
dolgait s iparkodott a mulasztottakat intensivebb munkássággal 
pótolni, miben a kedvező egészségi állapot is segítette, mennyiben 
egyes kisebb eseteket kivéve súlyosabb vagy járványos betegség ez 
évben meg nem látogatta intézetünket. A halál azonban tőlünk is 
követelt áldozatot, mennyiben Szőnyi Ernő VII. o. tanulót körünk
ből kiragadta. Lebegjen a béke és szeretet szelleme a példás vise
letű és szorgalmú tanuló kora sírja felett!

A tanári testületben azon változás állott be, hogy dr. Fröhlich 
Bobért, miután a M. T. Akadémia főkönyvtámokává választotta, 
intézetünktől 1893 augusztus végén végleg megvált. Dr. Fröhlich 
Bobért intézetünknél 1873 óta, tehát 20 évig működött, mely idő 
alatt a főgymnasiumnak 6 évig volt igazgatója, s országosan elis
mert szakképzettsége, tanítási ügyessége, a tanulókkal való tapin
tatos és szelíd bánásmódja, valamint tanártársai iránt mindig tanú
sított kedélyes, békés és hűséges viselkedése által fejlődő intézetünk 
consolidatiója körül nagy érdemeket szerzett magának. A tanári 
testület, úgy mint a nt. egyházi tanács, távozását sajnálattal vette
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tudomásul s a legszívesebb szerencsekivánatokkal vált el szeretett 
tanártársától. Fájdalom! a nyugalmat, melyet uj állásában tudo
mányos buvárlataira fordíthatott volna, nem soká élvezte. Súlyos 
betegség ez év tavaszán ágyba döntötte s május 23-án a halál ki
ragadta szerető családja, barátai és tisztelői köréből, kik mélyen 
megrendült szívvel állottuk körül koporsóját május 25-én, mikor 
hült tetemeit örök nyugalomra bocsátottuk a földbe. Legyen áldott 
emlékezete mindazoknál, kik a nemes férfiút ismerték és szerették 
s enyhítse a gyászoló család mély fájdalmát azon tudat, hogy- 
bánatában mindazok osztoznak, kik néhai dr. Fröhlich Róberttel 
érintkezésbe kerültek.

A dr. Fröhlich Róbert eltávozásával megüresedett tanszékre 
a nemes egyházközség nyilvános pályázatot írt ki, melynek letel
tével 1893 julius 10-én tartott közgyűlése dr. Hittrich Ödön tanár 
urat, ki addig a selmeczbányai ág. h. ev. lyceumban mint a clas- 
sika philologia tanára működött, választotta rendes tanárul. 
Dr. Hittrich Ödön ez iskolai év elején tanszékét elfoglalta s midőn 
őt tanári testületünk körében üdvözöljük, kívánjuk, hogy állását 
intézetünk javára számos éveken át áldásosán töltse be.

Deczember 23-án Rátz László és dr. Tóth Kálmán urak, kiket 
a múlt évi közgyűlés rendes tanárokká választott volt, az egyházi 
tanács és tanári testület, valamint a tanuló ifjúság és díszes kö
zönség jelenlétében megtartották székfoglaló beszédeiket. Ez alka
lommal Rátz László «Számokról és számrendszerekről», dr. Tóth 
Kálmán pedig «A humanismus és a reformatio»-ról értekezett.

A reformatio évfordulóját iskolánk ez évben is megünnepelte, 
mely alkalommal az igazgató a nap fontosságát méltatta, Már Zol
tán VII. o. tanuló alkalmi költeményt szavalt el, a gymnasium 
egybegyült tanulói pedig az «Erős Várunk»-at énekelték.

Kegyeletesen megültük Jókai Mór 50 éves írói jubileumának 
ünnepét is. Ez alkalommal a főgymnasium dalegyesülete működött 
közre Erődi Ernő, karmester úr, vezetése alatt. Az ünnepelt író 
tevékenységét Góbi Imre méltatta, kinek ez alkalommal tartott 
beszédét az Értesítő elején találhatni; Lehr Albert Petőfitől költe
ményt szavalt s Jókai egy humoros elbeszélését olvasta fel; Sztehlo 
Bertalan VIII. o. tanuló pedig Kovács Jenő VII. o. tanulónak pálya- 
díjnyertes ódáját Jókaihoz adta elő. Az ünnepélynél szép számú 
közönség volt jelen.

Márczius 15-én a tanuló ifjúság ünnepélyesen megemlékezett
Q'x
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azon időkről, melyek harezaiból hazánk mostani állapota fejlett ki. 
A nap jelentőségét az igazgató méltatta beszédében; Már Zoltán 
szavalta Kovács Jenő díjnyertes ódáját «Május Idusai»; Sztehlo 
Bertalan a «Talpra magyart», Lehr Albert tanár Arany «Koldus
ének»-ét, a dalegyesület pedig Erődi Ernő karmester vezetése 
mellett Gluck «Imá»-ját, Arany J. «Toborzóját» és a «Hymnust» 
adta elő.

Alig hangzottak el ezen ünnepély lelkes hangjai, midőn amaz 
idők legnagyobb embere, Kossuth Lajos, 1894 márczius 20-án 
este 10 óra 55 perczkor bekövetkezett halálának hírét hozta meg 
a távíró. E hír, mely egész hazánkat mély gyászba borította, mélyen 
megrendítette főgymnasiumunk tanári testületét és tanuló ifjú
ságát is, s mind a kettő sietett kegyeletes hálájának a nagy elhunyt 
iránt erejéhez képest kifejezést adni. Díszes koszorút helyeztünk, 
tanári testület és tanulóifjúság, koporsójára, részt vettünk testüle
tileg, tanárok és ifjúság, a temetés napján a rend fentartásában, 
részt vettünk az április 3-án evang. templomunkban tartott gyász
ünnepélyben, melynél felsőbb osztályaink növendékeire volt bízva 
a rendezés feladatának egy része. S hogy hálánknak az uj Magyar- 
ország megalapítója iránt állandóbb kifejezést is adjunk, Kossuth 
Lajos szobrára gyűjtés indult meg a főgymnasium összes osztályai
ban, mely 219 frt 86 krt eredményezett. A tanári testület ezen 
összeget sajátjából 50 írttal toldotta meg, úgy hogy főgymna
siumunk összes gyűjtése 269 frt 86 krt eredményezett, melyet ren
deltetése helyére beszolgáltattunk. Az adakozó tanulók névsorát 
az Értesítő 51-—54. lapjain közöljük.

A tanári testület résztvett a dr. Klamarik János ministeri 
tanácsos úr 40 éves szolgálati jubileumán tartott ünnepségekben 
is, megbecsülve maga magát is azzal, hogy azon munkást érdeme 
szerint megtisztelte, kinek fáradhatatlan tevékenysége középokta
tásunkat a rendezettség azon fokára emelte, melyen mai nap, 
további magas czélok megvalósítására készen, találjuk. Készt vett 
az elismerő tisztelet ezen nyilvánításában főgymnasiumunk tanuló
sága is, a mennyiben a dal- és zeneegyesület az április 28-án 
tartott ifjúsági monstre-hangversenyben fáradhatatlan elnökének 
vezérlete alatt 90 taggal szintén közreműködött.

Főgymnasiumunk életére nézve nagyfontosságú intézkedések 
történtek a jelen iskolai évben, melyek részint befejezett tények
ben, részint befejezésükhöz közeledő tervek alakjában állanak
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előttünk. A mire a felekezetek középiskolai tanárai évek óta 
reménytelten várnak, az országos tanári nyugdíjalap megalkotása 
immár az utolsó stádiumba lépett megvalósítása felé. Magyarország 
fenkölt lelkű volt közoktatásügyi minisztere, gr. Csáky Albin úr ő 
nagyméltósága benyújtotta az országgyűléshez a nyugdíjra vonat
kozó törvényjavaslatát, melyet már a képviselőház is elfogadott ; s 
miután a törvényjavaslatot a legnemesebb jóakarat lengi át a fele
kezetek eddig negligált tanárai iránt, reméljük, hogy a javaslat
ból nemsokára törvény lesz s végre valahára azon irányban is 
érvényesül a liberális és világos felfogás, melyben századok óta 
senki sem érezte az intézkedés szükségét, a nyomorral küzdő 
felekezeti tanférfiakon kívül.

Még közvetlenebbül érintik intézetünket azon alkudozások, 
melyek egyházközségünk nagyt. presbyteriumának egy kiküldött 
bizottsága és mélt. dr. Gömöry Oszkár, min. tanácsos úr között 
dr. Králik Lajos, iskolai első felügyelő úr elnöklete alatt a főgymn. 
állami segélyezése ügyében folytak s immár örvendetes eredményre 
látszanak vezetni. Ezen alkudozások eredménye szerint főgymnasiu- 
inunk a magyar állam részéről évenként 18000 frtnyi segélyben 
fogna részesülni, minek viszonzásául a miniszter úrnak 5 rendes 
tanár kinevezése, valamint az állami tantervnek intézetünkben való 
behozása biztosíttatik. Ezen tetemes segély által intézetünk az 
évröl-évre inkább érezhető bajoktól, melyek közül nem a legkisebb 
volt azon körülmény, hogy az épen nem nagy terjedelmű épület 
helyiségeit az elemi oskolával meg kellett osztanunk, hogy torna
tanításra nagy idővesztességgel a Nemzeti Tornaegyletbe kellett 
tanítványainkat küldeni, — gyökeresen meg fog szabadulni. 
S miután a tanárok fizetése a fővárosi állami gymnasiumi tanárok 
díjazásával egészen egyenlő lesz, jó tanerőinket is állandóbban 
fogjuk intézetünkhöz köthetni, mint eddig történhetett. A szerző
dési tervezetet egyházközségünk közgyűlése május 20-án, a bányai 
kerület május 22-én, az egyházegyetem pedig május 24-én fogadta 
el, illetőleg hagyta jóvá s most még 0  Nagyméltóságának, a miniszter 
úrnak aláírását várjuk, hogy tervezetünk reményei örvendetes 
valósággá alakuljanak.

Főgymnásiumunk ösztöndíjalapját ez évben örvendetes gya
rapodás érte, mely gyarapodás annál örvendetesebb és a tanári 
testületre nézve annál bátorítóbb és lelkesítöbb, mert a tanítványok 
hálaérzete volt azon forrás, melyből ezen nemes cselekedet fakadt.



Az 1893-dik év junius elején főgymnásiumunk azon tanulói, kik 
1883-ban nálunk érettségi vizsgálatot tettek, újra találkoztak azon 
tanteremben, melyet mint VIII. osztálybeliek elfoglaltak volt s 
miután, a régi padokban ülve, buzgó imával, régi szokás szerint, 
a találkozást megnyitották volna, a jelenlevő igazgatót értesítették, 
hogy intézetünk iránti hálájuktól indíttatva, ezen 10 évi találkozás 
emlékéül a főgymn. részére ösztöndíjalapot teremtenek. Az ígéretet 
az iskolai év folyamán be is váltották s 700 koronát a következő 
alapítólevél kíséretében nyújtottak át a tanári testületnek.

ALAPÍTÓ LEVÉL.

Mi alólirottak, a kik az '1883-ik évben fejeztük be gymnásiumi 
tanulmányainkat a budapesti ág. hitv. evang. fögymnasmmban, életünk 
ama fordulópontjának meg emlékezésére tiz év után összegyűlve, eltel
tünk azon érzéssel, hogy szülőink után ezen iskolának köszönünk leg
többet az életben. Ezen érzésből fakadó hálánkat nyilvánítani akarván 
elhatároztuk, hogy alapítványt teszünk. Elhatározásunk megvalósításául 
700 a za z  / lé ts zá z  korona  mennyiségű összeget adunk át a 
Tekintetes taníiri karnak azon óhajtással, hogy ennek kamataiból lehe
tőleg évenként egy gymnásiumi tanuló jutalmaztassák. Azt véljük, hogy 
hálánk nyilvánítása csak méltóbból válik, ha azt olyan czéllal kötjük 
össze, melynek elérésére nemzeti voltunk készlet. Ezen czél az, hogy fej- 
leszszük a magyar történelem tanulmányozását és ennek irodalmi 
művelésére való törekvést, és fejleszszük egyúttal a magyaros nyelv 
tökéletes bírására irányuló igyekezetét. Mindezeknél fogva óhajtásunk, 
hogy a jutalmazás pályadíj alakjában történjék, mely p á ly a d íj  a  
legtisztább m a g ya rsá g g a l m eg ír t m a g ya r  tö rténelm i tá r 
gyéi do lgozatra  legyen k itű zv e . A pályázat bővebbi feltételeinek 
meghatározását a Tekintetes tanári karra bízzuk. Isten óddása legyen a 
budapesti ág. hitv. evang. fögymnásium felett. Kelt Budapesten 1893. 
junius hó 25-dik napján. — Dr. Politzer Alfréd, dr. Mayer Ernő, 
dr. Kelemen Lajos, dr. Polner Ödön, dr. Vályi Sándor, dr. Kcreszt- 
szeghy Gyula, Szécsi (Schönbergj  Pál, Dohman Miklós, Dubez Károly, 
budai Goldberger Andor, Kemény fi Géza, Fleischt Róbert, Kesselbauer 
Ödön, Schmidt Márton, Haas Endre, dr. Schlichter Frigyes.

A tanári testület az alapítványt f. évi febr. 12-én tartott érte
kezletében átvette s a pályázati feltételeket a következőkben álla
pította meg.
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PÁLYÁZATI FELTÉTELEK.

1. A díj elnyeréséért a 4 felső osztály tanulói pályázhatnak. 2. A 
magyar történelmet a felsőbb osztályokban tanító tanár a thernát 
november elejéig tűzi ki. 3. A munkák husvét utáni napon jeligés levél
lel adassanak be. 4. A pályamunkák meg bírálásával az illető szaktanár, 
illetőleg, ha az illető tanár a magyart nem tanítaná, a magyar nyelv 
és irodalom tanára is bizassek meg.

Az egyházi választmány április havában tartott gyűlésén az 
alapítványt és oklevele tátvette, elhatározta, hogy az alapítvány ezen 
név alatt fog kezeltetni: «az 1883-ik évben érettségit tett tanulók 
jubiláns alapítványa»; elhatározta továbbá, hogy a lelkes férfiak
nak egyenként köszönetét fogja kifejezni s a pályázati feltételeket 
jegyzőkönyvébe iktatva beleegyezett, hogy az ösztöndíj kamatai az 
1894/95-iki isk. évtől kezdve fordíttassanak az alapítványozók által 
kitűzött czélra.

Mi ezen tény felhozásánál minden magasztaló megjegy
zéstől tartózkodunk. A tett magában hordja erkölcsi értékét s 
örökké díszére fog válni azoknak, kik hálás szívben megőrizve a 
főgymnasiumi élet benyomásait, férfikorukban bizonyságot tesznek 
tettel arról, hogy a gymnasiumi nevelésnek nemcsak ismereti, 
hanem erkölcsi csirái (a mi pedig ritkább szokott lenni!) ily termé
keny talajban vertek gyökeret. Kívánjuk, liogy e nemes tett az 
alapítványozók lelkületéhez mérten gazdagon gyümölcsözővé vál
jék az ö saját életükben s hogy fényes példájuk a közöny mai 
uralmának idején is serkentő és buzdító hatással legyen mindenkor 
intézetünk növendékeire!

