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PÁRIZS ÉS A VILÁGKIÁLLÍTÁS.

Erancziaország 1900-ban már negyedízben látta vendégül a 
világot. Az 1867 óta tizenegyévenkónt rendesen megújuló világ
tárlat ismét alkalmat adott a világ nemzeteinek, hogy a legszebb 
versengésben, a haladás műveinek bemutatásával szálljanak síkra. 
A legutóbbi világkiállítás azonban nem csak puszta vetélkedés 
akart lenni, sokkal magasabb művelődéstörténeti feladata és 
czélja volt ez alkalommal: beszámoló volt e kiállítás a húnyó 
század munkásságáról, az emelkedésről, melyet az emberiség a 
lefolyt évkörben tett, a haladásról a művelődés minden terén, 
tudományban, művészetben, iparban. E nagy és magasztos fel
adatnak a kiállítás teljes mértékben meg is felelt; megmutatta, 
hogy a XIX. század méltán mondható a haladás századának, de 
azt is megmutatta, hogy még nagy, fontos feladatok várnak a 
születendő századra is, hogy a haladás nem véges, hanem emberi 
mértékkel mérve örök.

Nem szándékom részletes ismertetést adni, ez teljesen le
hetetlen volna; a következőkben csak azokról a benyomásokról 
akarok számot adni, melyeket öt heti ott tartózkodásom alatt Pá
rizsról és a kiállításról nyertem.

Az első benyomás, melyet Párizs tesz, a csalódás érzetét 
kelti az emberben. Ifjú korunktól fogva megszoktuk, hogy Párizs 
neve magába foglaljon minden pompát, fényt, külső szépséget és 
bájt, minden tökéletességet, melylyel város csak dicsekedhetik, úgy, 
hogy abban a pillanatban, melyben először lépünk Párizs utczá- 
jára, önkénytelenűl is bizonyos lehangolt csodálkozással kiáltunk 
fel: ez hát az a híres Párizs?! A keleti pályaudvar, a Gare de 
l’Est előtt ezen érkeztünk kelet felől mély távlattal húzódik 
egy végben a Boulevard de Strassbourg s a Boulevard de Sébasto- 
pol, roppant hasonlóan a mi Kerepesi utunkhoz ; kétfelől öt és hat
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emeletes házak egyhangú szürke sora, a kocsiúton tarka össze
visszaságban omnibus —- ez a jellemző párizsi járómű, — egyfo- 
gatú, kétfogatú, gőzhajtotta közvasút; óriás kerekű talyigákon egy
más elé fogott öt-hat bozontos patájú normandiai ló vontat tömérdek,, 
sárgás terméskőko'czkákat; a széles gyalogúton többnyire munkás- 
képű, kékzubbonyos emberek, hangosan rikoltó utczai árusok, az. 
aszfalt maga teli szeméttel, ételhulladékkal, papirosrongygyal 
mind ez a sok tarkaság, a nyüzsgő tömeg nem hat valami lélek- 
emelőleg a hosszú úttól elgyötrött idegenre. Jó félórát kell gya
logolnunk a zsivajgó sokaságon át, míg végre a Szajna partjára 
érve, szemünk és fülünk egy kissé megpihenhet; itt megoszlik az 
a borzasztó forgalom, melyhez foghatót Budapesten csak rend
kívüli alkalmakkor tapasztalhatunk; a keresztbemenő Bue de 
Bivoli viszi el nagyját, csak töredéke megy át a Pont au Change nevű 
hídon, keresztül a C.ité szigetén, a Quartier Latinba, a diáknegyedbe, 
a város többi balparti részébe. De a Szajna új csalódástkeltbennünk: 
alig harmadja hatalmas Dunánknak, kőpartjaival együtt kényelme
sen elférne Lánczhídunk két pillére közt; vizének színe, a rajta 
úszkáló dugók ezrei sem valami biztatók, de azért később a július
nak perzselő hősége elől szívesen menekültem langyos, mondhat
nám meleg hullámaiba. Szemünknek azonban igen jól esik a sza
badabb kilátás: szemben az igazságügyi palota, a Palais de Justice 
változatos épületcsoportja, középkori tornyai, melyek igen sokat 
mesélhetnének Szent Lajostól kezdve a forradalomig, különösen az 
utóbbi időkben a bennük sínylődött gironde-iákról, Marie Antoi- 
netteről; — a vaskos tornyok mögött karcsún emelkedik e Sainte 
Chapelle finom csúcsíves csipkeműve, a késő gótika e legszebb, leg
tiszteltebb emléke Párizsban ; kelet felé a Hótel de Vilié, a város
házának hatalmas és mégis derült palotája; a Szajnán föl s alá 
pedig híd híd mellett, íveik alatt a tovasurranó «fecskék», a kis- 
gőzösök. Felvidúlva a látottakon, sietünk át a Citén, azon a kis 
szigeten — félakkora, mint a Margitsziget, — melyből a hatalmas 
világváros sarjadt, s a Szajna másik ágához érve meglepetve állunk 
meg a Pont-St-Michel-en : ott áll, keletre tőlünk a képben és rajz
ban annyiszor látott Notre Dame, nemes tornyai komolyan tekin
tenek le a lábuk alatt elterülő csinos ültetvényekre s a téren 
sürgő életre ; nyűgöt felé a világ legnagyobb kincsesházának, a 
Louvre-nak tetői szürkéllenek s egész távolban az újkori vasépít
kezés sokat bámult csodája szökik égnek, a pókhálószerű Eiffel-



"torony. De pihenésre vágyunk, gyomrunk is zúgolódik már — 
egy-két lépés és bent vagyunk a Quartier Latinban, csakhamar szál
lást is találunk és háromnegyedóra múlva már frissen és várako
zással telve ülünk valamely Café-restaurant asztalánál. Újabb csa
lódás, ezúttal keserves is, mert gyomrunk bánja: tisztességesen 
megsült húsnak híre sincs, mind véres, mintha egyenest a 
mészárszékből hoznák; ha visszaküldjük, hogy süssék meg job
ban, akkor kívül szénné pörkölt, belől csizmabőrré aszalt valamit 
hoznak vissza, a mitminden egyébnek lehet tekinteni, csak élvezhető 
húsnak nem; a halak megjárják, sőt ízletesek és finomak is, de ami 
a magyar ebédet olyan kellemesen befejezi, mondhatnám kikere
kíti, a tésztát hiába keressük a franczia étlapon: édesség, süte
mény, tortácska van elég, de tészta nincs; hogy is volna, hiszen 
neve sincsen francziául. Egyáltalában jellemzi a franczia étkezést, 
hogy a jóllakató, kissé tartalmasabb ételt nem kedveli; jobban 
szereti a változatosságot, sokféléből egy-egy falatot, mindegyiknek 
más-más legyen ez íze, zamatja, illata; a jobb vendéglőkben az 
ember alig győzi végig kóstolgatni az előételek (hors d’oeuvre) 
végtelen sorát, úgy, hogy a tulajdonképi ételhez jutva az ember 
már szinte elfárad belé, a nélkül, hogy jólakott volna.

Ha már érintettem a párizsi életnek ezt a — legalább ránk 
nézve — homályos oldalát, vegyük sorra a többit is. A kényelmes 
lakást nem ismeri a franczia. Házai öt-hat, sőt h'ét emeletesek, de 
e mellett alig magasabbak a mi három-négy emeletes házainknál, 
mert az emeletek rendkívül alacsonyak; ezért aztán az ablakok 
lenyúlnak egészen a padozatig, hogy a szobának elegendő levegője 
legyen. Kályhát nem lá tn i; helyette nyílt kandallók vannak hi
vatva a tél hidegét enyhíteni, de ezt a hivátásukat nagyon tökélet
lenül teljesítik, mert a padozatig érő ablakok sohasem kettősek, 
hanem mindig egyszerűek. Mindezeken felül a padlás is lakásúl 
szolgál; a tetőnek utczafelőli oldala ugyanis majdnem függőleges, 
teteje szinte lapos, úgy hogy sokkal több a belső tere, mint a mi 
alacsony szög alatt lejtő tetejű padlásainknak ; feltalálójuk után 
ezeket a padláslakásokat s ezt a tetőszerkezetet Mansarde-oknak 
nevezik. A franczia lakásnak a mellékhelyisége is kevés, fürdő
szoba már szinte csodaszámba megy. Ezzel szemben majdnem 
minden lakásnak van erkélye, úgy, hogy a legtöbb háznak emele
tein tulajdonképen nem is erkélyek, hanem folyosók futnak végig. 
Vakolt ház aránylag kevés van : legtöbbjének homlokzata termés
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homokkőből van, nemcsak a város előbbkelő részeiben, hanem 
kint a munkásnegyedekben i s ; csakhogy ez a kőhomlokzat is sok 
esetben csak külső máz, mert belül igen ritka a kő- vagy téglafal, 
leggyakoribb a favázas építkezés, sőt még a tisztán fából való fal 
sem ritka. Ehhez járúl még, hogy kő- vagy vaslépcsőt egyáltalán 
nem ösmernek; nyikorgó és tűzveszélyes falépcsők kanyarognak 
föl, egészen a padlásig; a színházakban szintén csak falépcsőt ta
lálunk, sőt még a párizsiak főbüszkeségében, az Operában is csak 
az elképzelhetetlenül pompás főlépcsőházban vannak márvány
lépcsők, a felsőbb emeletekre ott is csak falépcső visz. Nem csoda, 
ha ilyen építkezés mellett nap-nap után esnek borzasztó szeren
csétlenségek. Egész Párizsban talán csak két épületben nem tehet 
kárt a tűz, ez a tisztán vasból épült Eiffel-torony, s a tisztán kőből 
épült csillagvizsgáló, az Observatoire, melynek teteje is kőlapokkal 
van fedve ; nem kivételek még a templomok sem, mert tetőszer
kezetük szintén rendszerint fa.

