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E R Z SÉ B E T  KIRÁLYNÉ Ő F E L S É G E  

EM LÉK EZETE.*

Negyed napja . . . .  Új koporsó szállott alá abba a szürke, 
szomorú sírboltba, hova másfél század óta mi magyarok annyi 
boldogan indúlt tört reményt, annyi nemzeti fájdalmat temetünk. 
Könyek omlása, virágok hullása kisérte pihenő helyére. S ott . . . 
ott az ősök ércznyoszolyái közt — miken, ki jól, ki rosszúl kama
toztatta a reá bízott talentumot, egyforma békességben aluszsza 
örök álmait — újra feltör utána a mélységes fájdalom. A mi 
Királyasszonyunk, fölséges pártfogónk tért meg övéihez, . . a kit 
véghetetlen szeretet, csodás rajongás, édes nemzeti büszkeség val
lott magunkénak . . . .  De harangok zúgásán, milliók morajlásán, 
szivet tépő zokogáson átharsog lelkűnkbe a klasszikus jóslat hatal
mas igéje: non omnis moriar ! Nem semmisülök meg soha . . .  soha.

*

Elvi ellentétek, tusakodó pártok látszólag örök időkre emelt 
választó falait döntötte szét ez a mi szörnyű valóságból sarjadó 
bánatunk. Mindnyájunké volt . . .  a gyászt mindnyájan és egyenlő 
mértékben érezők. Pörbe szállottunk a mindenek urával: számon 
kérni tőle a rémes történetet . . .  a gyilkos tőrnek villanását, . . . 
a nemzet védő angyalának összeomlását; a mi szent áhítattal kör
nyezett oltárunk porba roskadását. Oh, ha megvigasztal-e bennün
ket annak a jóslatnak igazsága: non omnis moriar! Ha megvi
gasztalhat-e ?

Mint mikor virágjában van a természet, aranykalászt renget 
a róna, enyhe árnyékkal kínál az erdő lombja, boldogságot leheli 
körülöttünk a mindenség . . . Egyszerre végig suhan fölöttünk az 
enyészet. Elsöpörve, romba döntve minden, mit szerettünk. Remé
nyünk helyén sivatag pusztulás . . . .  és átokká válik ajkunkon

* Elm. a szept. 14. tart. isk. gyászünnepen.
1*
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minden imádság. Örök törvényt keresvén a rombolásban, csak 
nagy sokára hagy el bennünket a borzalom . . .

Ob, tudjuk, tudjuk: «forgó viszontagság járma alatt nyö
günk.» Tudjuk, hogy mindennek el kell múlnia, mi föld porából 
alkottatott. Mit ipar, művészet századok csodálatára létre szólít, az 
eget verje bár alkotójuk dicsősége : mind megőrli az idő . . . Porát 
ismeretlen világokra szórja szét a pusztulás lehellete. De a rög, a. 
porszem se veszhet e l; új alakba sorakozva időtlen időkig meg
marad : . .  . bát neked; neked te csodás alkotórésze valónknak, 
neked is mindörökre tart életed! S az, ki «milliókra költi élte 
kincsét», kinek szívét a reá bizottak java töltötte be szüntelen,, 
kinek vezetője mindenben az igazság volt és a jótevés . . . csak
ugyan nem halhat meg soha. Nem enyészhet el nyom nélkül az 
idők forgatagában; századok vaskeze sem tépi meg dicsősége 
koszorúját-------de példaképpen líjra meg újra megjelen közöt
tünk, mint egy-egy világot járó üstökös.

Beh fájó vigasztalás nekünk ez a tudat . . . beh lassan gyó
gyító balzsam nekünk ez a rendületlen igazság. Hiszen Téged 
siratunk, Téged emlegetünk szépséges Királynénk, jóságos Védő
asszonyunk.

Egyszer csak el kellett vesztenünk. Oh de ne most . . .  oh de 
ne így ! . . .  .

Még szent ihletéssel kisértük utain; örömre gyúlt szivünk, ha 
sejthettük, hogy begyógyul a seb, mit lelkében hordozott; ha remél
hettük, hogy a természet ölén, hova királyi pompa, császári trón 
ragyogásából vágyakozott . . . .  epedve várt pihenést talál. És 
ime . . . .  világot rázó véres áldozatban ormóllik az ő kálváriája 
is. Talán, hogy annál szentebb maradjon neve, hogy annál feled
hetetlenebb maradjon tiszta emlékezete. Hogy akkor is, mikor 
nemzeti életünk elérte az óhajtott magaslatot, hova csak úgy
tudott megindulni, hogy az 0  áldott karja emelte fö l-------Neki.
szenteljük legszebb ünnepünk; mikor minden virág megterem, mit 
a nemzeti jólét, békességes fejlődés, nemes ideálokra törekvő hala
dás köthet koszorúba,-------akkor is Neki kössük ezt a koszorút,.
az 0 nevével kezdjük az új, a boldog Magyarország történetét.

*

Egészséges, minden rázkódás ellen megedzett társadalom 
csak egy megtisztúlt vallás alapjain épülhet fel. Ennek a vallás-



nak pedig azt kell tanítania, minden hívének szivébe, vésnie, 
hogy-----------«istentől vagyon e földön minden hatalom.»

Te, . . . immár örök nyugovóra tért Nagyasszonyunk! Miénk 
volt szereteted; áldott kezed pazarúl szórta közénk jóságos szived
nek kincseit. Édes reménységünk ; — enyhítő vigasztalásunk voltál 
Te nekünk. Sötét, bús időkben egyetlen biztatónk. Szived titkos 
vonzódása a szenvedőhöz; — éles látásod a jövendőbe; — bol
dog sejtésed a nemzet Hozzád fordult ragaszkodásának áldásai 
irán t; ------ a megismert magyarság hatalmas életerejében, becsü
letes törekvésében való rendületlen hited oldották meg a haza 
bilincseit, szőtték a feledés fátyolát, egyengették a kibékülés . . . 
az együttérzés, együttmunkálás útjait. Igaz pártfogónk maradtál 
azután is. Hol a társadalom szőrűit gyógyító kezekre; — jótékony 
intézeteink élén évek hosszú során ott látott szemünk. Hol új 
■életre kelt művészetünk szárnypróbálgatása várt biztató szóra: — 
nemes szived, főnkéit gondolkodásod ott volt szüntelen. Újabb 
történetünk legragyogóbb korszakának költőit a Te szépséged, jósá
god: a Te elmulhatatlan emlékű — hozzánk, magyarokhoz való 
gyöngéd szereteted ihleté.

Oh Te dicsőséggel adhattál számot a koronával megszentelt 
hatalomról, mit a Teremtő kezedbe juttatott.

Yeled szállt fohászunk az Örökkévalónak trónja zsámolyához, 
hogy bizonyságot tegyünk a Te igaz voltod felől. Halandó részed 
porrá válik, hogy beteljesüljön : porrá lészen, mi porból alkot
tatott . . .  de szellemed tovább is ihletni fogja elárvult nemzetün
ket. Milliók siratták Benned az anyát, a hitvest, a koronás vér
tanút . . . legtöbbet vesztett Yeled a Te hűséges magyar nemzeted.

A magyarság minden idegent megkapó, hatalmas egybe
olvasztó érzéséről nem pusztán legnagyobb elbeszélőnk mond 
regét az «új földesúrban». Példával bőven szolgál reá a múlt. 
Agyúk dörgése megszűnik egy-egy pillanatra, . . . füstje szétoszlik 
s a messze történet glóriájában ott látjuk Amáliát, II. Kákóczy 
Perencz szépséges hitvesét. Nehéz idők gyermeke, nehéz idők 
■osztályosa. Szíve szerelmét megosztja hitvesével s azzal a nagy 
hivatásra termett nemzettel, melyért férje szíve dobogott. De hatása 
sokkal kisebb körre szőrűit, hogysem élete egybeforhatott volna a. 
nemzet életével, hogysem működése az egész nemzet közkincsévé 
válhatott; emlékezete az egész nemzet millióinak szivében gyö
keret verhetett volna. Hős asszonyaink voltak . . . .  volt Széchy



Máriánk,, Frangepan Annánk, Zrínyi Ilonánk. Voltak, kik életük
ben, halálukban géniuszai voltak a nemzetnek: Perényinét, 
Lorántffy Zsuzsannát, Bornemisza Annát emlegetni fogják a késő
századok. De fö n t..........fönt a trónon — — a ki múltúnkat
ismerve, czéljainkat felfogva önmagunkért szeressen bennünket,. . .  
ki lehajoljon hozzánk, hogy a nemzeti, állami kialakulás válságai
ban biztató szavával segítségünkre legyen : -------csak egyetlen
egyet találunk, Őt . . . Erzsébetet, a mi megdicsőült, feledhetetlen 
Királynénkat.

Egész valója mintha éppen arra lett volna teremtve, hogy 
vérben-viharban leáldozott századok minden búját-bánatát örömre 
fordítsa. Még tartott a nagy temetés, hol a földre tiport nemzet 
sírját «népek veszik körül . . . s az ember millióinak szemében 
gyászköny ül ». . .  . még egyre tornyosultak a borús föllegek . . . 
Olmütz, Josefstadt körül még magyar rabok sóhajtásától volt 
terhes az esti szél. Még nem tudtak: remélni még nem mertek 
jobbjaink. 8 im a látáshatár peremén rózsás hajnal kezdett deren
geni. Az ifjú, a bájos császárné szive tele volt családi boldog
sággal . . . .  Boldognak kívánta hát tudni azt a sokat szenvedett 
nemzetet is, mely királyaiért «életét és vérét» oly fölséges lelke
sedéssel tudta feláldozni. Kegyelem szállott koronás férje szivébe;, 
lehúllott a bilincs, a magyar nemzet új életre támadott. Ebben a 
feltámadásban a nemzet életerejéhez — ennek a fölséges nagy 
Királyasszonynak életet adó szavára volt szükségünk. Áléit szivünk 
lüktetése újra megkezdődött. A trón bizalma nemzetünk ősi eré
nyeiben s a nemzetnek viszont forró szeretete koronás királyá
hoz — elmúlt századok történetében példátlan — csodás új vilá
got alkotott. Ebben az újjáteremtésben minden munkáskéz közre
működött. Nagyjaink az államalkotásban, a nemzet minden gyer
meke kötelessége hű teljesítésében vette ki részét a nagy átalaku
lásból.

Az a magasztos tudat, hogy vagyon immár pártfogónk a 
trónon is, . . . .  vagyon ki fölemel, hogy csüggedten el ne essünk 
fél utón, lett valóban — a hogy a költő mondja — csodatévő, tűz- 
oszlopunk. A ki uttalan avaron, a ki vak éjszakában elénk világí
tott. Ennek a tudatnak virága volt az a határtalan lelkesedés, 
mely a koronázás alatt és után kisérte a Fölségeket.

Még közelebb férkőzni kívánt a nemzet szivéhez. Megtanúlta. 
nyelvünket, hogy magát hallja a nemzetet, ügy a hogy van ; regéi-
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ben a múltat, dalaiban a jelen vágyait, a jövőt festegető reményeit. 
Itt járt közöttünk. Sokszor . . . .  többször, minthogy ne fájt volna 
ott fenn annak a császárvárosnak, mely kizárólagos jogot formál 
nemcsak az udvarhoz, de a Fölségek szivéhez is. A mi Nagyasszo
nyunk pedig egyre jobban a miénk lett. Osztályosa bánatunknak, 
részese örömünknek. A haza bölcsének ravatalára könye hullo tt... 
Mikor meg mindnyájan örültünk, mikor ezeréves nemzeti létünk 
mesgyéjén megállva hálával telt be szivünk: — már akkor önnön 
vesztesége súlyos keresztjét hordozva még egyszer eljött közénk, 
hogy megoszsza ezt az örömünket is. Mert anyánk akart maradni. . .  
mert széttörhetetlen kapocs volt lelke a nemzet és a trón között, 
hogy a mi java az egyiknek vagyon, — java legyen a másik
nak is . . .

*
Volt . . .
Immár a történeté. A nemzet múzsája dalba foglalja nevét. 

Elmulhatatlanba, mely az idők végéig egyetlen érzésből fakad : a 
megoszolhatatlan, tiszta, igaz szeretetből. Ez vigyen vigasztalást a 
mélységes bánatba merült Uralkodónak . . jóságos Királyunknak. 
Ez a szeretet őrzi meg köztünk hűségesen az 0 dicsőséges emlé
kezetét.

Igen . . . igen . . .  Te forrón szeretett, Te megsiratott Nagy 
Királyasszonyunk . . . .  Neved nekünk «szent örökség» marad, 
mit hű magyarjaid szivükbe zárva hordanak. Könyünk felszárad; 
siralmunk elapad, . . .  de velünk fog élni, bennünk fog munkálni 
a Te nekünk elfeledhetetlen emlékezeted.

*

Te kedves ifjúság, mely tanúja voltál a földetrázó viharnak, 
a nemzeti gyásznak, . . . .  mely a rettentő történetet ismered, de 
az egész művelt világra kiható voltának okát majd csak akkor 
mérheted fel, mikor tiszta lesz lelkedben a kép, mit a mi elvesztett. 
Nagyasszonyunkról alkotsz a fájdalom e napjainak emlékéből s a 
történet birálgató olvasásából. . .  te, a jövő reménye, vésd szivedbe 
jó l: áldott, jóságos Anyának, gondviselő Pártfogónknak szólott e 
még soká szivünkbe nyilalló siralom. Egész nemzetünk gyásza, 
ölelte koporsóját, mert életében az egész nemzeté volt.

E gyász megtisztúl majd a példájától hevített cselekvés tüzé-
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ben. A nagy munkát, melyre a nemzetet az Ő biztatása serken
tette . . ti fogjátok folytatni. A legendákban, miket felőle sző majd 
a bűvös képzelet, — meg fogjátok találni a nagy igazságot, bogy: 
a jóknak, az igazaknak — úgy lehet — csak tövist juttat az élet, 
de földi elmúlásuk csak a megdicsőülés kezdete.

Nevük a nemzetnek ajkán — melynek életük szentelve volt : 
imádsággá válik ..........emlékezetük áldás forrása a messze jöven
dőben is !

Dr. Serédi Lajos.



CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY VERSTANI NÉZETEI.

A XVIII. század utolsó évtizedei valóban nemzeti megújho
dásunk korszaka. Ami előbb csak egyesek lelkében élt, a harag, 
fájdalom és méltatlankodás a nemzeti erkölcsök hanyatlásán, nyelv, 
ruha és szokás elvetésén, — az a testőrség mozgalmától kezdve 
általánossá lesz, II. József jóhiszemű és eszményi, de történelmi 
hagyományt és jogfolytonosságot nem ismerő s ezért erőszakos 
ujjításai folytán lánggá gyullad a nemzet jobbjaiban. S míg egy
felől ősi jogaik védelmére kelnek, másfelől pirulva látják a nyugati 
népek haladása mellett saját népük elmaradottságát, parlagi voltát 
minden téren, felébred bennük a vágy, a szükség érzete, hogy 
Nyugat-Európát utói kell érniök, ha a nemzet helyt akar állani a 
népek sorában. Két eszme vezérli e korszak munkásait; az egyik 
a megszakított és széttépett jogfolytonosság helyreállítása, azaz a 
múlttal való kapcsolat; a másik a jövőbe néz : a nemzet «izmoso
dása és pallérozódása», haladás a közművelődésben, jogi és iro
dalmi életben. A múlt hagyományai s a jövő követelményei nem 
egyszer összeütközésbe is kerülnek, a nyugat eszméi nem símúlnak 
mindjárt egybe sajátos nemzeti gondolkodásunkkal, másrészt a 
bécsi kormányzat korlátolt félénksége gyakran állja útját a szabad 
haladásnak és félszázados harczba kerül, míg az új idők eszméi 
belső és külső ellenfélt és ellenséget leverve győzedelmeskednek.

Ez a harcz egészében állami életünkért folyt s épen azért 
szoros kapcsolatban volt mindazokkal a tényezőkkel, melyek al
kotják, legkivált pedig a szellemi élettel, az irodalommal. Valójá
ban alig van e kor irodalmának olyan pontja, mely ne jelentkez
nék államiságunk valamely részének s az egykorú irodalmi művek, 
könyvek és versek, naplók és levelezések mind egy eszmét hirdet
nek : «Nyelvében él a nemzet!» Hogy a nyugati népekkel egy fokra 
emelkedhessünk, jogainkon, szokásainkon kívül irodalmunkat is 
gazdagítanunk, emelnünk kell, ez pedig nem lehet a nyelv csino-
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sodása nélkül. A mozgalom elhat az irodalmi élet legrejtettebb 
zugaiba is, olyan kérdéseket bolygat és vet fel, melyek elvont
ságukban és elméleti voltukkal nem is a köz elé valók, de azért 
minden ízükben mégis tényezői az általános nemzeti haladásnak.

Ilyen a verselés kérdése is. Tulajdonképen csak az alakra 
vonatkozik; akkor azonban több volt ennél, mert átalakítólag ha
tott magára az írás módjára is, számos követelésével felujjította a 
költői nyelvet, új eszközöket adott néki, fordulatosabbá, símulé- 
konyabbá s egyszersmind szabatosabbá is tette.

A testőrök francziás iránya leveti a Zrínyi szak négyes bilin
csét és csak két rímet tart meg; ezzel felidézi a Gyöngyösi követői
nek haragját és ellenkezését; szórványos nyomokon indúlva Baróti 
Szabó Dávid (Új mértékre vett különb versek, 1777) és Rajnis 
.József (A magyar Helikonra vezérlő kalauz, 1781) görög és római 
mértékre szabják verseiket; Ráday Gedeon már a XVIII. század 
közepén írja Gellert hatása alatt német mintára szabott rímes 
jambusait,* Földi János pedig, a debreczeni kör tagja, 1787-ben a 
Magyar Múzsában szólal fel először nyilvánosan a nyugati ver
selés mellett. Mindezekre erős harcz indiíl meg a különféle irányok 
követői között, legfőképen a magukat Gyöngyösi István tanítvá
nyainak mondó «ritmisták» s a deákos «metristák» közt a rím és- 
időmérték mellett és ellen, míg a Báday-versben egyetértők, a 
francziások és a debreczeniek rímet és mértéket egyesítve a közép- 
útón haladnak. A nagy tollharcznak, mely nem egyszer élessé is 
vált, meg volt a maga haszna: a deákosok megállapítják főbb vo
násaiban időmértékes verselésünk prozódiáját, Pálóczi Horváth 
Ádám, Földi és Verseghy a vers és zene kapcsolatát mutatják ki, 
követelik a líra énekelhetőségét; s ez elméleti fejtegetések gazdag 
gyümölcsöt is teremnek a gyakorlatban, a verselés valóban izmo
sodik, a költők egyre könnyebben bánnak a nyelvvel, mely szemmel - 
láthatólag gyorsan símúl a legbonyolúltabb versalakokhoz. Csak a- 
magyar nemzeti verselés az, mely nem talál védőt, pártfogót, a ki 
elméleti úton kutatná törvényeit és megvédené a «metristák» 
gúnyolódása és lenézése ellen. Még Verseghy Ferencz is, aki vers
elméletünk történetében egyike a nagyoknak, még ő is minden 
alkalommal ócsárolja a «ritmista» verselést, melyben rím van,.

* V. ö. «Alexandrinus és Zrinyi-sor», Egyet. Philolog. Közlöny,, 
1895, á3. 1.



mérték pedig nincsen; pedig gyakorlatban maga is élt vele, önkén
telenül érezte bizonynyal a magyar vers szabályos lebegését, rit
musát, csakhogy számot adni róla ép oly kevéssé tudott, mint a 
többiek, akik népies versalakban írtak.

Az első, aki rendszeresen foglalkozott a magyar nemzeti ver
seléssel, a ki törvényt ugyan még nem, de szabályosságot talál 
benne és önálló verselési módnak tartja, az Csokonai Vitéz Mihály.

A metristák csak rímet és szótagszámot látnak a ritmisták 
verseiben, Ráday Gedeon ösmeri fel elsőnek a sorok tagozódását 
a «hemistichium»-ban, a Zrínyi-sor kettéosztásában.* Szándéká
ban volt az egész Zrínyiászt hexameterekbe foglalni, még pedig 
azért, mert Gyöngyösi István szabatos verseléséhez szokva, meg
ütközött Zrínyi verseinek darabosságán, legkivált azon, hogy a 
tizenkettősökben nem tartja meg a középmetszetet. Kazinczyhoz 
írt levelében (1788 januárius 2., 1. K. F. levelezése I. 157—160) fel
hívja figyelmét az eposnak nagy belső értékére, de egyszersmind 
hozzáteszi: «— — 1. meg ne ütközzön a rhythmusokba, mert 
ezekre kevesebbet vigyázott Zrínyi, mintsem a válogatott szókra és 
a dolognak eleven kirajzolására; 2. meg ne ütközzön abban is az 
olvasó, hogy ő tizenkét syllabáju verseiben nem tartotta meg a 
hatodik syllabán a hemistichiumot mindenkor, hanem azt olykor 
a hetedik, sőt néha más syllabákra is általvitte».

P. Horváth Adám  a középmegszakasztáson kívül azt is tudja 
már, hogy az értelem átvitele egyik sorból a másikba s az össze
tartozó szavak szétválasztása nem válik javára a versnek, de azért 
a latin költőkre hivatkozva, mégis megteszi (Leg-rövidebb nyári 
éjtszaka. Pozsony, 1791, bev. 5. pont). Földivel való vitájában 
pedig már előbb (Magyar Múzsa, 1787 jun. 13—18. számban) meg
határozza a jó rímnek egyik legfőbb kellékét, t. i. hogy a rímelő 
szavak lehetőleg különböző beszédrészek legyenek.**

Ez körülbelül mind az, amit a «magyarosok» iskolája verse
lésük megvédéséért tesznek, amit elméletileg kifejtenek : a Zrínyi
sor középmegszakítása s az értelemátvitel hibás volta; ez utóbbi

* Négyesy László (A magyar verselmélet kritikai története. Kis
faludy Társ. Évlapjai. XXI: 302.) Horváth Ádárnot tartja annak, holott ő 
csak három évvel utóbb szól erről.

** V. ö. Kiss Ernő: Verstechnikánk fejlődése a múlt század végén. 
Budapest, 1892. — H. A. levele Kovács Ferenczhez, 1788 febr. 10. Abafi- 
Figyelő 4:145.



különben már nem is tisztán a magyar vers kérdéséhez tartozik, 
szó lehet róla a nyugati verselésben is ; valamint a rím kérdése is 
már közös a rímes-mértékes Eáday-féle verssel. Rendszerbe nem 
foglalja senki a nemzeti verselést; Verseghy, aki legjobban értene 
hozzá, elméletben legélesebben kel ki ellene, akik pedig gya
korlatban élnek vele, úgylátszik, sokkal kisebb képzettségűek, 
semhogy ennek a máig sem egészen megoldott kérdésnek fejtege
tésébe foghatnának.

A mértékes vers prozódiájának már 1777-ben és 1781-ben 
megvan teljes rendszere, ami más kérdés még m arad: az elisio, 
hiatus, kétes értékű szótagok, azok már csekélységek ; a hangsúlyos, 
magyar verselésnek rendszerbe szedése iránt csak két évtized 
múlva történik az első kísérlet, mely — kísérlet létére is -— sokkal 
fontosabb, sokkal több figyelmét érdemel, mint a mire eddig vers
elméletünk történetének művelői méltatták. A magyar verselésnek 
ez az első rendszere Csokonai Vitéz Mihálytól ered.

Csokonai 1788 tavaszától 1800 tavaszáig tanítóskodott Csur
gón a gróf Festetics Györgytől alapított ref. gymnasium alsó osz
tályaiban. Tanítványainak írta ekkor: «A magyar verscsindlásról 
közönségesen» czímű munkácskáját (1. Cs. M.: Minden Munkái. 
Nemzeti könyvtár. Kiadta Schedel Ferencz, 1844.), ebből a füzet
ből tanította őket, csak az a nagy kár, hogy munkája nem teljes, 
töredék. A hiányzó részeket pótolja némileg a ((Lilla» kötet elé írt 
bevezetés s az a levél, melyet 1803 febr. hó 20-án írt Kazinczy 
Ferenczhez Dayka Gábor versei felől.

«A magyar verscsinálásról» szóló értekezésének meglévő ré
széből világos fogalmat alkothatunk magunknak Csokonai elméleti 
nézeteiről, valamint arról is, hogy az addig lefolyt verstani vitat
kozások termékenyítőleg hatottak reá, benne bizonyos mértékig 
már megtisztúltan, határozott megállapodásra is jutottak. Földi és 
Verseghy nézetét a zene és verselés rokonságáról elfogadja, vala
mint Rádayét és Horváth Adámét is a sormetszetről, ez utóbbiakét 
tovább is fejleszti, a rímre nézve pedig olyan törvényeket állít 
fel, melyeket a maguk teljességében ma is magáénak vall az 
elmélet.