Ugyancsak ez évben adta át a tanári testület a «Dr. Kari 
János-féle ösztöndíjalapot» is az egyházközség kezelésébe, a követ
kező alapító levél kíséretében.

ALAPÍTÓ LEVÉL.

A budapesti ág. hitv. ev. fögymnasium tanuló ifjúsága Í882. 
január 25-én elhalálozott tanára, néhai Dr. Kari János úr emlékére 
Í20 frtot gyűjtött, mely összeg, miutim síremlékről az elhunytnak csa
ládja gondoskodott, a főgymnasiumi tanári testület által a fögymnasium 
részére ösztöndíj-alapnak ajánltatik fel. Az ösztöndíj neve: «'/>)'. Ji'arl 
Ja n o s-fé le  ösztöndíj* legyen. Élvezheti a fögymnasium azon
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növendéke, ki a tanári testület általr a szaktanár javaslata alapján, a 
te rm é sze tra jz  tanulásában kifejtett buzgósága s jó eskölcsi viselete 
miatt erre legérdemesebbnek ítéltetik. Az ösztöndíj az évzáró ünnepély 
alkalmával nyilvánosan osztandó ki kerek koronaszámban; — a netalán 
fenmaradó összeg az ösztöndíjalap növesztésére fordítandó. Kelt a 
tanári testületnek Í894. évi január 23-én tartott értekezletéből. (P. H.). 
Böhm Károly, igazgató s. k. Ulbrich Sándor, jegyző s. k.

Főgymnasiumunk látogatásával ez iskolai évben a miniszter úr 
részéről dr. Erődi Béla, budapesti tankerületi főigazgató úr volt 
megbízva, ki intézetünket május 25. és 26. napjain, ez évben 
különösen a tanítás módjára fektetve súlyt, meglátogatta.

Az VIII. osztály évi vizsgáit május 16—26-ig letevén, május 
29-től junius 2-ig tartottuk az írásbeli érettségi vizsgálatokat. 
A mélt. és főtiszt, püspök úr által ez alkalommal választott themák 
a következők valának:

I. A magyar nyelvből: 1. Petőfi lyrájának fősajátságai. —
2. A nagy világ az életiskola (Petőfi). — 3. A Hunyadiak dicsősége.

II. A latin nyelvből: A germaniai légiók lázadása. (Fordítás 
magyarból latinra).

III. A görög nyelvből: Thukydides II. könyv 57. és 58. fejezet.
IV. A német nyelvből: (Fordítás magyarból németre). Góbi Imre 

«A magyar nemzeti irodalom történetéből 141.1. «A mit Petőfi a.
lyrával te tt»-tői fogva---- «költészete a népies irány legnemesebb,
legmagasabb eredményévé »-ig.!

V. A mennyiségtanból: A) Algebra. Valakinek bizonyos tőkéje 
volt a takarékpénztárban, s noha minden óv végén kivett 450 frtot, 
eredeti tőkéje 21 év alatt mégis megkétszereződött. Mekkora volt 
a befizetett tőke ? p  =  4.

B) Geometria. Valamely háromszög területe t =  960 cm2 ; 
egyik oldala a =  80 cm.; a rajta fekvő szög 7 =  67°22'48'8". 
Mekkorák a háromszög oldalai és szögei ?

A szóbeli érettségi vizsgálatokat, melyeknél a kormány kép
viseletében méltóságos Zsilinszky Mihály úr, Zólyommegye főis
pánja, volt jelen, mélt. és főt. Sárkány Sámuel püspök úr elnöklete 
mellett jun. 11. 12. napjain tartottuk. A vizsgálat eredményéről az 
Értesítő végén álló táblázat közöl adatokat.

A vizsgálatokat megelőzőleg május 12-én a gymnasiumi 
tanuló ifjúság a tanári testülettel az Úrvacsorához járult.
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A vallásoktatást ez iskolai évben az idegen felekezetek részé
ről megbízott következő urak tanították intézetünkben: még pedig 
a római kath. növendékeket főt. Stampay Ferencz hitoktató úr, 
a görög keletieket főt. Kosztics Simon plébános úr, az izraelitákat 
Stern Ábrahám hitoktató úr tanították.

Az éneket az I—III. osztályokban ez évben is Szőnyi Tódor úr, 
egyházunk orgonistája, tanította. A testgyakorlatokat összes növen
dékeink ezen iskolai évben is Maurer János úr, a Nemzeti Torna
egylet műszaki vezetőjének, szakavatott vezetése alatt végezték, 
még pedig az I. és II. osztályok a főgymnasium épületében levő 
tornacsarnokban, a III—VIII. osztályok a Nemzeti Tornaegylet 
díszes tornabelyiségében. — A rendkívüli tárgyak közül ez évben 
csak a gyorsírás taníttatott az intézetben, még pedig Kiss Albert 
okleveles gyorsíró úr által, kinek leczkéit az I-ső félévben 28 
tanuló látogatta.

A pünkösdi szünetet növendékeink egy része ez évben is arra 
használta fel, hogy testedző és léleküdítő utazással ismerteiket 
gyarapítsák. Ez évben Kátz László és Góbi Imre tanárok vezetése 
mellett az Aldunára rándult le 22 növendék.

Az intézetnél fennálló ifjúsági egyesületek ez évi működéséről 
az Értesítő 48—50 lapjain hozunk részletes jelentést.

Tandíjmentes volt ez évben : 42.
Ösztöndíjban részesültek a következők:
I. A Roth- Teleky Johanna-féle 35 frtos díjban: Weber Rezső 

VITT, és Urbányi Henrik VH. o. tanulók.
II. A Bésán-féle ösztöndíjban Lung Géza V. és Császár Károly

VI. o. tanulókat részesítette a nagymélt. miniszter úr, amazt 
300 írtban, emezt 150 írtban.

III. A Jettim-féle 60 frtos ösztöndíjat Bodányi Béla III. oszt. 
tanuló élvezte.

IV. Az egyházközségünk által kezelt ösztöndíjakat a tanári 
testület ajánlatára a nagyt. egyházi tanács ekkép osztotta k i:

1. A néhai Németh István tábornok-féle 23 frtos ösztöndíjat: 
Szőnyi Géza VIH. o. tanulónak.

2. A Glosius-féle 21—21 frtos 2 ösztöndíjat: Koch Vilmos 
VH. és Benkó Ödön VI. o. tanulóknak.

3. A Bulyovszky Gyula-féle 10—10 frtos 5 ösztöndíjat: 
Böngérfi Géza I., Koós Aladár IV., Lehr Andor V., Böhm Ottó és 
Hebelt Ede VI. o. tanulóknak.



4. A dr. Székács József-féle 2 aranynyal, mely a magyar nyelv 
tanulásában kifejtett kiváló szorgalomnak szól, ez évben Mayer 
Andor III. o. tanulót jutalmazta.

5. A dr. Kari József-féle 1 aranyat a természetrajzban kifej
tett legnagyobb buzgalmáért Kirchknopf Ferencz YI. o. tanuló 
nyerte.

6. A dr. Ormay Lajos-féle 5 frtot mint legügyesebb mathe- 
matikusnak, Grossmann Gusztáv VII. o. tanulónak szavazta meg.

7. A Steinacker Ődön-féle 5 frtos ösztöndíj, a német nyelv 
tanulásában kifejtett buzgalomért, Csipkay Andor III. o. tanulónak 
adatott ki.

8. A Schranz Andor-féle 1 aranyat, mint a VIII. oszt. jeles 
előmeneteli! s példás magaviseletü tanulója, az alapító oklevél ren
delkezése szerint, Szőnyi Géza VIII. o. tanuló nyerte el.

A «Tabilha» jótékony nőegyesület ez évben is 1 aranyat 
tűzött ki szokásos pályadíjul egy valláserkölcsi kérdésnek írásbeli 
legjobb megfejtéséért. Kidolgozandó kérdésül Batizfalvi István tanár 
úr ezt tűzte ki: «A munkásságot ajánlja a szent Írás». A nyertes 
pályázó neve a zárünnepélyen fog kihirdettetni. A múlt évben 
Kring Jenő IV. o. tanuló volt a nyertes. A jótékony nőegylet 
nemeslelkű hölgyeinek e helyen is fejezzük ki köszönetünket inté
zetünk iránti érkedlődésükért.

A főgymnasiumi segélyző-egyesület vezetését lláth Arnold 
tanártól, ki 10 éven át fáradhatatlan buzgósággal állott az egyesü
let élén, ez évben dr. Petz Gedeon tanár vette át. Az egyesület ez 
évben is szegény és jó magaviseletü tanulók segélyezésére 50 frtot 
ajánlott fel, mely összeget a tanári testület a következő tanulók kö
zött osztotta e l : Bodányi Béla III., Karbiener Antal VI. (15—15 frt), 
Kaiblinger Géza V. és Bogner Gyula VI. o. tanulók (10—10 frt).

Ezen egyesület egyébként is áldásos működést fejtett ki az 
intézetben, miről a következő adatok tesznek világos tanúbizony
ságot :

A beiratási díjat (5 frt) az egyesület a következőkért fizette 
meg: Luttenberger János I b. o., Császár Ernő IV. o., Kaiblinger 
Fiilöp V. o., Kring Jenő V. o., Bogner Gyula VI. o., Császár Károly 
VI. és Karbiener Antal VI. o. tanulókért. A tandíjat egészben vagy 
részben megfizette Ittzés Zsigmond VII. o. (28 frt), Zilzer Lajos 
VI. o. (50 frt), Tepliczky Árpád VI. o. (50 frt), Lederer Leó VI. o. 
(25 frt), Popella János VI. o. (12 frt) és Kümmerle Jenő VI. o.
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(7 frt) tanulókért. Karácsonyi ajándék fejében 5—5 frtot osztott ki 
Bruckner Károly II. o., Bodányi Béla III. o., Csipkay Andor III. o., 
Kaiblinger Fülöp V. o., Kümmerle Jenő VI. o., Ittzés Zsigmond
VII. o. és Urbányi Henrik VII. o. tanulóknak. Füzetekre költött 
43 frt 56 krt, iskolakönyvekre és bekötésükre 205 frt 80 krt.

A gymnasium II., III. és IV. osztályának tanulói junius 2-án 
tanáraik vezetése alatt tavaszi kirándulást tettek a budai begyekbe. 
Az ezen alkalommal rendezett szavaló-verseny díjaihoz Kókai Lajos 
könyvkereskedő úr 12 darab ifjúsági irattal járult hozzá.

Szente Lajos VII. o. tanuló a gymnasiumi éremgyűjtemény- 
nek 19 db. rézérmet ajándékozott. A gymnasiumi irodát ez évben 
is Krille C. G. úr látta el tentával.

A szives adományozók fogadják e helyen is köszönetünket.
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A fögymnasium tanári testületé s az előadott 
tantárgyak rendje.

A  t a n á r  n e v e T a n t á r g y  és o s z t á l y
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1

J e g y z e t e k

B atizfa lv i Istv án
r. tanár

Vallás: la. Ib. 11. IV. V. VI. 
VII. VIII. 16

Böhm Károly
r. tanár

Latin nyelv: VII. 
Görög nyelv: VII. 
Bölcsészet: VII. VIII. 13

A fögymnasium igazgatója.
A VII. osztály főnöke.

Az ág. h. ev. egyet, tanügyi 
bizottság jegyzője.

Góbi Imre
r. tanár

Magyar nyelv: II. III. IV. 
Történelem : VH. VIII. 19 Az ág.h. ev. bányakerülefc s az 

ev. egyet. egyh. levéltárnoka

Dr. I littr ieh  Ödön
r. tanár

Latin nyelv: V. 
Görög nyelv: V. 
Töriénelem : III. IV. 
Földrajz: III.

17 Az V. osztály főnöke.

Lehr Albert
r. tanár

Magyar nvelv: Ib. V. VI. 
VII. vili. i ry Az ifjúsági «Arany János» 

'  | Önképzőkör elnöke.

Dr. Petz Gedeon
r. tanár

Latin nyelv : III.
Német nyelv: la. III. VI. 

VII.
Vallás : Hl.

18

17

A III. osztály főnöke.
A főgymn. segélyző-egyesület 

elnöke.

R átli Arnold
r. tanár

Algebra: IV. 
Mértani ra jz : IV. 
Természetrajz: IV. 
Mennyiségtan: V. 
Physika : VII. VIH.

A physikai és chemiai szer
tár őre.

R átz László
r. tanár

Mennyiségtan: II. III. VI. 
VII. VIII.

Mértani rajz : II. III. 18
A YI. osztály főnöke.

A főgymnasiumi dal- és zene
egyesület elnöke.

Seholtz Albert
r. tanár

L atin  nyelv : la. Ib. 
Fö ldrajz: la. IV. 18 Az la. osztály főnöke.

Svoboda István
r. tanár

Latin  nyelv: IV. VI. 
Görög nyelv : VI. 
Német nyelv: IV. 17 A IV. osztály főnöke.

Dr. T óth Kálmán
r. tanár

Latin nyelv: VIII. 
Görög nyelv: VIII. 
Magyar nyelv: la. 
T örténe t: V.

18
A VIII. osztály főnöke.

A gymn. és ifjúsági könyv
tár őre.

l lb r ic h  Sándor
r. tanár

Számtan: la. Ib. 
Fö ldrajz: Ib. II. 
Természetrajz: V. VI. 
M értan . 1 t  tv.  
Mértani rajz : J la ' iD' 
Szépírás: la.

21
Az Ib. osztály főnöke.
A tanári értekezletek 

jegyzője.
A segélyegyesületi könyvtár 

kezelője.

Weber Rudolf
r. tanár

Latin nyelv: II.
Német nyelv: Ib.II. V. VIII. 
Történet: VI.
Szépírás: Ib. II.

21 A II. osztály főnöke.



A TANÁROK IRODALMI M ŰKÖDÉSE
a z  1893/ 94-d i k i  i s k o l a i  é v b e n .

Góbi Imrétől megjelent a Magyar Irálytan 3-ik kiadása, két bírálat 
az Egyet. Phű. Közi.-ben, egy a Budapesti Szemlében (májusi számában).

Dr. Hittrich Ödöntől: Adnotationcs in Luciani Peregrinum és egy 
bírálat az Egyet. Philologiai Közlöny-ben.

Lehr Alberttól «Toldi» X. kiadása sajtó alatt.
Dr. Petz Gedeon szerkesztette az Egyetemes Philologiai Közlöny 

modern nyelvi és irodalmi részét; közleményeket írt a Nyelvtudományi 
Közlemények és Egyetemes Philologiai Közlöny ez. folyóiratokba, s dol
gozótársa a Pallas Nagy Lexikona ez. vállalatnak.