De a franczia nemcsak a lakásban nem keresi a kényelmet, 
hanem az utazásban sem. Nem szólok itt az idegeneket szállító 
villámvonatokról, nem a fényes kiránduló kocsikról, hanem a kö
zönséges személyvonatokról. Ezek messze állanak a mieink mö
gött ; folyosóról, szabad mozgásról, kényelemről szó sincs bennük, 
rosszabbak a mi régi külön szakaszos kocsiainknál is. Hát még az 
emeletes, nyílt tornáczú kocsik ! Pedig ezek közlekednek legsűrűb
ben Párizs környékén; mikor ilyen helyi vonat megáll a pálya
udvaron, csak úgy dűl le róla a sok szerecsenképű, kormosruhájú 
kiránduló. S a városi közúti közlekedés ? Annyi szépet olvas az 
ember, hogy milyen kellemes az omnibus tetejéről, az imperiale- 
ról nézni az utcza életét, vagy kényelmesen neki dőlve olvasni a 
lapok legújabb kiadását; ebben igazuk is van a könyveknek, az 
omnibus valósággal nélkülözhetetlen és lényeges eleme Párizs 
utczai képének; az utazás vele kellemes és érdekes, végig kocsi- 
kázni rajta a nagy város egyik végétől a másikig, élvezni róla azt 
a tarka és változatos képet, mit más városban talán sehol nem 
lá tn i: valóban olyan élvezet, hogy nem ér föl vele még egy velen- 
czei gondolázás sem. Csakhogy míg az ember följut rá, ha egyál
talában följut, fölér az örökkévalósággal; ott ácsoroghat öt-hatszá- 
zad magával, feszült várakozással szorongatva kezében a számot, 
mely a fölszállók sorrendjét meghatározza, bizony gyakran meg
esik. hogy elúnva a hosszas várakozást, neki vág és gyalog igyek-
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szik czélja felé. Az omnibus Párizsban nem arra való, bogy az em
ber gyorsan járjon rajta, hanem pusztán kényelmi eszköz, valósá
gos «élvezeti czikk», mert a kocsik olyan nagy időközökben indúl
nak, hogy nem bonyolíthatják le azt az óriás forgalmat. Lehet, 
hogy rendes időben tehetik, de a kiállítás idején így volt. A mi 
villanyosunk, nem hiába, hogy a villám hajtja, de az omnibushoz 
képest valósággal villámgyorsasággal szállítja az utast. Egy szóval, 
mi idehaza keleti módon eszünk, keleti fényűzéssel lakunk, keleti 
kényelemben, de annál nyugatibb gyorsasággal utazunk. Eze
ket a dolgokat tekintve mi sokkal jobban vagyunk, mint a fran- 
cziák s bizony nehezen szokni hozzájuk; engem kezdetben sok 
mindenen kívül még az is bántott, hogy a levegőben nem a mi 
csicsergő, fehérmálú kis fecskéinket láthattam, hanem azokat a 
kormosbarna, élesen visító nagy tengeri fecskéket.

No de van aztán Párizsban elég, a mi közbe-közbe teljesen 
elfeledteti velünk ezeket a hiányokat. Nem hiába mondják a világ 
fővárosának, méltán érdemli nevét; nem hiába sereglenek ide a 
legtávolabb lakó nemzet fiai is, mindegyikük talál valami érdeke, 
set vagy szépet, mindegyikük megilletődve szemléli azokat az em
lékeket, melyek nemcsak a franczia nemzetnek, hanem az egész 
emberiségnek történetéről is beszélnek.

De lássuk mármost egy kissé Párizs helyrajzát. Párizs váro
sát magát erődítmények veszik körül; ezeken túl azonban még 
nem szűnik meg a város, hanem vagy másfélszáz helyiséget foglal 
magába, úgy, hogy a 23 km.-nyire fekvő Versaillesig, sőt a 39 
km.-nyi távolságban levő St.-Germain en Laye-ig szakadatlanúl 
épületek közt visznek a vasutak. A tulajdonképi Párizs egy tagban 
az erődítmények közt terül el, melyek 33 km.-nyi szabálytalan tojás
vonal alakjában zárják körül; a városnak leghosszabb tengelye 
délnyugati csúcsától vonható északkeleti irányban, legrövidebb 
tengelye pedig észak-déli irányban; az előbbi körülbelül 12 km., 
az újpesti állomásnak a Csepel-sziget csúcsától való távolságának 
felel m eg; az utóbbi 9 km., annyi, mint a fogaskerekű vasút állo
mása Rákosfalvától. A terület maga 78 km.2, tehát hozzávetőleg 
háromszor akkora, mint Budapest beépített területe. A Szajna 
Párizs délkeleti részén lép a városba, s félkörívet írva le délnyu
gaton hagyja el,' s így két egyenlőtlen részre osztja: a kisebbik 
balpartira s a nagyobbik jobbpartira. A város közepén van a Cité 
szigete. Párizs magva, rajta a Notre Dame székesegyháznak méltósá-
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gos épülete, tornyairól gyönyörű kilátás nyílik mindenfelé; kissé 
rideg belsejénél jobban hat a kórus külseje, mely könnyed szökő 
íveivel olyan, mint valami óriás korona. Háta mögött, a Cité ke
leti csúcsán, a híres Morgue, a tetemnéző, hol megfagyasztva köz
szemlére teszik a Párizs területén talált ismeretlen halottakat. 
Ugyancsak a Cité szigetén van a már említett Palais de Justice, 
nyugati végén pedig, a Pont Neuf közepén a nép barátjának,
IV. Henrik királynak lovas szobra. Hatalmas nagy körben tíz 
km.-nyi távolságban húzódnak a Cité körül a nagy boulevardok; 
ezeken s belül a nagy vonalon van a tulajdonképi élet, a nagy köz
intézetek, hatalmas gyűjtemények, temjdomok; a boulevardok 
déli része, a Bd. St. Germain a Quartier Latinén, a diáknegyeden 
megy keresztül, hol számos más nagy intézeten kívül a világnak 
egyik legrégibb és leghíresebb egyeteme, a Sorbonne van. Ezek a 
boulevardok korántsem oly unalmasak, mint a mi nagy körutaink, 
bár nagyobbára hasonlítanak hozzájuk. Bár a lakóházak szürke 
egyhangúságukkal nyomába sem léphetnek a mi fényes házsoraink
nak, a boulevardok mégis változatosabb képet mutatnak náluk. 
Hatalmas terek, gyönyörű középületek szakítják meg a sort; a mi 
csenevész fácskáink helyett lombos fák árnyékolják a gyaloglók 
útját, s a mi a fő, a mit sehol másutt így nem találtam : nincs 
pont, melyről nézve ne nyílnék művészi számítással rendezett 
távlatkép, mely a különben egyhangú útsort a legszebben befejezi. 
Ott van mindjárt a keleti boulevardok kiinduló pontja, a Bastille- 
tere, közepén a jókora magas júliusi oszlop ; tőle északnyugatra 
a köztársaság tere, a köztársaságnak részleteiben kevésbbé sike
rült, de egészében kitűnően ható, hatalmas szobrával, ettől egyné
hány száz méternyire a Port St. Denis s a Port St. Martin, 
XIV. Lajos dicsőségére emelt diadalkapuk; majd a Bd. des Capu- 
cines-en Garnier főműve, a nagy opera, melyet a szemben futó 
Avenue de l’Opérán már egy kilométernyi távolságról lehet látni, 
végül a tiszta görög stílusban épült Madeleine templom, mely 
méltóságos oszlopsoraival a Bue Pioyale-on a Coneorde-téren s a 
Szajnán át a szintén görög építésű képviselőházra, a Palais Bour
bonra néz. Vegyük mindehhez az utakat szegélyző, gyönyörű fa
sorokat, az ezernyi-ezer, egymás hegyén-hátán tolongó, tova höm
pölygő emberáradatot, a legkülönbféle járóművek végtelen sorát, 
a fényes kirakatokat, este a tündéri világítást: íme a párizsi bou
levardok képe : ehhez az eleven, sürgő, zajgó, élethez képest a mi
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kis fővárosunk, a rá irigykedő, háromszor akkora Yindoboná- 
val egyetemben valóságos egyiptomi nekropolis, halottak városa. 
Ezekből a boulevardokból ágazik ki minden irányban, kifelé és be
felé a széles avenuek és boulevardok óriás rendszere, mely az 
egész várost behálózza s könnyű szerrel közvetíti a soha nem 
szűnő forgalmat. Egész Párizsnak legszebb területe az, mely a 
Louvre-nak Place du Caroussel nevű terétől három kilométernyi 
hosszúságban húzódik a Szajna partján, a Rond Point nevű téren 
át egészen a világ legnagyobb diadalívéig, az Arc de l’Étoile-ig. Itt 
-van a Tuilerie-k kertje, árnyas boglárfáival, közbe-közbe a szob
rok valóságos erdeje, régi mesterművek másolatai és újabb alko
tások; továbbá az óriás Concorde-tér (még egyszer akkora, mint 
a mi Ujvásárterünk), közepén az az obeliszk, mely 1831. előtt 
harminczkét századon át Egyiptomban, a luxori templom előtt 
hirdette II. Bamzes hatalmát, mellette két nagy szökőkút, a tér 
sarkaiban pedig nyolcz városnak szobra ; ezen a téren végezte a 
franczia forradalom idején Guillotin orvos gyorsan ölő nyaktilója 
véres munkáját. A Place de la Concorde után következnek a Jardin 
des Tuileries szélességében a Champs-Élysées kertjei, ezek széles, 
négyes fasorú útba mennek át, mely szelíd emelkedéssel a diadal
ívig terjed. Ez a diadalív roppant nagy körtéren áll, melyből 
csillagszerűen ágazik ki tizenkét széles sugárút; magáról a diadal
ívről elragadó kilátás nyílik mindenfelé, sokkal szebb, mint magá
ról a tornyok óriásáról, az Eiffelről. Az Arc de l’Etoile-tól északke
letre terül el a Monceau-negyed, az előkelőség városrésze, kifogás
talan tisztaságú, igen csekély forgalmú és ezért csöndes útjaival és 
utczáival ; a lombos fák között szebbnél-szebb kőpaloták, közbe- 
közbe díszes rácsok és kerítések, mögöttük árnyas díszkertek, köz
tük az előkelő ParQ Monceau, itt-ott egy-egy zajtalanúl gördülő 
hintó vagy teuf-teuf (így nevezte el a párizsi utczai húmor a pö
fögő gépkocsit), egy szóval meglátszik, hogy gazdagabb népek lak
ják, mint a városnak másik sarkában, a Belleville negyedben, a 
a melyről az ember csakugyan nem tudja, mi czímen kapta nevét, 
mert szűk, bűzhödt,fátlanutczái, keskeny, alacsony, sokablakú házai 
s igen vegyes illatokat terjesztő műhelyei semmiképen nem szol
gálnak rá a cszép város» nevére. De annál szebb e városrésznek 
a ligete, a Buttes-Chaumont; valaha kőbánya volt helyén, elhagya
tott odúi Párizs salakjának szolgáltak rejtekűl: most barlangjai
ban igen jó hűsölni, gyönyörűen gondozott útjain sétálgatva, föl-
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menni a magaslatra, honnan legszebben látni a szomszédos Mont- 
Martre tetején emelkedő Sacré Coeur templomnak fehér kupoláját, 
a szikláról-sziklára szökellő patakocskát követve lemenni a tó 
partjára, vagy a drótkötélhíd korlátjára támaszkodva nézni a 
lent csónakázó gyermekeket; van kis hasonlatossága a mi Zúglige- 
tünkhöz ; látogatják is a munkások ; ünnepnap százával heverészve 
az üde gyöpön költik el szerény ebédjüket. Legkevesebbet láto
gatják a város déli részében, domboldalon díszlö Mont Souris lige
tet, de annál többet a Quartier Latin közvetlen szomszédságában 
fekvő Luxembourg kertet, melynek bronz- és márványszobrai közt, 
a nagy vízmedencze körül a fekete zubbonyos gyermekek százai 
játszanak.