Azt hiszem nem tévedek, mikor azt állítom, hogy Csokonai 
verselméletére legnagyobb befolyással Horváth Adám volt, akivel 
nem csak levélben, hanem személyesen is érintkezett s ha Toldy 
Ferencz Csokonai életrajzában írja, hogy: «Horváth Adám és



Sárközy István házaiknál nem volt mulatság vagy családi ünnep, 
mellyet Csokonai vidor társaságával s tréfás hevenyészeteivel nem 
fűszerezett», t. i. somogyi tartózkodása idején (Minden M. 1844. 
XL.), bizonyára volt elég alkalom, hogy komoly dolgokról is 
értekezzenek s épen a verselés kérdése volt az, mely abban az 
időben leginkább érdekelte Horváthot. Az egyes helyeken külön
ben majd rámutatok, mit tanúihatott Csokonai tőle. Tanúit külön
ben másoktól is, egyáltalán mindenkitől; de valamint költészeté
ben sem kötötte magát egy irányhoz, a mint munkásságában soha 
sem volt azon, hogy iskolás szabályok után indúljon s minden 
mást megvessen; és csupán az vezette őt, hogy mi a költői: úgy a 
külsőségekben sem ragaszkodott az uralkodó iskolák egyikéhez 
sem, hanem költői ihletére bízta, keresse és találja meg mindenik 
tárgy és tartalom a maga formáját. «Lillá»-jának élőbeszédében 
maga mondja: «Van egy felekezetliterátoraink közzűl, kik semmi 
mértéket a versben eltűrni vagy töretni nem akarnak, ha csak az, 
a görög metrum szerént nincs csinálva: ellenben a másik rész a 
legszebb szerzeményeket sem állhatja ki, ha csak azokban minden 
sor végin szerencséje nincs hallani a rosszul úgynevezett kaden- 
ciát. Én itt amphibius vagyok. Azt tartom, hogy az elsőbb fél 
nagyon is sokra ment: ez pedig nagyon is kevésre. Nem láthatom 
által, miért lehetne a magyar nyelvnek gyalázatjára az, hogy mint 
a régi dicsőségesen elhúnyt világnak, mind a mai felette igen csi
nos Európának, mértékét, harmóniáját és ízlését, egyedül ő, aki 
követheti ? Én a mértékre vett versnemekben is gyönyörködöm; 
de a kadenciásokban is, ha egyéberánt numerosusok, sokat érzek 
ollyat, a mi jól esik . . . írjon kiki úgy, a mint legjobbnak gon
dolja ; sem a hexameter valakit Virgiliussá, sem a kadencia 
Tassóvá, sem a csupa folyóbeszéd Gesznerré nem csinál. Itt a Húsá
nak sem leikéről, sem testéről nincs a szó, csak a ruhájának az 
állásáról . . . »

Ugyanígy nyilatkozik az idézett levélben is, Dayka kötetének 
első verséhez írt jegyzetében : «Én ugyan, aki egy vagyok a görög 
és deák metrumoknak legnagyobb kedvelői közül, mindég sajnál- 
lottam azoknak dolgokat, kik nyelvünket akarták a deák (és csupán 
a deákj prosodiára s nem ezt a magunk nyelvének belső characte- 
rére csavarni!»

Czélszerűnek látom, hogy nézeteinek tolmácsolásában és fej
tegetésében lehetőleg szorosan értekezéséhez ragaszkodjam, annál



14

is inkább, minthogy a kiadás ritkaságánál fogva ezek a nagyérdekű 
és becses dolgok nagyon is nehezen hozzáférhetők.

Értekezésének első két pontja bevezetésképen szolgál magá
hoz a verstanhoz.

Legelőször is elválasztja a verscsinálást a poesis-tői, mert míg 
ez tartalmi, addig a z : «csak a szózatok hangjának bizonyos regu
lákra vételére s külső elrakására ügyel, hogy azok harmóniával 
szálljanak az ember fülébe». Lehet költészet vers nélkül is: 
«a szóknak és sententiáknak néminemű titkos kimérséklése, folyása 
és harmóniája, a melly talán még a legszebb verseknél is lágyab- 
ban igézi meg a füleket . . .  A ki jó poéta, annak a munkája, ha 
más nyelvű folyóbeszédre fordítják is, csak poesis marad az».(l.§.)

Az embernek veleszületett hajlama, hogy gondolataihoz a 
külső harmóniát is szereti hozzáadni. Ezt kétféleképen próbál
ták : vagy a szólagok számát s a verssorok végeinek összecsmgését, 
vagy az időmértéket, a szótagok hosszúságát és rövidségét vették 
figyelembe; az előbbi a sarkalatos (cadentiás),* az utóbbi a mér
tékes (metrica) verselés; sokan a kettőt egyesítik, ez harmadik 
módja, a kétszeres verselés, de ez «nagy részént nyomorult» ver
selés ; ezzel nyilván a klasszikus mértéket rímmel felcziczomázó 
leoninistákra czéloz. (2. §.)

Ugyanennek a szakasznak függelékében érdekes megjegyzé
seket tesz a ritmusról, a verselés keletkezéséről, s többi között a 
gondolatritmusról is.

A mit ma ritmusnak hívunk, azt ő harmóniának nevezi, rit
muson pedig a «rímek váltakozását» érti (v. ö. 4. és 11. §§.), a 
mint az egész időszakban ritmus és rím  egy fogalom volt s a ma
gyaros verselőket ritmistáknak is nevezték (v. ö. a népies rig- 
m us-okát).

«A harmónia — mondja ő — nem egyéb, hanem a különböző 
dolgoknak megegyezése (concordia discors) . . . Midőn tehát külön
böző hangok egymással szépen megegyeznek, akkor a hangzásban 
harmónia van.» Ez nagyjában már megfelel a ritmus mai meg
határozásának: egynemű, de különböző értékű elemek szabályos 
váltakozása.

* A. m. rím es; a rím  szót először Verseghy alkalmazza még eredeti 
német reim alakjában. (Mi a poézis ? 1793.); rím alakban először Kazinczy 
használja. (Erdélyi Múzeum 1815.)



Ennek a harmóniának utánzásából származott a zene, még 
pedig a szózaton (ma ének) s a szerszámos (ma hangszeres). «De 
mivel ezek értetlen szószólók lévén, örömest kívánták volna az 
emberek hallató szóval is kifejezni a magok érzését és indulatjait: 
apró sorokat kurjongattak a muzsika mellett, a melly ma is meg
esik. így lett a versesinálás.» A verselésnek, ritmikus beszédnek 
ezt a származtatását az énekből mindenesetre Horváth Adámtól 
tanúlta, aki már egy évtizeddel előbb (Magyar Músa, 1787, 42—
45. sz.) mondja ki ezt a tételt. De aztán szabatosabban fejti ki a 
hangsúlyos és időmértékes verselés származását ugyancsak a ze
néből. Mert míg Horváth az említett czikkben csak azt követeli, 
hogy hosszú énekhangra hosszú szótag, rövidre pedig rövid jusson, 
más helyen pedig (Holmi. II. 1793. Élőbeszéd): «hogy a’ Tactus- 
sal a’ Quantitas, a’ hangok szaporaságával a’ hang mérték, sőt 
még azoknak lágyabb- vagy keményebbsége is megegyezzen», az 
ütemekre oszlás pedig csak halvány sejtelemképen tűnik fel: 
« . . .  legalább van minden sorban egy-két hang, a’ melly bizonyos 
mértéket kíván . . .», addig Csokonainál már mindez határozottabb 
alakot ölt. «Hogy a kimondott szók megegyezzenek a muzsika 
hangzásával, nómellyek annyi syllabát mondtak rá, a hány per- 
centés volt a muzsikába . . . » — ez az ütemekre osztó hangsúly — 
« . . .  és a hol a muzsika úgy szűnt meg, mint az előbbi szakasz
ban, ők is a mondott igéket úgy végezték . . . » — ez a rím — 
« . . .  mások pedig arra vigyáztak, hogy hol annak ütése meg
húzva megy, ők is megnyújthassák a szótagot, ahol az megszalad, 
ők is ottan szaporázhassák, és így, a muzsika és a beszéd, se egy
mást el ne hagyja, se el ne késsen. így lett a sarkalatos és mérté
kes verselés». íme, így szűri le Csokonai tárgyilagos, valóban 
tudományos módon az előtte folyt egyoldalú viták eredményét. 
Ugyanennek a szakasznak második jegyzetében büszkélkedve emeli 
ki a magyar nyelv jeles tulajdonságát, hogy mind a sarkalatos, 
mind a mértékes verselésre alkalmas, ezzel pedig «egyetlen egy 
nyelv sem dicsekedhetik az előttünk esmertes egész világon», de 
hogy az igazsághoz hű maradjon, hozzáteszi, «a jelesebb ázsiai 
nyelvek, mint az arabs, perzsa, török stb. a versezésnek mind a 
két nemére alkalmatosak» ; ugyanis ezekkel is foglalkozott, miről 
tanúságot tesz «Az ázsiai poesisról» czímű értekezése, melyet 
azonban inkább jegyzeteknek, kivonatnak tekinthetünk, mint ön
álló kutatásnak. A szakasz végén aztán még egy nevezetes meg-
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jegyzést tesz s ebben is irodalmunkban ő az első: «A zsidó ver
esekbe pedig se sarkalatra, se mértékre nincsenek szedve a szavak; 
hanem az egész versezés áll csak a hasonló, vagy ellenkező értelmű 
mondásoknak összerakásában». Jó félszázaddal előbb említi a 
gondolatritmust Arany János korszakos értekezése előtt (1856), 
igaz ugyan, hatás nélkül.

A következő szakaszban azután előadja, hogy az előbbiek 
alapján sorban fogja tárgyalni a sarkalatos, mértékes és kétszeres 
verselést. Sajnos, hogy csak az első résszel készült el, de viszont 
szerencse, hogy ép a magyar nemzeti verselésről szól rendszeresen, 
minthogy ez az, mi bennünket legjobban érdekelhet.

A sarkalatos versben öt fontos mozzanatot lá t : a szótagok 
számát, a megszakasztást, a sorok összerakását, a sarkalatot (rímet) 
s a sarkalatok elhelyezését, ennek az utóbbinak váltakozását ne
vezi ő ritmusnak. (4. §.)

A sorok a szótagok száma szerint háromfélék: a) aprók (2— 
6 tag); b) középszerűek (7—12 tag); c) nagyok (13—16). Látni
való, hogy Csokonainál az ütem fogalma tisztán még nem volt 
meg, bár az apró soroknál már sejtet ilyesfélét, midőn azt mondja, 
hogy ezeket «magukban nem igen látni, mivel más sorokkal elegyí
tik össze»; de világos az, hogy az ütemekre való oszlást észre
veszi, különben nem vehetné föl az apró sorokat. A nagyokról 
azt mondja, hogy «már ma csak a közfüleket gyönyörködtetik: 
noha módjával ezek sem megvetendők, kivált ha az alább elő
adandó szépségekkel füszerszámozzák unalmas voltukat», érti 
ezeken a szépségeken az ütemekre való oszlást. «Leginkább van 
divatja a 15 tagúnak», ez az az ismeretes alak, mely két rendből 
van összetéve:

4
Feltekintek

4
még én egyszer

4
a csillagos

3
egekre. (5. §.)

Az előbb említett szépség, mit «a szükség is kíván», ez a 
megszakasztás, az ütemekre való bomlás. «Ezt hozza magával a 
harmónia és a részeknek jobb összeilletése, nemcsak a muzsiká
ban, hanem a közbeszédben is.» Míg Eáday Gedeon csak a Zrínyi
sor megszakasztását ismeri a hemistichiumban, Horváth Adám 
pedig ezenkívül csak az előbb említett tizenötösről szól, addig 
Csokonai a nyolczastól kezdve, egészen a tizenötösig vizsgálja a 
sorokat és bár csak a «jelesebbeket» sorolja fel, mégis huszonhat-



félét mutat be, még pedig nullákból alakított képletekkel, így pld. 
megtaláljuk

a nyolezast: 
tizenegyest:

tizenkettest:

tizenötöst:

0000 0000 
0000 0000 
|000000 000000 
joooo 0000 
0000 0000

000

0000
0000 000

Nagy kár, hogy nem világosítja fel példákkal is képleteit, mert 
ezek nélkül egyik másik képlete teljesen érthetetlen, úgy hogy 
szinte önkéntelenül az a gondolata támad az embernek, hogy 
miután az ö füle megérezte a soroknak ütemekre való tagolódását, a 
felosztást azután puszta számokkal végezte, tekintet nélkül ma
gukra a versek soraira; csak így magyarázhatjuk meg az ilyesféle 
képleteket:

12 =  7 +  5 vagy 5 +  7
13 =  5 +  5 +  3
14 =  5 +  5 +  4

Igen nevezetes az a megjegyzése, hogy «az ollyan megsza- 
kasztás szebb, a melly páros tagra esik», azaz az olyan, a mely 
páros tagú sort, páros tagú ütemékre oszt; tehát példáúl a nyol- 
czasnak szebb a 4 +  4-féle felosztása, mint az 5 +  3-féle, amint 
valóban az előbbi az igazi, az utóbbi pedig még a népdalban is 
szabálytalanságnak veendő. (6. §.)

Mielőtt a soroknak szakokba való összerakását tárgyalná,, 
megkülönbözteti a verssorokat a szerint, amint lassú vagy futó 
«lábon» végződnek, amit «sokan» (a német verstanból vett névvel) 
asszonyi és férfiúi sarknak (sorvégnek) neveznek, Csokonai pedig, 
lejtőnek meg bukónak. Ez a megkülönböztetés tulajdonképen a 
rím kérdésénél fontos, de minthogy magára a sorra is jellemző s a 
versszakokká való összerakásuknál fontos, azért Csokonai előbb 
erről szól. Lejtő (lassú, asszonyi) sarkú sor a trochaeuson és spon- 
deuson végződő (a mai német verstanban: klingend), p l.: tá to tt: 
látott; nyújtja: sújtja; bukó (futó, férfiúi) az egy rímelő tagon, a 
jambuson, pyrrhichiuson, anapasstuson végződő (a mai német vers
tanban az egytagú rím: stumpf), példáúl járt: határt: zárt; por: 
gyakor: sor; katonát: koronát. Ezt az elméletet különben nem

Értesítő 1898—99. évről.
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a verselésről szóló értekezésében, hanem Kazinczyhoz intézett 
levelében fejti ki pontosan.

A sorokat e szerint következő módon lehet összerakni:
a) egyféle sorú versek, a melyekben az egyes sorok mind azo

nos számú tagokból állanak;
b) kétféle sorúak, melyekben a tagok száma kétféle ; legszebb, 

ha páros és páratlan, bukó és lejtő végű sorok váltakoznak;
c) többféle sorúak, melyekben három, négy és több különböző 

tagú sor váltakozik.
Ezek a meghatározott sorú versek, azért, mert a váltakozás 

szabályosan visszatér; ebből a szabályosan visszatérő váltakozás
ból keletkeznek a strophák, magyarúl fordulatok. Ha a különböző 
tagú sorok szabály nélkül váltakoznak, akkor az ilyen verset hatá
rozatlan sorúnak nevezzük (ma folyó vers).

A versszak összerakásában tehát három mozzanatot kell meg
különböztetnünk :

a) a sorok hosszabb és rövidebb voltát,
b) bukó vagy lejtő végződésüket,
c) a versszak sorainak számát. Ebben az utóbbiban megint 

rövidebb (2—8 soros) és hosszabb (9—14 soros) versszakokat 
különböztet meg. (7., 8., 9. §§.)

Az értekezés következő (10. §.) szakasza egyike a legfontosab
baknak s egyszersmind olyan része Csokonai egész verselméleté
nek, mely nem csak időrendben első irodalmunkban, hanem tar
talmára nézve is olyan, hogy elvenni belőle és hozzáadni ma is 
alig lehetne valamit, sőt bízvást mondhatjuk, hogy teljesen meg
áll ma is. Ez a rím elmélete. Csokonai sarkalatnak nevezi; ez 
szerinte a sor egy vagy két utolsó szótagjának hangbeli egyezésé
ben á ll; (ő ugyan betűt ír, de hangnak kell értenünk, hisz e két 
fogalom megkülönböztetését akkoriban még nem tartották lénye
gesnek). A rím tehát terjedelmére nézve egy- vagy kéttagú; a 
háromtagú rímet, bár olykor-olykor «egy kettő elcsúszhat», nem 
tartja szépségnek és szándékos keresése merő gyermekség, nem 
méltó komoly költőhöz. (10. §. 14. pont.) Ugyanígy nyilatkozik 
a kettőnél többtagú rímről Kazinczyhoz írt levelében (Dayka
G. költeményei, 1879, 108. 1.): «Már ezt csak elvétve tűrhetni, 
mert ha folytában így ír az ember, a halottas könyvek és a nép 
kezében forgó apró románczok nem igen lesznek versificatióink- 
nál alább valók, s jobb lesz, ha csak prosában írunk, kivált ha
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még Daykaként pes-ekkel sem segítünk a fül unalmának», t. i. ha 
a rímelő szótagok időmértéke sem egyezik (1. alább 4—5 pont).

A rím törvényei Csokonai szerint a következők:
1. A rím a szótag magánhangzóján kezdődik, nem pedig első 

mássalhangzóján, tehát: (t)-atár: (h)-atár.
2. Nem szép, ha a rímelő szótag első mássalhangzója is azo

nos ; a csinosabb verselők kerülik, pl. nem szép rím: jó-sága: 
piros-sága.

3., 4., 5. Legyen a rímelő szótagok időtartama is egyenlő. 
Tehát hosszú magánhangzóra rövid nem rímelhet (barom : három); 
sem kettős mássalhangzójú szótag olyannal, melyben egy más
salhangzó van (valék: hatték); ez az utóbbi azonban költői 
szabadságképen tűrhető szó végén (veress: kenyeres, látót t : 
barátot). Megállhat a kettős mássalhangzó akkor is, ha előtte 
hosszú magánhangzó van, tehát jó rím: tál álok: szállók; szá- 
nám : bánnám. (13. p.) Ugyancsak ide tartozik a 11. §. végén 
levő megjegyzés is, hogy lejtő sarkalatnak a lejtő, bukónak a bukó 
tartozik megfelelni.

6. Nem rím ugyanegy szónak ismétlése a sorok végén (leszen: 
leszen, vala: vala); példának idézi Uosvai Péternek két sorát.

7. Kellemes költői pongyolaság azonban, ha itt-ott, kereset
lenül két azonos hangzású, de különböző értelmű szó rímel: «Már 
.a kék égnek: Bagyogó lámpásai égnek».

8. Egyhangú és fületsértő, ha egy rím, vagy több hasonló 
hangzású rím következik több sorban egymásután.

9. Legszebb, ha a rímelő szavak a beszédnek különböző részei, 
példáúl ha főnév az igére, határozóra rímel, vagy ha azonos beszéd- 
részek is a rímelők, de különböző rágós alakjuk van, pl. régen: 
térségen (határozó : főnév); hegyen: legyen (főnév: ige); általjarta : 
nagyon árta (ige múltja: félmúltja); óra: jóra (alanyeset: rágós 
név). Ezt már Horváth Adám is említi a rím szépségének a Magyar 
Músá-ba írt czikkében (1787, 369—416.) és valószínű, hogy Cso
konai e helyt az ő elvét fejtette ki.

10. A rímelésnél nem a hangok írása határoz, hanem kiejtése, 
teh á t: mutatta: adta, iattyja: siratja teljesen jó rím.

11. Jó vagy legalább tűrhető, ha a mássalhangzók nem ugyan
azok is, de legalább rokonok, kivált mássalhangzótorlódásban; 
tehát megfelelhet a rímelő szótagokban egymásnak lágy és kemény 
mássalhangzó is; érdekes, hogy Csokonai épen a ma kemények-

á*
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nek nevezett zöngétlen mássalhangzókat nevezi lágyaknak (k, t,. 
p, sz), a lágy, zöngéseket pedig keményeknek (g, d, b, z). Világos,, 
hogy ebben a pontban ízről-ízre a rímnek azt a faját tárgyalja,, 
melyet Arany ötvenhat évvel később «nyelvünk természetéből s a 
nép költészetéből» levont és asszonáncznak, verselméletünk pedig 
megkülönböztetésül az idegen magánhangzós rímtől magyar 
asszonáncznak nevezett.

Az utolsó szakaszban (11. §.) végül a rím elhelyezését tár
gyalja. A különböző változatok képleteit betűkkel adja, ahogyan 
ma is tesszük. A rímnek változatos elhelyezését nevezi rhythmus-  
nak (v. ö. 4. §.) s ennek négy faját különbözteti meg.

a) A folyvást menő eadentia:
AA, BB, CC vagy AAAA, BBBB,

ma páros és négyes rím.
b) A váltva menő eadentia :

ABAB, CD CD vagy AAB, CCB, 
ma kereszt- és visszatérő rím.

c) A körbe menő eadentia:
ABBA,

ma ölelkező rím.

d) Sokszoros eadentia, az említett módok közül mind a háro- 
mának vagy legalább kettejének összeszövése :

ÁBAB, CC, DD vagy ABAB, CDDC.

Ezzel megszakad értekezése; a mértékes és kétszeres versek 
rendszeres tárgyalására már nem került sor, de egyéb írásaiban 
szétszórva még nem egy értékes megjegyzést találunk.

Első helyre kell tennem azt, melyet az idézett levélben tesz 
Dayka «Abelard és Heloiz levelei» czímű költeményéhez s mely 
világosan mutatja, mily mély belátással hatolt Csokonai a tar
talom és külső alak viszonyának kérdésébe, mily finom érzékkel 
sejti meg azt a törvényt, mely kortársai közűi egyiknek sem élt 
öntudatában, utána is csak a nagy művész Aranynak kellett új fent 
felfedeznie. Dayka verseléséről beszélve (Dayka G. költeményei, 
1879) ezeket mondja: «. . . sokkal szerencsésebbnek látom a kettős 
stropháit Daykának [a páros rímű tizenkettősöket érti], mint az 
alexandrinusait; a nép is (erre ugyan nem mindenben hajtok, de



azt sem tartom, hogy mindig csalatkozna), tudom, hogy jó kedvvel 
fogja olvasni az első fordítását. Valóban könnyen folynak az ő 12 
lábú versei, numerosusabbak is, jobban is egyezik mindenütt a 
folyamatjok a gondolatok periódusaival és az érzések megszagga- 
■tásaival» (105. 1.) és alább: « . . .  ha az érzések és gondolatok s 
átaljában a periódusoknak részei a versiflcatio ízeivel össze nem 
esnek: darabossá, nehezen menővé lesz a munka . . . » Ez ponto
san ugyanaz, a mit Arany követel korszakos értekezésében «A nem
zeti versidomról» (Összes m. V:285.): « . . .  szükséges, hogy e 
külső felosztásnak megfeleljen a benső, hogy a mondatnak (s így a 
gondolatnak is) azon részei csoportosúljanak egy ütembe, egy, a 
sormetszet által elkülönzött ízbe, melyek egymással legszorosb 
kapcsolatban vannak, mert csak így lesz tökéletes a rhythmus».

Ami az időmértékes verselésről való nézetét illeti, írásaiban 
a következőket találjuk:

1. Már ő is magyar nevet ád a verslábaknak, úgy mint később 
Vajda Péter (Magyar nyelvtudomány, 1835, 164. 1.) és Fogarasi 
-János (Művelt magyar nyelvtan, 1843,320.1.). A jambust futó
nak, a spondeust lassúnak, az anapsestust pedig dobottnak nevezi. 
(M. munkái, 1844, 298., 299. 1.).

2. A «/; betű ellehellését» még csak eltűri, bár nem szívesen, 
mert sérti fülét az ilyen vers:

___ \ j  u  \u __

<i----------------------pázsifos hantot öblít.
Felveszi télben elhányt ék é t----------—»

d̂e már a néma mássalhangzóknak egybekerülése a folyékonyakkal 
(tr, pr, cr, bl stb.) az ő fülének hangtorlat és hosszúvá teszi a szó
tagot, nem úgy, mint a latin verselésben, a hol az ilyen szótagok 
kétesek. Egyáltalán nem tetszik néki, hogy Dayka a német pro- 
sodiát követi valtúl, ép úgy mint Eajnisék és Szabóék a rómait; 
-szabják a költők a prosodiát a magyar nyelv mivoltához, alakítsák 
át, de ne rontsanak a nyelven. (Dayka költ. 97., 106. és 107. 1.)

3. Nem szereti a rímetlen ötös jambust és Dayka «Rettenetes 
éjszaka» czímű költeményéről ezt mondja: «Kár, hogy azokba a 
lágy fünffüssigekbe van öntve, melyekben én — én legalább soha 
sem tudok látni és érezni annyit, a mennyit Milton, hogy még 
egész epopreát is — kivált olyan belzebubost—  lehessen rajta 
írni». (Dayka költ. 98. 1.)

Egyáltalán azt látjuk Csokonai minden megjegyzéséből, hogy



fontos dolognak tartja, szigorúan követeli a külső alak szabatos
ságát, múlhatatlanul szükségesnek tartja, hogy a külső alak legyen 
hozzámérve a tartalomhoz, járúljon hozzá a hatás emeléséhez, de 
soha ne legyen önezél, ne akarjon uralkodni a belső foglalat rová
sára, hanem «legyen a versificatio külsőjének sesthetikai meg
egyezése a poémának belső természetével».

Ha már most összefoglaljuk mindezeket, akkor Csokonai ér
demei verselméletünkben a következők:

1. Hangsúlyozza Pálóczi Horváth Adám és Verseghy Ferencz. 
elvét: a verselés szoros kapcsolatát a zenével, sőt a verselést egye
nesen a zene leszármazottjának tekinti.