Ráth Anniidtól megjelent egy tanulmány «Földünk belsejéről» czi- 
men (Term. Tud. Közi. 1893. 288-ik és 289-ik füzet) és «Magasság mérés 
thermomctcrrcU czímű közlemény (Term. Tud. Közi. 1894. 297-ik füzet).

Scholtz Albert és Ráth Arnoldtól megjelent a «Mathematikai és 
physikai földrajz» Il-ik kiadása.

Dr. Tóth Kálmán néhány bírálatot írt a Philologiai Közlöny-be.
Weber Rudolftól megjelentek «Olaszországi úti vázlatok», tizenkét 

tárczaczikk, a «Karpathen-Post»-ban.



A TANANYAG ÉS A TANKÖNYVEK KIMUTATÁSA
AZ EGYES OSZTÁLYOKBAN.

I. a) és b) osztály.

Vallás, h. 2 óra. Az Ó-szövetség könyveinek tartalma. K. k. Varga 
János. — Egyházi énekek.

Latin nyelv, h. 6 óra. A fő- és melléknevek declinatiója; az adjec- 
tivum fokozása ; a névmások; sum és összetételei; a rendes igeragozás 
activuma és passivuma ; deponentiák.

Az alany, mondomány és tárgy ; a főnév és melléknév congruentiája; 
birtokos jelző. 12 fordítási gyakorlat latinból magyarra. 18 gyakorlat 
magyarból latinra. 7 mese elemezve, fordítva és emlékelve.

K. k. Szénássy-Eliscber latin nyelvtana és gyakorló könyve.
Magyar nyelv, h. 5 óra. Alaktan mondattani alapon. Prózai dara

bok olvasása s magyarázása ; költemények emlékelése. Kéthetenként egy 
Írásbeli dolgozat: részben házi, részben iskolai. K. k. Szinnyei: Magyar 
Nyelvtan I. r. Olvasókönyv. Lehr-Eiedltől I. rész.

Német nyelv, b. 2 óra. Prózai és költői darabok fordítása, elemezése 
és emlékelése. A nyelvtanból: névragozás ; sein, haben és werden segítő
igék ; erős és gyenge igeragozás; a melléknév ragozása és fokozása, sze
mélynévmás és birtokosnévmás, indulatszó. Az egyszerű mondat és 
részei. írásbeli gyakorlatok. K. k. Harrach: Német Olvasókönyv I. We
ber: Deutsche Dichtungen. Schwicker: Deutsche Sprachlehre.

Földrajz, h. 3 óra. Magyarország s a Földközi tengert környező 
területek. Az egyes vidékeket jellemző természeti tárgyak ismertetése. 
Térképrajzolás. K. k. Scholtz: Földrajz I.

Mennyiségtan, h. 3 óra. A négy alapmívelet elvont és megnevezett 
számokkal, közönséges és tizedes törtekkel. Összevonás és szétbontás. 
A számok oszthatósága. A törzs- és összes tényezők. A legnagyobb közös 
osztó, a legkisebb közös többes. Időszámítás. K. k. Beke Manó.

Mértani rajz, h. 2 óra. A mértan elemei. Az egyenesek mérése, irá
nya és viszonyos fekvése. A szög keletkezése, megnevezése, részei, nagy
sága, különfélesége, mérése és szerkesztése. A négy számtani alapmívelet
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egyenesekkel és szögekkel. A mellék-, csúcs-, megfelelő, váltó és az 
ugyanazon oldalon fekvő szögek. A háromszögek, a négy- és sokszögek, 
ezeknek szerkesztése. A körvonal, körív, a radius, diameter és a húr. 
Egyenes vonalú ékítmények rajzolása. K. k. Fodor és Wagner : Rajzoló 
Planimetria.

Ének, h. 1 óra.
Szépírás, h. 1 óra. A magyar kis és nagy betűk. Összefüggő monda

tok ütem szerint való írása. Szépirási minták : Zubriczky Endre.
Testgyakorlat, h. 2 óra.

II. osztály.

Vallás, li. 2 óra. Új-szövetség. K. k. Varga János. Egyházi énekek.
Latin nyelv, h. 6 óra. Deponens és a rendhagyók typusai. Nemi 

szabályok; a rendhagyók fokozása. Praepositiók. Olvasmányok. Fordítás 
latinból magyarra és magyarból latinra. A latin olvasmányok legna
gyobb részt emlékeltettek is. K. k. Szénássy-Elischer nyelvtan és olvasó
könyve.

Magyar nyelv, h. 4 óra. A rágós és névutós határozók. Az összetett 
mondat. Többszörösen összetett mondat. Prózai olvasmányok; költemé
nyek könyv nélkül. Két hetenként Írásbeli dolgozat. K. k. Szinnyei 
Nyelvtan, II. Lehr-Riedl: Olv. könyv. II.

Német nyelv, h. 3 óra. Erős ragozásu és rendhagyó igék ragozása- 
Elöljárók. A mondattanból a mellékmondatok. Prózai olvasmányok ele
mezése ; 20 költemény fordítása, magyarázása és megtanulása. Heten
ként 1 Írásbeli dolgozat. K. k. Harrach Német Olvasókönyve I, Weber: 
Deutsche Dichtungen. Schwicker: Deutsche Sprachlehre.

Földrajz, h. 3 óra. Európa és Ázsia földrajza az I-ső osztályban át
vett részek kivételével. Az egyes vidékeket jellemző termószetrajzi tár
gyak ismertetése. Térképrajzolás K. k. Sclioltz: Földrajz II.

Mennyiségtan: h. 3 óra. Számolási rövidítések. Számolási művele
tek korlátolt pontossággal. Egyszerű s összetett hármasszabály. Kamat- 
számítás. Arányos osztás. K. k. Mauritz. Minden órára házi feladat és 
négy iskolai gyakorlat.

Mértani rajz, li. 2 óra. Egyszerű szerkesztések körzővel és vonalzó
val. Derékszögű, egyenlőszárú és külön oldalú háromszögek. Négyszögek, 
sokszögek és csillagidomok. Egybevágóság és hasonlóság. Terület számí
tás. Idomok átalakítása. Pythagoras tétele. K. k. Fodor-Wagner: Con- 
structiv planimetria. Tizenhat rajzlap.

Ének, h. 1 óra.
Szépírás, h. 1 óra. Német kis és nagy hetük.
Testgyakorlat, h. 2 óra.
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III. osztály.

Vallás, h. 2 óra. Egyháztörténelem; a főbb kér. felekezetek ismer
tetése. K. k. Pálfy: A kér. anyaszentegykáz rövid története.

Latin nyelv, h. 7 óra. Olvasmány: Liviusból: Róma története. Élő
kor 1-—5. A királyok kora 1—24. fej. Phsedrusból 9 mese. Az olvasot
tak elemezése, fordítása és emlékelése. -— Nyelvtan: A grammatikai for
mák folytonos ébrentartása mellett a syntaxisból: az esetek használata; 
accus, cum. inf. és nomin. cum. inf.; mondatfajok. írásbeli fordítás-gya
korlatok. K. k. Elisclier: Latin Olvasókönyv. Holzweiszig: Latin
nyelvtan.

Magyar nyelv, h. 4 óra. Rendszeres nyelvtan, Szinnyei könyve sze
rint. — Polgári ügyiratok ismertetése. -— Prózai olvasmányok; költemé
nyek könyv nélkül, Lehr-Riedl Olvasókönyvéből, III. köt. Kéthetenként 
Írásbeli, házi és iskolai dolgozat.

Német nyelv, h. 3 óra. Költői és prózai darabok olvasása, magyará
zása és emlékelése. A nyelvtani ismeretek folytonos ébrentartása mellett 
részletesebben a vonatkozó névmás, a kötőszók és a határozói mellék- 
mondatok tana. A német helyesírás szabályai. írásbeli gyakorlatok. 
K. k. Harrach: Német olvasókönyv II. Weber: Deutsche Dichtungen. 
Schwicker: Deutsche Sprachlehre.

Történelem, li. 2 óra. Magyarország története. K. k. Batizfalvi.
Földrajz, h. 3 óra. Afrika, Amerika és Ausztrália földrajza. Az egyes 

területeket jellemző természeti tárgyak ismertetése. Térképrajzolás. 
A math, és phys. földrajz elemei. K. k. Scholtz: Földrajz III.

Mennyiségtan, h. 3 óra. Egyszerű és összetett arányiatok. Kamat- 
számítás. Százalék-számítás többféle alkalmazásban. Lánczszabály. Ará
nyos osztás. Ötvény-számolás különös tekintettel az uj pénzre. — K. k. 
Mauritz. Minden órára házi feladat és öt iskolai gyakorlat.

Méi'tani rajz, li. 2 óra. Körtan. A kör alkalmazása néhány egyszerű 
szerkesztésre és díszítésre. Ellipsis, hyperbola, parabola, csigavonal. — 
K. k. Fodor-Wagner: Constructiv planimetria. — Tizenhat rajzlap.

Ének, h. 1 óra.
Testgyakorlat, h. 2 óra.

IV. osztály.

Vallás, li. 2 óra. Keresztyén hit- és erkölcstan. Stelilo András kézi
könyve szerint. Egyházi énekek.

Latin nyelv, li. 6 óra. Olvasmány Liviusból: A köztársaság kora 
1—7. A pleb. és patric. egyenetlenkedése 1; Ovidiusból: Daedalus és 
Icarus. Philemon és Baucis. Mesékből: 2, 6, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 21. Az
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olvasottak emlékelése. — A mondattanból: ablat., abs., part. conj. — 
Ut finale, quod, quia, quoniam; időhat. mondatok Ind.-val; a consec. 
temp, alapvonásai. írásbeli fordítás-gyakorlatok. A verstan elemei. K. k. 
Elischer: Latin olvasókönyv. Holzweiszig-Székely: Latin nyelvtan.

Magyar nyelv, li. 3 óra. Stilisztika I. rész. K. k. Góbi: Magyar 
Irálytan. — Toldi Lelir-féle kiadás szerint. Kéthetenként Írásbeli dol
gozat.

Német nyelv, h. 2 óra. Költői és prózai darabok magyarázása és 
emlékelése. Adj. és subst. mellékmondatok ; többszörösen összetett mon
datok. írásbeli gyakorlatok. K. k. Harrach: Német olvasókönyv II. 
Weber : Deutsche Dichtungen, Sch wicker : Deutsche Sprachlehre.

Történelem, h. 3 óra. A keleti népek története főbb vonásaiban. 
A görögök története a cliaeroneai ütközetig, kiváló tekintettel a művelt
ségi állapotokra. — K. k. Batizfalvi I. r.

Földrajz, h. 3 óra. Az osztrák-magyar monarchia földrajza, különös 
tekintettel annak politikai részére. K. k. Scholtz : Földrajz IV.

Mennyiségtan, li. 3 óra. Algebra. A négy alapmívelet egész számok
kal és törtszámokkal. A geom. számsor mint az osztás eredménye. Közös 
■osztó és többszörös. Négyzetre és köbre emelés, a binom és trinom és a 
tizesrendszerű számok négyzete és köbe. Első fokú egyenletek egy isme
retlennel. — Az arány és az aránylat. K. k. Mauritz.

Mértani rajz, h. 2 óra. Elemi stereometria és távlattan. Landau és 
Wohlrab 2. füzete nyomán III. kiadás.

Természetrajz, h. 2 óra. Előismeretek a chemiából. Az ásványok 
morpliologiai és physikai tulajdonságai. A legfontosabb ásványok leírása. 
K. k. Kóth Samu: Az ásvány-, kőzet- és földtan alapvonalai.

Testgyakorlat, h. 2 óra.

V. osztály.

Vallás, h. 2 óra. Bibliaismertetés. K. k. Batizfalvi István.
Latin nyelv, h. 5 óra. Olvastatott: Cses. d. b. Gallico I. 1—29. Ovid. 

Métám. II. 1—36C. könyv nélkül: Coes. d. b. G. I. 1—6. Ov. Met. II. 
1—150. Synt.: Consec. temp, részletesen. — A módok: Ind. Conj. Imp.; 
ut, quo, quin, quominus. írásbeli gyakorlatul 12 iskolai dolgozat. K. k. 
Caes. és Ov. ed. Teubner. Cserny Dávid. Latin stylusgyakorlatok.

Görög nyelv, h. 4 óra. Az alaktan a f i t  végű igékig, megfelelő gya
korlatokkal; 10 iskolai dolgozat. K. k. Curtius-Abel: Görög nyelvtan; 
Sclienkl-Abel: Görög olvasókönyv.

Magyar nyelv, h. 3 óra. Szerkesztéstan. K. k. Góbi. Balladák. K. k. 
Greguss-Beöthy.

Német nyelv, h. 2 óra. Schillertől: Das Lied von der Glocke, Göthe-
3Értesítő 1893—189t. érről.
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tői: Wanderers Nachtlied, Ein Gleiches, Der Fischer, Der Erlkönig ; 
Uhlandtól: Bertram de Born, Des Schäfers Sonntagslied és Frühlings - 
glaube magyaráztattak és emlékeltettek. Házi dolgozatok.—K. k. Heinrich r 
Deutsches Lehr- und Lesebuch.

Történelem, h. 4 óra. Nagy Sándor története. A rómaiak története 
a város alapításától kezdve a nyugatrómai birodalom bukásáig. — K. k. 
Batizíálvi I. k.

Mennyiségtan, h. 3 óra. a) Algebra: A binom magasabb positiv hat
ványai. Gyökvonás. Számolás gyökmennyiségekkel. Négyzetgyök és köb
gyökvonás alg. többtagúból és tizes rendszerű számokból. A tiszta és a 
vegyes másodfokú egyenlet megoldása. Elsőfokú egyenletek két és három 
ismeretlennel. K. k. Mauritz.

b) Geometria: A síkmértan elemei. K. k. Abel.
Növénytan, b. 2 óra. A növények jellemző chemiai, alak- és élettani 

tulajdonságai. A növények szövet- és alaktana. Linné rendszere. A ter
mészetes rendszer és ennek alapján a növénykörök és osztályok, ezek
nek főbb rendjei és családjai a legismertebb képviselőkkel. K. k. Borbás 
Yincze.

Testgyakorlat, b. 2 óra.

VI. osztály.

Vallás, h. 2 óra. A keresztyén egyház története. K. k. Batizfalvi 
István.

Latin nyelv, li. 5 óra. Olvastatott: Sail. Bell. Iug-ból 5—17.; 20—23. 
Aen ü. 1—367. Könyv nélkül Sail. 5—12. Aen II. 1—147. -— Mondat
tan : A quum különböző fajai. A feltételes és óhajtó mondatok. Az orat. 
obi. Gerundium és Gerundivum. Supinum. írásbeli gyakorlatok. K. k. 
Sail. ed. Teubner, Vergilius ed. Teubner. Cserny Dávid: Latin stílusgya
korlatok. Holzweiszig-Székely: Latin nyelvtan.