Nagyon kellemes sétahely még a növénykert, a Jardin 
des Plantes; mesterséges dombján hatalmas libánoni czédrusok 
terjesztik sötétlő ágaikat; déli részében a legöregebb európai 
ákáczfa; 1636-ban ültette ide Robin, kitől tudományos nevét is 
kapta; e kertben vannak az egyetem gyönyörű természetrajzi gyűj
teményei, valamint a gazdag állatsereglet is. Komoly szemlélődésre 
indít a Pere Lachaise temetője; meglehetősen lejtős domb oldalán 
nem egy kövön olvashatjuk nagy költők, művészek, tudósok és 
államférfiak nevét: Moliére és Béranger, Rossini és Chopin, La
place, Arago és G-ay-Lussac itt alusszák örök álmukat; fönt a domb 
tetején a halotthamvasztó kemencze kürtője füstölög, a köréje- 
épült kolumbárium apró fülkéi mutatják a jövendő századok te
metőjét.

Párizs tulajdonképi nagy ligetei, városerdei az erődítménye
ken kívül vannak. Délkeletre van a körülbelül 1000 hektárnyi 
Bois de Vincennes, melyben órákhosszat lehet elbolyongani, a 
nélkül, hogy egy-egy magános kerékpároson kívül mással talál
koznánk. Annál látogatottabb az egész világon ismert Bois de 
Boulogne, szokott nevén csupán: le Bois. Majdnem nyolczszor 
akkora, mint a mi városligetünk; kilencz jókora tó van benne; 
két lóversenytér, az egyik a híres Longchamps, melyen évenként,, 
julius 14-én, a nemzeti ünnep napján, egész Párizs jelenlétében 
folyik le a nagy katonai szemle; ezenfelül a Jardin d’Acclimatation 
nagy állatkertje és gyönyörű pálmaházai; óriás pázsitos rétjein 
ezrivel tanyáznak a hűselők, tavain nyüzsögnek a csónakok, há
rom kilométeres főútain előkelő hintók, kerékpárok. Fái azonban 
nagyrészt fiatalok s hosszantartó forróság idején mégsem adnak
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annyi menedéket a fülledt, tikkasztó, poros levegő elől, mint a 
Buttes Chaumont barlangjai, vagy a Pare Montsuris lejtői.