2. Pontosan szétválasztja a verselés s a költészet különböző- 
fogalmát.

3. A verselés két faja közül sem a hangsúlyosnak, sem az 
időmértékesnek nem ád elsőbbséget; mind a kettő egyenlőrangú,, 
mind a kettő érvényesülhet a maga módján.

4. Legyen a külső alak megfelelő a tartalomnak.
5. A mondatok ízei, a szólamok feleljenek meg a verssor 

ízeinek.
6. Ő szól irodalmunkban legelőször a gondolatritmusról.
7. 0 az első, a ki a magyar nemzeti verselést rendszerbe fog

lalni törekszik.
8. Báday Gedeon és Horváth Adám észrevételét a hangsúlyos 

soroknak osztódásáról továbbfejleszti, elméletét is igyekszik adni,, 
bár az ütem fogalmáig még nem jut.

9. Kifejti teljesen a rím elméletét: feleljenek meg egymásnak 
a rímelő ízek hangzásban és időmértékben egyaránt; e megfelelés 
mellett legyen meg a rímek tartalmi változatossága; jó rím számba 
megy, ha a megfelelő mássalhangzók nem is azonosak, hanem 
csak rokonok (magyar asszonáncz).

Ha mindezeket a tételeket számba vesszük, akkor föltétlenül 
arra a következtetésre kell jutnunk, hogy Csokonai Vitéz Mihály
nak nemcsak költészetünkben, hanem verselméletünkben is az. 
elsők között van a helye.

Tolnai Vilmos-
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ÉVI JELENTÉS.

Az 1898—99-ik iskolai év kezdetéhez országos gyász, világra 
szóló szerencsétlenség emléke fűződik. Éppen mikor küszöbén 
állottunk az új tanévnek, szeptember 10-ik napján «nyilallott ke
resztül» a népek lelkén a genfi merénylet híre, Erzsébet magyar 
királyné 0 Felségének vórtanúsága. A megdöbbenés feljajdulása, 
a felháborodás moraja végig zúgott a mívelt ember lakta földön; 
ám a bánat igazabb, a gyász őszintébb sehol sem volt, mint Ma
gyarországon. Mi is, tanárok és tanítványok, gyászfátyolt kötöt
tünk nemzetünk nagy halottjáért, az Úr házába sereglettünk a 
gyászistentiszteletre, s külön iskolai gyászünnepen is hódoltunk 
királynénk halhatatlan emlékének s el nem múló érdemeinek. 
A fájdalmat, még a legnagyobbat is, enyhíti az idő; ám ha a sze
rencsétlenség napjának borzalmát nem érzik is, dicsőűlt királynénk 
históriai alakját egyre nagyobbnak, egyre fényesebbnek látandják 
utódaink.

I. Változások a tanári karban. Az 1898—99-iki tanév folya
mán a tanári testületben több rendbeli változás történt. Lehr 
Albert, miután egészségét a hosszú pihenés sem adta vissza, az 
iskolafentartó hatóság hozzájárulásával a nagymélt. vallás- és köz- 
oktatásügyi minister úrtól nyugdíjaztatását kérte, mely 1898 
november 1-től számítandólag el is rendeltetett. A nyugalomba 
vonúlt tanárt, a jeles magyar nyelvészt, irodalmunk alapos isme
rőjét és ismertetőjét, kinek befolyása a magyar középiskolai tanuló 
ifjúságnak magyar nemzeti szellemben való mívelésre a Toldi 
magyarázata révén még sokáig fog élni és hatni, tanítványainak 
hálája és tanártársainak jó kivánatai kisérték. Mikola Sándor 
tanárt, ki a működéséhez fűzött reményeket, mint segédtanár

J



beváltotta, az iskolafentartó egyházgyülekezet közgyűlése a 
mathematikai és physikai szakra rendes tanárnak választotta. 
Benne buzgó, lelkes, hivatását szerető társat nyertünk. Dr. Schnee- 
berger Nándor segédtanári működését, a magyar-német szakban, 
a jövő évben is folytatja, bizonyára az eddig is tanúsított buzga
lommal és ambícióval.

Az iskolafentartó egyházi hatóság főgymnáziuma érdekeit 
mindenkor áldozatkészséggel ápoló gondoskodásának ez évben is 
ifjabb tanúbizonyságát adta azzal, hogy három legidősebb tanárt 
az 1800 frtos, a fiatalabbak közül kettőt az 1400 frtos, kettőt az 
1300 frtos fizetési fokozatba léptetett elő, miért a tanári testület 
köszönetét e helyen is kifejezzük.

2. Tanulmányi és fegyelmi állapot. Miután szeptember 1—!) 
napjait a javító és pótló osztályvizsgálatok, a beiratás, a javító és 
pótló érettségi vizsgálat vették igénybe, a tanítást szeptember 10-én 
kezdtük meg, s zavartalanúl folytattuk novemberig. Novembertől 
fogva a fővárosban járványosán uralkodott betegségeket intézetünk 
is megsínylette nem csak azért, mert sok tanítványunkat otthon 
fogta a betegség (1. alább az iskolaorvos jelentését), hanem azért 
is, mert a tanári testület több tagját is, a családjokban kiütött 
ragályos kór miatt, több-kevesebb időre hatóságilag kitiltották az 
iskolából. Külső segítség nélkül, a magunk erejével pótoltuk vala
mennyit, még pedig Bátli Arnoldot november 2-tól 12-éig, 
Dr. Tolnai Vilmost nov. 10-től 23-áig, Ulbrich Sándort nov. 24-től 
28-áig, Dr. Hittrich Ödönt deczember 3-ától decz. 19-éig, végre, 
Dr. Szigethy Lajost, kit saját betegsége tartott távol, febr. 22-től 
márczius 4-éig. Könnyíti a helyettesítést, és enyhíti a hosszabb 
időre terjedő pótlások terhét egyházi hatóságunk azon méltányos 
intézkedése, hogy az egy hétnél hosszabb pótlást óránként két 
forintjával díjazza. Tavasz óta szűntek a betegségek s zavartalanúl 
folyt a tanítás.

Iskolalátogatónak a nagym. vallás- és közoktatásügyi minister 
úr ez évben is nagys. Dr. Erődi Béla kir. tankerületi főigazgató 
urat küldte ki hozzánk, ki intézetünket febr. 28-án és márczius 
2-án látogatta meg, a szokásos értekezletet pedig márczius 4-én 
tartotta meg.

Fegyelmi tekintetben már-már okunk volt megelégedéssel 
tekinteni vissza a letünőben levő iskolai esztendőre, midőn május 
hó legvégén egy súlyosabb beszámítás alá eső fegyelmi ügy merült



föl, melyből kifolyólag az iskolai fegyelmi szék kénytelen volt egy 
tanulót nyomban kizárni, ötöt pedig az intézetből nyomban el
tanácsolni.

3. Vizsgálatok. A Till, osztály osztályvizsgálatai, a szokott 
módon, május 10—20-án tartattak, az írásbeli érettségi vizsgálatok 
május 25, 26, 27, 29, 30. napjain, a szóbeliek junius 7— 10-én 
voltak.

Elnöknek püspök lír 0 Méltósága Nagyt. Schranz János 
budapesti ev. lelkész urat, kormányképviselőnek a nagymélt. val
lás- és közoktatásügyi minister úr méltóságos Dr. Gömöry Oszkár 
minist, tanácsos urat küldte ki.

A püspök űr 0 Méltósága által kitűzött Írásbeli érettségi fel
adatok a következők:

1. Magyar nyelvből:
Milyen szerepe van az irodalomnak nemzetünk történetében 

•és mívelődésében? — A mohácsi vész okai és következményei.
A természetben írem vész el semmi.

2. Latin nyelvből:
Augustus temetése.

3. Görög nyelvből:
Thukydides De bello peloponnesiaco II. k. 6. és 7. fejezet.

4. Német nyelvből:
Küzdés az élet (Kölcsey Parainesiséből).

5. Mennyiségtanból:
(l y  [ - 1Algebra : Oldjuk meg a következő egyenletet: — =  ’x  ox — a

Határozzuk meg továbbá a-1 úgy, hogy 1. az egyik gyök nulla 
legyen, 2. a gyökök csak előjelre nézve különbözzenek egymástól,
3. a két gyök egyenlő legyen, 4. az egyik gyök a másiknak négy
szerese legyen.

Geometria: Adva van egy egyenlő oldalú háromszög egyik 
oldala a. Szerkeszszünk e háromszög fölé egy merőleges hasábot 
s egy merőleges gúlát. Mekkora e testek köbtartalma s felülete, ha 
mindegyiknek a magassága ni. Határozzuk meg m-et úgy, hogy a 
hasáb oldalfelülete egyenlő legyen a gúla oldalfelületével.

Az érettségi vizsgálat eredményét alább mutatjuk ki.
Az I—VII. osztályokban a tanítást junius 15-én fejeztük be; 

a vizsgálatokat, még pedig ezúttal nem minden tanulót feleltető 
•és osztályozó censurákat, hanem csupán a tantárgy főbb részeit
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összefoglaló vizsgálatokat junius 16—22-én tartottuk meg. Az év
záró ünnep junius 26-án volt.

4. Ösztöndíjak, jutalmak, segélyek, pályázatok.
I. A Róth- Teleki Johanna grófné által alapított ösztöndíjban 

(35—35 írt) Aladár Gábor VIII. és Bruckner Károly VII. osztályú 
tanuló részesült.

II. Az Egyesült btulap. főt', takarói,pénztár ösztöndíját ez 
idén is Bodányi Béla VIII. oszt. tanuló élvezte, ki egyszersmind a 
Jetiim-féle (60 frt) nevelési segélynek is élvezetében maradt.

III. A íentartó egyházgyülekezet kezelésében, illetőleg birto
kában levő ösztöndíjakat és jutalmakat a nt. egyházi tanács a 
tanári kar ajánlatára a következő tanulóknak osztotta k i :

1. A Német István tábornok-féle 42 irtot Glock Géza VIII. 
oszt. tanulónak;

2. A Glosius-féle 21 -21 forintot Veszprémi Kálmán VI. és 
Palásthy Árpád III. oszt. tanulóknak;

3. A Bulyovszky Gyula-féle 10—10 forintot a magyar nyelv 
tanulásában tanúsított buzgóságuk jutalmáúl Koós Zoltán VI., 
Giindisch Guidó V., Wurm Mátyás IV., Böhm János III., és Renk 
Ernő II. a. oszt. tanulóknak ;

4. A Dr. Székács Jőzsef-iéle 2 aranyat a magyar nyelv tanu
lásában kifejtett buzgósága jutalmáúl Böngérii Géza VI. osztályú 
tanulónak;

5. A Dr. Kari János-féle 1 aranyat a természetrajz szorgal
mas tanulásáért Szontagh Pál VI. oszt. tanulónak;

6. A I)r. Ormai Lajos-íéle 5 forintot Weisz József VIII. oszt. 
tanulónak, mint jeles mathematikusnak ;

7. A Steinacker Ödön-féle 5 forintot a német nyelv szorgal
mas tanulásáért Izsó Lajos IV. oszt. tanulónak;

8. A Schrantz Andor-féle 1 aranyat, mely az alapító levél 
értelmében jeles előmenetelű, példás magaviseletű VIII. osztályú 
tanulónak adandó, Zsigmondy Zoltánnak.

9. A Dr. Tóth Kálmán tanár úr vezetése alatt álló íőgymná- 
ziumi ifjúsági segélyző egyesület ez idén is 75 forintot szavazott 
meg szegény sorsú és jó magaviseletéi tanulók segélyezésére. Az 
összeget a tanári kar a következő tanulók között osztotta ki: Kán
tor Béla VIII., Porkoláb Zoltán V., Kemény Gábor II. b. osztályú 
tanulónak 10—10 irtot, Huckstádt Árpád, Benkó Gyula II. b., és 
Krátky János I. a. oszt. tanulónak 15- 15 irtot.



JO. Az ifjabb bojárt Vigyázó Sándor-féle nagyobb (250 frtos) 
ösztöndíj De Bivo Csermelyi Sándor tiszta jelesen érett tanuló
nak, a kisebb (150 frtos) Tomcsányi Kálmán általános jelesen érett 
tanulónak Ítéltetett oda.

11. Lukács Józsefné 0 Nagysága ez idén is két aranyat ado
mányozott a magyar nyelv tanulásában tanúsított buzgóság jutal
mazására, egyikét egy Y-ik, másikát egy Yl-ik oszt. tanuló szá
mára. A szaktanárok javaslatára a tanári testület Aczél Ferencz
VI., és Zsilinszky Tibor Y. oszt. tanulónak Ítélte oda a jutalmat.

12. A Tabitha jótékony nőegylet a szokásos pályadíjon kívül, 
melyről alább lesz szó, ez idén I darab 20 koronás aranyat ado
mányozott jutalomdíj gyanánt felsőbb osztálybeli, szegény sorsú, 
jó magaviseletű, evangélikus tanuló számára, melyet a tanári kam 
Sloboda Béla VII. oszt. tanulónak ítélt oda.

13. A zólyomi Wágner Géza jtr. által alapított jutalomdíj 
(40 írt) ez idén kerül, mint ilyen, először kiosztásra. A jutalom- 
díjat, az alapitó-levél rendelkezéseinek értelmében, ez idén a val- 
lástani, egyliáztörténeti vagy egyházalkotmányi szakban legjele
sebb tanuló kapja, előnyben részesülvén az, a ki a szónoklatban 
vagy szavalásban is jártas. A tanári kar Glatz Erich VIII. oszt- 
tanulót Ítélte olyannak, a ki a kivánalmaknak teljesen megfelel s 
így a jutalomra méltó.

14. A Tabitha jótékony nőegylet által pályadíjúi felajánlott 
1 aranyra pályakérdésűl a vallástanár a következő thémát tűzte 
k i: Mutasd meg a te hitedet jó cselekedetekkel. Beérkezett 8 dol
gozat; a díjat Vámossy László III. oszt. tanuló munkája nyerte el.

15. Az (i1883-ban érettségit, tett ifjút, alapítvány áruik» ka
matja (14 frt) mint pályadíj ez idén a következő pályakérdésre 
tűzetett k i: Párhuzam Nagy Lajos és Mátyás király között. A pá
lyázat eredménye a záró ünnepen hirdettetik ki. Az elmúlt évben 
e díjat Böngérfi Géza V. oszt. tanuló nyerte el, Bethlen Gáborról 
írt dolgozatával.

16. A Döbrentei Gábor-féle 1 aranyat, mely az Araiig János- 
körben buzgón működő, jó szavaló és jó stiliszta tanulót illeti 
meg, tavaly nem adhattuk ki. Ez idén tehát két darab arany 
állott rendelkezésre. Az Arany János-kör tanár-elnöke az egyiket 
Schreyer Endre VIII., a másikat Mansfeld Géza VII. oszt. tanuló
nak ítélte oda.

17. Iskolánknak egy magát megnevezni nem akaró barátja
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1 aranyat adományozott jutalomdíjúi egy Y. oszt. jó tanulónak. 
A jutalom Matuska Péternek ítéltetett oda.

5. Adományok, alapítványok. A könyvtár részére a nagymélt. 
vallás- és közoktatásügyi minister úr a következő könyveket aján
dékozta : Cziprus-ág czímű költemény-füzetet, mint a magyar 
cisterci rend ajándékát; Földrajz-statisztikai tabellái:, irta Szende 
Gyula, 1898; Die Bibliothek Zrínyi’s; Az Osztrák-Magyar Mo
narchia írásban és képben I—XYI. kötetét; a m. kir. központi 
statisztikai hivatal a kereskedelmi minister úr felhatalmazásával 
megküldte 11 kötet kiadványát.

Az ifjúsági segélyző egyesület a következő adományokban ré
szesült: az 1888-ban főgymnasiumunkban érettségi vizsgálatot 
tett ifjak 10 éves találkozójuk alkalmával 100 irtot adtak; az Egyes. 
Budap. Főv. Tak.-pénztár 50 irtot, a Pesti Hazai Első Tak. 
pénztár 100 frtot, a Magy. Orsz. Közp. Tak. pénztár 25 irtot, 
a főgymn. Dal- és Zeneegyesület 50 frtot adományozott.

Lamm Ármin úr és neje az elmúlt évben, Dezső fiuk nevére 
és emlékezetére tett 100 frtos alapítványukat ez idén 200 írtra 
egészítették ki oly rendeltetéssel, hogy ezen alapítványi tőke ka
matai évenként, január 19-én, Lamm Dezső halálának évforduló
ján, ösztöndíj gyanánt adassanak oly Y. osztálybeli tanulónak, ki 
a magyar nyelv tanulásában kiváló búzgóságot tanúsított.

Zólyomi Wágner Géza jtr. úr, a budapesti ev. magyar egyház 
felügyelője, főgymnásiumunk volt inspektora, tanügyünk és inté
zetünk iránt való meleg érdeklődésének újabb bizonyságát adta 
azzal, hogy a tanulók szorgalmának, buzgóságának élesztésére 
1000 frtos jutalomdíj-alapítványt tett. Az alapító levél, a hagyo
mányos, egyházért, iskoláért áldozni tudó protestáns buzgóság 
•oklevele, itt következik:

A lapító Levél.

Én, zólyomi Wágner Géza jtr. ezennel tudtul adom min
denkinek, a kit a dolog jelenben illet, vagy a jövőben illetni fog, 
hogy 1898. évi jnnius havában 1000 azaz egyezer forintot átutal
tam a budapesti ágostai hitvallású evangélikus gymnasiumunk- 
nak oly rendeltetéssel, hogj' ezen tőkeösszeget a nevezett gym- 
nasiumunkat fentartó ágostai evangélikus egyház «zólyomi Wág
ner Géza jtr. jutalomdíj alapítványa» név alatt, mint örökidőkre 
.szóló alapítványt gyümölcsözőleg kezelje és hogy ezen tőkének



évi kamatját következő szabályzat szerint jutalomdíjul hasz
nálja fe l:

I.
A jutalomdíj vagy pénzben, vagy azért vásárolt oly emlék

tárgyban adatik ki, mely az adott alkalomnak megfelel.

n.
A jutalomdíjat csak ágostai hitvallású növendék nyerheti el.

III.

A jutalom évről-évre felváltva következő szakok legjelesebb-, 
tanulójának adandó :

1. Vallástan, egyháztörténet vagy egyházalkotmány,
2. Magyar történelem,
3. Magyar költészet vagy irály.
Előnyben részesül azon tanuló, ki szónoklatban vagy sza

valatban jártas.
IV.

A gymnasium tanári kara minden év kezdetén megállapítja 
azon felsőgymnasiumi osztályt, melyben a jutalom kiosztatik; 
elhatározza, pénzben vagy emléktárgyban adja-e ki a jutalmat 
és utóbbi esetben az emléktárgyat; — határozatáról a presby- 
teriumnak jelentést tesz, — és az iskola év első hónapjában a 
választott osztályban kihirdeti, mely tárgynak legjelesebb ta
nulója mily jutalomban fog részesülni — valamint azt is, hogy 
jobb szónok vagy szavaló előnyben fog részesülni.

A tanári kar minden év május havának (illetve az iskolaév 
utolsóelőtti hónapjának) végén a szak- és osztálytanár javasla
tának meghallgatása után határoz a jutalomdíj odaítélése fölött.

Óhajtom, hogy — ha csak lehet — a jutalomban részesülő 
ifjú a gymnasium évzáró ünnepélyén szavaljon vagy szónokoljon.

V.

Ha két egymásutáni éven át a jutalomdíjban részesült ifjak 
egyike sem volt alkalmas arra, hogy az évzáró ünnepélyen sza
valjon vagy szónokoljon — avagy ebben más ok akadályozta,, 
valamint akkor is, ha szavalása — szónoklata — nem volt kielé
gítő : a III-ik pontban megállapított tanszakok jeles tanulói he
lyett a jutalomdíj oly ág. hitv. felső-gymnasiumi növendéknek 
adandó ki kétszer, a ki az évzáró ünnepélyen jelesen szaval 
vagy szónokol. — Ha az évzáró ünnepélyen ilyen nincsen: a 
jutalomdíj a legközelebbi megnyitó ünnepélyen is kiosztható.
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Minthogy azonban az alkotmányos életben a jó előadási 
képesség a képzettség érvényesülésének nagyfontosságú ténye
zője, és annak fejlesztését előmozdítani óhajtom: e pont intéz
kedését úgy kívánom alkalmazni, hogy - habár több éven át — 
a tanszakokban érdemes ifjú mindaddig ne részesülhessen az 
általam alapított jutalomban, míg az kétszer nem volt odaítél
hető jeles szónoklatért vagy szavalásért.

VI.

Ugyanazon ifjú kétszer egymásután jutalomban nem ré
szesülhet.

VII.

Ha a tanári kar valamely évben a jutalmat odaitélhetőnek 
nem találná, az a tőkéhez csatolandó és a következő években a 
jutalomdíj a tőkésített kamat kamatjával felemelendő.

VIII.

A jutalomdíj először az 1898/9. évi tanévben osztandó ki, 
önként értetvén, hogy ezen évben a IV. pontban az osztály meg
állapítására és a kihirdetésre nézve megállapított határidő nem 
kötelező.

IX.

Ha a budapesti ágostai evangélikus gymnasium megszűnik, 
vagy állami kezelésbe vétetik: az alapítvány a pesti magyar 
evangélikus egyház tulajdonába megy át és annak tőkéjéhez 
csatolandó.

Budapesten, 1899. évi február hó 28-án.

A jótékonyság rovatába valók még a következő adatok is. 
A VIII. osztály tanulói, hogy beteg társuknak, Bodányi Bélának, 
lehetővé tegyék az orvosok által javasolt tengeri fürdőn való üdü
lést, maguk között 29 frtot gyűjtöttek, mely összeget az ifjúsági 
segélyző egyesület 20 írttal gyarapítóit, nehány lelkes tanár pedig 
az így begyült 49 frtot (>0 írtra egészítette ki. Az ifjúsági Dal- és 
Zeneegyesület concertjének jövedelméből 50 frtot adott a tanári 
özvegy- árva-intézet alapjára. A gyámintézet gyűjtéséről alább 
részletesebb jelentés olvasható. Az országos közegészségügyi egye
sület «Egészség» czímű folyóiratát ingyen küldte az intézetnek; 
a főgymnasiumi tanári és igazgatói irodát ingyen látta el tintával 
a Krille C. G. czég.
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A nagylelkű adományokért és alapítványokért hálánkat, kö- 
szönetünket nyilvánítjuk.

6. Iskolai ünnepek, isteni tiszteiéi. Iskolai gyász-ünnepet 
ültünk néhai Erzsébet királyné Ö Felsége emlékezetére szept. 
21-én, mely alkalommal imát Bereczky Sándor, beszédet dr. Serédi 
Lajos tanár mondott; megtartottuk a reformáció emlékünnepét, 
melynek programmja énekből, Bereczky Sándor tanár beszédjéből, 
Zsigmondy Mihály VI. oszt. tanuló szavalatából állott; ünnepnap 
volt Ő Felsége, a király nevenapja, márczius 15-ike, április 11-ike.

Az ifjúsági isteni tiszteletet szokott módon és időben tartot
tuk; a protestáns tanulókkal az urasztalához járultunk május 
6-án. Az isteni tiszteleten a szent beszédet Bereczky Sándor vallás
tanár tartotta, az éneket szívességből Mikolik Kálmán polg. isk. 
tanító, illetőleg- felügyelete alatt Kéler Elemér VII. oszt. tanuló 
vezette.

A magas kormány intézkedése folytán III. Béla király és neje 
hamvainak ünnepélyes temetésén, 1898 október 21-én, a fővárosi 
középiskolák tanuló ifjúsága is részt vehetett egy-egy küldöttség
gel. Főgymnasiumunkat ez alkalommal dr. Szigethy Lajos tanár 
vezetése alatt Glatz Erich, Vajda Ödön, Zsigmondy Zoltán VIII. 
oszt. tanulók képviselték.

7. Ifiusági színi előadások; kirándulások. Szerencsés gondo
lata volt a budapesti székesfővárosi tankerület kir. főigazgatójának 
a klasszikus ifjúsági szinielőadások terve, mely a nagyméltóságú 
vallás- és közoktatásügyi minister úrnak és a nemzeti színház 
intendánsának meleg pártolásával ez év tavaszán próbaképen 
életbe is lépett. A próba fényesen sikerült, az intézmény, úgy re
méljük, gyökeret ver, s számottevő tényező lesz a középiskolai 
tanuló ifjúság művészi Ízlésének fejlesztésében, irodalmi naívelt- 
ségének gyarapításában. Áprilisban és májusban hetenként egy- 
egy, összesen hat darab (Bánk bán, Képzelt beteg, Velenczei kal
már, Fenn az ernyő, nincsen kas, Elekra, Ember tragédiája) ke
rült előadásra külön, kizárólag a fővárosi tanuló ifjúság számára, 
tetemesen mérsékelt belépti-díjakkal. A nemzeti színház művészei 
és művésznői, dicséretökre legyen mondva, nem fukarkodtak mü- 
vészetökkel a gyermek ifjak és gyermek leányok közönségével 
szemben. Fokozták az érdeklődést, megkönnyítették a darabok meg
értését a minden egyes előadást megelőző conférence-ok, melyek
nek elsejét Báni. bánról Jókai Mór tartotta. Főgymnasiumunk
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négy felső osztályának tanulói nagy számmal jelentkeztek az egyes; 
előadásokra; azonban a fővárosi többi középiskolákban is nyilvá- 
núlt nagy érdeklődés folytán a jelentkezőknek fele, olykor alig 
harmada juthatott csak belépő jegyhez.