Görög nyelv, b. 4 óra. A yt igék, a rendhagyó igék typice. Az ese
tek használata alkalmilag, megfelelő gyakorlatokkal. Xenophon Anab. 
Lib II. cap: H. 13. végig; cap HI., cap IV .; cap V. 1—8. K. k. Curtius- 
Abel: Görög nyelvtan. Schenkl-Abel; Görög olvasókönyv. Xen. Anab. 
ed. Teubner.

Magyar nyelv, b. 3 óra. Bhetorika. K. k. Góbi. Shakespeare 
«Coriolanus». K. k. Névy.

Német nyelv, b. 2 óra. Goethe «Hermann und Dorothea»-jának 
olvasása és magyarázása. Iskolai fordításgyakorlatok és házi dolgozatok 
az olvasmány alapján. K. k. Goethe, Hermann und Dorothea ed. Weber.

Történelem, h. 4 óra. A középkor története. K. k. Batizfalvi István 
világtörténelme.



Mennyiségtan, h. 3 óra. a) Algebra: A hatványozás általánosítása. 
Logarithmusok. Exponentialis egyenletek. K. k. Mauritz.

b) Mértan: Síktrigonometria. K. k. Ábel, Mértan. Minden órára házi 
feladat és hat iskolai gyakorlat.

Állattan, h. 2 óra. Az állatok legjellemzőbb chemiai alak- és élettani 
tulajdonságai. Az állatok szervrendszerei és szervei részletesen és össze
hasonlítva, különös tekintettel az emberre. Az állatok rendszertana. Az 
állatkörök, az állatosztályok és főbb rendek, legismertebb képviselőikkel. 
K. k. Paszlavszky József.

Testgyakorlat, h. 2 óra.

VII. osztály.

Vallás, h. 2 óra. A magyarországi protestáns egyház története. K. k. 
Batizfalvi István.

Latin nyelv, h. 5 óra. Olvastatott: Cicero. In Catilinam. I. Pro 
Arcliia poéta.— Livius XXI. cap. 1—4. 6—11. 14. 15. 18. 32—37. 
52—57. - Horatius Carm. I. 1. 22. II. 10. 14. III. 1. 2., 3. (16 vers). 
K. k. Cicero, Livius, Horatius ed. Teubner. — Irodalomtörténeti 
részletek Cicero, Livius és Horatiusra vonatkozólag. — Magyarból 
latinra fordíttatott: Cserny-Dávid. Latin stílusgyakorlatok II. részéből 
101—111. fejezet. Iskolai önálló dolgozat volt kettő. Emlékeltetett Hora- 
tiusból 4 óda.

Görög nyelv, h. 4 óra. Olvastatott: Homeros Odyssea IX. ének 
egészen ; az I. énekből 80 vers. Emlékelve : IX. 165 sor. Az olvasmányt 
Homeros Odysseája tartalmának és szerkezetének ismertetése előzte meg. 
Herodotos.YU. cap. 196—239. Herodotos életrajzával és művének ismer
tetésével. A mondattanból az igeidők és igenemek az olvasmány kapcsán. 
K. k. Homeros és Herodotos ed. Teubner.

Magyar nyelv, h. 3 óra. Poétika. K. k. Góbi.
Német nyelv, h. 2 óra. Lessing élete és művei. Goethe élete és művei 

1794-ig. Olvasmány: Lessing, Minna von Barnhelm és Nathan der 
Weise; Goethe, Götz von Berlichingen és Iphigenie auf Tauris. Iskolai 
fordításgyakorlatok ; házi dolgozatok az olvasmány alapján. K. k. Kluge : 
Geschichte der deutschen Nationalliteratur.

Történelem, h. 4 óra. Az újkor története, Batizfalvi István könyve 
szerint.

Mennyiségtan, h. 3 óra. a) Algebra: A másodfokú egyenlet teljes 
elmélete. A számtani és mértani haladvány. Szakaszos tizedes törtek át
alakítása közönséges törtekké. Kamatos kamat és járadékszámítás. K. k. 
Mauritz.

b) Mértan: Térmértan. Coordináták.Első és másodfokú függvények
3*
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ábrázolása. Az egyenes és a kör egyenlete. K. k. Ábel, Mértan. Minden 
órára házi feladat és hét iskolai gyakorlat.

Physika, h. 3 óra. Alapvető fogalmak. A szilárd, folyós és terjengős 
testek mechanikája. K. k. Báth A. Kisérleti természettan.

Lélektan, h. 2 óra. A tapasztalati lélektan alapelemei. K. k. Böhm K. 
Tapasztalati lélektan.

Testgyakorlat, h. 2 óra.

VIII. osztály.

Vallás, h. 2 óra. Keresztyén hit- és erkölcstan. K. k. Batizfalvi István. 
Latin nyelv, h. 5 óra. Olvasmány: Horatius: Carm. 1. I. 2. 12.;

II. 1.; III. 2.; III. 3. Satir. 1. I. 6. 9.; II. 6. Epist. 1. I. 2. 20.; H. 3. 
1—72. v. Tacitus Ann. 1. I. 1 —15.; 16—30 tartalmilag ; 31—49 olvasva. 
Irodalomtörténet. A római irodalomtörténet áttekintése kiváló tekintet
tel a gymnasiumban olvasott írókra 284-től Kr. e. 117. Kr. u. Nyelvtan. 
Alkalmi ismétlések. K. k. Az írók Teubner-féle kiadásai. Latin házi dol
gozat volt 10, iskolai 1. K. k. Latin stílusgyakorlatok. írta Pircliala Imre.

Görög nyelv, h. 4 óra. Olvasmány: Homeros : Iliadis 1.1. egészen; 
VI. 1—4.; 66—118. Thukydides. De Bello Pel 1. I. 1. 20. 21. 22. 23.; 
66—78., 86—89. II. 47—50. Nyelvtanból: alkalmi ismétlések, a mondat
tanból az összetett mondatszerkezetek közül a feltételes mondatok. K. k. 
Az írók Teubner-féle kiadásai.

Magyar nyelv, h. 3 óra. A magyar irodalom története. K. k. Góbi. 
Német nyelv, la. 2 óra. Goethe (Iphigeniától kezdve) és Schiller élete 

és müvei. Iskolai és házi dolgozatok. Az átvett nagyobb művekből egyes 
szakaszok olvastattak; ezenkívül olvastatott Schillertől «Die Braut von 
Messina» és «Die Jungfrau von Orleans». A szebb részek a két utóbbi 
darabból emlékeltettek. K. k. Kluge H .: Geschichte der deutschen 
Natonalliteratur.

Történelem, h. 4 óra. A magyarok története, Mangold könyve szerint. 
Mennyiségtan, h. 2 óra. Kapcsolástan. A binomiális tétel. A mennyi

ségtan főbb tételeinek ismétlése. K. k. Mauritz, Algebra és Abel, Mértan. 
Számos házi feladat és három iskolai gyakorlat.

Physika, h. 4 óra. Bezgéstan. Akustika, Optika, Calorika és Elek- 
trologia. K. k. Bath A. Kisérleti természettan.

Logika, h. 2 óra. A gondolkodás elemi és rendszeres formái, K. k. 
Bőhm K. Logika.

Testgyakorlat, h. 2 óra.
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A főgymnasiumi tanulók száma.
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A főgymnasiumi

I. a. OSZTÁLY.

1. Adler Ferencz, 1883. H.-M.-Vásárhely, izr.
2. Altheim Gyula, 1883. Budapest, ág. h.
3. Blau Lorárnl, 1884. Budapest, izr.
4. Bőngérfi Géza, 1882.Bpest, ág. h. t.ra.,ö.d.
5. Bródy Dániel, 1883. Budapest, izr.
6. Dzurányi Dezső, 1883. Budapest, ág. h.
7. Engel Rőbert, 1884. Budapest, izr.
8. Erdélyi Pál 1883. Budapest, izr.
9. Féja Károly, 1882. Budapest, ág. h.

10. Forrai Gyula, 1883. Budapest, izr.
11. Fritzshe Andor, 1883. Budapest, ág. h.
12. Gerde Oszkár, 1883. Budapest, izr.
13. Góbi Imre, 1883. Sopron, ág. h. t. m.
14. budai Goldberger Sándor, 1883. Bpest, izr.
15. Gombos Béla, 1882. Czegléd, ág. h. ism.
16. Hajnalfi Árpád, 1881. Losoncz, ág. h. t. m. j
17. Hiiutler Géza, 1883. Budapest, izr.
18. Herrling Vilmos, 1882. Budapest, ág. h. ism. |
19. Hiller Árpád, 1883. Budapest, ág. h.
20. Holicser Ernő, 1884. Budapest, izr.
21. Hözel Károly, 1883. Budapest, ág. h.
22. JovannovitsSándor, 1881.Újvidék,g.k.ism. j
23. Kálnoki Lajos, 1883. Budapest, izr.
24. Kéler Tibor, 1883. Budapest, ág. h.

tanulók névsora.*

25. Kornfeld Pál, 1884. Budapest, izr.
26. Koós Zoltán, 1883. Monor, ág. h.
27. Kramer Jenő, 1883. Budapest, izr.
28. Lamm Dezső, 1883. Budapest, izr.
29. Lamotte Ernő, 1882. Budapest, ág. h.
30. Leinvetter Gusztáv, 1881. Budapest, ág. h.
31. Löwy Géza, 1882. Budapest, izr. ism.
32. Markó Jenő, 1883. Rozsnyó, ág. h.
33. Markovits Rezső, 1883. Budapest, ág. h.
34. Mayer Ödön, 1883. Budapest, r. k.
35. Mitterdorfer Ottó, 1883. Budapest, r. k.
36. Nagy Lajos, 1883. Apostag, ág. h. t. m.
37. Nagy Sándor, 1883. Budapest, ág. h.
38. Neumann Lajos, 1883. Budapest, ág. h.
39. Perlesz Dezső, 1883. Budapest, izr.
40. telegdi Roth Jenő, 1884. Budapest, ág. h.
41. Schodits Alajos, 1882. Miskolcz, ág. h.
42. Szontágh Pál, 1883. Budapest, ág. h.
43. Tettey Emil, 1883. Budapest, ág. h.
44. Veszprémi Kálmán, 1882. Budapest, ág. h.
45. Weymann Félix, 1883. Klein Eulan (Szilé

zia) ág. h.

Évközben k im arad t:
46. Dabis József, 1881. Budapest, ev. ref.
47. Launer Viktor, 1882. Lemberg, ág. h.
48. Schneider Arthur, 1883. Bpest, ág. h. ism.

* R ö v id í té s e k :  ág. h. -- ágostai hitvallású; ev. ref. =  evangélikus reformált; 
unit. — unitárius; r. k. =  római katholikus; g. k. — görög keleti; izr. =  izraelita; 
t. m. --- tandíjmentes; ö. d. =  ösztöndíjas; ism. ■= ism étlő; j- =  meghalt.
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M agán tanu ló :

49. Lukács János, 1884. Budapest, izr.
50. Pollacsek Adolf, 1883. Ungvár, izr.
51. Strasser Albert, 1884. Budapest, izr.

I. b. OSZTÁLY.

1. Asriel Dávid, 1882. Bécs, izr.
2. Bendl István, 1883. Budapest, ág. h. t. m.
3. Bergl Gusztáv, 1883. Budapest, izr.
4. Brust Jenő, 1883. Budapest, izr.
5. Füredi Kálmán, 1883. Budapest, ev. ref.
6. Gerlai Károly, 1884. Budapest, ág. h.
7. Goschenhofer Károly, 1882. Budapest, ág. h. 

ism.
8. Grosz Felix, 1883. Budapest, izr.
9. Grosz Ferencz, 1883. Biliar-Udvari, izr.

10. Guttmann Tibor, 1883. Budapest, izr.
11. Halmos Bádog, 1883. Budapest, izr.
12. Hertzka Rezső, 1882, Budapest, izr.
13. Herzl Antal, 1883. Budapest, izr.
14. Horn Károly Lajos, 1883. Budapest, ág. h.
15. Kern Tibor, 18S3. Budapest, ág. h.
16. Klein Béla, 1883. Budapest, izr.
17. Kobler Ede, 1882. Budapest, r. k.
18. Kohner Izidor, 1882. Budapest, izr. ism.
19. Koás Ottó, 1883. Budapest, ág. h:
20. vács István, 1883. Budapest, izr.
21. Kovácsy János, 1883. Szőkefalva, ev. ref.
22. Lampel Hugó, 1883. Budapest, ág. h.
23. Lenk Gusztáv, 1884. Budapest, ev. ref.
24. Luttcuberger János, 1882. Meszlen, ág. h. 

tm.
25. Macskássy Lajos. 1881. Rákos-Keresztur, 

ág. h. ism.
26. Mandel István, 1884. Budapest, izr.
27. Maim Már, 1883. Budapest, izr.
28. Marschalkó Kornél, 1883. Nagy-Szombat, 

ág. h.
29. Meinig Gábor, 1884. Budapest, ág. h.
30. Mirth Endre, 1882. Budapest, ág. h.
31. Müller Richárd, 1884. Budapest, izr.
32. Preisz Károly, 1882. Budapest, ág. h.
33. Rodowicz Willibald, 1884. Budapest, ág. h.
34. Rosenfeld Géza, 1883. Budapest, izr.
35. Rusznyák István, 1881 Budapest, ág. h. ism.

36. Somogyi Lajos, 1883. Gagy-Bátor, ev. ref. 
ism.

37. Stiegler Lajos, 1883. Érsekújvár, ág. h.
38. Szalay Lajos, 1883. Kis-Körös, ág. h.
39. Szilvágyi Benárd Jenő, Vilmos, 1883. Kecs

kemét, ág. h.
40. Vladár Gyula, 1884. Bia, ág. h.
41. Vetséy István, 1884. Budapest, ág. h.
42. Wottitz Béla, 1883. Budapest, izr.
43. Werkner Lajos, 1883. Budapest, izr.
44. Zeitler Gyula, 1883. Makó ág. h.
45. Zsigmondy Mihály, 1883. Budapest, ág. h.

Évközben k im a ra d ta k  :

46. Kemény István, 1883. Fóth, ág. h. t. m.
47. Lojkó Adolf, 1883. Budapest, ág. li.
48. Váii Alfréd, 1883. Sárospatak, izr.

M agán tanu ló :

49. Barber Pál, 1884. Budapest, izr.
50. Pollacsek Laura, 1882. Bécs, izr.
51. Tomka Kálmán, 1882. Dunaföldvár, ág. h.

II. OSZTÁLY.
1. Altheim Gusztáv, 1881.Bpest, ág. h. t m.
2. Altmann Andor, 1882. Budapest, izr.
3. Artner Oszkár, 1881. Budapest, ág. h.
4. Baruch Elemér, 1882. M.-Vásárhely, izr.
5. Beck István, 1882. Budapest, izr.
6. Bellovits Imre, 1883. Budapest, unit.
7 Bruckner Károly, 1882. Budapest, ág. h.
8. Csipkay Elemér, 1881. Budapest, ág. h. t.m.
9. Deutsch Oszkár, 1883. Budapest, izr.