Az idegenek nagy részét azonban nemcsak Párizs külső szép
ségei vonzzák, hanem főleg megmérhetetlen értékű kincseinek 
tenger sokasága, melyet gyűjteményei és múzeumai rejtenek. Ezek 
között a legelső és a leghíresebb a Louvre. Mint Francziaország 
királyainak egykori palotája, neve szorosan összeforrott magának 
Párizsnak nevével és történetével. Eredete visszavisz a XII. század 
idejébe, s ettől az időtől fogva alig van íranczia király, ki ne járult 
volna hozzá szépítéséhez és gyarapításához. Az eredetileg igen 
szerény kastély idővel olyan óriás palotává nőtt, hogy ma 198,000 
négyzetméternyi területet foglal el. Helyén egészen jól elférne a haj
dani újépület, a központi városháza (a hajdani lvárolykaszárnya),. 
a Nemzeti Múzeum, a Szent István-bazilika meg a Vigadó a Haas- 
palotával egyetemben; szajnaparti homlokzata maga 660 méter, 
tehát annyi, mint a vámháztéri híd távolsága az eskűtéritől. Ezt 
a rettentő nagy palotát rakták meg kincseikkel a franczia uralko
dók V. Ivárolyon kezdve III. Napóleonig, s azóta sem szűnik meg- 
a franczia hazafiság ezt a nemzeti büszkeségét folyton a legbővebb
kezű módon gazdagítani és bővíteni. Maga az épület, bár a külön
böző korok ízlése rajta hagyta nyomát, egyöntetű egésznek tűnik 
föl; különösen szép az I. Ferencz idejéből való épületrész, mely 
legjellemzőbb példája a franczia renaissance építésmódjának r 
egyesíti az olasz renaissance fönségét a gallus vidámsággal. Belse
jének díszítése nagyon változatos; a földszinti helyiségek majd
nem dísztelenek, egyes részei befejezetlenek, például az Escalier- 
Daru, a főlépcsőház; az első emelet ellenben kápráztató sora 
a pompásabbnál pompásabb termeknek: a falak tele sok drága
művű, többnyire aranyozott szobordíszszel, közbe-közbe ritka 
márványokból faragott oszlopok és pillérek; a mezőkre osztott 
mennyezet mélyedéseit híres mesterek képei díszítik. A termek 
egyáltalában igen nagy méretűek, többi közt a Grande Gallerie 
nevű terem negyed kilométernél hosszabb. Légfőbb díszük azon
ban az a rengeteg mennyiségű, felbecsülhetetlen értékű műkincs,, 
mely századok során itt fölhalmozódott. Elbeszélés vagy leírás 
megközelítőleg sem adhat helyes áttekintést a Louvre tartalmáról, 
de még az sem, ha siető utas módjára végig megyünk termein; 
évekre menő tanúlmány kellene hozzá, hogy az ember igazában 
láthassa és fölbecsűlhesse e tömérdek gazdagságot: elmúlt ezred-
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évek beszélnek itt Babylon és Persepolis, Chaldrea és Egyiptom, a 
messze Indiák hatalmáról, műveltségéről és művészetéről; Görög
ország szobrászi kincseit, Rómán kívül, sehol sem találjuk olyan 
nagy mennyiségben, mint i t t ; köztük az ókori szobrászat koronája, 
a miloi Venus; egymagában áll az istenasszony a kerek teremben, 
végtelen fenségű, komoly tekintete a távolba téved, körülötte a láto
gatók, mintha szent helyen volnának, néma áhítattal merülnek az 
emberi művészet ez örök remekének szépségeibe. Pönt az emeleten 
a szín és vonal mestereinek végtelen sora: Rafael, kinek «Szép 
kertésznő «-je (La belle jardiniere) közeli rokona a mi Esterházy- 
madonnánknak; Lionardo da Vinci, a kezek s a hamvas arczbőr 
utolérhetetlen festője; a sötét szemek mestere Murillo; a színekben 
dúskáló Rubens; az előkelő Van Dyk; a marczona Velasquez . . . .  
de ki győzné felsorolni mind csak nevüket is. Mind a mellett, bármi 
pompás és gazdag is e képtár, még sem fogott el a minden más 
érzelmet háttérbe szorító hódolat és bámulat, mint a szobortár
ban ; itt-ott bizonyos jól eső érzéssel gondoltam vissza a mi itthon 
oly kevéssé ismert, külföldön is alig méltatott országos képtárunk
nak egy-egy festményére, mely nagyon is jól illenék abba az elő
kelő, díszes társaságba. A kép- és szoborgjmjteményen kívül van
nak a Louvreban még metszetek, rajzok, edények, régiségek, ipar- 
művészeti tárgyak, tengerészeti múzeum, s tudj’ Isten még mi 
minden. De a Louvre nem egyetlen múzeuma Párizsnak. Ott van 
még a Luxembourg-múzeum, élő mesterek szobraival és képeivel; 
a Carnavalet-múzeum, mely pusztán a Párizsra vonatkozó tárgya
kat, rajzokat, festményeket gyűjti, különösen érdekesek a nagy 
forradalomra vonatkozó emlékei. Továbbá a Cluny-múzeum, a 
középkori műipar gazdag gyűjteménye ; ez arról is nevezetes, hogy 
helyén Constantinus Chlorus római császár palotája állott, mely
nek fürdőtermei még ma is megvannak; itt kiáltották ki császárrá 
az ókor II. Józsefét, Julianus Apostatát; egy régi oltárkő pedig 
bizonyságot tesz róla, hogy Tiberius császár idejében is voltak 
már párizsi hajósok. Tanúlságos a Trocadéro palotájában levő 
néprajzi múzeum, különösen a czölöpépítmények emberének éle
tét föltűntető csoport s az a terem, melyben a keltáknak máig 
sem eléggé megfejtett emlékei, a menliirek és dolmenek vannak. 
Ugyancsak a Trocadéro-ban van a franczia építkezés történeti 
múzeuma is, hol természetes nagyságban állanak a szebbnél-szebb 
kapuzatok és épületrészek hű másolatai; egyik terem pedig az
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ember szobrászati ábrázolásának fejlődését mutatja a legkezdet
legesebb babyloniai korszaktól kezdve a görög szobrászat virág
zásának tetőpontjáig. A francziák hadi dicsőségéről beszélnek 
a rokkantak palotájának, a Hőtel des Invalides-nek fegyvergyűjte
ményei, hol az ősember egyszerű kőbaltájától kezdve minden idő
nek, minden nemzetnek fegyverét láthatjuk a legújabb, tömeg
gyilkolásra való gépig. Java hadi zsákmány; idegen lobogók százai 
hirdetik a franczia fegyverek diadalát s bizony nem egy ismerős 
zászlót láttam köztük. Egy óriás terem pusztán Napóleonnak és 
korának ereklyéit foglalja magában. Megilletődve álltam meg 
egyik üvegszekrény előtt: Mátyás király pajzsát pillantottam meg 
henne -— a mi Nemzeti Múzeumunkban csak másolata van meg. 
Legnagyobb hatású azonban magának a császárnak — még ma 
is csak így híjják I. Napóleonnak sírja; a palota templomának 
hatalmas kupolája alatt, egyedül ez óriás csarnokban van a sír
bolt; felső, köralakú nyílásán márványkorlát fut körűi, lenn a 
középen áll az egyetlen egy darabból faragott, temérdek kőkoporsó, 
mely a nagy császár földi maradványait rejti; körűi a mozaik 
padlaton, babérlomb közt olvassuk legnagyobb győzelmeit. Nagyon 
érdekes az Observatoir, a csillagvizsgáló is ; a mint már említet
tem, egyike Párizs kevés tűzbiztos épületeinek; alapfalai nem a 
felső földrétegen, hanem mélyen alant Párizs sziklatalaján álla
nak, hogy a döczögő kocsik, zakatoló vonatok ne veszélyeztessék 
a megfigyelések pontosságát. A tömör kőtömbökből álló épületben 
nincsen egyetlen egy fából való szerkezeti rész; mennyezetei bolt- 
hajtásosak, lapos teteje is kőtáblákkal van fedve ; a merre jár az 
ember, mindenütt óriás ágyúszerű messzelátók állanak, köztük a 
legnagyobb, a tükrös messzelátó egymagában külön e czélra emelt 
melléképületben; fenn a főépület tetején pedig egy hatalmas vert 
rézkupola, melyet bárki félkézzel is könnyen forgathat; a lapos 
tetőn néhány kődúcz jelzi a párizsi délkört, melytől a francziák a 
keleti és nyugati hosszúságot számítják. Lenn az épület pinczéjében, 
állandóan négy foknyi melegben van a platina-irídiumból készült 
mintaméter, melyről legújabban kiderült, hogy két ezredmillimé- 
ternyivel eltér a méter valódi hosszúságától; megnézni azonban 
nem volt szabad, mert kettőnél több embernek a közelsége, a ki
sugárzó meleg miatt, már észrevehető változást idéz elő a kényes 
műszeren.

De Párizsban nem csak a föld felett, hanem a föld alatt is
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van mit látni; körülbelül 52 méterrel a felszín alatt, a szikla- 
talajban, vannak a párizsi katakombák. Ezek nem olyan ókeresz
tény temetkezési helyek, mint példáúl a rómaiak, hanem elhagyott 
kőbányák, melyeket újabban azonban szintén temetőnek használ
nak : a megszűntetett temetők csontmaradványait halmozzák fel - 
itten; eddig már egynéhány millió ember csontja került ide le ; a 
a látogató jó ötnegyed óra hosszat sétál a szép rendesen egymásra 
rakott koponyák és szárcsontok közt, de bár e csontok és feliratok 
mind a múlandóságra emlékeztetnek, a katakombák látása még 
sem borzalmas, hanem inkább furcsa.

De ki győzné felsorolni mind azt a sok látni valót és neve
zetességet, mit ez az óriás világváros magába foglal. Itt szórúl- 
szóra áll, hogy a «kövek beszélnek»; minden lépten-nyomon 
bukkanunk valamire, a mi vagy valamilyen történeti eseményre, 
vagy egy híres emberre emlékeztet; itt sötét falak, ott derűit palo
ták, egy-egy tábla, szobor, fa . . .  . mind nagy időket, nagy embe
reket idéz fel bennünk. Kivált a szobrokkal nem fukarkodik a fran- 
czia; alig van nehány négyzetméternyi tér, melyen ne állana 
valamilyen emlék; a mi vigasztalásunkra legyen mondva, a né
hány száz — a szám talán az ezret is megüti — szóval a tömén
telen szobor nem mind műremek, s láttam akárhányat, a mely 
egészen feltűnés nélkül elvegyülhetne a mi szobraink közé. Az 
említettem dolgok nagyszerűvé teszik Párizst, de elevenné, ked
vessé a nép teszi. A párizsi valóban, a szó szoros értelmében 
kedves. A bécsire szokták mondani, hogy «kedélyes», de ebben a 
kedélyességben mindig van valami esetlenség, darabosság. A párizsi 
ember kedvessége soha sem esetlen; szereti az elmésséget, mely 
inkább mosolygásra, mint harsogó nevetésre számít; a másokkal 
való érintkezésben fesztelen, de udvarias; megbecsül mindenkit, 
a nélkül, hogy kedvességével másnak terhére esnék. Érdekes 
Párizsban nagyobb embertömeg viselkedését megfigyelni; sokszor 
több század- sőt ezredmagammal voltam kénytelen várakozni 
állomásokon,. színház előtt, valami ünnepi felvonuláson, vagy a 
kiállításon a színes szökőkutak megindítására; soha sem tapasz
taltam azt a durva, két könyökkel dolgozó tolakodást, a miben 
itthon annyiszor részünk van : az utóbb érkezett tiszteletben tartja 
az előbbjöttnek jogát, szó nélkül csatlakozik hátul a várakozók 
sorához. A sortállás, a «faire queue» olyan általános szabály 
Párizsban, melyet nem sért meg senki sem; egymás mögött áll
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kék zubbonyos munkás, s a kifogástalan fekete kabátú, fényes 
kalapú úr. s ha tudja, hogy soká, talán egy órahosszat is keli 
várakoznia, például az Opéra vagy a Théátre Francais pénztára 
előtt, hát elővesz valami lapot s nyugodtan olvas, míg a sor rá 
nem kerül. Türelmetlenül csak színházban láttam a párizsiakat, 
mikor a függöny soká nem akar fölemelkedni; de akkor sem zűr
zavaros dobogásba és kiabálásba kezd, hanem szabályosan ismét
lődő hármas dobbanást, melyet ugyanabban az ütemben hangos 
«Commensez! Commensez!» kísér. Hanem kiváncsi és hiszékeny 
a párizsi és szereti a szép szót; a ki szépen és szája íze szerint 
tud beszélni, az az ő embere. Útón-útfélen tapasztalja ezt az em
ber. Mindjárt párizsi időzésem elején, este, úgy kilencz óra tájban 
a Cluny-múzeum sarkán iszonyú csődületet láttam ; közel megyek, 
hát az embertömeg közepén, magas emelvényen nagy hangon sza
val egy Einaldo Einaldini jelmezű úri ember, közbe-közbe recseg 
a trombita, perdül a dob; az az úri ember valami világhírű csoda
doktor volt, a ki hallatlan dagálylyal dicsérte legújabban feltalált 
fogporát, melyet már Semiramis és Cleopatra királynők is hasz
náltak, s aztán folytonos darálás közt előkapott egy ott ácsorgó 
szurtos lakatos inast és meglehetősen fekete fogát ott a közön
ség szeme láttára vakító fehérségűvé változtatta; a tiszta fogú 
«m’sieu» fintorgatta ugyan az arczát, tudj’ Isten, milyen maró szer 
lehetett az a fogpor, de a közönség egy szempillantás alatt szét
kapkodta a csodadoktornak katulyáit. Ilyen jelenetet úton-útfélen 
láthat ott az ember, a legsilányabb portékán is túlad a bőbeszédű 
kalmár, a közönség hiszékenysége üzletének biztos alaptőkéje. 
Nagyon érdekesek még a szajnaparti világhírű könyvkereskedések. 
A Port St-Michel-től a Port Royal-ig, tehát körülbelül olyan dara- 