A Magyar Színház igazgatósága az «Aranylakodalom» haza
fias színmű márczius 15-iki előadására 82 darab ingyen jegyet 
küldött tanítványaink között való kiosztás végett. Fogadja köszö- 
netünket a figyelemért.

Szórakoztató és tanulságos kirándulásra ez idén is nem egy
szer vezették a tanárok a gondjaikra bízott ifjúságot. A legszebb, 
okulásra bőséges alkalmat nyújtó a húsvéti, olaszországi kirándu
lás volt. Az úti terv szerint Budapestről Fiúmén át kellett volna 
Velenczébe, innét Firenzébe és Pisába jutnunk. A hóvihar azonban 
feltartóztatta vonatunkat, s miután Cameral-Moravice-ben szinte 
fél napig hasztalan vártuk a pálya felszabadulását, visszatértünk 
Zágrábba, s a déli vasúttal értük el Olaszországot, hol a megláto
gatott városok természeti szépségeinek, történelmi nevezetességei
nek, művészeti gyűjteményeinek szemléletével kedvesen és tanúl- 
ságosan teltek napjaink. A kirándulásban részt vettek : Altmann 
István, De Rivo Csermelyi Sándor, Freund Emil, Glatz Erich, 
Heinzelmann Béla, Kelemen Frigyes, Tomcsányi Kálmán, Vajda 
Ödön, Weisz .József, Zsigmondy Zoltán VIII. oszt. tanulók; Alt
mann Andor, Baruch Elemér, Deutsch Oszkár, Horváth Mihály, 
Kéler Elemér, Lamm Zsigmond, Mitterdorfer Aurél, Russo Mar- 
czell, Scheuer Róbert, Schrecker Károly, Vajda Ákos, Weisz Ar
thur, Zsigmondy Kálmán VII. oszt. tanulók; Markó Jenő, Meinig 
Gábor, Zsigmondy Mihály VI. oszt. tanulók. A tanárok közűi: 
Góbi Imre, igazgató, Mikola Sándor, Ráth Arnold, Dr. Schnee- 
berger Nándor és Rátz László, a kirándulás rendezője. A társa
sághoz csatlakozott Pazár Béla szegedi áll. gymnasiumi, Péch 
Aladár budapesti áll. főgymnasiumi tanár, dr. Scheffer Oszkár, 
Szent-István kórházi orvos és Freund Antal akadémiai hallgató, 
volt tanítványunk. A kirándulásra előirányzott és fejenként befize
tett összeg maradványából a 27 tanuló 86 frt 49 krt adott össze 
a kirándulók pénzalapjára, mely ez adománynyal 219 frt 49 krra 
emelkedett.

A fővárosnak és környékének megszemléltetésére is volt gond
juk egyes tanároknak. Mikola Sándor részben a Ilb., részben a
III. osztálylyal járt a Feszty-féle körképnél, a városligeti történeti



épületcsoportnál, Budapest nevezetesebb épületeinél (bazilika, par
lament palotája, kúria, akadémia, alagút, Mátyás-templom) Gel
lérthegyen, Sasbegyen, Hármashatárhegyen, Zugligetben. Maurer 
János a felsőbb osztályok tanulóit a Dobogókőre, Dr. Hittrich 
Odón a VI. osztályt, Dr. Tóth Kálmán az V-iket Aquincumba, 
Dr. Schneeberger Nándor a II«. osztályt a Hármashatárhegyre, 
a IV-iket a Zugligetbe, Dr. Szigetiig Lajos a IV. osztályt Vise- 
grádra, Ulbrich Sándor az V. osztályt a Bakosra, Lipótmezőre, 
lii degkúti völgybe, a Kamaraerdőbe és Budafok környékére 
vezette.

K. Ifjúsági egyesületek; gyűjteményéi,-. Az ifjúsági egyesüle
tekben a lefolyt iskolai évben is élénk, lelkes tevékenység uralko
dott. Alapszabályaikat ez idén részint revideáltuk, részint újonnan 
elkészítettük, melyek a fentartó hatóság által helybenliagyatván, 
a jövő iskolai évtől fogva szabályozzák, s bizonyára még jobban 
élesztik a tagok munkásságát. Az egyletek külön jelentései alább 
olvashatók, valamint a taneszközök, gyűjtemények gyarapodásá
ról számot adó jelentések is. Jelentékeny az éremgyűjtemény gya
rapodása, melyet Dr. Tolnai Vilmos tanár gyűjtő kedvének és 
buzgóságának köszönhetünk.

9. Egészségügy. (Az iskolaorvos jelentése.) A tanári testület 
egészségi állapotára nézve a fennebbiekre utalunk.

Iskolánk növendékeinek egészségi állapota a lefolyt tanévben 
általánosságban kevésbbé volt kedvező, mint az előző években. 
Haláleset ugyan ez idén egy sem fordúlt elő, s hosszabb iskola- 
mulasztást okozott, nem fertőző betegségek sem íordúltak elő a 
rendesnél nagyobb számban; de a fővárosban járványosán ural
kodó ragályos fertőző betegségek, különösen a kanyaró, kevésbbé 
a vörheny és hasi liagymáz, iskolánk növendékeit sem kimélték 
meg. Fertőző betegség miatt növendékeink közül 42-en voltak 
hivatalosan kitiltva 2—6 hét tartamára. Azonkívül a családban 
előforduló ragályos betegség miatt ki volt tiltva 55 növendékünk. 
A kitiltott növendékeknek az iskola újbóli látogatását mindannyi
szor csak orvosi bizonyítvány alapján engedtük meg.

A VI. gymn. osztály tantermét, a mely osztályban rövid idő
közökben három hasi hagymáz betegedés fordúlt elő és pedig sor
ban az ugyanazon fal mellett ülő tanulók közt, fertőtlenítettük és 
újra festettük, ugyanezen tanterem egyik hibás gázcsapját s kissé 
füstölő kályhacsövét kijavíttattuk. Ennek tartamára az osztály más

Értesítő  1898—1899. évről. 3



teremben nyert elhelyezést. A fertőtlenítés óta újabb tífusz-eset 
nem is fordult elő.

A fertőző betegségek elleni óvintézkedések során megemlít
jük, hogy az uralkodó tifusz-járvány tartamára a tanulók a víz
vezetéki víz ivásától eltiltattak s a helyett artézi víz állott rendel
kezésükre; továbbá, hogy a nt. Presbyterium a tüdővész terjedé
sének meggátlására új szerkezetű, vízzel megtöltött köpőedények 
beszerzését határozta el a régi kőporos köpőládák helyett.

A védőhimlőoltás törvényszabta kötelezettségének az összes 
növendékek eleget tettek.

Ragályos szembajban (különösen trachoma) a decz. 20. és máj. 
18. és 25. megejtett iskolaorvosi szemvizsgálat tanúsága szerint 
egyetlen tanuló sem szenvedett.

A tornázás kötelezettsége alól alkalmatlan testalkat vagy 
betegség és szervi hiba miatt 76-an voltak fölmentve, részint az 
egész év tartamára, részint ideiglenesen. A fölmentettek közül 
különben többen folytatnak orvosi rendeletre gyógygymnasztikát. 
A fölmentések nagy számát igozolja az a körülmény, hogy a gym
nasium ez idő szerint nem rendelkezik külön torna-helyiséggel, 
növendékeink a távol eső nemzeti tornacsarnokba kénytelenek a 
tornaórákra járni, a tornaórák pedig csaknem kivétel nélkül a 
korai délutáni órákra esnek, tehát épen az emésztés idejére, mikor 
pedig a testnek leginkább volna szüksége nyugalomra s pihenésre. 
Ezért sok olyan növendék volt a tornázás alól fölmentve, a ki kü
lönben az intézetben elhelyezett torna-helyiségben, a délelőtti 
órákban minden egészségi hátrány nélkül tornázhatna. Az intézeti 
saját tornacsarnok kérdésének a közel jövőben várható megoldása 
tetemesen apasztani fogja a fölmentések számát.

Az iskolaépület egészségügyi viszonyaira áttérve, megjegyez
zük, hogy úgy az egész épületnek, mint az egyes tantermek tiszta
ságára kellő gondot fordítottunk. A folyosókon szemét- és hulla
dékgyűjtő kosarakat állíttattunk fel. A VII. gymn. oszt. padlózatát 
«Dustless» -bevonattal láttuk el, mely a porképződést volna hi
vatva meggátolni, de a várakozásnak nem minden tekintetben 
felelt meg.

A szellőzésre szolgáló Pick-féle szellőző ablakszerkezetek az 
összes osztályokban be vannak hozva. A fűtés ellenőrzésére az 
összes osztályok hőmérővel vannak ellátva.

Az egészségtan, mint rendkívüli fakultativ tantárgya VII. ősz-
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tályban heti egy órában lett előadva. Az osztály 36 növendéke 
közül 34-en hallgatták. A bevégzett tananyag más helyen van fel
tüntetve.

Az egészségtannal kapcsolatosan a VII. osztály növendékei 
az egészségtan tanárának vezetése mellett három egészségtani 
kiránduláson vettek részt. Megtekintették ugyanis nov. 6-án a 
központi tej csarnokot, a hol a tejcsarnok igazgatósága a kirán
dulókat megvendégelte; továbbá a közvágóhidat decz. 22-én, 
május 19-én pedig a mentőegyesület helyiségeit.



IV.
Tanári testület s az előadott tantárgyak.

A tanár neve Tantárgy és osztály

He
ten

ké
nt

i
ór

as
zá

m Jegyzetek

Bereezky Sándor
r. tanár

Vallástan: I -V IH . Főgymnasiumi exhortator.

Góbi Imre
r. tanár

Történelem : VI. VIII. 8 A főgymnasium igazgatója.

Dr. llittrich Ödön
r. tanár

Latin nyelv: VI. VIII. 
Görög nyelv : VI. VIII. 18 A VI. osztály főnöke. 

Az ifjúsági könyvtár őre.

Mikola Sándor
r. tanár

Számtan: la. lib . III. 
Mértani ra jz : lib . III. 
Szépirás: la. Ib. Ila. Ilb. 17 A Ilb. osztály főnöke.

Kátli Arnold
r. tanár

Földrajz: III. 
Algebra: IV. 
Mértani rajz : IV. 
Természetrajz: IV. 
Physika : VII. VIII.

i 7 .A physikaiés chemiai szer
tár őre.

Rátz László
r. tanár

Mennviségtan: V. VI. VII. 
VIII.

Számtan; Ha.
Mértani ra jz : la. Ila.

18
A VIII. osztály főnöke.

A dal- és zeneegyesület elnöke. 
A tanári özvegy- és árva- ; 

egyesület pénztárosa.

Dr. Sclineeberger IV.
s. tanár

Magyar nyelv : la. Ha. IY. Y. 
Német nyelv: Ila. 18 A Ha. osztály főnöke.

Scholtz Albert
r. tanár

Latin nyelv : Ila. üb . 
Földrajz: Ib. 15

l)r. Serédi Lajos
r. tanár

Magyar nyelv: ü b . 
Latin nyelv : VII. 
Görög nyelv: VII. 
Lélektan: VII. 
Logika: VIH.

17
A VII. osztály főnöke.

A főgymn. tanári karnak és 
az isk. bizottságnak jegyzője.

Dr. Szigethy Lajos
r. tanár

Magyar nyelv: Ib. 
Latin nyelv: IV. 
Földrajz: IV. 
Történelem: VII.

18 A IV. osztály főnöke.

Svoboda István
j r. tanár

Latin nyelv: la. Ib. 
Német nyelv: la. 
Történelem : IV. 17 Az la. osztály főnöke.

Dr. Tolnai Vilmos
r. tanár

Történelem: III.
Magyar nyelv : VI. VII. VIII. 
Német nyelv : VI. VII. VIII.

Az «Arany János »-kör 
tanár-elnöke. 1

Dr. Tóth Kálmán
r. tanár

Magyar nyelv: III. 
Latin nyelv : V. 
Görög nyelv: V. 
Történet: V.

17
Az V. osztály főnöke.

A főgymn. könyvtárosa.
A főgymn. segélyző-egyesület 

tanár-elnöke. \

Ulbricli Sándor
r. tanár

Számtan: la.
Mértani ra jz : la. 
Földrajz: Ib. Ila. Ilb. 
Német nyelv: IV. 
Természetrajz: V. VI.

2 0

Az Ib. osztály főnöke. > 
A természetrajzi szertár őre. 

Az ifj. segély-egyesület 
könyvtárának kezelője.

Weber Rudolf
r. tanár

Latin nyelv: III.
Német nyelv : Ib. Ilb. III. V. A III. osztály főnöke.

Szönyi Tódor
ének tanár

•Ének : la. Ib. Ila. Ilb. Hl. 5 Az egyház orgonistája.
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Az egészségtant a VII. osztályban, heti egy órában, Dr. Bex- 
heft Ármin iskolaorvos és egészségtan-tanár tanította.

A nem protestáns tanulók vallástanárai: Főt. Stampay Fe- 
rencz r. kath., főt. Dimitrievits Dragutin g. kel., Dr. Fényes Mór 
.és Dr. Weiszburg Gyula izr. hitoktató urak voltak.

A tornát Maurer János úr, a Nemzeti Tornaegylet művezetője 
tanította, az I—II. osztálybeli tanulóknak a főgymnasium épületé
ben levő tornateremben, a III—VIII. osztálybelieknek a Nemzeti 
'Tornaegylet csarnokában.

A gyorsírást Mikola Sándor tanár tanította; a beteg Szőnyi 
Tódort az ének tanításban május és junius hóban Krausz Gusztáv 
Ede állam, képesített okleveles képezdei zene- és énektanár úr 
helyettesítette.



Y.

A TANÁÉ OK IE O DAL MI MŰKÖDÉSE.
a z  1898/ 99-d i k i  i s k o l a i  é v b e n .

Bereczky Sándor irt két czikket az Evangélikus Családilapba és: 
átdolgozta Egyháztörténetének II. kiadását.

Góbi Imrétől megjelent a Magyar Irálytan 4-ik kiadása a Frank- 
lin-Társulatnál.

Mikola Sándortól a következő ezikkek jelentek meg : «A quarcz. 
optikai tulajdonságainak radiometerrel való vizsgálata», «Nagy hullám
hosszúsággal bíró hősugarak» (Mathematikai és Physikai Lapok YIL és 
VTTT. füzet), «A légkör újonnan felfedezett gázairól» (Középiskolai 
Math. Lapok). Szerkesztette a Középiskolai Math. Lapokban «A csil
lagos ég» czímü rovatot (A hold mozgása, A bolygók, A bolygók 
látszólagos mozgása, Csillagászati mesék, A régiek felfogása a minden- 
ségről). Tartott előadást «A kritikus állapotról» a Math, és Phys. Tár
sulat előtt.

Rátz László szerkesztette a Középiskolai Mathematikai Lapokat.
Dr. Serédi Lajos Klamarik J. s a prot. középiskolák. A prot. 

középiskolák tanárainak rangosztályai — a Prot. Egyh. és Iskolá-ban ; 
kisebb ezikkek. Négy nagyobb birálat az Egyet. Philol. Közlönyben. 
(«Thukydides valláserkölcsi nézetei», «A görög ethikai gondolkodás 
főelvei», «Platon eszméi a lélek halhatatlanságáról», «Diogenes Lser- 
tios a bölcselet eredete» ez. értekezésekről.)

Dr. Tolnai Vilmos írt értekezéseket, ismertetéseket, bírálatokat 
és kisebb czikkeket a Nyelvőrbe (Időmértékes és hangsúlyos verselés- 
Személynevek, mint köznevek. A régi magyar jogi nyelvből. Bartzafalvi 
Szabó Dávid nyelvgyártásának első bírálata. Magyarország madárfajai
nak elnevezéséről. Szily Kálmán összegyűjtött dolgozatairól. Balassa 
József: A Mondolat és Felelet új kiadása stb.); az Egyetemes Philolo- 
giai Közlönybe (A cyclicus és irrationalis lábak időértéke a magyarban. 
Dobos Károly: A magyar diáknyelv. Bakács I . : Debreczeni Márton 
kióvi csatája stb.); Az Ethnographiába (Gyermekjátékok). Kiadta



Lőrinczi Lehr Zsigmond Tennyson-fordítását: Arden Enoch (Magyar 
Könyvtár 50 sz.). Az Értesítő-ben : Csokonai Y. Mihály verstani nézetei.

Dr. Tóth Kálmán írt egy ezikket aDr.Pasteiner Gyula szerkesz
tésében megjelent «Római Világ» ez. könyvbe s azonkívül munkatársa 
az «Ókori Lexicon» ez. dr. Pecz Vilmos szerkesztésében megjelenő 
munkának.

Weber Rudolf életrajzi bevezetéssel s szövegmagyarázattal ki
nyomatta id. Buchholtz György: «Das weit und breit erschollene Zip- 
ser-Schneegebürge» czímü, a 18-dik század elejéről való s sokáig el
veszettnek hitt kéziratát; a műnek, mint a Központi-Kárpátokról szóló 
eme legrégibb leírásnak, jövedelmét a régibb tátrakutatóknak állítandó 
emlék javára szánta. Az ennek következtében- összegyűlt «emlékalap» 
eddig 644 forintot tesz, melyhez különösen egyházunk több lelkes tagja 
tekintélyes összeggel járult. [Buchholtz György szül. 1643, Kis-Szeeen- 
ben, megh. Nagy-Lomniezon 1721. Élete hazánk leggyászosabb kor
szakába esik, mikor az ország részint a török, részint a császáriak által 
pusztíttatott. A protestánsok üldöztetését Buchholtz György is átélte, 
de hitében a sok szenvedés daczára meg nem tántorodott s mint 
nagylomniczi számkivetett pap halt meg. Korát és életét megírta 
«Historischer Geschlechtsbericht» czímű művében, mely azonban még 
eddig ki nem nyomatott.]

Ugyancsak Weber Rudolftól több czikk jelent meg a szepesi 
lapokban.



TI.

A TANANYAG ÉS A TANKÖNYVEK 
AZ EGYES OSZTÁLYOKBAN.

I. a) és b) osztály.

Vallás, h. 2 óra. O-szövetségi történetek : A legrégibb emberekről. 
Izrael népének ősapáiról. A bírákról és királyokról. Izrael népe a fog
ság után. Énekek és imák. Tankönyv: Bibliaismertetés Bereczky Sán
dortól.

Latin nyelv, li. 6 óra. Alaktan: Az 5 declinatio; az adjectivum 
fokozása ; pronomen; numeráié; sum és nehány összetétele ; a négy 
igeragozás. Nehány elbeszélés emlékelve. Magyarból latinra fordítás az 
iskolában. K. k. Pirchala Imre : Latin nyelvtan és olvasókönyv.

Magyar nyelv, h. 5 óra. Alaktan mondattani alapon. Prózai dara
bok olvasása és magyarázása; költemények emlékelése. Kétheten
ként egy írásbeli dolgozat: részben házi, részben iskolai. K. k. Szinnyei, 
Magyar Nyelvtan, I. r . ; Lehr-Biedl, Olvasókönyv I. r.

Német nyelv, h. 2. óra. Az egyszerű bővített mondat alapján: 
név- és rendes igeragozás ; a segítők közül: sein és haben; adj fokozása ; 
a személyes és birtokos névmás. Prózai és költői darabok elemzése, 
fordítása és betanulása. írásbeli házigyakorlatok. K. k. Harracli: Német 
Olvasókönyv I. Weber : Deutsche Dichtungen. Fleischhacker és Kárpáti: 
Német nyelvtan.

Földrajz, h. 3 óra. Magyarország s a Földközi-tengert környező 
területek. Jellemző természeti tárgyak ismertetése. Térképvázlatok ké
szítése. K. k. Scholtz : Földrajz I. r.

Számtan, li. 3 óra. A négy alapművelet egész számokkal, közön
séges és tizedes törtekkel. A számok oszthatósága. Törzstényezőkre 
bontás. Közös osztó és közös többes. Egyszerűbb feladatok a háztartás 
és gazdaság köréből. A pénz és mértékrendszerek ismertetése, K. k. 
Beke : Számtan.

Mértani rajz, h. 2 óra. Az egyenes, a szög. A háromszög és a
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négyszög. A kör és a szabályos sokszögek. Az idomok területe. K. k. Fodor- 
Wagner: Rajzoló planimetria.

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

II. a) és b) osztály.
Vallás, h. 2 óra. Új-szövetségi történetek : Jézus élete, tanítása és 

csodatettei. Az apostolokról és irataikról. Egyházi énekek és imák. K. k. 
'Bibliaismertetés Bereczky Sándortól.

Latin nyelv, h. 6 óra. Az első osztályban tanultak kiegészítése; 
nemi szabályok. Nomina numeralia; pronomina; adverbia; praeposi- 
tiones. Verbum deponens ; oonj. periphrastica ; rendhagyó igék.

Syntaxisból: Kettős nominativus ; kettős accusativus ; az act. át
tétele possivumba s megfordítva; a helynevek constr. Abl. instrumenti; 
temporis, modi et loci; ace cum infinitivo.

Olvasmányok: Prózai darabok elemzése, fordítása s emlékelése. 
Fordítások magyarból latinra. K. k. Szénássy-Elischer latin nyelvtana 
•és olvasókönyve.

Magyar nyelv, h. 4 óra. A határozók bővebb tana. Az összetett 
mondat. Prózai darabok magyarázata, költemények emlékelése. K. k. 
Szinnyei, Magyar nyelvtan II. r., Lelir-Riedl, Magyar olvasókönyv II. r. 
írásbeli dolgozatok kéthetenként: zárt helyi és házi dolgozatok.

Német nyelv, h. 3 óra. A conjunctivus és a szenvedő igealakok. 
Rendhagyó igék. Névmások ; praapositiók ; a főmondat különböző alakjai, 
összevont és összetett mondatok. Mellékmondatok. Prózai olvasmányok 
és költemények fordítása, magyarázása, elemzése és megtanulása. írás
beli dolgozatok. K. k. Harrach: Német Olvasókönyv I. Weber: 
Deutsche Dichtungen. Sch wicker: Deutsche Sprachlehre.

Földrajz, h. 3 óra. Európa és Ázsia azon részeinek ismertetése, a 
melyek az I. osztályban nem fordultak elő. Az egyes vidékek jellem- 
zetes természeti tárgyainak általános ismertetése. Térképvázlatok az 
átvett területekről. K. k. Scholtz: Földrajz II.

Számtan, h. 3 óra. A számítás gyorsítása. Következtetések. Ará
nyosság és aránypár. Százalék-számítás. Korlátolt pontosságú szorzás 
és osztás. Feladatok a gazdasági élet, kereskedelem és háztartás köréből. 
K. k. Beke : Számtan.

Mértani rajz, h. 2 óra. Az idomok területe. Felmérés. Az egyenes 
vonalú idomok tulajdonságai. Összeillőség. Hasonlóság. Symmetria. 
Szerkesztések. K. k. Fodor-Wagner: Constructiv planimetria.

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

1
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III. osztály.

Vallás, h. 2 óra. A keresztyén egyház elterjedésének, megrontá
sának, a német és sweiczi hitjavításnak s a magyar protestáns egyház
nak története. Különös tekintettel a szereplő főbb alakok ismerteté
sére. Egyházi énekek. K. k. Bereczky : A keresztyén egyház rövid tör
ténete.

Latin nyelv, h. 7 óra. Olvasmány: Liviusból: Kóma alapítása. 
A királyok kora (összesen 27 caput). Az olvasottak elemzése, fordítása 
könyvnélkül megtanulása. Nyelvtan: Az esetek tana. Acc. és nőm. 
cum inf; Kettős acc. és nőm. Hetenként írásbeli gyakorlat. K. k. Eli- 
scher : Latin olvasókönyv. Holzweiszig : Latin Nyelvtan.

Magyar nyelv, h. 4 óra. Rendszeres Magyar Nyelvtan, K. k. Szinnyei 
III. r. Prózai darabok olvasása és magyarázása, költemények emlékelése- 
Kéthetenként egy írásbeli dolgozat. K. k. Lehr-Riedl, Olvasó
könyv. Hl. r.

Nemet nyelv, h. 3 óra. Költői és prózai darabok olvasása, ma
gyarázata és emlókelése. A nyelvtan ismétlése. A mellékmondatok tana. 
Hetenkénti írásbeli gyakorlatok. K. k. Harrach : Német olvasókönyv III. 
Weber : Deutsche Dichtungen. Schwicker: Deutsche Sprachlehre.

Történelem, h. 2 óra. A magyar nemzet rövid története K. k. 
Baróti-Csánki. IV. kiad.

Földrajz, h. 3 óra. Afrikának az I-ső oszt.-ban nem tárgyalt részei, 
Amerika és Ausztrália. Az egyes földrészeket jellemző természeti tár
gyak ismertetése. Térképrajzolás. — Előismeretek a physikából. A ma- 
themathikai és physikai földrajz elemei. K. k. Scholtz : Földrajz Hl.

Számtan, h. 3 óra. A kamatszámítás. Kamat, tőke, százalék és idő 
kiszámítása. Kamatos-kamat. Felnövekedett és kezdőtőke kiszámítása. 
Részvénytársaságok számításai. Értékpapír vásárlása s eladása, Discont- 
számítás a fordított feladatokkal együtt. Arányos osztás. Arany- és 
ezüst-árúk számítása. K. k. Beke: Számtan.