10. Dezső Sándor, 1882. Széchény, ág. h.
11. Einecke Antal, 1881. Budapest, ág. h. ism.
12. Glatz Eduard, 1882. Szatmár, ág. h.
13. Hencz Andor, 1881. Szolnok, ág. h.
14. Horváth Mihály, 1882. Budapest, ág. h.
15. Kammermayer Alfréd, 1882. Budapest, 

ág. h.
16. Kardeván Vilmos, 1882. Lőcse, ág. h.
17. Kéler Elemér, 1881. Budapest, ág. h.
18. Kempfner Jenő, 1882. Budapest, izr.
19. Kilényi Loránd, 1883. Budapest, ág. h.
20. Element Oszkár, 1881. Budapest, r. k.
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*21. Knyasko György, 1882. Budapest, ág. h.
22. Kohn Henrik, 1883. Bees, izr.
23. Rods Dezső, 1881. Budapest, ág. h.
24. Knppstein Imre, 1882. Siófok, izr.
25. Kornfeld Mór, 1882. Budapest, izr.
26. Kubinyi György, 1882. Bodiunitz, ág. h.
27. Kullmann Sándor, 1882 Budapest, ág. h.

t. m.
28. Ruud Árpád, 1882. Budapest, ág. h.
29. Lamm Zsigmond, 1882. Budapest, izr.
30. Lendler Imre, 1881. Makád, izr.
31. Mansfeld Géza, 1882. Budapest, ág. h.
32. Mautner Tibor, 1882. Budapest, izr.
33. Mitterdorfer Aurél, 1882. Budapest, r. k.
34. Molnár Leo, 1881. Budapest, ág. h.
35. Neumann Gyula, 1882. Budapest, ág. h.
36. Kószák Sándor, 1881. Budapest, ág. h.
37. Perl Tibor, 1882. Székesfehérvár, izr.
38. Pinkas Imre, 1882. Budapest, izr.
30. Ilőck Béla, 1882. Budapest, ág. h.
40 Rdth Ignácz, 1882. Budapest, izr.
41. Russo Marczell, 1882. Bécs, izr.
42. Saupe Gusztáv, 1882. Budapest, ág. h.
43. Scheuer Robert, 1883. Bécs, ág. h.
44. Schueider Vilmos, 1881. Budapest, ág. h.
45. Schön Jenő, 1883. Budapest, izr.
46. Schrecker Károly, 1882. Budapest, izr.
47. Schwartz Dezső, 1882. Bndapest, izr.
48. Singer Károly, 1883. Budapest, izr.
49. Sonnenschein Egon, 1882. Bécs, izr.
50. SzidarovszkyJános, 1881.Budapest,ev.ref.
51. Tézner Ernő, 1881. Bécs, izr.
52. Ullmann Sándor, 1882. Budapest, izr.
53. Ungár Aladár, 1881. Budapest, izr.
54. Waldmann Jenő, 1882. Budapest, izr.
55. Weinberger Miklós, 1882. Tápió-Györgye, 

izr.
56. Weisz Arthur, 1882. Budapest, izr.
57. Zolnay Ödön, 1882. Budapest, ág. h.
58. Zsigmondy Kálmán, 1882. Budapest, ág. h.

Évközben k im a ra d t :
59. Kammer Alfréd, 1882. Bécs, izr.
60. Siiss Henrik, 1881. Marburg, ág. h.

M agán tanu lók:
61. Czukor Kálmán. 1882. Budapest, izr.

III. OSZTÁLY.

1. Altmann István, 1881. Budapest, izr.
2. Balogh Ödön, 1881. Budapest, ág. h.
3. Bauer Béla, 1882. Budapest, izr.
4. Bodányi Béla, 1881. Bpest, ág. h. t.m . ö.d.
5. Cornides Aladár, 1880. Budapest, ág. h.
6. De Rivo Csermelyi Sándor, 1881. Budapest, 

r. k.
7. Csipkav Andor, 1880. Bpest, ág. h. t. m. ö.d.
8. Faber Antal, 1880. Budapest, ág. h.
9. Fischer Albert, 1881. Budapest, izr.

10. Fischer Ernő, 1881. Budapest, izr.
11. Forrai József, 1881. Nádudvar, izr.
12. Franki Aladár, 1881. Budapest, izr.
13. Freibauer Ede, 1881. Budapest, izr.
14. Freund Emil, 1881. Budapest, izr.
15. Friedmann Ernő, 1881. Budapest, izr.
16. Frischraann István, 1881. Budapest, izr.
17. Glaser Pál, 1881. Budapest, izr.
18. Glatz Erich, 1881. Budapest, ág. h.
19. Glock Géza, 1880. Lőcse, ág. h.
20. Göraöry Lajos, 1879. Budapest, ág. h.
21. Gradl Ferencz, 1880. Budapest, unit. 

j  22. Grosz Náthán, 1881. Petrozsény, izr.
23. Häutler Rezső, 1881. Budapest, izr.
24. Hirschfeld Jenő, 1882. Bndapest, izr.
25. Hubert Gusztáv, 1881. Budapest, izr.

) 26. Janisch Károly, 1880. Brassó, ág. h.
27. Kalledey Arthur, 1882. Budapest, izr.
28. Kanitz Emil. 18S1. Budapest, izr.
29. Kaufmann Miklós, 1881.Légrád, izr.
30. Kellner László, 1881. Budapest, izr.
31. Klein Frigyes, 1882. Budapest, izr.
32. Knuth Frigyes, 1880. Budapest, ág. h.
33. Kormos Tivadar, 1881. Győr, ág. h.

j 34. Krauth Nándor, 1881. Budapest, izr.
35. Latzkó László, 1882. Budapest, izr.
36. Matuska György, 1881. Budapest, ág. h.
37. Mauthner Alfréd, 1879. Prága, r. k.
38. Mayer Andor, 1882. Győr, ág. h. ö. d.
39. Mayer Gyula, 1881. Budapest, izr.
40. Mintz Siegfried, 1881. Budapest, izr.
41. Reichart Aladár, 1881. Budapest, r. k.
42. Telegdi Róth Lajos, 1882. Budapest, ág. h.
43. Schönfeld Győző, 1881. Budapest, izr.
44. Schreyer Endre, 1881. Budapest, izr.
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45. Schwartz Endre, 1882. Budapest izr.
46. Szirmay László, 1881. Tállya, ág. h.
47. Tomcsányi Kálmán, 1881. Ivánkafalva, 

ág. h.
48. Dray István, 1881. Budapest, ev. ref,
49. Vámossy Károly, 1882. Budapest, ev. ref.
50. Vladár Gábor, 1881. Bia, ág. h.
51. Weisz József, 1881. Budapest, izr.
52. Wittmann Ernő, 1881. Budapest, izr.
53. Wurm Hugó, 1881. Becs, izr.
54. Wünsch Ottó, 1881. München, ág. h.
55. Zolnay Jenő, 1881. Budapest, ág. h.
56. Zsigmondy Zoltán, 1881. Budapest, ág. h.

Évközben k im a ra d t :
57. Berger Béla, 1882. Alsó-Szrnye, izr.
58. Kosáry János, 1881. Szepes-Olaszi, ág. h.

M agántanuló  :
59. Nádosy István, 1880. Baranya-Szent-Lő- 

riucz ág. h.

IV. OSZTÁLY.
1. Bayer Gyula, 1879. Budapest, ág. h.
2. Becker Géza, 1880. Budapest, ág. h.
3. Beheim Imre, 1880. Budapest, ág. h.
4. Benedicty Géza, 1880. Tápió-Szele, ág. h.
5. Benkó Ödön, 1879. Bpest, ág. h. t. m. ö'. d.
6. Brandt Géza, 1880. Budapest, izr.
7. Burchard-Bélaváry Andor, 1880. Budapest, 

ág. h.
8. Chován Kálmán, 1878. Bécs, ág. h.
9. Conrád Ottó, 1880. Budapest, ev. ref.

10. Császár Ernő, 1881. Budapest, ev. ref. t .m.
11. Csordás István, 1880. Budapest, ág. h.
12. Debreczenyi István, 1880. Budapest, ev. ref.
13. Détshy Károly Frigyes, 1881. Budapest, izr.
14. Détsy István, 1880. Budapest, izr. ism.
15. Fabricius Endre, 1880. Nyitra, ág. h.
16. Falvay Kálmán, 1880.Budapest, ág.h.t.m .
17. Fischer Ernő, 1880. Budapest, izr.
18. Fischer Ödön, 1880. Budapest, ág. h.
19. Frey Ernő, 1880. Budapest, izr.
20. Fritz Zsigmond, 1879. Rácz-Almás, izr.
21. Hanusch József, 1879. Budapest, ág. h.
22. Hasenauer István, 1880. Budapest, ág. h.

23. Hieronymi Pál, 1879. Budapest, r. fr.
24. Höchel János, 1879. Budapest, ág. h.
25. Höcker Frigyes, 1878. Budapest, ág. h.
26. Kanitz Vilmos, 1880. Budapest, izr.
27. Klammer Béla, 1880. Miskolcz, izr.
28. Koós Aladár, 1880. Monor, ág. h. ö. d.
29. Kopf Miksa, 1879. Szabadka, izr.
30. Králik István, 1877. Budapest, ág. h.
31. Krausz Lajos, 1880. Siófok, izr.
32. Kullmann Vilmos, 1880. Budapest, ág. hv 

t. m.
33. Kund Andor, 1880. Budapest, ág. h.
34. Légrády György, 1880. Budapest, ág. hv
35. Lichtenberg Pál, 1881. Budapest, izr.
36. Lichtenberger Béla, 1880. Budapest, izr.
37. Mansfeld Ernő, 1880. Budapest, ág. h.
38. Mayerhöffer Jenő, 1880. Bpest, ág. h. t.m.
39. Popelka János, 1880. Budapest, r. k.
40. Posevitz Samu, 1880. Alsó-Metzenzéf, ág. hv 

I 41. Rock István, 1880. Budapest, ág. h.
42. Roller Benő, 1879. Budapest, izr.
43. Roszner Vilmos, 1880. Budapest, ág. hv
44. Sárfy József, 1879. Budapest, ág. h.
45. Schiecker Jakab, 1880. Budapest, izr.
46. Schubert Béla, 1880. Budapest, ág. h.
47. Seligmann Kolos, 1879. Berlin,ág. h. t.m .
48. Spitzer Ernő, 1880. Budapest, izr.
49. Sterk Richard, 1879. Budapest, izr.
50. Sugár Elemér, 1880. Budapest, izr.
51. Szidon Dezső, 1881. Budapest, izr.
52. Valkó Lajos, 1880. Budapest, ág. h.
53. Vetsey Géza, 1880. Budapest, ág. h.
54. Wünsch Rezső, 1879. Debersee, ág. hv
55. Zückler Bódog, 1878. Budapest, ág. hv

Évközben k im a ra d ta kr
56. Faber Fülöp, 1876. Budapest, ág. h.
57. Stósz Frigyes, 1879. Czegléd, ág. h. ismv

M agán tanu ló :
58. Németh Géza, 1878. Szegszárd, ág. h.

V. OSZTÁLY.

1. Abeles Ede, 1880. Budapest, izr.
2. Ajkay Miklós, 1880. Pápa, ág. h.
3. Balogh Pál, 1879. Budapest, ág. fa.
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4. Bálint Béla, 1879. Budapest, izr.
5. Berger Ernő, 1880. Vág-Ujhely, izr.
0. Bergl Gyula, 1879. Budapest, izr.
7. Bergl Rezső, 1880. Budapest, izr.
8. Busztin Gyula, 1879. Abony, izr.
9. Dubraviczky Imre, 1879. Tápiő-Szele, ág.h.

10. Fleischer János, 1879. Budapest, ág. h.
11. Fort Ferencz, 1879. Budapest, ág. h.
12. Freund Antal, 1880. Budapest, izr.
13. Fröhlich Károly, 1879. Budapest, ev. ref. 

t. m.
14. Halmay István, 1880. Magosfalva, r. k.
15. Hirsch Albert, 1879. Budapest, izr.
16. Hofbauer Ervin, 1879. Budapest, izr.
17. Horváth Károly, 1879. Budapest, r. k.
18. Horváth Vilmos, 1878. Kövágő-Eörs, ág.h. 

t. m. ism.
19. Kaiblinger Fiilöp, 1878. Budapest, ev. ref. 

t. m. ö. d.
20. Kanitz Henrik, 1879. Budapest, izr.
21. Kant Antal, 1875. Budapest, rőm. k. ism.
22. Kilőnyi Zoltán, 1878. Budapest, ág. h.
23. Kornfeld György, 1880. Budapest, izr.
24. Kransz Jenő, 1879. Siófok, izr.
25. Kring Jenő, 1878. Dörőcske, ág. h., t. m.
26. Kürthy Gyula, 1878. M.-Sziget, ev. ref. 

ism.
27. Langheim Pál, 1879. Budapest, izr.
28. Lehoczky Pál, 1878. Kiszács, ág. h.
29. Lehr Andor, 1879. S.-Sz.-Lörincz, ág. h. 

t. m. ö. d.
30. Lichtenberg Sándor, 1880. Budapest, izr.
31. Lung Géza, 1880. Budapest, ág. h. ö. d.
32. Mannsfeld Ottő, 1879. Budapest, ág. h.
33. Muntz Richard, 1879. Budapest, izr.
34. Nádosy István, 1878. Budapest, ág. h.
35. Nádosy Pál, 1879. B.-Szt.-Lőrinez, ág. h.
36. Neugebauer Vilmos, 1877. Budapest, izr.
37. Pick Ernő, 1879. Budapest, izr.
38. Popelka Tamás, 1878. Budapest, r. k.
39. Rosenfeld József, 1S80. Lepsény, izr.
40. Schlesinger Herbert, 1880. Budapest, izr.
41. Scholtz Oszkár, 1879. Bpest, ág. h. t. m.
42. Scholtz Tivadar, 1879. Budapest, ág. b.
43. Takács Endre, 1SS0. Budapest, r. k.
44. Vasvári Tibor, 1879. Budapest, izr.
45. Veress József, 1879. Kolozsvár, ev. ref.

46. Veress Zoltán, 1878. Kolozsvár, ev. ref. 
ism.

47. Weisz Adolf, 1878. Czabaj, izr.
48. Zsigmondy Dezső, 1879. Budapest, ág. h.

Évközben k im a r a d ta k  :
49. Berczelly Aladár, 1875. Ácsa, r. k.
50. Singer Nándor, 1876. Tata, izr.

VI. OSZTÁLY.

1. Beles Jenő, 1878. Arad, g. k.
2. Bogner Gyula, 1876. Nagyszombat, ág. h. 

t. m. ö. d.
3. Böhm Ottó, 1878. Budapest, ág. h. t.m.ö. d.
4. Braun Menyhért, 1876. Szatmár, izr. ism.
5. Császár Károly, 1879.Bpest,ev.ref.t.m ö.d.
6. Donáth Dezső, 1878. Budapest, izr.
7. Ferenczy Tibor, 1877. Budapest,ág.h.
8. Goldberger Leo, 1878. Budapest, izr.
9. Hebelt Ede, 1879. Budapest, ág.h. ö.d.