mint az Eskűtértől a Lánczhídig, a Szajna korlátfalán végig 
láda-láda mellett áll a rengeteg könyv, nyelvek, szakok és ár sze
rint rendezve; az ember csak bele nyúl a ládába, kivehet akár
milyen könyvet, nézegetheti, olvashatja s vissza is teheti, a nél
kül, hogy vásároljon valamit, a kereskedő egy szót sem szói, mert 
jól tudja, hogy a ki már belefogott a válogatásba és nézegetésbe, 
ritkán távozik vásárlás nélkül. I)e kapni ott könyvön kívül met
szetet, ásványt, növényt, régi pénzt, bélyeget, ritkaságot és régi
séget s tudj’ Isten, még mi mindent; van is olvasó és néző közön
ség elég a nap minden szakában. Legtöbb könyvkedvelő közönség 
azonban az Odéon színház boltívei alatt gyülekezik, mert ott
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nemcsak régi könyvet kapni és olvasni, hanem a legeslegutóbbi 
kiadványokat is, mindjárt megjelenésűk napján; a ki számon 
akarja tartani az irodalomnak napról-napra megújuló jelenségeit, 
mind megtalálja az Odéon alatt. Köteteket lehetne írni Párizs 
utczai életéről, arról az igazi életről, melyről minálunk még eddig 
szó sincsen; nincs is nagyobb élvezet, mint czél és szándék nélkül 
csatangolni a városban, a boulevardok fényes sorain, a vásár- 
csarnokok bábeli zűrzavarában, a Montmartre sokszor kissé ola
szos illatú sikátoraiban, St-Germain műkereskedései előtt, aTemple 
ötvösműbelyei'közt, vagy a Monceau negyed előkelő boglárfái alatt.

A kit Párizs sétahelyei nem elégítenek ki, ráül egyikére a sok 
járóműnek, melyeknek pályái a város környékét sűrűn behálózzák. 
Északfelé St. Denis; székesegyháza, melyet Suger apát emelt a 
XII. század első felében, a csúcsíves vagy gót építés első emléke. 
Ide temetkezett a legtöbb franczia király és családja; itt van a 
véres emlékű Fredegonda királyné kőkoporsója, II. Henrik és 
Medici Katalin remek síremlékei is, itt pihen III. Endrének egyik 
leánya is, sírkövének fölirata: Clémence de Hongrie 1328; itt a 
boldogtalan végű XVI. Lajos nejével, Marie Antoinette-tel. Párizs
tól keletre vannak a szebbnél-szebb erdők, többnyire szabályos 
utakkal, közbe-közbe kastélyok és paloták a Lajosok és Napoleon 
idejéből: St. Cloud, Meudon, Sévres ; továbbá a «Koi Soleil» szülő
helye, St. Germain en Laye, melynek ódon várában Francziaország 
kelta és római régiségeit tanulmányozhatjuk, vagy 2400 méter 
hosszúságú terasse-án sétálva gyönyörködhetünk az alattunk ka
nyargó Szajna völgyében; Párizst magát eltakarja a franczia főváros 
legnagyobb erőssége, a Mont Valérien, csak az Eiffel-torony csúcsa 
kandikál elő a hegy mögül. De a legtöbb embert, bennszülöttet és 
idegent egyaránt, a világtörténelmi nevezetességű Versailles vonzza. 
Az idegent a páratlan fényű kastély s a történelmi helyek, a pári
zsit a kertek s főleg «les grands eaux», a vasárnaponként szökő 
vízművek. A kastélyban valósággal fölelevenedik szemünk előtt a 
Lajosok kora; a pompás termek, történelmi arczképek és jelenetek 
hosszú sora mind a franczia királyok fényes idejéről beszélnek, de 
ott vannak azok a termek is, melyekben XVI. Lajos remegve hall
gatta az udvaron üvöltő csőcselék szidkolódzását; a földszintnek 
egyik szobájában pedig egyszerű ruhában, karjait összefonva áll a 
«petit caporal», Napoleon s merengő szemmel néz végig a termek 
során, melyek mind az ő hadi dicsőségéről, a franczia fegyverek
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diadalairól beszélnek. Fölötte van a Galerie des glaces, a franczia- 
dicsőség legnagyobb megaláztatásának színhelye : itt kiáltották ki 
1871-ben az újra föltámadt német egységet és császárságot. Az. 
erkélyről messze belátni a kert szálegyenesre nyírt útjaiba, melye
ken szabályos körökben állanak a görög szobrászat remekeinek 
márvány másai. A lépcsőzetes területen több kisebb-nagyobb 
medencze van, díszes márvány- vagy aranyozott bronz-szobrokkal; 
itt szöknek száz meg száz sugárban azok a sokat csodált vízmüvek. 
A magaslat lába alatt egy nagy keresztalakú medencze terül el, 
csónakázóhelye a kiránduló közönségnek; kissé távolabb van 
a két Trianon, üdülőhelye a királyoknak, mikor a sok ünnepléstől 
elfáradva ide visszavonultak; itt a Petit Trianon angol kertjében 
van Marie Antoinette majorja, nád- és szalma-fedelű kunyhók és 
istállók, hol a királyné pásztorruhában játszotta a természetet. 
A kastély pompás, de mesterkélt világát elhagyva egy csöndes kis 
mellékutczában megtaláljuk a híres labdaházat, a Jeu de Paume 
egyszerű épületét, melynek terme az újkor legnagyobb világtörté
neti eseményének volt színhelye. Itt gyűltek össze 1789. június 
hó 20-án a tiers état, a harmadik rend képviselői, itt mondták el 
azt az esküt, mely a nagy forradalom kiinduló pontjává s az emberi 
jogegyenlőség sarktételévé lett. Egyik falát a nagy David vázlata 
után készült kép borítja, mely az eskü jelenetét ábrázolja, középütt 
áll Bailly szobra, a mint az esküt olvassa, körül üvegszekrények
ben egykorú rajzok, oklevelek s egyéb ereklyék; az egész «forra
dalmi múzeum» különben ugyanabban az állapotban van, mely
ben a nagy esemény idején volt; egész belseje, a tárgyak, mind 
annyira és oly elevenen hatnak az emberre, hogy kilépve szinte 
úgy érzi magát, mintha most, e pillanatban történt volna meg 
minden, mintha részvevője lett volna a nagy eseményeknek. A szá
mos kirándulóhely közül nem hagyhatom említetlenűl Párizs köz
vetlen környezetének gyöngyét, Chantillyt. Ez az utolsó Condé, 
Henrik, Aumale herczegének kastélya, melyet kincseivel együtt 
örökül hagyott az Institute de France-nak, s evvel együtt a fran
czia nemzetnek. Mesterséges tó közepén áll a nem nagyon nagy, 
de annál szebb kastély, telve kis számú, de nagybecsű festmény
nyel, melyek a többi berendezéssel együtt mind arra vallanak, 
hogy tulajdonosuk nemcsak gazdag főúr, hanem nagy műveltségű 
és végtelen finom ízlésű, művészlelkű ember volt. Az igazi mű
élvezeten kívül még mulatságban is van részünk; a várkastély 
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tavában ugyanis valóságos szörnyeteg potykák várják a látogató
kat és hangos czuppogatás közt tülekednek egymással s a szelíd 
ruczákkal a nekik vetett kenyérdarabokért.