Mértani rajz, li. 2 óra. Kör. Ellipsis, hyperbola, parabola. Csiga
vonal, cyclois. A román, csúcsíves es renaissance stílusú épületek főbb 
sajátságai. K. k. Fodor-Wagner: Constructiv planimetria.

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

IV. osztály.

Vallás, h. 2 óra. Keresztyén hittan : A vallások többféleségéről, a 
Szentírásról, a hitvallási iratokról. Az Atyáról, Fiúról és Szentlélekről



szóló tan. Keresztyén erkölcstanból: Isten, magunk és felebarátaink 
iránt való kötelességek. Egyházi énekek. K. k. Bereczky: Hittan és 
Erkölcstan.

Latin nyelv, h. 6 óra. Olvasmány: A köztársaság kora, 1—2, 
4—5 fejezet. Phaedrus meséi. — Ovidiusból szemelvények. Nyelvtanból 
a múlt évek anyagának ismétlése. Abl. abs; participium conjunctum. 
Mellékmondatok. Metrika s prosodia elemei. Kéthetenkint iskolai Írás
beli gyakorlatok. K. k. Holzweissig latin nyelvtana, fordította Székely 
Ferencz. Elischer : Latin olvasókönyv.

Magyar nyelv, h. 3 óra. Arany Toldija, nyelvi és tárgyi magya
rázatokkal, könyv nélkül: az Előhang és I—Y. Ének ; K. k. Lehr, Arany 
Toldija. Irálytan : képek és alakzatok, az irály tulajdonságai; verstan : 
magyar, classikus, nyugoteurópai verselés; K. k .: Góbi, Irálytan. írás
beli dolgozatok: havonként egy iskolai és egy házi dolgozat.

Német nyelv, h. 2 óra. Költemények és prózai olvasmányok for
dítása, magyarázása és emlékelése. Összetett mondat. Szórend. Kör
mondat. írásbeli dolgozatok. K. k. Harrach: Német Olvasókönyv II. 
Weber: Deutsche Dichtungen. Schwicker: Deutsche Sprachlehre.

Történelem, h. 3 óra. A keleti népek története vázlatban. A görög 
történet Nagy Sándorig, különös tekintettel a műveltségi állapotokra. 
K. k. Batizfalvy I. I. k.

Földrajz, h. 3 óra. Magyarország földrajza különös tekintettel az 
alkotmányos, politikai, kulturális viszonyokra. Ausztria általános viszo
nyai. Bosznia. Közös ügyek. K. k. Scholtz Albert: Földrajz IV.

Algebra, h. 3 óra. Az alapmíveletek (a hatványozást is beleértve)- 
positiv és negatív, egész- és törtszámokkal. Az osztó és a közös osztó. 
A közös többszörös. Elsőfokú határozott egyenletek egy ismeretlennel. 
Az arány és aránylat. K. k. Mauritz : Algebra.

Mértani rajz, h. 2 óra. Elemi stereometria. Vetítés. Elemi távlat
tan. Landau és Wohlrab 2-ik füzetének 3-ik kiadása nyomán.

Természetrajz, li. 2. óra. Előismeretek a chemiából. Az ásvá- 
nyok physikai és morphologiai tulajdonságai. Nehány fontosabb 
ásvány leírása. K. k. Dr. Róth Samu: Az ásvány-, kőzet- és földtan 
alapvonalai.

Testgyakorlat, h. 2 óra.

V. osztály.
Vallás, h. 2 óra. Az ó- és ftj-szövetség könyveinek bevezető ismer

tetése, az egyes könyveknek rövid tartalma, kisebb részletek olvasta- 
tása. K. k. Batizfalvy-Bereczky : Bibliaismertetés.

Latin nyelv, h. 5 óra. Olvasmány. Cassar de bello Gallico 1. I. 
1—29., VI. 11—28.; Magánolvasmány : I. 30—54. Ovidius, Métám. 1.



II. 680—706 (Battus); 1. III. 511—733. (Pentlieus és Bacchus); 1. IV. 
615—764; 1. V. 1—47., 177—249. (Perseus); 1. XIV. 745—879. (Caesar 
apotlieosisa). Az olvasmányt megfelelő tárgyi magyarázat kisérte. Nyelv
tan : Consec. temp. Ind. coni. imper., ne, quin, quominus, időhat. 
mondatok használata a Gyakorlókönyv egyes gyakorlatain bemutatva. 
Esettani ismétlések. Tankönyvek. C. I. Caesaris de hello Gallico 1. VII. 
Becognovit B. Hinter. Lipsiae B. G. Teubner; P. Ovidius Naso, Meta
morphoses, delectus Siebelisianus, ed. Fr. Polle, Lipsiae, B. G. Teub
ner ; Cserny-Dávid: Latin stílusgyakorlatok, I. r., melyből az osztály 
az 58—67. gyakorlatokat fordította. Dr. Holzweiszig Bövid Nyelvtana, 
fordította Székely Ferencz, Budapest, Franklin-Társulat.

Görög nyelv, h. 4 óra. Alaktan a folyékony hangú tövekig, meg
felelő gyakorlatokkal. K. k. Görög Nyelvtan, írta Maywald József. Görög 

■ Gyakorló- és Olvasókönyv, írta Maywald J.
Magyar nyelv, h. 3 óra. Arany balladái a Greggus-Beöthy-féle 

könyv szerint; a következő balladák bőven magyarázva és könyv nél
kül: «V. László», «Zách Klára», «Szondi két apródja», «A walesi 
bárdok», «Bor vitéz», «Tetemre hivás», «Agnes asszony». Szerkesztés
tan. A tárgy felfogása, kiaknázása ; az anyag rendezése ; szerkezet; az 
előadás fő formái prózai olvasmányok alapján. K. k. Góbi: Szerkesz
tő stan.

Német nyelv, h. 2 óra. Uhlandtól: Bertran de Born; Schillertől: 
Das Lied von der Glocke ; Göthétől: Der Fischer és Erlkönig emléke
lése magyarázatokkal. írásbeli házi és iskolai feladatok. K. k. Weber : 
Deutsche Dichtungen.

Történelem, li. 4 óra. Macedón történet Fülöp s Nagy Sándor 
alatt. A római történet a város alapításától a nyugat-római birodalom 
bukásáig, különös tekintettel a műveltségi állapotokra. K. k. Batizíalvy
I. kötet.

Mennyiségtan, h. 3 óra. a) Algebra: Elsőfokú egyenletek két és 
több ismeretlennel. Hatványozás. A binom magasabb positiv hatványai. 
Pascal-féle háromszög. Gyökmennyiségek. Másodfokú egyenletek. K. k. 
Mauritz : Algebra.

b) Geometria: A planimetria elemei. K. k. Ábel: Mértan.
Növénytan, h. 2 óra. A szerves és szervetlen testek összehason

lítása. A növények jellemző chemiai alak- és élettani tulajdonságai. 
A növények szövet-, alak- és élettana. A növények táplálkozása. Linné 
rendszere. A természetes rendszer és ennek alapján a növénykörök 
és osztályok, ezeknek főbb rendjei a legismertebb képviselőkkel. Nö
vénygyűjtés. K. k. Dr. Sterényi Hugó: Növénytan.

Testgyakorlat, h. 2 óra.



VI. osztály.

Vallás, h. 2 óra. A keresztyén egyház története az egyház meg
alapításától az ifjabb időig, különös tekintettel a reformátióra és annak 
elterjedésére. K. k. Batizfalvy István : Keresztyén egyház története.

Latin nyelv, h. 5 óra. Olvasmányok: Sallustius, Bellum Jugurthi- 
num. Az egész műből lefordítottak a tanulók 52 fejezetet, a többit rész
ben cursive olvasták. Vergilius Aeneiséből szemelvények a VI., VIII., 
IX. énekből; összesen 977 vers; ezenkívül egyes részletek cursive.. 
Könyv nélkül tanulták az Aeneisből a következő részleteket: Leszállás  ̂
az alvilágba. Aeneas az Acheronnál. Aeneas a Lethe vizénél. Kóma hi
vatása. Marcellus. Euryalus anyjának siralma; összesen 102 vers. Az 
irók élete és működése. Állami és hadi régiségek. Az egész mondattan 
összefoglalása. Tíz iskolai dolgozat. Kézi könyvek: Sallustius — Hittrich; 
Vergilius — Némethy. Cserny-Dávid, Latin stílusgyakorlatok.

Görög nyelv, h. 4- óra. Alaktanból a /«-végű és a rendhagyó igék.. 
A mondattan főbb szabályai. Olvasmány : Xenophon Anabasisából sze
melvények; lefordítottak 19 fejezetet; a Memorabiliából: Sokrates né
zete az istenekről. Herakles a váló úton. A gyermeki kegyeletről. A ba
rátság becséről. A testgyakorlat fontosságáról. A nevelés és oktatás szük
ségességéről. Sokrates magatartása a vád után. Mimnermos, Solon, 
Tyrtaios és Theognis egy-egy elegiája; könyv nélkül 78 vers. Kézi köny
vek : Maywald: Görög nyelvtan és Görög olvasmányok II. rész. Boros: 
Szemelvények a görög lantos költészet remekeiből.

Magyar nyelv, h. 3 óra. Rhetorika. K. k. Góbi. Kossuth Lajos 
1848 júl. 11 beszéde (Magyar Könyvtár). Shakspere: «Coriolanus». 
Moliére «Tudós nők» (Jeles írók isk. könyvtára). Magánolvasmány: 
Shakspere, Moliére, Schiller, Kacine, Katona, Kisfaludy K. válogatott 
drámai művei; ezek alapján a dráma fejlődése, szerkezete. Házi és 
zárthelyi dolgozatok.

Német nyelv, h. 2 óra. Goethe «Hermann és Dorothea»-jának 
olvasása, nyelvi és tárgyi magyarázatokkal. K. k. Weber kiadása; (Jeles 
írók, III. k.) Házi és zárthelyi dolgozatok. (Szabad fogalmazás és fordítás).

Történelem, h. 4 óra. A középkor története. K. k. Batizfalvy Ist
ván : Egyetemes Történelem, n. rósz.

Mennyiségtan, h. 3 óra. a) Algebra: Egyenletek két és több isme
retlennel. A hatványozás általánosítása. Logarithmusok. Exponentialis 
egyenletek. K. k. Mauritz : Algebra.

b) Geometria:Siktrigonometria. K. k. Ábel: Mértan.
Állattan, h. 2 óra. Az állatok jellemző chemiai, alak- és élettani 

tulajdonságai, összehasonlítva a növények ugyanezen tulajdonságaival- 
Az állatok szervrendszerei. Az állati szervek részletesen és összeíráson-
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lítva, különös tekintettel az ember szerveire és azoknak életműködé
sére. Rendszertan. K. k. Báthory Nándor: Állattan.

Testgyakorlat, li. 2 óra.

VII. osztály.

Vallás, h. 2 óra. A magyar protestáns egyház története kiváló 
tekintettel a vallásügyek országgyűlési tárgyalásaira és a vallásügyi 
törvényekre. K. k. Batizfalvy I . : A magyar protestáns egyház tör
ténete.

Latin nyelv, h. 5 óra. Olvasmányok : Horatii carm. lib. I. i : I. II.
in. ív. vii. vili. ix. X: xi. xii. xiv. xv. xxii. xxiv. Lib. n-i: 
i. m. vi. x. xiv. Lib. ni-i: i. in. ív. vin. xm. xiv. xxi. xxm.
XXIV. XXVI. XXX. Carmen Saeculare. Horatius kora, élete, költészete ; 
forrásai, eszméi, hatása. Könyv nélkül 18 óda. — M. Túli. Ciceronis De 
imp. Cn. Pompei oratio. I—XXIV. Cicero élete, kora, szónoki munkás
sága. — Titi Livi «Ah űrbe condita» lib. XXI. 36 fejezet XXII-ből 6. fe
jezet.— Stílusgyakorlatok: 14 fejezet. — Állami, vallási, hadi régisé
gek. A mondattan főbb «szerkesztésbeli» tudnivalói; stílusbeli sajátsá
gok. KK. Horatii carmina ed. Mueller; I. Livi Ab űrbe cond. lib. XXI— 
XXI. ed Weissenborn ; Cic. De imp. On. Pomp. Dr. Keleti Vincze ; 
Cserny-Dávid Stílus gyakorlatok a VIII. oszt. tanításanyagához. — Ha- 
vonkint egy dolgozat.

Görög nyelv, li. 4 óra. Olvasmányok: Odysseából VI. 1—126, 
149—216, 224—328.; IX. 16—151, 180-201, 216—390, 400—410, 
440- -780. XII. 90 — 260. — Odysseus a Phaiakoknál, Alkinoos házában- 
A kyklops. Skylla és Charvbdis. Helios marhái. — Herodosból: Árion
I. II. III. Marathoni ütközet 1 —12; Termopylai ütközet 1 — 20; Sala- 
misi ütközet 1—9. Homeros és a hóm. eposok története. Odyssea tar
talma, szerkezete, magánrégiségek. K. k. Odyssea ed. Dindorf; Herodosi 
Epitome ed. Dávid. Tetszés szerint választott 100—150 sor fordítása 
írásbeli dolgozatul.

Magyar nyelv, h. 3 óra. Poétika, a legjelesebb művek olvasása 
alapján (iskolai és magánolvasmány). A művészet alapfogalmai általá
ban, a költői műfajok részletesen. K. k. Góbi.

Német nyelv, lx. 2 óra. A német irodalom főbb jelenségei nagy 
vonásokban : az indogermán nyelvek felosztása, lovagköltészet, népies 
epika, mesterdalnokok, Luther nyelve, tudósköltészet, Klopstoek, Her
der, Wieland, Bürger. — Lessing élete és művei részletesen, szemel
vények olvasásával; Schiller «Wallensteins Lager», Goethe «Goetz von 
Berlichingen» olvasása. K. k. Kluge, Litteraturgesckichte, szöveg- 
kiadások. Házi és zárthelyi dolgozatok. (Szabad fogalmazás és fordítás).



Történelem, h. 4 óra. Az újkor története. K. k. Batizfalvy István : 
Világtörténet. Újkor.

Mennyiségtan, h. 3 óra. a) Algebra: A másodfokú egyenlet elmé
lete. Az első- és másodfokú függvény ábrázolása. A számtani és mér
tani haladvány. Szakaszos tizedes törtek átalakítása közönséges tör
tekké. Kamatos-kamat és járadékszámítás. K. k. Mauritz, Algebra.

b) Geometria: Stereometria. K. k. Abel, Mértan.
Physika, h. 3 óra. Alapvető fogalmak. A szilárd, folyós és terjengős 

testek mechanikája. Rezgéstan. K. k. Ráth A., Kísérleti természettan.
Lélektan, h. 2 óra. Tapasztalati tünemények elemzése alapján a 

lelki élet működésé és sajátságai. E működés megállapítható törvény
szerűségei és alakjai. K. k. Böhm Károly : Tapasztalati lélektan.

Egészségtan, h. 1 óra. Egészség és betegség. Táplálkozás. Lakás. 
Munka és foglalkozás. A test ápolása. Fertőző betegségek. Első segély
nyújtás és életmentés. K. k. Dr. Fodor József: Egészségtan.

Testgyakorlat, h. 2 óra.

VIII. osztály.
Vallás, h. 2 óra. A vallásról általában. A kijelentésről. A hitfor

rásról. Isten létéről, tulajdonságairól és munkájáról. Jézus élete és 
műve. A szentháromságról. A szentlélekről és a kegyelmi eszközökről. 
Az erkölcstanból. A kötelességekről. K. k. Batizfalvy István : Keresztyén 
Hittan és Erkölcstan.

Latin nyelv, h. 5 óra. Olvasmány: Horatiusból Satiraruml. 3. 10.
II. 1. 2. Epistolarum: I. 5. 0. 7. 10. 11. 12. Tacitus Annaleseiből Tibe- 
riusra vonatkozó szemelvények, GO fejezet s egyes részletek cursive. 
A római irodalomtörténet rövid összefoglalása. Állami-, hadi- és ma
gánrégiségek. Mondattani és stilisztikai ismétlések. Nyolcz iskolai dol
gozat, hét stílusgyakorlat. Kézi könyvek: Horatius ed. L. Müller; 
Schmidt: Szemelvények Tacitus Annalaséből; Cserny-Dávid, Latin stí
lusgyakorlatok Hl. r.

Görög nyelv, h. 4 óra. Olvasmány: Homeros Iliasából XV. 592 — 
746. XVI. i —154. 269-305. 419-461. 777—867. XXIV. 1—96. 188— 
264. 281—333. 467—598. 704—804. A homer ősi kérdés; az Ilias tar
talma és szerkezete. Thukydidesből VI. 30—32. VII. 10—15. 42—44.
48. 51—56. 69—72. 74. 77. 81—87.; a kihagyott részeket részben cur
sive olvasták. A peloponnesosi háború történetének összefoglalása. 
Perikies élete és működése Plutarchos nyomán. Alaktani és mondattani 
ismétlések. Kézikönyvek: Homeri Ilias II. ed. Hentze ; Thucydidis de 
bello Peloponnesiaco 1. V—VIH. ed. Böhme.

Magyar nyelv, h. 3 óra. A magyar irodalom története, a legjele
sebb művek olvasásával. Házi és zárthelyi dolgozatok. K. k. Góbi.
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Német nyelv, h. 2 óra. A «Sturm und Drang»-korszak. Goethe 
és Schiller élete és művei, szemelvények olvasásával. Olvasmány, 
Goethe: Iphigenie auf Tauris; válogatott részek Faustból, párhuzam
ban Madách «Ember tragédiáján-val. Házi és zárthelyi dolgozatok. 
(Szabad fogalmazás és fordítás). K. k. Kluge : Litteraturgeschichte.

Történelemh. 4 óra. A magyar nemzet története. K. k. Mangold 
Lajos: A magyarok oknyomozó történelme. 3-ik kiadás.

Mennyiségtan, h. 2 óra. A másodfokú függvény maximuma és 
minimuma. Az egyenes és a kör egyenlete. Kapcsolástan. A binomi
ális tétel. A mennyiségtan főbb tételeinek ismétlése. K. k. Mauritz, 
Algebra; Ábel, Mértan. Beke és Keif, Mathematikai feladatok gyűjte
ménye.

Physika, h. 4 óra. Rezgéstan. Akustika, Optika, Calorika és Elek- 
trologia. K. k. Ráth A., Kísérleti természettan.

Logika, h. 2 óra. A gondolkodás elemei, alakjai, törvényei. Mód
szeres ismeretszerzés alakjai és fó'szabályai. Rendszerezés. A logika rö
vid, összefoglaló története. K. k. Böhm K. Logika.

Testgyakorlat, h. 2 óra.



VII.

FELADVÁNYOK ÍRÁSBELI DOLGOZATOKRA

I . L a tin  n y e lv b ő l.

VII. osztály. I—IV. Ex oratione M. T. Ciceronis «De imperio Cn. 
Pompei. (a) exordium : Cic. et Pompeius; b) argumenta interna oratio- 
nis; c) Mitliridates et L. Lucullus; d) facta Pompei praeclarissima.).
V. Quid rati essent Grseci de vita humana? VI. De equo ligneo. VII. De 
pugna Salaminia. VUE. Horatius (Argum. ecarminibus).

VIII. osztály. Quid inter Horatii satiras et epistulas intersit. I. II. 
Quos Horatius in carminibus sibi imitandos proposuerit. IH. De munere 
et officio poétáé. IV. V. De vita et moribus Octaviani Augusti Caesaris.
VI. VII. De principatu Augusti VHI.

II. M agyar n y e lv b ő l.

V. osztály. Zárthelyi dolgozatok: 1. Levél a nagy vacatióról.
2. Francesco Foscari. 3. Arany: «Agnes asszony»-a. Házi dolgozatok:
1. A hattyú. 2. Lionardo da Vinci «Cenaculó-jának leírása. 3. A mú
zeumi képtár valamely históriai képének leírása. 4. «Szondi kótapródja» 
szerkezete. 5. Párhuzam Arany «Bor vitéz»-e és Bürger «Lenore»-je 
közt. 6. A költő hivatása. 7. A költői igazságszolgáltatás Arany balla
dáiban.

VI. osztály. A dráma fejlődése. Az expositio feladata és czélja. Mi 
hasznunk van a könyvek olvasásából? Mit nevezünk tragikumnak (vo
natkozással Coriolanusra) ? Kisfaludy Károly : Csalódások. Kisfaludy K : 
Kérők. Moliére: A fösvény. Történelmi és költői igazság. A szaktudo
mányok fontossága a történelmi kutatásban. Zrínyi Miklós beszéde.

VII. osztály. Verstani dolgozat. A népdal sajátságai. Párhuzam a 
dal s az óda között. Kisfaludy K. «Mohács» czímíí elégiájának taglalása. 
A világirodalom legkitűnőbb eposai (szabad választással: Homeros, Ver
gilius, Niebelungok, Dante, Tasso, Tegnér: Fritjof, Arany: Buda halála, 
Nagyidai czigányok, Zrínyi: Szigeti veszedelem, Vörösmarty: Zalán,

Értesítő 1S98—1899. évről. 4
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Cserhalom, Czúezor: Botond). A leírás szerepe az elbeszélő költészet
ben. Hősmonda és epos. Csodásság és valószínűség a költészetben. Mit 
nevezünk eszményítésnek ?

VIII. osztály. Mily szempontok irányadók valamely irodalomtör
téneti mű megbírálásánál? A renaissance Magyarországon. Zrínyi, mint 
epikus hős. A négy költői iskola jellemzése. Mennyiben készítette elő 
az irodalom megújhodása politikai életünk megújulását a század első 
felében. Népies elemek irodalmunkban Kisfaludy K. «Pártütők» czímű 
vígjátékáig. Bánkbán tragikuma. Vörösmarty «Két szomszédvár»-a. 
Faust és az Ember tragédiájának előjátéka. Kármán és Széchenyi.

I I I .  N ém et n y e lv b ő l.

V. osztály. Der Glockenguss zu Breslau prózában. Ugyanazt a 
thémát mint iskolai dolgozatot is dolgozták. Bertran de Born. Die Sage 
vom Grafen von Habsburg. Die schwäbische Kunde. Die Bürgschaft. 
Die Sage von Bomulus und Bemus, mint iskolai dolgozat.

VI. osztály. Allgemeine Charakteristik von Goethes Epos : «Her
mann und Dorothea» (ford.). Hirtentenbüblein (fordítás). Die drei Binge 
(fordítás). Was nennt man epische oder homerische Beschreibung (sza
bad dolgozat). Der Spaziergang der Mutter (fordítás). Der Sultan lässt 
dich grüssen (fordítás). Was ist die wahre Aufgabe der Gedichtsschrei
bung (szabad dolg.). Charakteristik der Personen in Hermann und 
Dorothea (fordítás).

VII. osztály. Sigurd, aus der älteren Edda (ford.). Über das Faust
buch (ford.). Herder (ford.). Die Bomantiker (ford.). Lessings Ver
dienste auf dem Gebiete der Kritik (szabad dolgozat).

VIII. osztály. Die antike und moderne Iphigenie (ford.). Ores
tes und Pylades (szabad dolg.). Sturm und Drangperiode (ford.). Das 
Vorspiel auf dem Theater in Goethes Faust, (szabad dolg.). Schillers 
Urtheil über Goethe (ford.), Charakteristik Schillers (ford.).
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A főgymnasiumi tanulók névsora.*

I. a. OSZTÁLY,

1. Állt Géza Lajos, 1888. Budapest, ág. h.
2. Baján Arthur, 1888. Uj-Gradiska, ev. ref.
3. Blaschek Vilmos, 1887. Bécs, r. k.
4. Cziegler István, 1889. Budapest, izr.
5. Fábry Miklós, 1887. Budapest, ág. h. ism.
6 . Fauser Imre, 1889. Budapest, r. k.
7. Földiák Frigyes, 1889. Budapest, izr.
8. Friedenstein Ervin György, 1888. Berlin, 

ág. h.
9. Fuchs Jenő, 1888. Budapest, ág. h.

10. Goldenberg Bódog, 1888. Bécs, izr.
11. Halmágyi József, 1888. Újpest, ev. ref.
12. Harsányi Zoltán, 1888. Nagy-Kanizsa, izr.
13. Horner Jenő, 1889. Budapest, izr.
14. Jurenák Ferencz, 1888.Tisza-Földvár,ág.h.
15. Kálmán Miklós, 1888. Budapest, ág. h.
16. KrátkyJános,1887. Bagonya, ág.h. t.m. ö.d.
17. Kravarik Lajos, 1885. Budapest, ág.h. t.m.
18. KrchnikEmil, 1888. Vágujhely, ág.h.t.m.
19. Krempels Béla, 1888. Budapest, ág.h. t.m.
20. Kundráth Samu Győző, 1887. Kassa, ág. 

h. t. m.
21. Markos Olivér, 1888. Budapest, r. k.