10. Huszka Gyula, 1878. Osik-Tarcsa, ág. h.
11. Imling Alfonz, 1878. Kassa, r. k.
12. Jamniczky Lajos, 1878. Budapest, r. k.
13. Karbiener Antal, 1876. Szeghegy, ág. h. 

t. m. ö. d.
14. Kardeván Károly, 1878. Lőcse, ág. h .t. m.
15. Kende Géza, 1878. Budapest, izr.
16. KirchknopfFerencz, 1878.Bpest,ág.h.ö.d.
17. Kolba Rezső, 1878. Arad, ág. h.
18. Koós Emil, 1878. Monor, ág. h.
19. Kümmerle Jenő Béla, 1876. Bpest, ev. ref.
20. Lederer Leo, 1876 Szt.-Simon, izr.
21. Légrády Otto, 1878. Budapest, ág. h.
22. Lehr József, 1877. Sár-Szt.-Lörincz, ág. h. 

t. m.
23. Lendler Sándor, 1877. Makád, izr.
24. Lillits Milutin, 1876. Budapest, g. k.
25. Mandel Elemér, 1878. Budapest, izr.
26. Melczcr Elemér, 1878. Budapest, ág. h., 

t. m.
27. Neumann Sándor, 1878. Kalnicz, izr.
28. Popella János, 1876. Budapest, ág. h.
29. Pósch Gyula, 1878. Budapest, ág. h.
30. Prossnitz Leo, 1878. Újvidék, izr.
31. Scholtz Géza, 1878. Rudapest, ág. h., t. m.
32. Szelényi Béla, 1877.Jászberény, ág. h.,t.m .
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33. Tepliczky Árpád, 1877. Liptó-üjvár, r. k.
34. Tolnay Iván, 1878. Budapest, ág. h.
35. Tomcsányi Mór, 1878. Temesvár, ág. h.
36. Weinberger Samu, 1878. Kassa, izr.
37. Weiss Gusztáv, 1878. Szolnok, r. k.
38. Weiss Konrád, 1879. Szolnok, r. k.
39. Zilzer Lajos, 1877. Budapest, izr.

M agántanu ló  :
40. Jeremiás Rudolf, 1875. Mező-Terem, izr.

VII. OSZTÁLY.

1. Alex Ernő, 1877. Budapest, ág.h.t.m .
2. Beimel Oszkár, 1877. Guta, Nógrádm., izr.
3. Berczeli Harry, 1876. Budapest, ág. h.
4. Boleman Béla, 1878. Selmeczbánya, ág. h.
5. Brechtl Frigyes, 1877. S.-Tarján, ág. h.
6. Décsei Manó, 1878. Budapest, izr.
7. Elischer Vilmos, 1877. Budapest, ág. h.
8. Fleischmann Miksa, 1877. Mélykút, Bácsm. 

izr.
9. Gerde Ödön, 1877. Budapest, izr.

10. Gomperz Fúlöp, 1875. Budapest, izr.
11. Grossmann Gusztáv, 1878. Budapest, ev. 

ref., ö. d.
12. Hertzka Róbert, 1878. Budapest, izr.
13. Ittzés Zsigmond, 1876. Csepreg, ág. h.
14. Koch Vilmos, 1875, Nagy-Dorog (Tolna m.), 

ág. h., t. in., ö. d.
15. Konkoly Thege Sándor, 1876. Komárom, 

ev. ref.
16. Kovács Jenő, 1877. Budapest, izr.
17. Mannheimer Olivér, 1878. Kecskemét, r. k.
18. Már Zoltán, 1876. Dános, ev. ref.
19. Mautner Dezső, 1877. Budapest, izr.
20. Mázuk Kálmán, 1877. Gyöngyös, r. k.
21. Mekler Oszkár, 1877. Budapest, izr.
22. Müller Viktor, 1877. Becs, izr.
23. Obál Ferencz, 1876. Budapest, ág. h.
24. Obál Géza, 1877. Budapest, ág. h.
25. Róth Aurél, 1876. Sz.-Fehérvár, ág. h.
26. Schlesinger Jakab, 1876. Gyöngyös, izr.
27. Sehöffer Ervin, 1877. Budapest, izr.
28. Schöller Károly, 1877. Sopron, r. k.
39. Segesváry Ferencz, 1877.Budapest, ev.ref. 
30. Seiler Adolf, 1876. Gyöngyös, izr.

31. Szente Lajos, 1876. Kisbér, izr.
32. Stojanovits Péter, 1877. Budapest, g, k.
33. Urbányi Henrik, 1877. Budapest, ág. h., 

t. m., ö. d.
34. Vidor Alfréd, 1876. Budapest, izr.
35. Weinberger Géza, 1878. Galgócz, izr.
36. Weisz Gyula, 1876. Budapest, izr.

Évközben k im a r a d t:
37. Szönyi Ernő, 1877. Budapest, ág. h.,t.m.j-

M agántanu lók  :
38. Gasparetz Géza, 1876. Budapest, r. k.

VIII. OSZTÁLY.
1. Bálint Ármin, 1875. Budapest, izr.
2. Fleischmann Lajos, 1875. Assa-Kiirth, izr.
3. Frank Jenő, 1873. Tisza-Füred, izr. ism.
4. Frivaldszky Zoltán, 1877. Budapest, r. k.
5. Galle Elek, 1875. Kalocsa, ág. h.
6. Glaser Károly, 1876. Perbete, izr.
7. Greszler Jenő, 1876. Budapest, ág. h.
8. Hollerung Richard, 1876. Bécs, ág. h.
9. Kandó Gyula., 1877. Budapest, ev. ref.

10. Madarász Győző, 1876. Budapest, ág. h.
11. Nádosy Gábor, 1877. Budapest, ág. h.
12. Niamessny Pál, 1877. Rékas, gör. kel.
13. Oszvald Lajos, 1876. Budapest, ág. h.
14. Reisner Béla, 1877. Gyula-Varsánd, izr.
15. Schütz Aladár, 1876. Budapest, izr.
16. Spitzer József, 1875. Budapest, izr.
17. Szönyi Géza, 1876. Budapest, ág. h. t. m. 

ö. d.
18. Sztehlo Bertalan, 1876. Felső-Kubin, ág. h. 

i 19. Weber Rezső, 1876. Budapest, ág. h. t. m.
ö. d.

20. Zimmermann Lajos, 1876. Budapest, ág.h.
21. Zückler Ármin, 1876. Budapest, ág. h.

Évközben k im a r a d t:
22. Wilheim Ernő, 1875. Lengyel-Tóti, izr.

M a g á n ta n u ló k :
23. Danes Béla, 1873. T.-Sz.-Miklós, ág. h.ism.
24. ifj. Vigyázó Sándor, 1876. Budapest, r. k.
25. Zimmermann Ágost, 1875. Moór, ág. h.



TANSZEREK.

I. KÖNYVTÁR.

Az 1893/94-iki évben a fő gymnasium könyvtárának szaporodása 
:a következő volt:

A) Vétel ú tjá n  meg szerezte ttek :

I. Folyóiratok.
1. Evangélikus Egyház és Iskola, szerk. Trsztyénszky Ferencz.
2. Protestáns Egyházi és Iskolai Lap, szerk. Szőts Farkas.
3. Budapesti Szemle, szerk. Gyulai Pál.
4. Irodalomtörténeti Közlemények, szerk. Szilády Áron, Akadémia.
5. Nyelvtudományi Közlemények, szerk. Simonyi Zsigmond, Akadémia.
6. Egyetemes Philologiai Közlöny, szerk. Németliy Géza és Petz Gedeon.
7. Magyar Nyelvőr, szerk. Szarvas Gábor.
8. Archeológiái Értesítő, szerk. Hampel József, Akadémia.
9. Századok, szerk. Szilágyi Sándor, Történelmi-Társulat.

10. Mathematikai és Természettudományi Értesítő, szerk. König Gyula,
Akadémia.

11. Akadémiai Értesítő, szerk. Szily Kálmán, Akadémia.
12. Hivatalos Közlöny, szerk. Vallás- és Közoktatásügyi Ministerium,

Budapest, Lampel R.
13. Revue des deux Mondes, Paris.
14. Deutsche Rundschau, szerk. liodenberg Gyula, Berlin, Paetel.
15. Literarisches Centralblatt, szerk. Zarncke Fr., Lipcse, Avenarius.
16. Neue Jahrbücher für Philologie und Paedagogik, szerk. dr. Fleck

eisen A. és dr. Richter R., Lipcse, Teubner.
17. Zeitschrift für das Gymnasialwesen, szerk. Müller, H. J., Berlin,

Weidmann.
18. Zeitschrift für die österreichischen Gymnasien, szerk. Hartei V. és

Schenkl K.
19. Philosophische Monatshefte, szerk. dr. Natorp T., Lipcse, Koscliny.
20. Philosophische Studien, szerk. Wundt V., Lipcse, Engelmann.
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21. Zeitschrift für mathematischen und naturwissenschaftlichen Unter
richt, szerk. Hoffmann J. C. V., Lipcse, Teubner.

22. Electrotechnisches Echo, szerk. Dr. Krieg M., Magdeburg.
23. Zeitschrift für den physikalischen und chemischen Unienicht, szerk.

Dr. Poske F., Berlin, Springer.

2. Tudom ányos müvek.

1. Török történetírók. Fordította és jegyzetekkel kisérte Tkury József.
(Török-magyarkori történeti emlékek, n . oszt. írók). I. K. Buda
pest, Akadémia, 1893.

2. Erdélyi Országgyűlési Emlékek történelmi bevezetésekkel. A M. T. A.
Történelmi Bizottsága megbizásából szerk. Szilágyi Sándor.
16. K. Budapest, Akadémia, 1893.

3. Karl Brugmann und Berthold Delbrück. Grundriss der vergleichen
den Grammatik der indogerm. Sprachen. HI. Band 1. Theil 
v. B. Delbrück. Strassburg, K. J. Trübner.

4. Karl Brugmann. Grundriss der vergl. Grammatik der indogerm.
Sprachen. Indices (Wort-, Sach- und Autorenindex). Strassburg,. 
K. J. Trübner, 1893.

5. Jahresbericht über das höhere Schulwesen. Herausgegeben v. Conrad
Betwisch. VII. Jahrgang 1892. B. Gaertners Verlagsbuchhand
lung. Berlin, 1893.

6. H. J. Müller. Zeitschrift für das Gymnasialwesen. Generalregister
zum 1—40. Jahrgang. Berlin, Weidmann, 1893.

7. Kossuth Lajos iratai. Történelmi tanulmány. 4-ik kötet. Sajtó alá
rendezte Helfy Ignácz. Budapest, Athenaeum, 1894.

8. Gr. Andrássy Gyula beszédei. Kiadta Lederer Béla. I. k. Budapest,
Fran kiin -Tár sulat, 1891. H. k. 1893.

9. Magyar Történeti Életrajzok. A M. T. A. megbizásából szerkeszti
Szilágyi Sándor. IV. évf. kiadja Méhner Vilmos 1888. V. évf. 
(szerk. kiadó ugyanazok) 1889.

10. Kisfaludi Kisfaludy Sándor minden munkái. Kiadja Angyal Dávid.
4-ik kiadás. Budapest, Franklin-Társulat, 1892. I—VIII. k.

11. Petőfi Sándor Összes Müvei. Első végleges teljes kiadás Jókai
Mór előszavával, Havas Adolf irodalmi jegyzeteivel. Budapest, 
Athenaeum, 1892. I—III. k.

12. A honfoglalás története, írta Borovszky Samu. Budapest, Franklin-
Társulat, 1894.

13. A Pallas Nagy Lexikonja. Az összes ismeretek enciklopédiája
16. k.-ben. Budapest, Pallas irodalmi és nyomdai részvény
társulat I.—IV. k. 1893.
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14 .A  magyar nemzet története az árpádházi királyok alatt, írta Pauler 
Gyula, 1893. Akadémia.

15. Művészet és természet, írta Clierbuliez Y. ford. Geöcze Sarolta. Buda
pest, 1893. Akadémia.

16. Mátyás Király Levelei. Külügyi osztály I. k. 1458—1479. AM. T. A.
tört. bizottságának megbízásából közzéteszi Fraknói Vilmos. 
Budapest, Akadémia, 1893.

17. A magyarországi népoktatásügy szervezete és közigazgatása. Szer
kesztették : Lévay Ferencz, Dr. Morlin Emil, Szuppán Vilmos. 
I. k. Kisdedóvás és népoktatás. (Elemi-, felső nép- és polgári 
iskolák.) Budapest, Eggenberger, 1893.

18. Synopsis der höheren Mathematik von Johann G. Hagen, S. J.
1. Band. Arithmetische und algebraische Analyse. Berlin, Verlag 
v. Felix L. Dames, 1891.

19. Magyar Tudományos Akadémiai Almanach 4894-re, kiadja a
M. Tudományos Akadémia, 1894.

20. Hühners Geogr.-Statistische Tabellen. Herausgegeben von Prof. Fr.
v. Juraschek. Frankfurt, a. d. M. Heinrich Keller. Ausgabe 1893.

21. Handbuch der klass. Alterthums-Wissenschaft. Herausgegeben von
Iwan v. Müller. XVIII. Halbband. München, 1893. C. H. 
Beck’sclie Verlags-Buchhandlung.

22. Geschichte des antiken Kommunismus und Socialismus von Dr. B.
Pölilmann. I. Band. München, 1893. Beck’sclie Verlag.

23. A régi Róma a legújabb ásatások világában. írta Lanciani Rudolf,
ford. Lubóczi Zs. Budapest, Akadémia, 1894.

24. Magyar 'Történelmi Emlékek. II. osztály (írók). 33-ik kötet. Buda
pest, Akadémia, 1894.

25. Bibliotheca Zrinyiana. Ilié Bibliothek des Dichters Nicolaus Zrínyi.
Wien, 1893. Verlag v. S. Kende.

26. Kossuth és kora. írta Hentaller Lajos. Budapest, Athenaeum, 1894.
27. Jahrbuch der Naturwissenschaften 4893—94. Neuester Jalirg. v.

Dr. Max Wiedermann. Freiburg im Breisgau, 1894. Herder’sclie 
V erlagsliandlung.

28. An introduction to the principles of Morals and Legislation by
Jeremy Bentham. Oxford, 1879.

29. Magyar történeti életrajzok. A M. T. A. történelmi bizottságának
segélyezésével kiadja a Magyar Történelmi Társulat. IX. évf. 
2., 3., 4., 5. f.; X. évf. 1., 2.! 3. f.

30. Ausführliches Lexikon der griech. und rörn. Mythologie. Herausge
geben von W. H. Roscher. 25—28. Lief. Leipzig, Teubner.

31. Az osztrák-magyar monarchia írásban és képben, kiadja a m. kir.
államnyomda. Budapest, Révai testvérek bizománya. 180—201. f.
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32. Encyclopaedic der Naturwissenschaften. Erste Abtheilung 68. L. ;
II. Abtk. 76—82. L .; III. Abtli. 16—20. L. Breslau, Trewendt.