-K

No de térjünk vissza Párizsba és járjuk végig ez év esemé
nyét, a kiállítást. Mint már említettem, ez a kiállítás mintegy a 
XIX. század zárókövéül, beszámolójáúl készült. Hogy ezt a czélját 
elérhesse, felül kellett múlnia minden eddigi kiállítást s ez csak
ugyan sikerűit is. Területre nézve volt ugyan már nagyobb kiállí
tás is, példáúl az 1893-i ehikagói, de tartalomra nézve föltétlenül 
nem volt az előzők közűi egy sem gazdagabb nálánál. De ebben 
el is érte a legvégső határt. Nem azért, mintha nem lehetne talán 
az iparnak, kereskedelemnek, tudománynak és művészetnek még 
több termékét fölhalmozni és összegyűjteni, hanem azért, mert a 
bemutatott tárgyak iszonyú mennyisége m ár. így is lehetetlenné 
tette az áttekintést, meghaladott minden emberi erőt. Hetek kel
lettek hozzá, hogy az ember csak tájékozódhassék is a különben 
nagyon helyes elvek szerint elrendezett tárgyak közt; részletesen, 
behatóan megismerkedni csak egyes csoportokkal lehetett, az egész
szel, hitem szerint, egyetlenegy látogató sem tudott, ha csak nem 
volt ott a kiállítás egész ideje alatt, hetedfél teljes hónapon keresz
tül. Hogy csak némi csekély fogalmat adjak az ott felhalmozott 
tárgyak számáról, elég lesz felemlíteni, hogy csupán a művészeti 
csoport négy osztályában 5000-nél több számozott műtárgy volt; 
ez csak egy csoport volt; együttvéve pedig tizennyolcz csoport 
volt 121 osztálylyal. Mind ez a rengeteg anyaghalmaz csak 108 
hektárnyi területen volt elrendezve; a mi ezredéves kiállításunk 
területe 52 hektár volt, tehát alig valamivel kevesebb a felénél. 
Csakhogy a párizsi kiállítás területe nem volt egy tagban, mint a 
mienk, hanem három külön részre volt elosztva. A legnagyobb, a 
nyugati rész, a Champ de Mars-ot s a Szajnán túl lévő Trocadóro 
területét foglalta magába, (ez majdnem akkora, mint Budapest 
belvárosa); a keleti, valamivel kisebb rész az Esplanade des Inva- 
lides-t ölelte fel, melyhez a Szajna jobb partján lévő hajdani 
Salon területe csatlakozott; ezt a két főrészt a Szajna mindkét 
partján végighúzódó keskeny földszalag kötötte össze, közben- 
hagyva akkora részt, mint a belső Józsefváros. Ennek következté
ben roppant távolságok keletkeztek, úgy hogy a főkapu a passy-i
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kaputól légvonalban jó harmadfél kilométernyire volt, az Esplanade 
des Invalides keleti sarkától a Champ de Mars nyugati sarkáig 
pedig sietve is csak háromnegyed óra alatt lehetett elérni; ezen
felül az út nem vitt mindig sík területen, hanem számtalan áthida
láson, följárón és lejárón, melyek alatt és fölött szakadatlanul 
sürgött a nagy város soha nem szűnő forgalma. így a kiállítás 
megtekintése már testileg is nagy feladatot rótt a látogatóra és 
két-három órai járkálás, föl- és lemászkálás ugyancsak elárasz
totta a legedzettebb gyaloglót is; hát még a szem munkája! Maguk 
a paloták is rendszerint vakítóan fehérek vagy világos színűek és 
dúsan aranyozva voltak, belül aztán a polczok, asztalok, szekré
nyek és tárlók valóságos útvesztője, mind rogyásig rakva és tömve 
a legkülönbféle tárgyak megszámlálhatatlan sokaságával. Hogy 
mind elhelyezhessék, mellőzniük kellett a kiállítások szokott el
rendezését, az úgynevezett pavillon-rendszert, helyette óriás nagy 
palotákat és csarnokokat építettek, melyeknek földszintjein és eme
letein elég hely jutott mindnek; e nagyméretű paloták miatt aztán 
aránylag igen kevés is volt az ültetvény és kert, melyeknek üde zöld
jén a fáradt szem kissé megpihenhetett volna.

Hogy a paloták mekkorák voltak, szolgáljon néhány adat a 
megvilágítására: a Champs de Mars U alakú csarnokának hossza 
háromnegyed kilométernél több, szélessége majd fél kilométer; agép- 
csarnokba kényelmesen elférne a mi keleti pályaudvarunk ötször, az 
országháza négyszer: az ünnepek termének belső köre akkora, mint 
az Oktogon-tér, a kiállítás megnyitásának ünnepén csak 28,000 em
bervolt benne, mert középütta jelenvolt méltóságok kényelmére szé
les utczát hagytak, különben 30,000 ember is kényelmesen elfér 
benne. S mind ez óriás méretek mellett ezek az épületek mégsem eset
lenek vagy szertelenek. Végtelen ügyességgel és finom ízléssel oldot
ták meg ezt a nehéz feladatot, ugyanazon a módon, mely magát a 
várost is oly gyönyörűvé teszi: a szép távlatok megteremtésével.. 
A Champs Elysées-i kapun belépve bűvös kép tárúl elénk: jobbról- 
balról a műcsarnokok méltóságos, állandó épületei, a Grand Palais 
s a Petit Palais; közöttük az Avenue Nicolas II. pálmákkal szegé
lyezett útja, mely a III. Sándor czár hídján át az Esplanade des 
Invalides két nagy palotája közt folytatódva a Hótel des Invalides 
kertjéig nyúlik s itt a már a kiállítás területén kívül lévő Dom des 
Invalides-nek hatalmas kupolájában fejeződik be. A második kép a 
Pont Alexandre III-ról kínálkozik: középütt a Szajna, jobbról

a*
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Párizs város háza, a kertészeti kiállítás üvegcsarnokai, a nagygyűlé
sek palotája és Os-Párizs ódon tornyai, tetői; balról a nemzetek 
palotáinak ragyogó sora, a háttérben a Trocadéro s az Eiffel-torony. 
A harmadik kép kettős; a Pont d’Jénán állva egyfelől az Eiifel- 
torony titáni ívei alatt a Champ de Mars épületei közt végigpillantva 
a Chateau d’Eau s a Palais de l’Électricité csipkeszerű, könnyed 
épületén pihen meg tekintetünk: másfelől a gyarmatok épületeinek 
szokatlan csoportjai közt a Trocadéro hatalmas palotáját és lépcső- 
ről-lépcsőre szökő sellőit látjuk. Valósággal tündéri volt a látvány,, 
mikor esténként a Chateau d’Eau zuhatagjai és szökő sugarai a 
szivárvány minden színében ragyogtak, mikor kigyúlt a paloták 
körvonalain az ezernyi-ezer villanyos izzólámpa s a tornyok óriá
sának ormáról, a világítótornyok tetejéről, mint üstökös csóvája 
áradt szét a vetítők vakító fénykévéje a kiállítás csodáira s az 
újjongó sokaságra.

Hogy a rengeteg anyag áttekinthetőségét valamennyire le
hetővé tegyék, az elrendezésben szintén eltértek a régibb kiállí
tásoktól, a melyeken minden nemzet külön csarnokban vagy 
palotában mutatta be tárgyait. Ez alkalommal a csoportosítás 
szakok szerint történt s csak a szakcsoportokon belül váltak el a 
nemzetek. így sokkal könnyebb volt a műveltség egyes ágaiban a 
nemzetek összehasonlítása s a ki csak egyes szak iránt érdeklődött, 
a körébe tartozó dolgokat mind egy helyen lelte meg s nem kellett, 
mint máskor, óriás fáradsággal egyik csarnokból a másikba sza
ladnia s más szakbeli dolgok nem zavarták meg benyomásait. Ily 
módon egymás mellé állítva sokkal jobban érvényesültek a nejn- 
zeti sajátságok is. Mi ránk nézve épen ezért végtelen nagy fontos
ságú volt ez a kiállítás. A külföld eddigelé édes-keveset tudott mi 
rólunk. Nemzetközi szereplésünk mindig Ausztria függeléke- vagy 
részeképen tűntetett föl bennünket; valami homályos sejtelme volt 
a világnak, hogy Magyarország «valahol Ausztriában» van s hogy 
ott teremnek a puszták, meg a csikósok, meg a lovagias betyárok 
s hogy tokaji bora jó bor. Ez alkalommal azonban teljesen önállóan, 
Ausztriától függetlenül jelentünk meg; a hagyományos «tcharda» 
eltűnt, a furcsaságok helyett igazi mivoltát mutatta be a nemzet, 
komoly versenybe állott a világ többi nagy nemzetével; ebben a 
versenyben nem szorultunk a többiek vállveregető jóakaratára, 
méltó versenytársnak bizonyultunk, minden téren derekasan meg- 
állottuk helyünket. Ott állott a nemzetek utczájában történelmi