22. Marzloff Camill, 1887. Kolozsvár, ág. h. 
t. m.

23. Matuska Miklós, 1888. Budapest, ág. h.
24. Menesdorfer Gyula, 1887. Budapest, ág. h. 

t. in.
25. Menner Tibor, 1888. Budapest, ág. h.
26. Mikolik László, 1888. Budapest, ág.h. t.m.
27. Mráz Lajos, 1887, Budapest, ág. h. ism.
28. Nagel Fái, 1889. Budapest, izr.
29. Nemes Gyula, 1886. Nemes-Magasi, ág. h.
30. Neuhans Wolfgang, 1887. Steglicz, ág. h.
31. Petróczy Aurél, 1887. Budapest, ág. h. ism.
32. Báró Podmaniczky Péter, 1887. Budapest, 

ág. h. ism.
33. Prager Pál, 1887. Bécs, izr.
34. Schrader Géza Ágoston, 1888. Budapest, 

ág. h.
35. Schütze Kurt Christian, 1888. Budapest, 

ág. h.
36. Schvarcz Géza, 1888. Budapest, izr.
37. Seligmann Árpád, 1888. Budapest, ág. h.
38. Störi Ernő József, 1888. Budapest, ág. h.
39. Szűcs Jenő, 1889. Puszta-Meritő, izr.
40. Szűcs Károly Rezső, 1886. Budapest, ág. h.
41. Techel Vilmos, 1888. Budapest, ág. h.
42. Topscher Béla, 1888 Körmöczbánya, ág. h.

* R ö v i d í t é 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. - ismétlő.
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43. Ulreich Ernő, 1888. Puszta-Föde'mes, ág h. 
t. m.

44. Wellis Egon Károly, 1889. Budapest, izr.
45. Wiegner Ervin, 1S88. Budapest, ág. h.
46. Wohl Ödön Ferencz, 1888. Budapest, ág. h. 

t. m.
47. Wolfner György, 1888. Budapest, izr.
48. Zala János, 1888. Budapest, ág. li.

É v k ö z ie n  k im a r a d t:
49. Böhm Jenő, 1886. Budapest, ág. h.
50. Hirsch Robert, 1888. Bécs, izr.
51. Klein István Pál, 1887. Budapest, ág. h. 

t. m.
52. Revuczky Dezső, 1887. Alberti-Irsa, ág. h.
53. Weiss Tivadar Károly, 1888. Bpest, ev. ref.

M a g á n ta n u ló k :
54. Baros Gyula, 1888. Siklós, izr.
55. Böheim István, 1887. Budapest, ág. h.
56. Újházi Lajos, 1888. Budapest, izr.

I. b. OSZTÁLY.

1. Agorasztó Miklós, 1888. Budapest, g. k.
2. Antony Olivér, 1888. Újpest, ág. h.
3. Balogh Kálmán, 1888. Budapest, ág. h.
4. Beuthe Ágost, 1888. Frankfurt a/M. ág. h.
5. Bihari Imre, 1888. Budapest, izr.
6. Binder Mihály, 188S. Budapest, ág. h.
7. Rrxa Márton, 1888. Budapest, ág. h.
8. Dedinszky Béla, 1888. Budapest, ág. h.
9. Dirner Miklós, 1888. Budapest, ág. h.

10. Erb Gusztáv, 1888. Kolozsvár, ág. h.
11. Erhardt Géza, 1S87. Szárazd, ág. h.
12. Falb Sándor János, 1888. Budapest, ág. h.
13. Friedrichsen Károly, 188S. Altona, ág. h.
14. Fritsche György, 1887. Budapest, ág. h.
15. Fuchs György, 1889. Újpest, izr.
16. Garay János, 1888. Budapest, ev. ref.
17. Gerzsó Henrik 1887. Budapest, ág. h.
18. Heil Ernő, 1888. Fiume, ág. h.
19. Hirschfeld Alfréd, I858. Budapest, izr.
20. Horváth László, 1888. Budapest, ev. ref.
21. Jausz János Frigyes, 18SS. Budapest, ág.h.
22. Kehrling Alfréd. 1SS8. Szepes-Szombat, 

ág. h.

23. Kellner György, 1889. Budapest, izr.
24. Kernáts Ferencz, 18S7. Budapest, ág. h . 

ism.
25. Kolba Lajos, 1888. Budapest, ág. h.
26. Kolmer Vilmos Frigyes, 1888. Budapest,, 

ág. h.
27. Kürmes Károly, 1887. Budapest, ág. h.
28. Lamotte Károly, 1888. Budapest, ág. h.
29. Läufer István, 1888. Budapest, izr.
30. Leszlényi Alfréd, 1889. Győr, izr.
31. Löwy Kornél, 1888. Budapest, izr.
32. Marsovszky Lehel, 1888. Budapest, r. k.
33. Mücke Leo, 1888. Olbersdorf, ág. h.
34. Müller Ottó, 1888. Pilis, r. kJ
35 Münnich Aurél. 1889. Budapest, ág. h.
36. Nuofer Lajos Ferencz, 1886.Budapest, ág.h.
37. Polnay György, 1888. Budapest, ág. h.
38. Pözel István Ferencz, 1888. Budapest, ág.h.
39. Rappaport Jenő, 1888. Budapest, izr.
40. Ruttkay Miklós, 1886. Eperjes, ág. h. ism.
41. Schelken Béla, 1888. Budapest, ág. h.
42. Schelken József, 1886. Budapest, ág. h. 

ism.
43. Szántó Gyula Emil, 188*. Mezőhegyes, r. k.
44. Thiesz Rezső, 1886. Fogaras, ág. h. ism.
45. Vallentiny Ottó Vincze, 1887. Kis-Tokaj, 

ág. h.
46. Vladár Endre Miklós, l s88, Bia, ág. h.
47. Walkó Loránd. 1888. Budapest, ág. h.
48. Wünsch Ernő, 1888. Hartmansdorf, ág. h.
49. Würzler Béla, 1888. Budapest, ág. h.
50. Zsigmondy Jenő, 1888. Budapest, ág. h.

Évközben k im a r a d t:
51. Politzer Tibor, 1888. Budapest, izr.
52. Würsching Dezső, 1888. Budapest, ág. h.

M agántanulók:
53. Jelűnek Andor Mór, 1889. Budapest, izr.
54. Landsmann Ernő. 1888. Prága. izr.
55. Roger Marczel, 1888. Budapest, izr.
56. Schlesinger Károly, 1889. Budapest, izr.

I I . a. OSZTÁLY,

1. Beck Tibor, 1886. Budapest, izr. ism.
2. Bendl Kálmán, 1887. Budapestig, h.t.m..



3. Chrapek Jenő, 1886. Budapest, r. k. ism.
4. Csepcsányi Tibor, 1886 Trencsén-Tepla, 

ág. h.
5. Czölder Lajos, 1887. Göllnitzbánya, ág. h. 

t. m.
■6. Czukor Gábor, 1888. Budapest, izr.
7. Darvai Dénes, 1888. Budapest, izr.
8. Dőczi Pál, 1888. Budapest, izr.
9. Dunajtsik Gusztáv, 1887. Budapest, ág. h. 

40. Elkán Tibor, 1886. Budapest, izr.
11. Feuer Egon, 1887. Budapest, izr.
12. Grünmann Marczell, 1887. Rozsnyó, izr.
13. Grünwald Béla, 1887. Budapest, izr.
14. Havas Béla, 1887. Budapest, izr.
15. Hirsch Sándor, 1888. Ádánd, izr.
16. Kammermeyer Viktor, 1887. Budapest,ág.h.
17. Kirchknopf Ervin, 1888. Budapest, ág. h.
18. Kis Antal, 1887. Budapest, ág. h.
19. Klammer Oszkár, 1887. Budapest, izr.
20. Komlós József, 1887. Budapest, izr.
'21. Kosch Géza, 1887. Budapest, izr.
22. Lazányi Emil, 1887. Budapest, ág. h.
23. Lorencz Arthur, 1887. Krompach, ág. h.
24. Mikovszky Bertalan, 1887. Nagy-Mihály, 

r. kath. ism.
25. Nagel István, 1888. Budapest, izr.
26. Ondrejovich Jenő, 18S7. Bágyon, ev. ref.
27. Oppel Henrik, 1887. Kronenburg, r. kath.
28. Reiner Ernő, 1887. Budapest, izr.
29. Renk Ernő, 1887. Budapest, ág. h. t.m. ö.d.
30. Sonnenberg Marczel, 1888. Budapest, izr.
31. Stern István, 1887. Budapest, izr.
32. Strasser István, 1888. Budapest, izr.
33. Szűcs Pál, 1887. Meritö-Puszta, izr.
34. Teuffel Mihály, 1886. Pápa, ág. h.
35. Urbanek Sándor, 1887. Budapest, r. kath.
36. Virág Zoltán, 1887. Budapest, izr.
37. Wellisch Dezső, 1887. Budapest, izr.
38. Zsilinszky István, 1887. Budapest, ág. h.

M agántanuló :
39. Stein Viktor, 1887. Budapest, izr.

II . b. OSZTÁLY.

1. Abonyi Tibor, 1888. Budapest, izr. 
Bauer Ernő, 1887. Szabadka, izr.

3. Benkó Gyula, 1887. Bpest, ág. h. t. m. ö. d.
4. Bergl István, 1S86. Vadkert, izr.
5. Beutel Vilmos, 1887. Budapest, ág. h.
6. Csipkay Henrik, 1887. Budapest, ág.h.
7. Ehrenstein István, 1887. Budapest, izr.
8. Erdélyi Sándor, 1888. Budapest, izr.
9. Fischer József Ferencz, 1887. Budapest, izr.

10. Freund István, 1887. Budapest, izr.
11. Haim Dávid, 1888. Budapest, izr.
12. Hauser Elemér, 1887. Losoncz, ág. h.
13. Huckstiidt Árpád, 1886. Majos, (Tolnám.), 

ág. h. t. m. 8. d.
14. Jureczky János, 1887. Budapest, ág. h.
15. Jurenák László, 1886. Tisza-Földvár,ág.h.
16. Kemény Gábor, 1887. Fóth, ág. h. t.m.ő.d
17. Klein Gyula, 1887. Budapest, izr.
18. Legányi Ernő, 1887. Budapest, ág. h.
19. Magaziner Elemér, 1887. Budapest, izr.
20. Melocco Sándor, 1886. Lestance, (Olasz

ország), r. k.
21. Montag Tibor, 1887. Kecskemét, izr.
22. Obláth Károly, 1887. Budapest, izr.
23. Obstgarten János, 1887. Bécs, ág. h.
24. Plan Frigyes, 1887. Budapest, izr.
25. Popper László, 1887. Budapest, izr.
26. Posewitz Kornél, 1887. Orosháza, ág. h.
27. Schreiner Rezső, 1887. Pozsony, ág. h.
28. Schwarz Béla, 1887. Budapest, izr.
29. Somogyi Rezső, 1887. Vihnye, izr.
30. Szilárd Róbert, 1887. Budapest, izr.
31. Szimon István, 1887. Budapest, r. k.
32. Tolnai Pál, 1887. Budapest, izr.
33. TuczentallerSándor, 1887. Budapest, ág h.
34. Vértessy Ferencz, 1887. Budapest, r. k.

M agántanu ló :
35. Strasser György, 1886. Budapest, izr.

I I I . OSZTÁLY.

1. Antony István, 1886. Budapest, ág. h.
2. Bánó László, .1886. Budapest, ág. h.
3. Beliczay Béla, 1885. Budapest, ág. h.
4. Bérczy Róbert, 1887. Bécs, r. kath.
5. Berger Ernő, 1886. Budapest, izr.
6. Böhm J. János, 1886. Budapest, ág.ll.ö. d.
7. Bohus Pál, 1886. Gödöllő, ág. h.
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8. Bulla György, 1887. Moór, r. kath.
9. Brandt Viktor, 1886. Budapest, izr.

10. Dobosi Kálmán, 1885. Tab, ág. h.
11. Dirner Lajos, 1887. Budapest, ág. h.
12. Ehrenstein Pál, 1886. Budapest, izr.
13. Eisler Pál, 1886. Budapest, izr.
14. Fabriczius Aladár, 1884. Budapest, ág. h.
15. Freund Ernő, 1887. Budapest, izr.
16. Friedmann Sándor, 1886. Budapest, izr.
17. Friedmann Zsigmond 1886. Budapest, izr.
18. Gedliczka Ármin, 1886. Budapest, ág. h.
19. Gerstenberger Ágost, 1886. Budapest, 

ág. h.
20. Graf Vilmos, 1886. Pozsony, ág. h.
21. Grünhut Henrik, 1886. Budapest, izr.
22. Hampel Gábor, 1887. Budapest, r. kath.
23. Harsányi Kálmán, 1886. N.-Kanizsa, izr.
24. Hartmann Márkus, 1886. Szepes-Ófalu, 

izr.
25. Klein Jenő, 1886. Mohács, izr.
26. Knefély Ödön, 1886. Cservenka, ág. h.
27. Kohner Arthur, 1886, Ipoly-Pásztd, izr.
28. Kolényi Aladár, 1886. Budapest, ág. h.
29. Kőszegi Oszkár, 1886. Becs, izr.
30. Kotsehy Hugó, 1885. Lodijovieze (Ga- 

liczia), ág. h.
31. Krempelsz Károly, 1886. Budapest, ág. h. 

t. m.
32. Kubinyi Gyula, 1S86. Debreczen, ág.h. t.m.
33. Kund Béla, 1886. Budapest, ág. h.
34. Kund Elemér, 1885. Dunakesz, ág. h.
35. Lamm Géza, 1886. Budapest, izr.
36. Lillits Stoján, 1886. Budapest, gör. kath.
37. Lindner Viktor, 1885. Budapest, ág. h.
38. Mautner István, 1886. Budapest, izr.
39. Milhofer Gyula, 1886. Budapest, izr.
40. Muhr Gyula, 1886. Budapest, ág. li.
41. Naeter Ernő, 1885. Győr, ág. h.
42. Nagel Zsigmond, 1885. Budapest, izr. isin.
43. Németh Tibor, 1885. Budapest, ág. h.
44. Pakányi János, 1885. Péteri-Gyömrö, 

ág. h.
45. Palásty Árpád, 1885. Hernád-Vécse, ág. h. 

t. m. ö. d.
46. Pauliny Ede, 1887. Budapest, ág. h.
47. Báró Podmaniczky István, 1885. Lajos- 

Mizse, ág. h.

48. Pick Alfréd, 1886. Budapest, izr.
49. Pözel Tibor, 1886. Budapest, ág. h.
50. Pollák Dezső, 1886. Budapest, izr.
51. Probsztner Arthur, 1886. Budapest, ág.h.
52. Radványi Bertalan, 1885. Budapest, ág. h.
53. Rerrich Elemér, 1886. Budapest, r. kath.
54. Telegdi Rótli Károly, 1886. Budapest, 

ág. h.
55. Sárkány Gyula, 1887. Csetnek, ág. h.
56. Sebeiken Lajos, 1884. Budapest, ág. h.
57. Schlosser Barna, 1885. Rozsnyó, ág.h. ism.
58. Schmitt Rezső, 1885. Budapest, ág. h.
59. Schneider Rezső, 1886. Budapest, ág. h.
60. Schwartz Gyula, 1886. Budapest, izr.
61. Schwartz N. Oszkár, 1887. Budapest, izr.
62. Schwartz Ödön, 1885. Budapest, izr.
63. Sessler Adolf, 1S86. Galgócz, izr.
64. Spitz René, 1887. Bécs, izr.
65. Spitzer Hugó, 1886. Budapest, izr.
66. Stern Nándor, 1886. Budapest, izr.
67. Süss Tivadar, 1885. Marburg, ág. h.
68. Szalay István, 1884. Budapest, ág. h. t.m.
69. Teasdale Ottó, 1886. Budapest, ág. h.
70. Tomka Kálmán, 1885. Pozsony, ág.h. t.m.
71. Dhliár Gyula, 1886. Zólyom, ág.h. t. m.
72. Vámossy László, 1886. Budapest, ev. ref.
73. Weisz Frigyes, 1886. Budapest, ev. ref.
74. Zobel Ernő, 1885. Budapest, izr.
75. Zsigmondy Gábor, 1886. Budapest, ág. h.

Évközben k im a r a d t :
76. Pollacsek Károly, 1886. Bécs, izr.
77. Schwartz Oszkár, 1886. Budapest, izr.
78. Szuppán Vilmos, 1886. Budapest, r. k.

M a g á n ta n u ló :
79. Murai Aurél, 1886. Budapest, izr.

IV . OSZTÁLY.

1. Ángyán János, 1886. Budapest, ev. ref.
2. Basch Andor, 1885. Budapest, ág. h.
3. Bendl Alajos, 1884. Budapest, ág. h. ism.
4. Bendl István, 1883. Budapest, ág. h. ism.
5. Braun József Tivadar, 1885. Budapest, izr.
6. Brust Andor, 1885. Budapest, izr.
7. Diamant Fülöp, 1885. Budapest, izr.
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8. Erdélyi Imre, 18S5. Budapest, izr.
9. Fischer Ödön, 1885. Budapest, izr.

10. Freund Richárd, 1886. Budapest, izr.
11. Glatz Richard, 1884. Budapest, ág. h.
12. Goldmann Arthur, 1885. Budapest, izr.
13. Haar Alfréd, 1885. Budapest, izr.
14. Hajós Kornél, 1886. Budapest, izr.
15. Hajts Géza, 1884. Budapest, ág. h.
16. Harkai Andor, 1885. Budapest, izr.
17. Hazay Olivér, 1S85. Bény, ág. h.
18. Herzog Ernő, 1885. Budapest, izr.
19. Hilf Pál, 1885. Budapest, izr.
20. Holl Egon, 1885. Budapest, ág. h.
21. Izsó Lajos, 1882. Gyoma, ev. ref. ö. d.
22. Károlyi György, 1885. Budapest, ev. ref.
23. Kehrling Károly, 1885. Szepes-Szombat, 

ág. hitv.
24. Kellner Hugó, 1885. Bécs, izr.
25. Klösz Károly, 1885. Budapest, ág. h.
26. Kolba László, 1884. Budapest, ág. h.
27. Komlós Imre, 1886. Budapest, izr.
2S. Koós Miklós, 1885. Budapest, ág. h.
29. Kovács Sándor, 1886. Budapest, izr.
30. Krämer Gusztáv, 1885. Budapest, izr.
31. Ladányi Dezső, 1886. Rimaszombat, r. k.
32. Ligeti Pál, 1885. Budapest, izr.
33. Magyar Kálmán, 1885. Budapest, ev. ref.
34. Meer Leo, 1885. Budapest, izr.
35. Mikolik Imre, 1885. Budapest, ág. h. t. m.
36. Reményi Miklós Ernő, 1885. Budapest, izr.
37. Oesterreicher Ernő, 1885. Budapest, izr. 
3S. Pollák János, Pál, Gyula, 1885.Bpest, ág.h.
39. Rodovitz Tivadar, 1885. Budapest, ág. h.
40. Schwartz Andor, 1886. Budapest, izr.
41. Schwarcz Aladár, 1885. Budapest, izr.
42. Szilárd Andor, 1886. Budapest, izr.
43. Toch Ede, 1885. Budapest, izr.
44. Tolnay István, 1885. Budapest, ág. h.
45. Ullmann Ödön, 1885. Budapest, izr.
46. Valkó Endre, 1885. Budapest, ág. h.
47. Varga Dezső Jenő, 1881. Szarvas, ág. h. 

ism.
48. Veres Zoltán Tivadar Gyula, 1886. Lo- 

soncz, ág. h.
49. Waldmann Miklós, 1884. Budapest, izr.
50. Weinberger György, 1885. Bpest, ág. h.
51. Wottitz Gyula, 1885. Budapest, izr.

52. Wunn Mátyás, 1884. Bikács, ág. h. t. m. 
ö. d.

53. Zala Ernő, 1886. Budapest, izr.

M a g á n ta n u ló k :
54. Kubinyi Boriska, 1884. Bohunicz, ág. h.
55. Kubinyi Dárius, 1886. Bohunicz, ág. h.

V, OSZTÁLY.

1. Ángyán Béla, 1885. Budapest, ev. ref.
2. Bartók Imre, 1885. Nagyvárad, izr.
3. Beck Pál, 18S4. Budapest, izr.
4. Falvay Jenő, 1884. Budapest, ág. h. 

t. m.
5. Féja Károly, 1882. Budapest, ág. h.
6. Fullajtár István, 1883. N.-Szt-Miklós, ág.h.
7. Fülöp Jenő, 1884. Budapest, ág. h. t. m.
8. Gündisch Guido, 1884. Nagy-Szeben, ág. h. 

ö. d.
9. Hammerschlag Marczell, 1884. Prága, izr.

10. Hampel Ferencz, 1885. Budapest, r. k.
11. Hampel József, 1886. Budapest, r. k.
12. Hasenauer Andor, 1884. Budapest, ág. h.
13. Hautzinger Gusztáv, 1883. Rajka, ág. h.
14. Hirsch féld Károly, 1884. Budapest, izr.
15. Kasper Béla, 1885. Budapest, ág. h.

I 16. Kelemen Ferencz, 1885. Budapest, izr.
17. Kellner Béla, 1884. Budapest, izr.
18. Klein Aladár, 1884. Budapest, izr.
19. Kohn Géza, 1884. Budapest, izr.
20. Kopf Lajos, 1884. Pozsony, izr.
21. Kund Ede, 1884. Budapest, ág. h.
22. Liedemann Ferencz, 1883. Budapest, ág.h.
23. Lukács György, 1885. Budapest, izr.
24. Magyar László. 1884. Budapest, ev. ref.
25. Matuska Péter, 1885. Budapest, ág. h.ö. d.
26. Melczer András Lajos, 1884. Budapest, 

ág. h.
27. Nagy Elek, 1884. Kolozsvár, r. k.
28. Pintér Miksa, 1884. Abony, izr.
29. Báró Podmaniczky Tibor, 1884. Nngy- 

Kikiuda, ág. h.
30. Pollák Benő, 1884. Budapest, izr.
31. Porkoláb Zoltán, 1884. Budapest, ág.h ö.d.
32. Rakovszky István, 1885. Budapest, r. k.
33. Rakovszky Iván, 1885. Budapest, r. k.



34. Rodowicz Willibald, 1884 Budapest, ág. h.
35. Sámuel József, 1884. Budapest, izr.
36. Speissegger Ernő, 1884. Budapest, ev. ref.
37. Szattinger Endre, 1884. Budapest, ág. h.
38. Weisz Gyula, 1884. Budapest, izr.
3w. Weisz Nándor, 1884. Budapest, izr.
40. Weltkugel Simon, Bernát, 1884. Bpest, izr.
41. Weymaun Félix, 1883. Klein-Eylau, ág. h.
42. Zsilinszky Tibor, 1884. Budapest, ág. h. 

ö. d.

V I. OSZTÁLY.

1. Aczél Ferencz, 1883. H.-M.-Vásárhely, izr. 
ö. d.

2. Balog Lajos, 1883. Budapest, ág. h.
3. Baumgarten Sándor, 1882, Budapest, izr.
4. Berg] Gusztáv, 1883. Budapest, izr.
5. Böngérfi Géza, 1882. Budapest, ág. h. 

ö. d.
6. Bródy Dániel, 1883. Budapest, izr.
7. Engl Róbert, 1884. Budapest, izr.
8. Forrai Gyula, 1883. Budapest, izr.
9. Freystadtl Béla, 1883. Komárom, izr.

10. Gerde Oszkár, 1883. Budapest, izr.
11. Góbi Imre, 1883. Sopron, ág. h. t. m.
12. Budai Goldberger Sándor, 1883. Bpest, izr.
13. Goldzieher Miksa, 1883. Budapest, izr.
14. Grosz Felix, 1883. Budapest, izr.
15. Guttmann Tibor, 1883. Budapest, izr.
16. Halász Sándor, 1881. Tata, izr.
17. Halmos Bódog, 1883. Budapest, izr.
18. Hankus Béla, 188J. Budapest, ág. h.
19. Herzl Antal, 1883. Budapest, izr.
20. Heuffel Aladár, 1882. Budapest, ág. h.
21. Kéler Tibor, 1883. Budapest, ág. h.
22. Kern Tibor, 1S83. Budapest, ág. h.
23. Koós Zoltán, 1883. Monor, ág. h. ö. d.
24. Kornfeld Pál, 1884. Budapest, izr.
25. Lampl Hugó, 1883. Budapest, ág. h.
26. Lenk Gusztáv, 1884. Budapest, ev. ref.
27. Mandel István, 1884. Budapest, izr.
2S. Mann Mór, 1883. Budapest, izr.
29. Meinig Gábor, 1884. Budapest, ág. h.
30. Moiret Ödön, 1883. Budapest, r. k.
31. Felapáti Molnár Ferencz, 1882. Budapest, 

ev. ref.

32. Nagy Károly, 1883. Nagy-Enyed, ev. ref.
33. Pásztor József, 1883. Vácz, izr.
34. Pollacsek Adolf, 1883. Becs, izr.
35. Telegdi Róth Jenő, 1884. Bndapest, ág. h.
36. Strasser Albert, 1884. Budapest, izr.
37. Szontágh Pál, 1883. Budapest, ág. h. ö. d.
38. Veszprémi Kálmán, 1882. Budapest, ág. h. 

ö. d.
39. Vetsey Aladár, 1884. Budapest, ág. h.
40. Vladár Gyula, 1884. Bia, ág. h.
41. Werkner Lajos, 1883. Budapest, izr.
42. Wottitz Béla, 1883. Budapest, izr.
43. Zsigmondy Mihály, 1883. Budapest, ág. h.

M agán tan u ló:
44. Lukács János, 1884. Budapest, izr.