33. Unser Wissen von der Erde. Allgemeine und specielle Erdkunde.
Herausg. von Alfred Kirchkoff. 167—169. Lief. Prag, Tempsky.

34. Magyar Tájszótár. A M. T. A. megbízásából szerkesztette Szinnyei
József. I. k. 1—4. f. Budapest, Hornyánszky kiadása.

35. Értekezések a mathematikai tudományok köréből, szerk. Szabó
József. XV. k. 3. sz. Budapest, Akadémia, 1893.

36. Értekezések a társadalmi tudományok köréből, szerk. Pauer Imre.
XI. k. 7., 8. sz. Budapest, 1894. Akadémia.

37. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből, szerk. Gyulai Pál.
XVI. k. 3., 4. sz. Budapest, Akadémia, 1894.

38. Értekezések a történeti tudományok köréből, szerk. Pauer Imre.
XV. k. 11., 12. sz.; XVI. 1., 2. sz.

39. Értekezések a természettudományok köréből, szerk. Szabó József,
XXIII. k. 1—6. sz. Budapest, 1894. Akadémia.

40. A Magyar Tudományos Akadémia elhunyt tagjai fölött tartott
emlékbeszédek, szerk. a főtitkár. VII. k. 8—10. sz.; VIII. k.
1—3. sz. Budapest, Akadémia, 1893/94.

41. Mathematikai és természettudományi közlemények, szerk. Dr. Len
gyel Béla. XXV. k. 4., 5. sz. Budapest, Akadémia, 1894.

42. A schlügli magyar szójegyzék, a 15. sz. első negyedéből. Az eredeti
kéziratból közzétette Szamota István. Budapest, Akadémia, 1894.

B) A já n d ék  ú tján  ju to t t  a  kön yv tá r b irtokába :

1. A Nagymélt. vallás- és közokt. m. kir. ministeriumtól: 
Néptanítók Lapja, szerk. Gyertyánffy István. Budapest, vallás- és közokt.

m. kir ministerium, 1893/94.
2. Tek. Zsigmondy Pál úr örököseitől:

A magyarországi «Kárpát-Egyesület» évkönyvei, és pedig: 1881—83.
évf. egész példányokban ; 84. évf.-ból a 2., 3., 4. füzet; 85—87. 
évf. egész p.-ban; 88—92. évf. egész p.-ban. A 90., 91. év
folyamok kettős példányokban vannak meg.

3. Méltóságos és Főtisztelendő Dr. Dankó József, czimzetes püs
pök, pozsonyi prépost úrtól:

Vetus Hymnarium Ecclesiasticum Hungáriáé, cura et impensis Josepki 
Dankó, Praepositi S. Martini de Posonio. Budapestini A. 1). 
MDCCCXCin. In sedibus Franklinianis.
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II. PHYSIK AI SZERTÁR.

A phys. szertár számára beszereztetett: 1 db. Pascal-féle készülék ; 
egy kettős vizipuska minta; födő az elektrophorhoz; eszköz a felfelé 
irányult nyomás bemutatására. — Egy Naudet-féle aneroid magasság- 
mérésre. Az eszközök ára 78 frt 27 kr.

Hl. TERMÉSZETRAJZI SZERTÁR.

Ajándékok: Dr. Roszner Aladár úrtól: Arichylostoma duodenale, 
Taenia mediocanellata, Taenia solium egy-egy példánya spiritusban; 
Macher Ernő úrtól egy szivacstelep; Goldberger Leo VI. osztálybeli 
tanulótól: egy emberkoponya ; Kellner László III. osztálybeli tanulótól: 
egy kidolgozott Óriáskígyóból-.

Megrendeltetett több Brendel-féle virágminta a meglevő gyűjtemény 
kiegészítéséül, úgy szintén az ember belső szerveit feltüntető anatómiai 
praeparatumok.



EGYLETEK.

I. Az Arany János - Ónképző - Kör az idén Lehr Albert tanár 
vezetése alatt állott. A kör tisztviselői voltak: Zimmermann Lajos első
titkár, Kandó Gyula és Szőnyi Géza másodtitkárok. Zückler Ármin 
pénztáros, Madarász Viktor ellenőr és ifj. Weber Rezső főkönyvtáros, 
valamennyien VIII. oszt. tanulók. A tagok száma 100 volt.

A kör az idén az október hó 14-én tartott alakuló ülésén kívül 
15 rendes ülést tartott, melyek tárgyát 12 mű és 46 szavalat képezte. 
Részt vett a kör egy alkalmi ódával a főgymnázium által Jókai Mór fél
százados írói működése alkalmából tartott Jókai-ünnep élyen és szintúgy 
az intézet által ünnepelt Március 15-iki Szabadság-Ünnepélyen is. Ezeken 
kívül megünnepelte Katona József születése százados évfordulóját, mely 
emlékünnepélyen egy alkalmi értekezés felolvasásán kívül «Bánkbán» 
két részlete került szavalásra. A kör idei működését az «Arany János»- 
ünnepélylyel fejezte be. A márczius 15-iki Szabadság-Ünnepély alkal
mából egy ódára s Petőfi «Nemzeti dal»-ának elszavalására tűzetett ki 
pályadíj. Az előbbit (1 arany) Szente Lajos (VII. oszt. tan.) és Kovács 
Jenő (VII. oszt. tan.), utóbbit Stehló Bertalan (VIII. oszt. tan) és Már 
Zoltán (VII. oszt. tan.) között osztották meg. Az Arany-Emlékünnepélyre 
szintúgy pályázat volt kihirdetve, melyen Zimmermann Lajos értekezé
sével nyert 1 aranyat, az alkalmi ódára kitűzött aranyat pedig Fleischmann 
Miksa (VH. oszt. tan.), Kovács Jenő (VII. oszt. tan.) és Szente Lajos 
(VII. oszt. tan.) között osztották meg. Az ugyanezen ünnepélyre hirdetett 
versenyszavalat pályadíjait Fleischmann Miksa (VII. oszt. tan.) és Koch 
Vilmos (VII. oszt. tan.) nyerték el. A júniusi pályázat eredménye az év
záró ünnepélyen lesz kihirdetve.

A kör tulajdonát képező könyvtár ez idő szerint 850 kötet és füzet
ből áll.

A kör alaptőkéje 3 db. magy. földhitelintézeti 4V2 százalékos, egyen
ként 100 frtos záloglevélben van elhelyezve. A kör idei bevétele : 202 frt 
65 kr.; kiadása : 38 frt 35 k r.; maradék 164 frt 30 kr.

II. A főgymnasiumi segélyző-egyesülel a lefolyt évben Dr. Petz 
Gedeon tanár elnöklete alatt működött. Tagjainak száma az I. a. ősz-
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tályban: 30, I. b .: 32, II .: 50, HL : 44, IV.: 43, V.: 51, VI.: 39, VII. : 32, 
V ili.: 21 ; összesen : 342. Ifjúsági elnök volt Zimmermann Lajos VIII. o. 
t., föpénztárnok Kandó Gyula VIII. o. t., főellenőr Nádosy Gábor VIII. o. 
t., főjegyző Szőnyi Géza VIII. o. t., aljegyző Elischer Vilmos VII. o. t. 
Osztálypénztárnokok és választmányi tagok voltak a VIII. osztályban: 
Spitzer József; VII. o.-ban Alex Ernő, Grossmann Gusztáv és Szőnyi 
Ernő; VI. o.-ban Böhm Ottó, Iiirchknopf Ferencz, Lillits Milutin, 
Melczer Elemér; V. o.-ban Lehr Andor, Lichtenberg Sándor, Schlesinger 
Herbert, Takács Endre ; IV. o.-ban Benkó Ödön, Koós Aladár ; HL o.: 
Csermelyi Sándor, Glatz Erich; II. o.-ban Mitterdorfer Aurél, Mautner 
Tibor ; I. a o.-ban Böngérfi Géza, Kéler Tibor ; I. b o.-ban Kern Tibor 
és Vetsey Aladár. — Az egyesület bevételei: a múlt évről maradt vagyon 
4726 frt 71 kr., tagsági illetékek 362 frt 49 kr., kamatok és szelvények 
183 frt 97 kr., a Pesti első hazai takarékpénztár adománya 100 frt, a 
fővárosi egyesült takarékpénztár adománya 50 frt, az Orsz. központi 
takarékpénztár adománya 25 frt; — az összes bevétel 5448 frt 17 kr. 
Kiadások: beiratási díjak és tandíjak 207 frt; vizsgadíj 10 frt, füzetekre 
43 frt 56 kr., könyvekre és bekötésükre 205 frt 80 kr., karácsonyi aján
dék czimén 35 frt, ösztöndíjakra 50 frt, különfélék 13 frt 11 kr.; •— az 
összes kiadás 564 frt 47 kr. Az egyesület tiszta vagyona jelenleg magyar 
koronajáradékban 3250 fr t; földhitelintézeti záloglevélben 1000 frt, a 
takarékpénztárban 633 frt 70 kr.; összesen 4883 frt 70 kr. Az ez évi 
tőkeszaporodás 156 frt 99 kr.

III. A fögymnasium dal- és zene egyesületét a lefolyt iskolai évben 
is Rátz László tanár vezette. Tisztviselői voltak : Kandó Gyula (VIII) 
elnök, Reisner Béla (VIII) jegyző, Weber Rezső (VIII) főpénztáros, 
Nádosy Gábor (VHI) ellenőr, Alex Ernő (VII) aljegyző és Elischer Vilmos 
(VII) pénztáros. A tagok száma 138. Az ének- és zene-kari próbákat a 
tanév kezdetén Szőnyi Tódor énektanár, deczember havától kezdve 
Erődi Ernő tanár úr vezette. Az egyesület január 6-án a Jókai ünnepen, 
a márczius 15-iki ünnepen és április 28-án a vigadóban megtartott ifjú
sági monstre hangversenyen működött közre. Márczius 3-án a fögymna
sium dísztermében jótékonyczélú hangversenyt rendezett, melynek mű
sora a következő volt: Gluck, Ima (előadta az énekkar, harmoniumon 
kísérte Kanitz H. V. o t.); Bériot, VH. Hegedűverseny (előadta Mekler 
Oszkár VH. o. t., zongorán kisérte Müller Viktor VII. o. t.); Erődi Ernő, 
Magyar népdalok (előadta a zenekar); Arany János, A képmutogató (sza
valta Már Zoltán VII. o. t.); Rubinstein, Tarantella (előadta zongorán 
Vidor Alfréd VII. o. t.); Magyar népdalok (előadta az énekkar); Mendels
sohn, Hegedűverseny I. rósz (előadta Stojanovits Péter VH. o. t.); Erődi 
Ernő, Szülőföldem (előadta az ének- és zene-kar); Arany János, Toborzó 
(előadta az énekkar). A hangverseny tiszta jövedelme 193 frt 71 kr. volt,

4Értesítő 1893—1894. évről.
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mely összegből az egyesület 120 irtot a tanári árvapénztár javára ado
mányozott, a többit pedig alaptőkéjének gyarapítására fordította. Fölül - 
fizetések a következő hölgyektől és uraktól folytak be: Králik Lajos 
10 frt 50 kr., Liedemann Károly 6 frt, Burchard-Bélaváry Konrád 4 frt, 
Busback Péter 3 frt, Knutli Károly 3 frt, Páris V. 3 frt, N. N. 3 frt, 
Erődi Béla 2 frt, Kubinyi Ágost 2 frt, Schrantz János 2 frt, Schreyer 
Jenő 2 frt, N. N. 2 frt, Axmann Á.-né 1 frt 50 kr., Bereczky Sándor 1 frt, 
Győry Elek 1 frt, Kiár Fülöp 1 frt, Eliscker Gyula 1 frt, Glück Frigyes 
1 frt, Weisz F. 1 frt, Mansfeld Pál 1 frt, Kornfeld Zsigmond 1 frt, Kiss 
Albert 1 frt, Fraunlioífer Lajos 1 frt, P. G. 1 frt, G. I. 1 frt, N. N. 1 frt,
N. N. 1 frt, Hirsch A. 70 kr. Összesen 58 frt 70 kr. Chmel J. és fia czég a 
zongorát, Sekunda V. József a czimbalmot, a gáztársulat a világítást 
engedte át díjtalanul és végre Gregersen Guldbrandt úr a saját költségén 
állíttatta fel a pódiumot. Mindezen nemeslelkű adományokért e helyen 
is legőszintébb köszönetünket fejezzük ki.

A könyvtár számára a Harrach József által szerkesztett Magyar 
Arionból 96 kötetet vett az egyesület, s ezzel az énektanítás sikerét lé
nyegesen előmozdította.

Az ez idei bevétel volt 946 frt 88 kr., a kiadás 694 frt 12 kr., s így maradt 
252 frt 76 kr. Ezen összeget a múlt évi vagyonhoz (894 frt 29 kr.) csatolva, 
az egyesületnek jelenlegi vagyona 1147 frt 5 kr., mely összegből 1000 frt 
4%-os magyar királyi koronajáradékban, 100 frt egy Tisza szabályozási 
és szegedi nyeremény-kölcsönben és végre 47 frt 5 kr. takarékpénztár
ban van elhelyezve.

IV. Az ifjúsági könyvtár, a melyet ez évben is Dr. Tóth Kálmán 
tanár vezetett, állt 1894 junius végén 687 kötetből; szaporodás a múlt 
évihez képest 61 kötet. Ez utóbbi összeghez könyvek adományozásával 
járultak: a tanári kar, továbbá Böngérfi János szék- és fővárosi tanító 
úr, s Adler Ferencz, Forrai Gyula, Goldberger Sándor, Gombos Béla, 
Góbi Imre, Nagy Sándor, Perlesz Dezső I. a), Klein Béla I. b), Kormos 
Tivadar III., Zückler Bódog IV. gymn. oszt. tanulók. A nagytiszteletű 
presbyterium 36 frt 80 krt adományozott elrongyolódott könyveknek 
javítására és újakkal való kicserélésére, s ezenfelül 26 frtot a könyvtári 
katalógus kinyomatására. Könyvet kivett 1590 tanuló. A könyvtár körül 
egész éven át segédkeztek: Benkó Ödön, Falvay Kálmán, Boszner Vil
mos, Spitzer Ernő IV. gymn. oszt. tanulók.
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Kossuth Lajos szobrára a következők adakoztak.

1. A tanári te s tü le t.............................................. - 50 í r t— kr.
2. Az egyes osztályokban lefolyt gyűjtésből bejött 2 19 « 86 « 
Ítészt vettek ebben a következők :

I-ső  a) osz tá ly .