épületeink részleteiből szerkesztett palotánk; nem a második sor
ban, hanem az elsőben, Nagy-Britannia ódon kastélya mellett; 
mellső homlokzata az ezredévi kiállításból ismert vajda-hunyadi 
részlet, melyet egyfelől Körmöczbánya vártemplomának régi 
tornya, másfelől a csütörtökhelyi kápolna ékesített; eg}úk oldalán 
az eperjesi Klobusiczky-ház s a budapesti szerb templom tornya 
emlékeztetett a Mária Terézia korában uralkodott bárok stílusra, 
a másik a lőcsei városháza boltíveiből, az eperjesi Bákóczi-ház 
oromzatából s a bártfai városháza ablakaiból szerkesztődött, a 
hátulsó homlokzat pedig a románkori építés gyöngyének, a jáki 
templomnak kapuzatát mutatta. A palota udvara, lépcsői, termei, 
a falakat díszítő festmények és faragványok, mint múltunknak 
egy-egy műtörténeti mozzanatát tűntették föl. Még inkább a kiállí
tott emlékek és drágaságok: végig tanúlmányozhattuk a magyar
ság hadi felszerelését a népvándorláskori ős magyar sírján kezdve 
a mai huszárig; a huszárnak, ennek a világszerte elterjedt könnyű 
magyar lovasságnak történetét, fejlődését és dicsőségét mutatta 
szoborban, festményben és emléktárgyakban a magyar palota egyet
len nem történeti építésű helyisége, a huszár-terem. De nemcsak 
névtelen emlékek hirdették a magyar fényes hadi múltját, hanem 
sok nagy embernek hadi ereklyéje is, a többi közt Mátyás király és 
Zrinyi Miklós kardja, Bethlen nyerge. Aztán következtek a magyar 
ötvösök remekei; megnyíltak az egyházak, kolostorok és főúri csa
ládok kincsesházai és ide küldték drágaságaikat, hogy bizonysá
got tegyenek régi művészetünkről. Múltunk szellemi életéről 
beszéltek régi kéziratos könyvek, Mátyás könyvtárának remekei, a 
könyvnyomtatás első termékei. Az ősi élet immár európaszerte 
pusztuló tanúit mutatta be az ősfoglalkozások csoportja, a pász
torkodás és halászat végtelen érdekes tárgyai. Egyáltalában az 
egész magyar palota ékesen szóló bizonysága akart lenni annak, 
hogy hazánknak már évszázados műveltsége és művészete van, 
hogy nem a műveletlen Ázsiának darabja, mely csak 1867 óta 
igyekszik amerikai gyorsasággal a művelt nemzetek sorába állani, 
mint odakint általánosan vélekednek. Míg a szajnaparti palota 
nemzeti műveltségünk múltjának egy-két mozzanatát mutatta, 
addig a tizenhét szakcsoportban azt láthatta az idegen, hogy nem
csak voltunk, hanem vagyunk is. Egyetlenegy csoportból sem ma
radtunk ki, csak a gyarmatiból, mert hát gyarmatunk nincs. Ott 
voltak a magyar iskolák, az elemiektől kezdve az egyetemekig;



ott újabbkori képzőművészetünk legjobb alkotásai; gyári iparunk 
százféle terméke; ízlésükkel és eredetiségükkel nagyon feltűntek 
kézműiparosaink, el is kelt a legtöbb tárgy, különösen az agyag
edény féle ; a népies kézi munkáknak is elég bámulója és vevője 
akadt; elsőrangú volt vadászatunknak, legfőképen pedig gazdasá
gunk bemutatása, melynek alig akadt versenytársa az egész kiállí
táson. Igazán jól esett végigjárni a kiállítás magyar csoportjait, 
mert mind azt a tudatot ébresztették a nézőben, hogy a magyar 
iparnak, tudománynak nem kell szégyenlősen félrevonúlnia, nem 
kell idegenből vett utánzatokkal pironkodnia, hanem öntudatos 
örömmel mutathatja országvilágnak a maga termékeit.

A világ nemzeteinek részvétele a kiállítás egészében külön
ben igen egyenlőtlen volt. Összesen harminczkét nemzet és or
szág szerepelt önállóan, természetesen leginkább európai; vala
mennyi közt a dolog természete szerint a legnagyobb teret maga; 
a franczia foglalta el, úgy, hogy a kiállításnak kétharmada fran- 
czia volt. A franczia kiállítási csoportok mindenütt, itt-ott az ide
genek is, két részre oszlottak; az egyik a jelent mutatta be, a má
sik visszatekintőleg az elmúlt századot (exposition centennale), 
vagy az utolsó évtizedeket (exposition decennale). A visszatekintő 
kiállítások az illető szaknak a múltban való fejlődését tűntették 
fel, úgy, hogy mindég érdekes összehasonlítás kínálkozott a múlt 
s a jelen között. Legtöbb haladást természetesen a műszaki ágak, 
a gépipar, járóművek, vegyészet mutattak; ott állottak a század
elei esetlen határok, kólyák mellett az újkor könnyű hintái, gép
kocsijai ; az első fából készült kerékpár mellett a zajtalanul rohanó 
pneumatik, Stephenson kicsiny mozdonya mellett az újkor leg
hatalmasabb, 14 méter hosszú gőzgépe, mely egy óra alatt 140 
kilométernyi utat tesz, s a párizsi földalatti vasút villanyos hajtó
gépe, mely gyorsvonat sebességével röpíti a hozzácsatolt 15—20 
személyszállító kocsit; Arkwright és .Jacquard ósdi fonó és szövő
gépei mellett kattogtak a mai szövetgyárak ezerkarú pókjai s ott 
az ember szeme láttára szőtték végszámra a legpompásabb selyem- 
és gyapjúszöveteket; egy valóságos gépszörnyeteg egész fatör
zseket őrölt péppé, mely nehány perez múlva mint fehér papiros 
a szemben lévő nyomdába vándorolt és újsággá vált. Pipere tár
gyakban, csecsebecsékben és díszműárúkban ma is a francziáké az 
elsőség; a képzelhetetlen árú divatezikkekhez és ruhákhoz meg 
valósággal csak életveszélylyel lehetett jutni, akkora volt előttük



különösen a hölgy közönség. Legkápráztatóbb volt az ékszer és 
drágakőcsoport, a gyémántok valóságos tengere, többi közt a vi
lág legnagyobb brilliáns gyémántja, melyet csak 1899-ben találtak 
a szegény búrok földjén, Johannesberg bányáiban; itt rubinok 
szórták füzüket, amott zafírok és szmaragdok villogtatták kék és 
zöld sugaraikat; mesés árú gyöngyök, fehéren a perzsa öböl mé
lyéből, kékek és feketék Mexikó partjai m ellől. . . annyira, hogy 
az ember már föl sem érhette ésszel, hogyan lehetett egyáltalán, 
hogyan merhettek annyi kincset összegyűjteni; egy londoni gyé
mántkereskedő komolyan azt állította, hogy soha még annyi drá
gaságot egy helyen nem halmoztak föl. Az Eiffel-torony aljában 
egy vörös pánczélkupolából fenyegetőleg meredtek elő a legújabb 
ágyúóriások csövei, melyek iszonyú távolságokba röpítik pusztító 
lövedékeiket. Nem messze tőlük szintén ágyúszerű eszközök néz
tek az égre, ezek azonban a tudomány fegyverei s a csillagos ég 
titkait lesik; de mind eltörpülnek a hatvan méter hosszú, 
kétszáz mázsás messzilátó mellett^mely szilárdan, vízszintes hely
zetben áll, a csillagok képét egy roppant tükör vetíti a cső mé
lyébe. Az ember már nem elégszik meg, hogy a szilárd földet s a 
hullámzó vizeket meghódította, többre vágyik: egy külön osztály 
mutatta a léggömböket és léghajókat, a meleg levegő hajtotta Mont- 
golfiére-től, a hydrogeniummal töltött Charliére-től a legújabb dene- 
vérszárnyú röpülőgépig; Párizs keleti részén pedig, hol Vincennes- 
ben a járóműveknek külön osztálya volt, időről-időre párjával, hátá
val, sőt tuczatjával szálltak föl a magasba az óriás gömbök. ATroca- 
déro alatt idegenszerű világ csalogatta a látogatókat; a forró 
földöv gyarmatainak tarka élete tárúlt fel szemünk előtt; fehér
falú, fehérkupolás épületekben sürgött-forgott dél és kelet; itt 
barna mórok és arabusok kínálgatták hazájuk csemegéit; ott ko
romszínű szereesenek tánczoltak csudálatos alakír hangszerek 
zörgése mellett; egy furcsa körmenet a kambodzsai színház leg
újabb darabjait hirdette; kontyos indo-kínaiak állottak őrt egy 
hatalmas pagoda előtt, melynek kapúja szörnyetegekkel díszített 
sziklabarlangba engedett belépni; nem messze tőle kezdetleges 
dahomeji kunyhó állott, melynek sötétszínű lakosai úgy végezték 
házi teendőiket, mintha otthon Afrikában volnának ; Tunis és 
Algír tágas csarnokaiban a római uralom gyönyörű emlékei voltak, 
részint eredetiben, részint másolatban, többi közt egy igen szép 
mozaikkép, mely Vergiliust ábrázolta; másutt megint a Kongó-
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vidék és Madagaszkar-szigetének életét szemlélhettük. A Troca- 
déro keleti szárnya alatt hatalmas orosz kolostorépületben Szibéria 
világát láthattuk, annak a roppant vasútnak képeivel és tervrajzai
val, mely nyugatot a legvégső kelettel összeköti; mellette elhízott 
kínaiak ajánlták vendéglőjüket, melyben hazai ételeiket szolgálták 
föl, de a legtöbb látogató inkább a japáni ház szellős tornáczán 
fogyasztott el egy-egy findzsa illatos teát. Végtelen megható volt 
ezen a vidéken a sok fényes épület közűi egyszerűségével kiváló 
búr tanya, hű képe kevéssel beérő gazdájának; Krüger apónak a 
képmása soha nem volt friss virág nélkül, sőt igen sok koszorú 
is tanúskodott a tiszteletről és részvétről, mely a szegény búr né
pet hősies harczában kíséri; egy érezzúzó műhely s a mellette 
álló óriás aranyoszlop ékesszólóan hirdette földje mélyének gaz
dagságát, mely szabadságának megrontója lett. Nem szólhatok rész
letesebben India és Kanada, a hollandus szigetek, Egyiptom, Poly
nesia tárlatairól, sem Island s a jeges Grönland életéről, melyet 
itt közvetlen közelről lehetett szemlélni; naphosszat sem győznék 
eleget beszélni róluk.