Évközben k im a ra d ta k  .-

45. Gerlai Károly, 1884. Budapest, ág. h.
46. Knyaskó György, 1883. Budapest, ág. h.
47. Kovács István, 1883. Budapest, izr.
48. Markó Jenő, 1883. Rozsnyó, ág. h.
49. Somogyi Lajos, 1883. Gagv-Bátor, ág. h.

A z in tézetből k iz á r a to t t :
50. Hertzka Rezső, 1882. Budapest, izr.

V II. OSZTÁLY.

1. Altmann Andor, 1882. Budapest, izr.
2. Bartsch Lajos, 1882. Budapest, ág. h.
3. Baruch Elemér, 1882. M.-Vásárhely, izr.
4. Beck István, 1882. Budapest, izr.
5 Bruckner Károly, 1882. Budapest, ág. h. 

t. m. ö. d.
6. Deutsch Oszkár, 1883. Budapest, izr.
7. Faber Antal, 1880. Budapest, ág. h.
8. Glatz Ede 1882. Szatmár, ág. h.
9. Horváth Mihály, 1882. Budapest, ág. h.

10. Kálmán Imre, 1882. Siófok, izr.
11. Kéler Elemér, 1881. Budapest, ág. h.
12. Kornfeld Mór, 1882. Budapest, izr.
13. Kund Árpád, 1882. Budapest, ág. h.
14. Lamm Zsigmoud, 1882. Budapest, izr.
15. Mansfeld Géza, 1882. Budapest, ág. h.
16. Mauthner Tibor, 1882. Budapest, izr.
17. Mitterdorfer Aurél, 1882. Budapest, r. k.
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18. Neumann Gyula, 1882. Budapest, ág. h.
19. Neumann Márk, 1883. Szobráncz, izr.
•20. Parti Lajos, 1882. Tolna, ág. h
21. Russo Marczell, 1882. Budapest, izr.
22. Saupe Gusztáv, 1882. Budapest, ág. h.
23. Scheuer Róbert, 1883. Becs, ág. h.
24. Schrecker Károly, 1882. Budapest, izr.
25. Schwarz Jenő, 1882. Budapest, izr.
26. Singer Károly, 1883. Budapest, izr.
27. Sloboda Béla, 1882. Lebeny, ág. h. t. m. 

ö. d.
28. Szidarofszky János, 1881. Bpest, ág. h.
29. Szilágyi Jenő, 1883. Nagy-Várad, izr.
30. Tezner Ernő, 1881. Becs, izr.
31. Ullmann Andor, 1882. Budapest, izr.
32. Vajda Ákos, 1882. Budapest, r. k.
33. Waldmann Jenő, 1882. Budapest, izr.
34. Weisz Arthur, 1882. Budapest, izr.
35. Zsigmondy Kálmán, 1882. Budapest, ág. h.

Évközben k im a ra d t :
36. Szikora Vilmos, 1881. Ilosva, ág. h.

V III . OSZTÁLY.

1. Altmann István, 1881. Budapest, izr.
2. Bauer Béla, 1882. Budapest, izr.
3. Beheim Imre, 1880. Budapest, ág. h.
4. Bodányi Béla, 1881. Bpest, ág. h. t.m. ö. d.
5. Chován Kálmán, 1878. Becs, ág. h.
6. Cornides Aladár, 1880. Budapest, ág. h.
7. De Rivo Csermelyi Sándor, 1881. Bpest, r. k.
8. Fischer Albert, 1881. Budapest, izr.
9. Forrai József, 1881. Nádudvar, izr-.

10. Freibauer Ede, 1881. Budapest, izr.
11. Freund Emil, 1881. Budapest, izr.

12. Glatz Erich, 1881. Budapest, ág. h. ö. d.
13. Glock Géza, 1880. Lőcse, ág. h. ö. d.
14. Grosz Náthán, 1881. Petrozsény, izr.
15. Heinzelmann Béla, 1881. Litze, ág.li.
16. Hirschfeld Jenő, 1882. Budapest, izr.
17. Ranitz Emil, 18S1. Budapest, izr.
18. Kántor Béla, 1880. R.-Palota. ág. h. ö. d.
19. Kelemen Frigyes, 1882. Budapest, izr.
20. Klammer Béla, 1880. Miskolcz, izr.
21. Latzkó László, 1882. Budapest, izr.
22. Nádosy István, lS80.Baranya-Szt.-Lörincz, 

ág. h.
23. Ruttkay Béla, 1879. Eperjes, ág. h.
24. Schmidt Béla, 1881. Felsö-Telekes, r. k.
25. Schossberger Náthán, 1881.Ó-Verbász,izr.
26. Schönfeld Győző, 1881. Budapest, izr.
27. Schreyer Endre, 1881. Budapest, izr.
28. Schwartz Endre, 1882. Budapest, izr.
29. Silberstein Leo, 1881. Budapest, izr.
30. Szerencsi Gyula, 1882. Kassa, ág. h.
31. Telegdi Róth Lajos, 1882. Budapest, ág. h.
32. Tomcsányi Kálmán, 1881. Ivánkafalva, 

ág. h.
33. Vajda Ödön, 1881. Budapest, r. k.
34. Vámossv Károly, 1882. Budapest, ev. ref.
35. Vladár Gábor, 1881.Bia, ág. h. t.m. ö. d.
36. Weisz József, 1881. Budapest, izr. ö. d.
37. Wittmann Ernő, 1881. Budapest, izr.
38. Zsigmondy Zoltán, 1881. Budapest, ág. h. 

ö. d.

Évközben k im a r a d t:
39. Teszák Károly, 1880. Páris, ág. h.

M a g á n ta n u ló :
40. Kund Andor, 1S80. Budapest, ág. h.



IX .

TANSZEREK.

I. Könyvtár.

Az 1898/99-diki iskolai évben a könyvtár szaporodása követ
kező volt:

A) Vétel ú tján .

I. F o lyó ira tok :

1. Evangélikus Egyház és Iskola, szerk. Veres József.
2. Protestáns Egyházi és Iskolai Lap, szerk. Szőts Farkas.
3. Protestáns Szende, szerk. Szőts Farkas.
4. Budapesti Szemle, szerk. Gyulai Pál.
5. Irodalomtörténeti Közlemények, szerk. Szilády Áron. 
fi. Nyelvtudományi Közlemények, szerk. Szinnyei József.
7. Magyar Kritika, szerk. Benedek Elek.
8. Egyetemes Philologiai Közlöny, szerk. Némethy Géza és Petz

Gedeon.
9. Magyar Nyelvőr, szerk. Simonyi Zsigmond.

10. Archaeologiai Értesítő, szerk. Hampel József.
11. Századok, szerk. Szilágyi Sándor.
12. Matliematikai és Természettudományi Értesítő, szerk. König

Gyula.
13. Journal de mathematiques élémentaires, szerk. M. de Long-

cliamps.
14. Akadémiai Értesítő, szerk. tízily Kálmán.
15. Magyar Paedagogia, szerk. Négyesy László.
16. Hivatalos Közlöny, kiadja a m. kir. Vallás- és közoktatásügyi

Ministerium.
17. Reme des deux Mondes.
18. Deutsche Rundschau, szerk. Rodenburg Gyula.
19. Literarisches Centralblatl, szerk. Zarncke Fr.
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20. Neue Jahrbücher für das Klass. Altertum und für Paeda-
gogik, szerk. Ilberg J. és Richter R.

21. Zeitschrift für das Gymnasialwesen, szerk. Müller H. J.
22. Zeitschrift für die österreichischen Gymnasien, szerk. Hartei

Y. és Schenkl K.
23. Archiv für systematische Philosophie, szerk. Natorp. P.
24. Philosophische Studien, szerk. Wundt. Y.
25. Deutsche Rundschau für Geographie und Statistik, szerk.

Umlauft Fr.
26. Zeitschrift für mathemalhischen und naturwissenschaftlichen

Unterricht, szerk. Hoffmann J. C. V. (Az 1895/96--1897/98. 
évek kimutatásából kimaradt.)

27. Zeitschrift für den physikalischen und chemischen Unterricht,
szerk. Poske F.

II. T udom ányos m ű vek :

1. Magyar Történeti Emlékek. Kiadja a Magyar Tud. Akadémia. 
• I. osztály. Okmánytárak. 29. k. Budapest, 1898. Akadémia.

2. Jahrbuch der Naturwissenschaften. 1897—98. Herausgegeben
v. Max Wildermann. 13. Jahrg. Freiburg in Breisgau, 1898. 
Herder.

3. A Magyar Nemzet Története. Szerk. Szilágyi Sándor. VIII. k .:
Magyarország Története III. Károly tói a Bécsi Congressusig. 
(1711 —1815). Irta Marczali Henrik. Budapest, 1898. Athe
naeum.

4. Magyar Protestáns Egyháztörténeti Monographiák. I. k. írták
Zoványi Jenő, Révész Kálmán, Payr Sándor, Földváry 
László. Budapest, 1898. Hornyánszky.

5. A II. Országos és Egyetemes Tanügyi Kongresszus Naplója.
I., II. k. Szerkesztették Nagy László, Beke Manó, Kovács 
János, Hajós Mihály. Kiadja a kongresszus végrehajtó bizott
sága. Budapest, 1898.

6. Arany János Ifjúsága. Irta Gyöngyösy László. Budapest, Sin
ger és Wolfner.

7. A Magyar Korona Országainak Helységnévtára. 1898. Szer
keszti Jekelfalussy Lajos. Budapest, 1898. Pesti könyv
nyomda r. t.

8. Positiv Aesthetika. Irta Pékár Gyula. Budapest, 1897. Hor
nyánszky.

9. Kossuth Lajos Iratai. 6. k. Történelmi Tanulmányok. I. r.
(1863—1866). Áttekintés. II. rész: Levelek. Sajtó alá ren
dezte Kossuth Ferencz. Budapest, 1898. Athenaeum.
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10. Régi Magyar Könyvtár. III. k. 2. rész. írták Szabó Károly és
Hellebrant Árpád. Budapest, 1898. Akadémia.

11. Középiskoláink Könyvtárai. Irta Morvay Győző. Budapest,
1898. Athenaeum.

12. A Magyar Országgyűlések Vallásügyi Tárgyalásai a Refo?'-
mátiótól kezdve. Irta Zsilinszky Mihály. I. k .: A reform a- 
tiótól kezdve a bécsi békéig. 1523—1608. Budapest, 1881. 
Franklin-Társulat.

13., 14. Handbuch der Erziehung und Unterrichtslehre f. höhere
Schulen. Herausgegeben von Dr. A. Baumeister. III. B.
5. Abtlieilung: Kath. Religionslehre v. J. N. Brunner.
6. (Schluss-) Abtheilung: Griechisch, v. Dr. P. Dettweiler. 
München, 1898. C. H. Beck.

15. Velencze Kövei. Irta Buskin, fordította Geöcze Sarolta. 3. k.
Budapest, 1898. Akadémia.

16. A görög eposz története. Irta Croiset M. fordította Kempf
•József. 2. k. Budapest, 1898. Akadémia.

17. A XVIII. Század. Irodalmi Tanulmányok. Faguet Emil, ford.
Haraszti Gyula. Budapest, 1898. Akadémia.

18. A Tulajdon és Kezdetleges Alakjai. Irta Emil de Laveleye.
2. k., ford. Bartha Béla. Budapest, 1898. Akadémia.

19. Nagy Képes Világtörténet. Szerk. Marczali Henrik. Az ó-kor,
l. k .: A Kelet Népeinek Története. Maspero G. után átdol
gozta Fogarassy Albert. Budapest, 1898. Franklin-Társu
lat. — Kávai testvérek.

20. Zur neueren und neuesten Literaturgeschichte, v. Michael'
Bernays. III. Bd. Leipzig, 1899. G. J. Göschen.

'Hi. A Magyarországi Népoktatásügy. Szerkesztették dr. Morlin 
Emil és Szuppán Vilmos. II. köt. Budapest, 1898. Eggen- 
berger.

22. Jahresberichte über das höhere Schulwesen. Herausgegeben
v. Conrad Betwisch. XII. Jalirg. 1897. Berlin, 1898. B. 
Gaertner.

23. Adalékok a Gymnasiumi Oktatás Elméletéhez. A budapesti
m. kir. tanárképző intézet gyakorló főgymnasiumában 
Kármán Mór vezetése alatt tartott theoreticumok jegyző
könyveiből összeállította Waldapfel János. Budapest, 1898. 
Eggenberger.

24. Magyar Tudományos Akadémiai Almanach 1899-re. Kiadja a
M. T. A.

25., 26. A Magyar Nemzet 'Története. Szerk. Szilágyi Sándor.
VH. k. : Magyarország Története I. Lipót és I. József Kora-
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ban (1657—1711). Irta Acsády Ignácz. Budapest, 1898, 
Athenaeum. 10. k. A Modern Magyarország (1848—1896). 
írták Márki Sándor és Beksics Gusztáv. (Év, kiadó ugyanaz.)- 

27—29. Régi Magyar Könyvtár. Szerk. Heinrich Gusztáv X. k.: 
Mondolat, Dicshalom, 1813. kiadta Balassa József. XI. k .: 
Keidet a Mondolatra. Pesten, 1815. Kiadta Balassa József, 
Xn.k.: Telegdi Miklós felelete Bornemisza Péter «Fejtegetés» 
ez. könyvére. Közrebocsátotta dr. Bupp Kornél. Budapest,. 
1898. Franklin-Társulat.

30. Erdélyi Országgyűlési Emlékek. Történeti bevezetésekkel,, 
szerk. Szilágyi Sándor. 21. k. (1692—1699.) Budapest, 1899. 
Akadémia.

31., 32. Régi Magyar Könyvtár stb. XIII. k.: Bessenyei Gy. Agis
tragoediája. Kiadta Lázár Béla. XIV. k .: Bolyai Farkas: 
II. Mohamed. Kiadta Heinrich G. Budapest, 1899. Franklin- 
Társulat.

33. Corpus Nummorum Hungáriáé; Magyar Egyetemes Érem
tár, I. k. (Arpádházi királyok kora.) 1. füzet. Irta Rétliy 
László. Budapest, 1899. Akadémia.

34. Régi Magyar Könyvtár stb. XV. k.: Vásárhelyi Daloskönyv.
Kiadta Ferenczi Zoltán. Budapest, 1899. Franklin-Társulat.

35. Magyar Tört. Emlékek. I. oszt. Okmánytárak, 30. k .: Zrínyi
Miklós, a Szigetvári Hős Életére Vonatkozó Levelek és 
Okiratok. Közrebocsátja Barabás Samu. I. k. 1535—1567. 
Budapest, 1899. Akadémia.

36., 37. Magyar Anekdotakincs. Gyűjtötte és magyarázta Tóth
Béla, I, II. k. Budapest, Singer és Wolfner.

38. A Tudományos Földrajz Kézikönyvei. Szerk. Lóczy Lajos.
1. k. A Mathernatikai és Csillagászati Földrajz Kézikönyve, 
Irta Kövesligethy Radó. Bpest, 1899. Kogutovicz és Társa,

39. Nagy Képes Világtörténet stb. Az ó-kor. II. k.: A Görögök Tör
ténete a Római Hódítás Koráig. Irta Gyomlay Gyula. Buda
pest, 1899. Franklin-Társulat. — Révai Testvérek.

40. Régi Magyar Könyvtár stb. XVI. k .: Lais, vagy az Erkölcsi
Makacs. Irta Bessenyei György. Budapest, 1899. Franklin- 
Társulat.

41. Magyar írók Élete és Munkái. Irta Szinnyei József. VI. k.
Budapest, 1899. Hornyánszky.

42. Allgemeine Geschichte der Philosophie, v. Paul Deussen I. B,
2. Abtheilung. Leipzig, 1899. F. A. Brockhaus.

43. Encyclopaedic der Naturwissenschaften. Erste Abtheilung 74.;
II. Abth. — ; IH. Abth. 44—47. Lief. Breslau, Trewendt.



44. Magyar Tájszótár. A M. T. A. megbízásából szerk. Szinnyei
József II. köt. 3., 4. f. Budapest, Hornyánszky.

45. Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és Képben. Kiadja a
m. kir. államnyomda. 301—322. Budapest, Révai testvérek 
bizománya.

46. Magyar Tört. Életrajzok. A M. T. A. Tört. Bizottságának se
gélyével kiadja a M. Tört. Társulat. XIY. évf. 1—5. XY. 
évfolyam. 1.

47. Értekezések a 'mathematikai tudományok köréből.
48. Értekezések a társadalmi tudományok köréből.
49. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből. XVII. 1.
50. Értekezések a bölcseleti tudományok köréből.
51. Értekezések a tört. tudományok köréből. XVII. 5—10.

XVIII. 1—3.
52. Értekezések a term, tudományok köréből.
53. A M. T. A. elhunyt tagjai felett tartott emlékbeszédek. 6—10.
54. Mathematikai és Természettudományi Közlemények. XXVII. 3.
55. Archaeologiai Közlemények. Közrebocsátja a M. T. A. Archeo

lógiái bizottsága. Új folyam, 18 k. Budapest 1898. Akadémia.

B) A já n d é k  ú tján .
1. A Nt. Egyházi Választmánytól: Jókai Mór Összes Müvei.

Közrebocsátja a Jókai Mór 50 éves irói jubileuma alkalmá
ból alakult bizottság. 81—100 köt. Budapest, 1898. Révai 
Testvérek.

2. Nt. Szabó Ferencz nagybecskereki esperes-plébános úrtól:
Világtörténet. Irta dr. Weisz K. János tanár, fordította és 
kiadja Szabó Ferencz. I., II., XV—XIX. k. (7 darab). Nagy- 
becskerek, 1896—98. Pleitz F. Pál.

3. Budapest székes főváros statisztikai hivatalától:
a) Budapest Székes Főváros Stat. Hivatalának Közleményei. 

XXV/3—XXVIII-ig (4 darab).
b) Die Nationalitäts- und Mortalitäts-Verhältnisse Ungari

scher Städte i. d. J. 1878—1895. Bearbeitet v. J. Kőrösy u. 
G. Thirring. Budapest u. Berlin, 1897, C. Grill.

4. Tek. Rátz László tanár úrtól:
Középiskolai Mathematikai Lapok. 2—5. évf. (1894/95— 
1897/98). 2. évf. szerk. Arany Dániel; 3. évf. szerk. Arany 
Dániel és Rátz László ; 4. és 5. évf. szerk. Rátz László. Győr 
és Budapest, 1894—1898.

5. A Nagym. Vallás- és Közoktatásügyi m. kir. Minisztériumtól:



a) Czipruság, melyet III. Béla magyar király ravatalára tesz 
a magyar Cziszterczita-rend, 1898. Irta Mészáros Armand. 
Budapest, 1898. Hornyánszky.

b) III. Béla és hitvese, Antioch iái Anna emlékezete. Budapest, 
1898. Hornyánszky.

e) Földrajz-Statisztikai Tabellák a föld összes államairól, 
1898. Összeállította Szende Gyula. Budapest, 1898. Singer 
és Wolfner.

6. A budapesti tanítók Segélyzó' Egyesületétől:
A Budapesti Tanítók Segélyző Egyesületének 2.1 éves Tör
ténete. Közzéteszi Walter Károly. Budapest, 1898. Hunnia 
könyvnyomda vállalat.

7. Az Orsz. M. Kir. Statisztikai Hivataltól:
a) A Magyar Korona Országainak Mezőgazdasági Statiszti

kája. I. r . : A Magyar Mezőgazdasági Statisztika. Fejlődése. 
II. r .: Mezőgazdasági Termelés 1895 és 1896-ban. Szerk. 
és kiadja az Orsz. M. Kir. Stat. Hiv., Budapest, 1897. Pallas.

b) Magyarország Népessége a Pragmatica Sanctio korában, 
1720—21. Szerkesztő és kiadó az előbbi, 1890. Pallas.

c) A Magyar Korona Országainak 1893- és 1894-ki Mezőgaz
dasági Termelése. Szerk. és kiadó az előbbi. 1895. Pallas.

d) Magyarország Malomipara 1894-ben. Szerkesztő és kiadó 
az előbbi. 1896. Pallas.

e) A Magyar Korona Országainak 1892. és 1893. évi Népmoz
galma: Szerk. és kiadó az előbbi, 1896. Pallas.

f) Magyarország Statisztikája. Irta Bátli Zoltán, kiadja az 
Orsz. M. Kir. Stat. Hivatal. Budapest, 1896. Athenaeum.

g) A Magyar Korona Országainak Hitelintézetei 1894-ben. 
Szerk. és kiadja az Orsz. M. Kir. Stat. Hivatal, Budapest, 
1896. Pallas.

k) A Magyar Korona Országainak Külkereskedelmi Forgalma 
1896-ban. Szerk. és kiadó az előbbi. 1897. Pallas.

i) A Magyar Korona Országainak 1893. évi Áruforgalma. 
Szerk. és kiadó az előbbi. 1894. Pallas.

k) A Magyar Korona Országaiban 1893 Január 31-én Végre
hajtott Czigány összeírás Eredményei. Szerkesztő és kiadó 
az előbbi. 1895. Pallas.

l) A Magyar Hivatalos Statisztika Fejlődése és Szervezete. 
Irta Bokor Gusztáv, Budapest, 1896. Pesti könyvnyomda 
részvény- társaság.
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II. Physikai szertár.

A természettani szertár számára egy photographáló eszköz szerez
tetett be (Steinbeil) körülbelül 200 forinton.

III. Természetrajzi szertár.

Ulbrich Ede tőzsdei jogügyi titkár úr egy 4-5 darabból, javarészt 
külföldi példányokból álló lepkegyűjteményt. — dr.' Dirner Lajos gya
korló orvos úr egy kitömött fialal Gavialus gangeticust ajándékozott 
az intézet természetrajzi gyűjteményének.

IV. Földrajzi és történelmi szertár.

A térképgyűjtemény a következő új térképekkel gyarapodott: 
Palesztina, Ausztrália és Polynézia, Dél-Amerika, Észak-Amerika; vala
mennyi Kogutowitz kiadásában.

A történelmi és philologiai tanításhoz beszereztettek a következő 
szemléltető művek : 14- darab Langl-féle kép. Langl, Götter und Helden
gestalten ; Lindenschmidt, Tracht und Bewaffnung des Römischen 
Heeres; Schreiber, Bilderatlas I. Alterthum; Rheinhard, Album des 
klassischen Alterthums. Továbbá 100 darab flórenezi és velenczei mű
remekeket ábrázoló photographia.

Ajándékba kapott az intézet 54 darab classikus tárgyú plioto- 
graphiát.

A flórenezi kirándulók a velenczei Colleoni-szobor nagy photo- 
graphiáját ajándékozták az intézetnek.

V. Az éremgyűjtemény.

Az ifjúság érdeklődése és áldozatkészsége lehetővé tette, hogy az 
érmeknek, pénzeknek rendszeres gyűjtésére gondoljunk. Az év elején 
összesen 124 darab volt, ami úgy esetleg került az intézet birtokába; 
midőn az ifjúságot egyszerűen figyelmeztettük a dolog érdekességére, 
özönével ajánlottak fel, gyakran igen érdekes példányokat, úgy hogy az. 
dei gyűjtéssel valóban megvan már az alapja egy rendszeres gyűjte

ménynek. Összesen van most 1001 darab ezüst, nikkel, bronz, rézérem 
és papirosbankó; az idei szaporodás tehát 877 darab. Az érmek közül 
912 darab meg van határozva és osztályozva, 89 darab még meghatáro
zatlan, vagy bizonytalan eredetű. A gyűjteményhez a következők járultak 
adományaikkal, (ezüst: e, réz : r, nikkel: n, papirospénz : p .) : Góbi 
Imre igazgató ú r: 9 e, 1 r ; dr. Tóth Kálmán tanár úr : 30 r ; dr. Serédi
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Lajos tanár úr: 3 e, 2 r ; — Freibauer: 4 e; Hirschfeld: le , 2 r ; 
Laczkó : 5 e, 4- r, 1 n ; Nádossy : 11 e, 3 r ; Schmidt; 2 e ; Schwartz : 3 e,
8 r, 4 p ; Silberstein: 2 r ; Vámossy 3 e, 18 r ; Wittmann : C e, VIII. o. 
tanulók ; — Kelemen : 11 e, 25 r, 5 n ; Kornfeld : 1 e ; Vajda : 1 e, 2 r,
VII. o. tanulók; - - Aczél: 1 r ; Bergl: 2 e, 9 r, 1 n ; Bródy : 1 e ; Forrai: 
1 n ; Gerde : 3 e, 27 r ; Gerlai: 2 r ; Goldzieher: 2 e ; Grosz : I r ; Herzl:
9 r, 1 p ; Kéler : 7 e, 6 r, 1 n ; Koós: 1 p ; Kovács : 3 r ; Lenk; 3 e, 1 r ; 
Lukács : 4 e, 5 r ; Mandel: 2 e ; Markó : 1 r ; Pollacsek : 11 e, 27 r, 3 n, 
1 p, 1 lávaérem ; Both : 6 e ; Somogyi: 2 r ; Strasser: 1 p ; Szontágh :
1 e ; Vetsey 6 e, 2 r ; Werkner: 1 e; Wottitz : 3 e, 1 r, 1 p ; Zsigmondy:
2 e, VI. o. tanulók; — Holl IV. o. tanuló: 2 e, 33 r, 3 n ; — Beliczay :
3 e, 1 r ; Berger: 1 e, 1 r ; Bohus: 1 e, 3 r ; Bolla: 3 e, 6 r ; Brandt: 
2 r ; Dobosi: 2 r ; Eisler : 4 r ; Fabrieius: 2 e, 11 r, G n ; Freund : 1 e,
2 r ; Friedmann S.: 1 e, 1 r ; Gedliczka: 1 e, 8 r, 1 n ; Graf: 1 e, 1 r, 
1 n ; Grünhut: 1 e ; Harsányi: 2 r ; Hartmann : 8 e ; Klein : 1 e, 2 r ; 
Knefély : 2 e, 5 r ; Kohner: 1 e, 1 r, 1 n ; Kotschy : 1 e, 1 r ; Kulinyi: 
1 r ; Kund B .: 3 r ; Kund E .: 2 e, G r, 1 n ; Lamm : 1 e, 1 r ; Lillits :
3 r ; Milhofer : 4 r ; Muhr: 1 r ; Pakányi : 13 r, 1 p ; Pick: 4 r ; Pözel: 
5 e ; Probszner : 1 e, 2 r ; Badvány : 6 e, 1 r, 3 n ; Sárkány: 1 e, 2 r ; 
Sebeiken: 4 r ; Schlosser: 1 e ; Schmitt: 2 r ; Schneider: 2 r ; Schwartz: 
Gy.: 1 r ; Schwartz Ö.: 5 e, 22 r, 7 n, 1 p ; Schwartz 0.: 1 r ; Sessler : 
1 r ; Spitz : 5 e, 7 r, 4 p ; Süss : 1 e, 11 r ; Teasdale : 1 e, 3 r ; Weisz '■ 
13 e,E3. o. tanulók. — Midőn e helyt ismételten köszönetét mondunk 
az adományozóknak, felhívjuk az ifjúságnak és intézetünk barátainak 
figyelmét e zsenge gyűjteményünkre, támogassák és szaporítsák a jövő
ben is, hadd váljék szintén a tanítás előmozdítójává. A gyűjteményt 
egyelőre dr. Tolnai Vilmos tanár kezeli.