Goldberger Sándor.. 2 frt — kr. 15 Löwy Gáza . . .  . . .  — frt 50 kr.
Böngórfi Géza . . . 2 « — <( Gombos Béla .... 1 « — ((
Engel Róbert i « 50 « Kéler Tibor . . 1 « — «
Kornfeld Tál — (( 50 « H olicser E rnő 1 « — «

5 Bródy Dani . . .  . . . i A — « Gerde O szkár... . . .  1 « — «
B lau Lóránt. . — « 50 « 20 L am otte E rnő . . .  — « 50 ((
Markó Jenő . . .  . . . i « — « Adler Ferencz _ _ 1 « — «
L am m  Dezső . . . i « — « Telegdy R oth Jenő — « 50 <(
K rám er Jenő. . .  . . . — « 50 « Nagy S ándor._. . . .  1 « — «

10 Perlesz Dezső . . . — « 50 « Tettey E m il . . .  — « 40 «
Kalnoki Lajos . . i « _ « 25 Koos Zoltán . . . .  — « 30 «
Szontagh Pál — « 50 « Góbi Im re . . .  . . .  — « 50 «
M itterdorfer O ttó . . . — « 20 « M arkovits Rezső — « 10 <(
Veszprémi K álm án — (( 10 (( Erdélyi P á l . . . . . .  — « 50 «

összesen.. .  21 frt 60 kr.

I -8Ő 1>) o s z tá ly .

G erlai Károly . . . i frt — kr. L uttenberger Já n o s . 1 frt — kr.
W erkner Lajos . i « — « Rusznyák István . — « 20 «
B enárd Jenő Vilmos i (( — <( 15 Stiegler L ajos.. __ 1 « — «
Vetsey Aladár _ — « 75 « Bergl Gusztáv . . .  — « 50 «

5 Grosz Felix. . . . — « 30 « M ann Mór . . . .  — « 50 «
Bendl István _ . . . . — « 20 « W ottitz Béla — « 50 «
Zsigmondy Mihály i <( — « B rust Jenő . . .  . . .  — « 50 fi
Kern Tibor . . .  . . . i « — 20 Grosz Ferencz . . .  — « 20 «
Mandl István . . . — « 30 (( G uttm ann Tibor . . .  — « 30 «

10 Somogyi Lajos. _ _ — « 10 « Kovácsy János . — « 45 fi
H erzl Antal _ . . . — « 50 « Preisz K ároly _ . . .  — « 10 «
Szalay Lajos . . . . — « 20 (( Lenk Gusztáv — « 25 fi

összesen... 12 frt 85 kr-

II . o s z tá ly .

Russo Marczel _ i frt — kr. M itterdorfer A uré l... 1 frt — kr.
U llm ann Andor _ i « — « Schwartz Jenő . . .  — « 50 fl
Kornfeld Mór _ — « 50 « Scheuer R óbert . . — « 50 fi
Glatz Ede . . . — « 50 « 10 Singer K ároly . . .  1 (I — fi

5 H encz Andor i « — « D eutsch Oszkár . . .  1 « — «

Tezner Ernő i <( — « Mansfeld Géza 1 (( — fl
4*
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L am m  Zsigm ond . . . 1 frt — kr. Zsigm ondy K álm án 1 fr t •—• kr.
Noszák Sándor . . . —  « 50 « Koós Dezső _ __ 1 « --- «

15 N eum ann G yula . . . 1 « — « M olnár L e o __ __ 1 « —  «
Kéler E lem ér . . . 1 « •— « K ohn H enrik  . . . —  « 20 «
Beek István  . . .  . . . —  < 50 « 25 Schrecker Károly _. — « 50 «
Kund Á rpád. . . . — « 50 « W eisz A rthur . . . —  « 40 «
Pinkas I m r e . . .  . . . —  « 50 « Rock B éla. . . .  . . . 1 « — «

20 H orváth  M ihály .. —  « 50 « Szidarofszky János —  « 50 «
összesen.... 21 frt 10 kr.

i n . o s z tá ly .

Schwartz Endre 2 fr t — kr, L atzkó László _ 1 frt — kr.
K aufm ann Miklós —  « 50 « Schreyer E nd re ... 1 « --- «
Tomesányi K álm án. — « 50 « G öm öry Lajos — « 50 «
Schönfeld G yőző. . . 1 « — « T. R óth Lajos . . . —  « 50 «

5 Zsigmondy Z o ltán .. —  « 50 « 20 W eisz József . _ — « 50 «
Mintz Siegfried . . . —  « 50 « F orra i József . . . 1 « --- ((
Bauer Béla . . .  . . . 1 « — « K lein Frigyes __ . . . 1 « --- ((
Faber A ntal —  (( 50 « F ran k i A ladár . . . —  « 50 «
M atuska György . . . 1 (( --- (( F reibauer Ede _ . . . — (i 40 «

10 Vámossy K áro ly .. 1 « ---  « 25 K ellner László . . . 1 « --- «
Szirmay László 1 « — « A ltm ann István  . . . 1 « --- «
K rauth  N ándor . . . 1 « —  « Cserm elyi Sándor 1 « --- «
Glatz E rich  . . .  . . . 2 « — « Cornides A ladár... — « 50 «
Freund Em il 1 « --- « B odányi Béla —  « 30 «

15 Frischm ann Is tv á n . 1 « --- « 30 Többen . . .  . . . — « 30 «
összesen. __ 25 frt — kr.

IV . o s z tá ly .

Hőchel János _ 1 frt — kr. Posevitz Sámuel . . . 1 frt — kr
Benedicty G éza. . . 1 « --- « K rausz Lajos — « 50 «
Baj er Gyula . . . 1 « --- « L iohtenberg Pál . . . 1 (( --- «
Chován K álm án __ 1 « --- « 20 Roszner V ilm os... 1 « --- «

5 K lam m er B éla. . . . 1 « --- « H őckér Frigyes . . . — « 50 «
Mansfeld E rnő . . . 1 « --- « Vetsey Géza 2 « — «
Sterk R ichard 1 « --- « B rand t G éza . . .  . . . 1 « — «
Schubert Béla . . . 1 « 10 « Légrády György.. 1 « 20 «
Zückler Bódog — « 50 « 25 F ischer Ö dön .. . . . --- « 11 ((

10 Benkó Ödön. 1 « — « Rock István  _ . . . 1 « --- «
Kopf Miksa . . .  . . . 1 « — « K rálik  I s tv á n .. — « 50 «
W alkó Lajos 1 « — « W ünch Rezső — — « 50 «
H asenauer Is tv án . _. — « 40 « Beheim  Im re 1 « —  «
Koós A ladár. —. 1 « — « 30 Sárii József . . .  . . . — « 50 «

15 H ieronym i Pál 1 « — « HaBenauer István — « 60 «
Fischer E rnő . . . 1 « — « K und A ndor. . .  . . . — « 50 «



53

B urchard Bélaváry A. 2 fr t — kr. Licliteuberger Béla. 1 frt — kr.
Spitzer E rn ő .... . . . 1 « --- « Falvay Kálmán _ 1 « --- «
Császár E rnő . . — « 50 « W alkó Lajos gyűjtése kisebb
legifj. Fabricius End. 1 « — « összegekből 4 « 50 «

összesen™ 38 fr t 91 kr.

V . o s z tá ly .

Weisz Adolf . . . . —  fr t 50 kr. Kornfeld György _ _ 1 fr t — kr.
K ring Je n ő . . . . — « 50 (i L ehr Andor _ _. 1 « --- ((
Neugebauer Vilmos 1 « —  « 20 H ofbauer Ervin . . . 1 « —  «
Mannsfeld Ottó Pál 2 « — « H orváth  K ároly. . . 1 « --- «
Münz Bichard . __ — « 50 « K ürthy Gyula —  « 50 «
ifj. Takács Endre 1 « —  « Pick Ernő . . .  . . . —  « 50 «
Balogh Pál . . . . . 1 « —  « Vasvári Tibor . _. 1 « — «
B álin t B é la ... . . . 2 « — « 25 Langheim  Pál István 1 « — «
Abeles Ede . . .  . . . 1 (( --- « N. N .......................... i » — #
Schlesinger H erbert 2 « — « Nádosy P ál.. . . . 1 « — «
Veress József. ... . . . 1 « — « Lichtenberg S. 1 « —  «
H irsch Albert . . . i « — « X. Y. - .................. —  « 50 «
Berger Ernő . . .  . . . i » — « 30 F o rt Ferencz __ . . . —  « 50 «
D ubravitzky Im re —  « 50 « H orváth  Vilmos.. 1 « --- ((
Scholz Oszkár — « 50 « Scholtz Tivadar . . . 1 « --- «
K aut A n t a l . . . — « 50 « Nádosy István . . . 1 « --- «
F reund A n ta l.. . . . 1 « --- « Popelka Tamás . . 1 « --- «

összesen.__ 32 fr t — kr.

V I . o s z tá ly .
Tomcsányi Mór . . . — fr t 50 kr. 20 Zilzer Lajos . . .  . . . — fr t 50 kr.
Bogner G yula . . . — « 50 « Légrády Ottó . . . 1 (( --- «l
Weisz Gusztáv. . . . — . 50 . Im ling Alfons —  « 50 «
Weisz Konrád . . . —  « 50 « Jam niczky Lajos . 1 « --- «
Prossnitz Leo. 1 « --- « H ebelt Ede . . .  . . . —  « 50 «
L illits M ilutin . . . —  « 50 « 25 N eum ann Sándor —  « 30 «
D onáth D ezső. . . . — « 50 « L endler Sándor __ —  « 50 «
L ehr József _ . . . — « 50 « Karbiener A n ta l.. —  « 20 «
Koós E m il . . . — « 50 « Szelényi B éla ... . . . —  « 50 «
Kolba Kezső. . . . 1 « — « Popella János . . . —  « 50 «
H uszka Gyula . . — « 50 « 30 Császár Károly —  « 50 «
Kirchknopf Ferencz 2 « — « Melczer E lem ér... —  « 50 «
Böhm Ottó . . .  . . . 1 « --- « Kende Géza . . .  __ —  « 50 «
Mandel E lem ér .. —  « 50 « Goldberger L e o . . . 1 <( --- «
Pósch G yu la ............ 1 « --- « Beles Jenő . . .  . . . —  « 30 «
Tolnay Iván 1 H --- « 35 Tepliczky Árpád.. —  « 50 «
Kardeván Károly — « 50 « Scholtz Géza . . .  ._ —  « 50 «
Ferenczy T ib o r... — « 50 « W einberger Samu — « 30 «
K ümmerle Jenő . . . — « 20 « Lederer Leo . . . — « 20 «

összesen 23 f r t — kr.
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V II. o s z tá ly .

M annheim er O livér 1 ír t  . . . kr. H ertzka B obért . . . 1 ír t — kr.
Fleischm ann M iksa, — « 50 « 20 Mázuk K á lm án ... --- « 30 «
Breehtl Frigyes — « 50 « M autner Dezső --- « 50 «
Konkoly Thege Sáud. — « 50 (t Vidor A lfréd. . . . --- « 50 (c
Koch V ilm os.,. . . . — « 50 « U rbányi H en rik  . . . --- (( 30 «
Ittzés Z sigm ond.. — « 50 « Gerde Ödön „ . . . --- « 50 «
Berczeli H arry . . . . 1 (( --- « 25 Segesváry F erencz ... --- « 50 «
Gomperz F ü lö p ... 1 « --- (( Décsei Manó 1 « --- ((
Szente L a jo s ...  . . . — « 50 « Kovács Jenő . . .  . . . --  <( 50 «
Beimel Oszkár . . . 1 « --- <( M ár Zoltán __ . . . --- « 50 «
Gasparetz Géza . . . 1 « --- « W einberger Géza . . . --- « 50 «
M üller Győző . . . — « 50 « 30 Schöller K ároly 1 « --  «
B oth Aurel . . . 1 « --- « Obál Ferencz és Géza 1 « --- ((
Bolem an Béla . . . 1 (( --- <( G rossm ann Gusztáv 1 « --- «
Elischer Vilmos . . . 1 « --- (( Stojanovits P é te r . . . --- (( 50 «
Alex E rn ő . . . — « 50 (( Seböífer E rv in  . . . --  « 10 «
Weisz G y u la ...  . . . 1 « --- « Seiler Adolf . . .  . . . --  « 10 «
Melder Oszkár . . . — « 50 (( 36 N. N . . . .  . . .  ... --  « 10 <

összesen 23 ír t 40 kr.

V I I I . o s z tá ly .

Greszler J e n ő ..  . . . 1 ír t  — kr. W eber Bezső _ . . . — frt 50 kr.
Schütz A ladár . . . 2 « --- « 10 Beisner Béla 1 « --- «
N iam essny Pál . . . — « 50 <( Szőnyi Géza . . .  . . . 2 « --- «
Z im m erm ann Lajos 5 « --- « Nádosy G ábor . . . 1 < --- «
H ollerung B ichard — « 50 (( Spitzer Jó zse f._ . . . 1 < --- «
Madarász V ictor . . . 2 (( --- « Frivaldszky Zoltán --  (( 50 «
Kandó Gyula . . . 2 « --- (( 15 Zückler Á rm in 1 « --- «
Sztehlo B ertalan  . . . 2 « --- (( összesen 22 frt — kr.
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Kimutatás az 1893 94-diki iskolai év végén tartott 
érettségi vizsgálatról.
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figyelmeztetés.

Az 1894/95-diki iskolai évre a beiratások az I. a. és b. osztályokba 
augusztus 30-dikán csakis protestáns, augusztus 31-clikén más val
lásnak számára is fognak történni. Minden újonnan jövő tanuló be
hatáskor a keresztelő levelet, illetőleg születési okmányt, valamint 
himlőoltási bizonyítványt köteles felmutatni (a 12 éven felüliek 
a második oltásról is).

A javító vizsgálatok szeptember 1-én fognak megtartatni.
A nagytiszt, egyházi tanács határozata folytán a tandíjak az 

1894/95-diki iskolai évtől kezdve a következők : ág.h. evang. tanu
lók részére évi 30 frt; nem cselekvényes egyháztagok fiai és ev. ref. 
tanulók részére 33 f r t ; más vallásunknak: 00 frt.





TARTALOM.

Lap

1. Beszéd. A Jókai-ünnepen 1894 jan u á r G-án m ondotta Góbi
Im re  tanár ___ ___ . . .  —  —  —- —  — --- —  —  1—■ 4

2. Megjegyzések Lucianuslioz. Dr. H ittrie li Ödöntől —  5 —17
3. É v i jelentés _ —_ __ —  —  —  —- —- —  —  18—27
4. A főgym nasium ta n á r i testületé s az előadott tantárgyak rend je  28
5. A  tanárok irodalm i m űködése az 1893/94. iskolai évben —  29
G. A tananyag és tankönyvek  kim utatása _ ___ —  —  —  30—36
7. A főgym nasium i tann lók  száma és névsora __ — —  —  37— 42
8. Tanszerek. I. K önyvtár ___ - —_ . . .  —  — —- --- 43—-46

II . P liysikai és term észetrajzi szertár ___ —  —- 47
9. Ifjúsági egyletek (A rany-János önképzőkör; főgymn. segélyző- 

egyesület; főgymn. dal- és zene-egyesület; ifjúsági könyvtár) 48—-50
10. Kossuth Lajos szobrának adakozók névsora . . .  . . .  —- —  51—54
11. K im utatás az érettségi vizsgálatról. Figyelm eztetés ___ —  55