Értesítő 1898—1899. évről, O



X.

EGYESÜLETEK.

I. «Arany János»-kör. Az önképzőkör vezetését az idén dr. Tolnai 
Vilmos tanár vette át. A kör tisztviselői voltak: de Eivo Csermelyi 
Sándor, első titkár; Wittmann Ernő, másodtitkár; Glatz Erich, har
madtitkár; Freund Emil, főpénztáros; Weisz József és Vajda Ödön, 
főkönyvtárosok; Vámossy Károly főellenőr, a VIII. o. tanulói kpzül;; 
Lamm Zsigmond, alpénztáros; Ullmann Andor és Singer Károly, alkony v- 
tárosok; Scheuer Eóhert, alellenőr, a VII. osztályból; Herzl Antal, 
alpénztáros; Zsigmondy Mihály és Vetsey Aladár, alkonyvtárosok ; 
Strasser Albert alellenőr, a VI. osztályból. A rendes tagok száma : 120, 
olvasó tag volt (az V. osztályból): 12. A szept. hó 10-én és 16-án tartott 
alakuló gyűléseken kívül volt 22 rendes, 3 rendkívüli és 1 díszgyűlós. 
Ez üléseken összesen 23 dolgozatot és 19 bírálatot olvastak föl; ezek 
közül az érdemkönyvbe került 5 dolgozat és 3 bírálat, jegyzőkönyvi 
dicséretben részesült 4- dolgozat és 4 bírálat. Szavalat volt 23, ezenkívül 
még 13 versenyszavalat; ezek közül 4 az érdemkönyvbe jegyeztetett, 
6 jegyzőkönyvi dicséretet nyert.

Arany János emlékezetéta kör a költő születésének évfordulóján 
ünnepelte díszgyűléssel. Az ünnepet az első titkárnak Arany János köl
tészetét jellemző beszéde nyitotta meg, utána következtek a pályanyertes 
szavalatok, Klammer Béla VII. o. t. szavalta a «Pázmán lovag»-ot és 
Bodányi Béla Vm . o. t. a «Koldusének»-et, közbül Szidarovszky János 
VII. o. t. olvasta fel szintén pályanyertes értekezését: «A szabadság - 
harcz hatása Arany költészetére.» A diszgyűlés után a kör kivonult a 
költő sírjához és Glatz Erich harmadtitkár beszéde kíséretében meg
koszorúzta. Az év végére külön pályázatot hirdetett a kör, még pedig 
értekezésre: «Vörösmarty romanticismusa», önálló költeményre és egy 
műfordításra. A jutalom egy-egy arany. A pályázat eredménye a záró
ünnepélyen lesz közhírré.

A kör kebelében Glatz Erich harmadtitkár elnöklete alatt vita- 
bizottság alakult, mely két ízben igen érdekes és tanulságos vitát ren
dezett külön ez alkalmakra kitűzött tételekről.

Az iskola életében is élénk részt vett a kör. A reformatio ünnepén
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Zsigmondy Mihály VI. o. t. szavalta Sántha Károly ódáját; márczius 
15-ón Glatz Erich Vili. o. t. Tompa «Uj Simeon»-ját és Schreyer Endre
VIII. o. t. a Nemzeti dalt. A «Dal- és Zeneegyesület» estélyét Strasser 
Albert VI o. t. pályanyertes «Prológus»-a nyitotta meg, melyet Glatz E. 
szavalt; Bodányi Béla VIII. o. t. adta elő «A lengyel foglyot« Csengey 
Gusztávtól, Mansfeld Géza VII. o. t. a «Diákszerelmet« De Amicistől, 
Schreyer Endre pedig Pekry Károly «Riza nótája» czímű melodrámájá
nak szavaló részét. A kör továbbá közreműködött az iskolai hangverse
nyen is, melyen Moiret Ödön VI. o. t. adta elő Radó Antal «Budai János 
mester* czímű humoros költeményét; a «Dal- és Zeneegyesület» házi 
hangversenyén pedig Kanitz Emil szavalta Balogh Zoltán «Zrínyi Bol
dizsár »-j át.

A kör, mely már évek óta a Természettudományi Társaságnak és 
a Történeti Társulatnak tagja, ebben a tanévben a Képzőművészeti 
Társaságba is belépett.

A kör könyvtárának gyarapodása ez idén 5i mű 131 kötetben, 
összesen van 893 mű 1084 kötetben. A gyarapodásnak felénél valamivel 
több (67 k.) ajándék, a többi (45 k.) vásárlás. Adományaikkal gyarapí
tották a könyvtárt: Á vallás- és közoktatásügyi miniszter ú r : Die 
Bibliothek Zrínyi’s ; Az Osztr.-Magy. Mon. írásban és képben I—XVI. 
kötet. (Az intézeti könyvtárnak ajándékozott könyveket a tanári kar 
az önképző kör könyvtárába tette át, minthogy a nagy könyvtárban 
már megvannak). Rátz László tanár : Mathem. lapok, Keller, A tenger 
élete; Pasteiner, Római világ (ossz. 4 köt.); — Ráth Mór könyv
kiadó úr : Toldy F. irodalmi beszédei; Bozóky, Római élet; Horváth, 
A kereszténység első százada M.-országon ; Szász K., Salamon ; Stanley, 
A legs. Afrikában; Gindely, Bethlen G.; Sz. Molnár Alb.; Hübner, 
A brit bir.; Jókai, Benyovszky élete és emlékiratai (ossz. 17 k.); - 
Légrády Gyula úr: Berzsenyinek Döbrentei-féle kiadása (1 k.); - 
Silberstein L. VIH. o. t . : S. Ötvös A., Dramaturg, dóig. és Im Strome 
der Zeit (6 köt.); Weisz J. VIII. o. t. Garay Ö. M. (5. k.); — Mans
feld VII. o. t . : Olcsó és Magyar könyvtár (12 füzet); — Lukács 
VII. o. t. : Knackfuss, Murillo, Zeits. d. Kunstg. (2 k.) ; — Pollatsek VI. 
o. t.: Fiammarion: Durch d. Sternen welt (1 k.); — Strasser A. VI. o. t.: 
Kis J., Mese a varrógépről; Verne, Dél csillaga ; Hauffs Werke ; Mirza 
Schaffy (4 k. ; — Beck T. VI. o. t . : Tompa művei (1 k.). Fogadják a 
nagylelkű adományozók e helyt ismételten a kör háláját és köszönetét.

A kör törzsvagyona 1134'18 kor.; ezidei bevétele 674'40 kor., 
kiadása 618'42 kor., ebből 500 kor. körül a könyvtár kiadása.

H. A főgymnasium ifjúsági,gyámegylet munkássága az 1898/9. 
t,anévben. A lefolyt tanévben alakult meg a főgymnasiumi ifjúsági 
gyámegylet Boreczky Sándor vallástanár elnöklete alatt. Az alakuló

5*
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közgyűlés titkárnak Vladár Gábor VIII. o., pénztárnoknak TJomcsányi 
Kálmán VIII. o. és ellenőrnek Bartsch Lajos VII. o. tanulókat válasz
totta meg. Osztályonkint megbízott tagokúi a következők választattak 
meg : I. A) : Baján Arthur, Krempelsz Béla; I. B) : Pőzel István, Münnich 
Aurél; II. A) : Kirchknopf Ervin, Kamermeyer Viktor ; II. B) : Jurenák 
László, Schreiner Rezső ; III. o : Pőzel Tibor, Róth Károly ; IV. o : 
Wurm Mátyás, Izsó Lajos; V. o : Speissegger Ernő, Magyar László ;
V. o : Szontágh Pál, Góbi Imre; VII. o : Bartsch Lajos, Neumann 
Gyula ; VILI. o : Vladár Gábor, Tomcsányi Kálmán.

Aláírás útján és felülfizetési adományokból befolyt az I. A) osz
tályból 15 frt 30 kr., az I. B) osztályból 10 írt 80 kr., a II. AJ osztályból 
7 frt 35 kr., a II. B) osztályból 5 frt 25 kr., a III. osztályból 3d frt 90 kr., 
a IV. osztályból 11 frt 85 ki*., az V. osztályból 18 frt, a VI. osztályból 
12 frt 80 kr., a VII. osztályból 8 frtJOkr., a VIII. osztályból 6 frt 90 kr., 
összesen 131 frt 55 kr. Ez összegnek egynegyedrészét: 32 frt 89 krt az 
egyetemesegykázigyámintézet szabályai szerint az ifjúsági gyámegylet az 
egyetemes egyházi gyámintézet javára az egyházmegyei gyámintézeti 
elnökséghez küldötte be évi jelentésével és számadásával együtt; a szabad 
rendelkezésre álló háromnegyed részből: 98 frt 66 krból könyveket vett 
3 frt 80 krért, az akali-i ág. h. evang. leányegyháznak templomépítési 
költségekre megszavazott 30 frtot, az országos protestáns árvaháznak 
10 frtot, a felső-dörgicsei evang. egyháznak harmonium szerzés czéljá- 
ból 20 frtot, a szent-antalfai egyháznak temploma berendezésére 20 frtot, 
Leopoldiánumra 5 frtot. Kiosztott tehát az egylet segélykép összesen 
85 frtot. A fenmaradó 9 frt 86 krt tőkésíti az egylet. Isten áldása legyen 
az ifjúság jótékony munkásságán !

III. Főgymnasiumi Segélyző Egyesület. A segélyző egyesületet ez 
évben is Dr. Tóth Kálmán vezette. Ifjúsági tisztviselők voltak : elnök 
Altmann István VIII. o., főjegyző Heinzelmann Béla VIII. o., aljegyző 
Kund Árpád VII. o. tanulók. Osztálypénztárosok s választmányi tagok 
voltak a VIII. osztályban D. R. Csermelyi Sándor, Vajda Ödön ; a VII. 
osztályban Kéler Elemér, Altmann Andor, Weisz Arthur ; a VI. osztály
ban Vétsey Aladár, Herzl Antal, Kéler Tibor, Aczél Ferencz ; az V. osz
tályban Weisz Gyula, Liedemann Ferencz, Matuska Péter, Gündisch 
Guido; a IV. osztályban Ligeti Pál, Walkó Endre; a III. osztályban 
Vámosy László, Gedliczka Armin ; a II. B) osztályban Freund István, 
Tuozentaller Sándor ; a II. A) osztályban Renk Ernő, Zsilinszky István ; 
az I. II) osztályban Zsigmondy Jenő, Walkó Loránd ; az I. A) osztályban 
Matuska Miklós, Mikolik László. Az egyesület bevételei 1898. június 
1 -tői 1899. június 9-ig : 1. Tagdijak: az I. A) osztályból (tagok száma 
35) =  35’88 frt; az I. B) osztályból (tagok száma 30) =  40'30 forint; a 
II. A) osztályból (tagok száma 23) =  33-90 frt; a II. B) osztályból (tagok
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száma 15) == IG’06 frt; a III. osztályból (tagok száma 65) =  65'06 írt; 
a IV. osztályból (tagok száma 41) =  43'35 frt; az V. osztályból (tagok 
száma 33) =  33’83 fr t; a VI. osztályból (tagok száma 47) =  52'22 frt; 
a VII. osztályból (tagok száma 35) =  3G-(J4 frt; a VIII. osztályból (tagok 
száma 36) =  36‘51 forint. Összesen =  393 15 frt (a tagok száma 3G0). 
2. Kegyes adományok és pedig: Pesti Hazai Első Takarékpénztár Egye
sület adománya 100 frt, Egyesült Budapesti Fővárosi Takarékpénztár 
adománya 50 forint, Magyar Orsz. Központi Takarékpénztár adománya 
25 frt, A budapesti ág. b. ev. főgymn. Dal- és Zene-egyesületének ado
mánya 50 frt. Összesen 225 frt. 3. Szelvény és takarékpénztári kamat. 
240'63 frt. 4. Emlékadomány az 1888-ban érettségi vizsgát tett iskola- 
társaktól 10 évi találkozójuk alkalmából 100 frt (alapítvány) 5. Vegyesek 
5 06 frt. A bevételek összege 963 frt 84 kr. Kiadások : 1, Beiratási 
díj 6 tanulóért — 30 frt. (Ezek a tanulók : Renk Ernő II. A), Kubinyi 
Gy., Tomka K., Szalay István HL, Wurm Mátyás IV., Bodányi Béla 
VIII. o. t. 2. Tandíj és vizsgadij 121 frt. (Szeszler Adolf Hl. o. t. egész 
évi tandíja 60 frt, Czölder Lajos II. A) o. t. I. félévi tandíja 17 frt, Izsó 
Lajos IV. o. t. II. félévi tandíja 10 forint, Bodányi Béla és Ruttkay Béla 
VIII. o. t. érettségi vizsgálati díja 14—14 írtjával 28 frt.) 3. Bizonyít
vány díj és vegyesek 7-85 frt. 4. Szegény sorsú fiúk füzetei 10P31 forint. 
5. Könyvekért és bekötésükért 290 frt. 6. Ösztöndíjakra 75 frt. 7. Segély 
Bodányi B. Vili. o. t.-nak 20 frt. A kiadások összege 645 frt 16 kr.

Az egyesület vagyona 1899. junius 10-ón volt: 1. 4 <Vo magyar 
koronaértékű járadékban 4450 frt. 2. 4»it magyar földhitelintézeti zálog
levélben 1000 forint. 3. Takarékpénztári betétben 919 forint 38 kr. 
Összesen 6369 frt 38 kr. Szaporodás a múlt év junius 1-hez képest 
318 frt 68 kr. Fogadják egyesületünk forró köszönetét mindazok, kik 
nemes törekvésében gyámolították. Régi pártfogóink mellett különös 
hálával kell itt megemlékeznünk intézetünknek 1888-ban érettségi vizs
gát tett növendékeiről, kik 1898 junius 4-én tíz éves találkozóra egybe
gyűlve «kedves visszaemlékezéssel iskolaéveiknek arra az idejére, midőn 
a főgymn. kebelében fennálló ifjúsági Segélyegylet érdekeinek előmoz
dítása körül lelkes igyekezettel buzgólkodtak», iskolánk Igazgatóságához 
100 frtot küldtek azzal a kéréssel, hogy ezt az összeget «Emlékadomány 
az 1888. évben érettségi vizsgát tett iskolatársaktól 10 évi találkozó
juk alkalmából» czímen egyesületünk tőkealapjának gyarapítására 
fordíttassék. Tudjuk, van rá nemcsak egy példánk, hogy intéze
tünk volt növendékei állandó érdeklődéssel és vonzalommal viseltetnek 
az alma mater iránt, s bár a külső kapcsok, melyek hozzákötötték, 
megszakadtak, a belsők — a becsesebbek — megmaradtak. Örömmel 
jegyezzük itt fel e derék érzületnek újabb megnyilatkozását, a mely 
bizonyítéka annak is, hogy a jó munkának jó a gyümölcse is. Buzdítás
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ez az egyesület tagjainak, liogy munkásságukat ép olyan buzgalommal 
folytassák, mint folytatták annak idején a most találkozóra összegyűlt 
nemes iskolatársak.

IV. A fogymnásiwni dal- és zene-egyesületet a lefolyt iskolai év
ben is Bátz László tanár vezette. Tisztviselői voltak : Zsigmondy Zoltán 
(VIII) elnök, Sclireyer Endre (VIII) főjegyző, Glatz Erich (Vili) fő
pénztáros, Forrai József (Vili) ellenőr, Kanitz Emil (VIII) főgondnok, 
Mansfeld Géza (VII) jegyző, Zsigmondy Kálmán (VII) pénztáros, Forrai 
Gyula (VII) gondnok, Deutsch Oszkár (VII) gondnok. A tagok száma: 
222. Az énekkari próbákat Erődi Ernő énektanár, a zenekari próbákat 
Kanitz Henrik, főgymnasiumunk volt növendéke vezette. Az egyesület 
deczember hó 17-ón a Arany János körrel együtt zártkörű estélyt 
rendezett, melynek műsora a következő volt: I. Strasser Albert, 
Prolog, előadta Glatz Erich VHI. osztály tanuló, II. Schumann, 
zongoraverseny I. tétel (A moll) ; előadták Schwartz Endre VIII. osz
tályú tanuló, Kelemen Frigyes VHI. osztályú tanuló, Altmann István
VIH. o. t., Altmann Andor VII. o. t. III. Csengey Gusztáv, A fogoly 
lengyel, szavalta Bodányi Béla VIH. o. t. IV. Magyar népdalok, előadta 
az énekkar, Erődi Ernő énektanár vezetése mellett. V. De Amicis, diák- 
szerelem, fordította Badó Antal, szavalta Mansfeld Géza YH. o. tanuló.
VI. Pekri Károly, Biza nótája, Melodráma ; Quintottre alkalmazta Forrai 
József VIII. o. t., szavalta Sclireyer Endre VIII. o. t., kisérték : Hirseli- 
feld Jenő VIII. o. t., Mansfeld Géza VII. o. t., Freund Emil VIH. o. t., 
Bauer Béla VHI. o. tanuló, Böhm Ottó, a főgymnasium volt növendéke.
VII. Mozart, Serenade, előadta a zenekar, Kanitz Henrik vezetése mel
lett. Az estély tiszta jövedelme 209 frt 97 kr volt, mely összegből 
egyesületünk 105 frt 2 krt kapott. A márczius hó 11-én tartott jótékony 
czélu hangverseny műsora a következő volt: I. Flotow, Mártha, Nyi - 
tány; előadta a zenekar. II. Badó Antal, Budai János mester, szavalta 
Moiret Ödön. VI. o. t. IH. a) Schubert, Menuetto; b) Chopin-Liszt, 
Chant Polonais (G-dur); zongorán előadta Forray József VIII. oszt. t. 
Különböző népek dalaiból (angol, finn, német, orosz, olasz, román, 
magyar, székely), előadta az énekkar. V. Bériot, IX. Hegedűverseny.
I. Allegro msestoro. II. Adagio ; hegedűn előadta Mansfeld Géza VII. 
o. tanuló, zongorán kisérte Mautner Tibor VII. o. t. VI. Forrai József, 
Andante; előadta a zenekar. VII. Erkel Ferencz, Hunyadi László, Nyi
tány ; zongorán előadták Glatz Erich és Zsigmondy Zoltán VIII. o. t.
VIII. Chwatal, Gyermeksymplionia (Eine heitere Schlittenpartie), 
előadta a zenekar. IX. Gaudeamus igitur . . . . , előadta az énekkar. 
A hangversenyen szívességből közreműködtek : Böhm Ottó, dr. Elischor 
Gyula, Frenreis Pál, Hertzka Bóbert, Körösi Kornél, Krausz Jenő, 
Lobmayer Lajos és Mekler Oszkár. A hangverseny tiszta jövedelme
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194 frt 29 kr., mely összegből az egyesület 50 irtot a tanári özvegy- és 
árva-egyesületnek 50 irtot az ifjúsági segélyegyletnek adott, a többit 
pedig saját czéljaira fordította. Feliilfizetések a következőktől folytak 
be : Dr. Králik Lajos 10 frt, Walkó Lajos 10 frt, Zsigmondy Géza 8 frt, 
Dr. Werkner Mihály 8 frt, Dr. Schreyer Jakab 6 frt, Dr. Zsigmondy 
Jenő 5 frt, özv. Fuchs Bndolfné 5 frt, Dr. Koller Gyuláné 5 frt, Bóla- 
váry-Burehárd Konrád 4 frt, Jármay -Jenőné 3 frt, Dr. Herrich Károlyné 
3 frt, Kornfeld Zsigmond 3 frt, Zala Ernő 3 frt, Dr. Barcs Gusztáv 2 frt, 
Geittner 2 frt, Schikedanz 2 frt, Reichart 2 frt, Heinselmann Béla 2 frt, 
Horn 1 frt, N. N. 1 frt, Liedemann Sámuelné 1 frt, Szontagli Pál 1 frt, 
K. J. 1 frt. Összesen 88 frt. Gregersen Guilbrandt a pódiumot ingyen 
állíttatta fel. Mindezen nemeslelkü adományokért e helyen is leg- 
őszintébb köszönetünket fejezzük ki.

Az idei összes bevétel 1033 frt 35 kr, a kiadás 778 frt 53 kr s így 
maradt 254 frt 82 kr. Ezen összeget a múlt évi vagyonhoz (2117 forint 
78 kr) csatolva, az egyesületnek jelenlegi vagyona 2372 frt 60 kr., mely 
összegből 1000 frt 4% magyar koronajáradékban, 100 frt egy Tisza- 
szabályozási és szegedi nyeremény-kölcsönben és végre 1272 frt 60 kr 
takarékpénztárban van elhelyezve.

V. Fogyni, gyorsírászati tanfolyam. Tanár: Mikola Sándor. 
Elvégezték a «levelező gyorsírást» a Gabelsberger-Markovits rendszer 
szerint. Tankönyv: A Levelező Gyorsírás Tankönyve Forrai Somától. 
Heti óraszám 2—2 óra. Két tanfolyam volt, egy az algymnasiumi s egy 
a fó'gymnasiumi tanulók számára. Az algymnasiumi tanfolyamban 
résztvettek a III. osztályból 27-en a IY.- osztályból 24-on, összesen 
51-en. A főgymnasiumi tanfolyamban részt vettek az V. oszt.-ból 5-en, 
a YI. oszt.-ból 6-an a VII. oszt.-ból 5-en és a VIII. oszt.-ból 3-an, ösz- 
szesen 19-en. A gyorsírást tanulók összes száma 70.

ifjúsági könyvtár. Az ifjúsági könyvtár, melyet ez évben is 
Dr. Hittrich Ödön vezetett, az év végén 776 kötetből állt. Gyarapodás a 
múlt évhez képest 16 kötet. Vétel utján 32 könyv szereztetett be; a 
könyvtár pótlására és gyarapítására a nagytiszteletfí presbyterium 
60 frtot utalványozott. Könyveket ajándékoztak: a tanári kar; Jurenak 
T. I. a., Wolfner Gy. I. a., és Beck Tibor II. a. osztálybeli tanulók; 
összesen 7 könyvet. A könyvosztásnál segédkeztek Károlyi György és 
Koós Miklós IV. o.-beli tanulók. Könyvet kivett 1407 tanuló.
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Kimutatás az 1899 júniusban tartott érettségi 
vizsgálatról.

XII.

Figyelmeztetés.

A beiratások rendje az 1899—1900-diki iskolai évre a következő: 
A budapesti ág. k. ev. elemi fiúiskola IV. osztályát végzett tanulók vallás - 
külömbség nélkül, továbbá azon ág. li. ev. tanulók, kik a IV. elemi osz
tályt a budapesti községi iskolákban végezték, a főgymnasium I. a. és 
I. b. osztályába junius 27. és 28. napjain a délelőtti órákban (8—12 óra
kor) iratnak be, mely alkalommal az első félévi tandíj lefizetendő. Egyéb 
ág. h. ev. tanulókat szeptember 2-án Írunk be az első osztályba, más 
vallásuakat, kik nem a mi elemi iskolánkba jártak, szeptember 4-én. 
A II—VIII. osztályba szeptember 4. 5. 6. 7. napjain lesznek a beiratások.

Minden újonnan jövő tanuló köteles beiratásakor a keresztlevelet, 
illetőleg születési okmányt és a bimlőoltási bizonyítványt a megfelelő 
iskolai bizonyítványnyal együtt bemutatni. A kik 12 évesek elmúltak, a 
sikeres újraoltást is tartoznak igazolni.

A javító és pótló vizsgálatok szeptember 1-én lesznek, d. e. 8 órá
tól fogva.
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