Az idegenek közűi legjobban kitűntek a németek. Minden 
szakban a legjobbat, a legszebbet, a leghatalmasabbat úgy szólván 
ők állították ki. De meg is látszott, hogy tudatában vannak" felső- 
ségüknek : német feliratok, német zászlók mindenütt szinte tün
tetőén hirdették a német hatalmat. Szajnaparti palotájuk majdnem 
tisztán csak a könyvnyomtatásnak volt szánva, mintegy jelképül 
annak, hogy anyagi hatalmuknak alapja szellemi előrehaladott
ságuk. Egy franczia azt mondta nekem ott a német palota pom
pás lépcsőházában, melyet a germán mythologiából vett jelenetek
nek ragyogó üvegképei díszítettek : «Lássa, ez második Sedannuk; 
akkor a fegyver, most az értelem hatalmával, gazdagságukkal 
vertek le bennünket a németek!» A német császár azonban finom 
tapintattal s mintegy hódolatúl a franczia szellem iránt ugyan
csak a német palotában négy termet teljesen II. Frigyesnek szen
telt, a ki tudvalevőleg mindent becsűit és tisztelt, a mi franczia 
volt, azonban nem győzte eléggé kifejezni mély megvetését min
den iránt, a mi német volt. Kissé furcsán hatott, hogy a németek a 
tanügyi csoportban egyáltalában nem állítottak ki semmit sem, 
mintegy azt jelezvén, hogy ebben a tekintetben úgy sem verse
nyezhet velük senki sem. Úgy látszik, hogy ezen a téren osztrák 
szomszédaink is a németekhez számították magukat, mert tan-



ügyi dolgot ők sem állíttottak ki. Igen szép és gazdag kiállításuk 
főleg avval tűnt ki, hogy az új, ú. n. szecessiós stílust ők mutatták 
he legszebb, legtisztább alakjában; valamint a lakásdíszítésben, 
úgy a bútorokban és dísztárgyakban is valóban nemesnek mond
ható mind az, a mit ebben a stílusban kiállítottak, csupán szeces
siós festményeikkel nem tudtam megbarátkozni. Általánosan 
mindenkit legjobban a japánok kiállítása lepett meg. Ez a nép, 
mely nem nagy ideje még a nyugattól elszigetelten fejlődött és 
bozzáképest elmaradt műveltségben élt, egynéhány évtized alatt 
valóságos rohamlépésekkel sietett a nyugat után s a párizsi 
kiállítás bizonysága szerint valósággal utói is érte. Már abban a 
háborúban is, melyben nem rég Kínát győztesen leverte, abban is 
kitűnt roppant haladása, de hogy ez az értelmes s egyszersmind 
élelmes nép a béke műveiben is egy színvonalon van Európával, 
az valósággal csudaszámba megy. Iskoláztatásuk tökéletes, iparuk 
virágzó, kereskedelmük kiterjedt, fegyveres erejük hatalmas; s 
mindamellett még sem vetették el nemzeti sajátságaikat: meg
vannak művészetükben, ipari termékeikben, azokban az utólérhe- 
tetlenűl finom és eredeti bronz és porczellán tárgyakban, bámu
latos selyembímzéseikben, melyeken nem tudja az ember, mit cso
dáljon inkább, a tökéletes rajzot-e és színezést, vagy talán a még 
tökéletesebb kézi munkát, mely mindennemű festést fölülmúl; (egy 
ilyen szőnyeget Sarah Bernhardt, afrancziák ünnepelt színésznője 
300,000 frankon vett meg). Hatalmas és tiszteletet gerjesztő volt 
az északamerikai Egyesült-Államok kiállítása. Sehol Európában 
nem tapasztalhatunk annyi érdeklődést és igaz lelkesedést, tudo
mány és művészet iránt, mint a rideg kalmároknak csúfolt yan- 
keekben. Kereskedők, vállalkozók, iparosok, kiknek egy bosszú 
életen át egyéb gondjuk nem volt, mint a pénzszerzés, óriás, Euró
pában hallatlan összegeket áldoznak tudományos czélokra; az 
egyik mintaszerű népiskolát, a másik egyetemet alapít, a harma
dik pazarúl fölszerelt s a legkényesebb tudományos követelmé
nyeknek megfelelő csillagvizsgálót adományoz nemzetének, más 
óriás közkönyvtárakat állít fel, hol a legszegényebb ember is aka- 
dálytalanúl gazdagíthatja lelkét, ismét más páratlan múzeumokat 
emel a közműveltség terjesztésére. Smind e valóban eszményi dol
gokat a leggyakorlatibb és legczélszerűbb módon rendezik és teszik 
hozzáférhetővé mindenki számára, jól tudják, bogy a lelki művelt 
ség olyan tőke, mely az anyagiakban is búsás kamatot bajt. S min-



den intézményüknek kiinduló pontja és végső czélja a hazafiság.. 
olyan hazafiság, mely a legszélső határokig is elmerészkedik, úgyr 
hogy a mi annyiszor megrótt és csúfolt úgynevezett chauvinis- 
musunk szánalmasan eltörpül mellette. Látva a többi nemzet tűn
tető és erős hazafiságát, erre a mi bátortalan honimádásunkra 
találóan idézhetjük Kálmán királyunk törvényét: de strigis verő, 
quae non sunt, ne ulla questio fiat. Ebben még finn testvéreink 
is előbbre vannak nálunknál, pedig az orosz óriás nyomása ép az 
utóbbi időben szinte nemzeti létében támadja meg ezt a számra 
nézve kicsiny, de értelmi és erkölcsi erőre nézve igazán nagy 
nemzetet. Nem nagy csarnokuk, mely az orosz kiállítás egyik ősz- 
tályaképen szerepelt, a legnagyobb tiszteletet ébresztette a szem
lélőben. Tudva azt, hogy nyers erővel szembe nem szállhatnak, 
műveltségüket emelik a lehető legmagasabb fokra. Nincs is írástu
datlan ember az ezer tó országában! A nemzeti hagyományokat 
hangyaszorgalommal gyűjtik egybe, nyelvüket, költészetüket, a 
mindennapi élet nemzeti elemeit féltékenyen őrzik és óvják az el
pusztulástól ; csakhogy náluk nem egynéhány, sokszor lené
zett szobatudós fáradozik rajta, hanem az egész nemzet, a leg
előbbkelőtől kezdve az utolsó halászig, áthatva a magasztos czél 
tiszta öntudatától, vállvetve munkálkodik a szent kötelesség telje
sítésében. Annál szánalmasabb látványt nyújtott a hajdan nagy 
és hatalmas Spanyolország kiállítása. A festőművészeten kívül alig 
mutatott be valami figyelemre méltót. Külsőleg igen szép palotá
jában egynéhány gyönyörű régi szőnyegen, fegyveren és zöldellő 
pálmán kívül alig volt valami; szakkiállításai is végtelen szegé
nyesek, tartalmatlanok voltak. Olaszország sem elégítette ki vára
kozásomat ; palotája, mely a velenczei Szent Márk templom 
elemeiből szerkesztődött, talán a legmegkapóbb volt a nemzetek 
sorának valamennyi épülete közt; belseje azonban, valamint 
a szakcsoportok is olybá tűntették fel az olaszokat, mintha a múlt 
nagy hagyományait apró pénzre váltva akarnák értékesíteni; 
vásár volt az egész, de bizonyos mértékben legalább művészi 
vásár. A félholddal díszített kupolájú török palotában jámbor mü- 
zülmánok szultánkenyeret, rózsaolajat, sárgarézveretű handzsáro- 
kat és szőnyegeket árultak, néha kissé tolakodó módon. A többi 
balkán állam közűi legjobban kiváltak román szomszédaink, kik
nek kiállítása nyugati minták után induló, de igen határozott 
nemzeti színezetű műveltségre mutatott.
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Még sok mindenről kellene számot adnom, de számtalan 
változatos, sokszor ellentétes benyomás olyan iszonyú halmazzal 
tódult az emberre, hogy a részletek elmosódnak és egymásba foly
nak. A mi a kiállítást a maga egészében illeti, értem itt komoly 
részét, az valóban elérte kitűzött czélját; tökéletes képét mutatta 
az emberiség jelenkori ezernyi-ezer irányban szétágazó műveltsé
gének és törekvéseinek; megmutatta azt az óriás haladást, melyet a 
letűnt század folyamán tett, különösen azt a roppant felforgató ha
tást, melyet a műszaki és természettudományok idéztek elő, mind az 
egyes ember, mind az egész emberi társadalom életében; de azt is 
megmutatta, hogy a jövendő századra, jobban mondva századokra, 
még igen sok és igen nagy megoldandó feladat vár, különösen 
társadalmi téren ; sok feladat, melyről legékesebben szóltak a 
Palais de l’Economie social falait borító statisztikai táblázatok, 
olyan feladatok, miket nem egyes ember, sem egy nemzet magá
ban, hanem csak az egész emberiség közös munkálkodása fog 
megoldhatni.

*

Végűi nem mulaszthatom el, hogy szívem mélyéből fakadó 
őszinte hálámat ne fejezzem ki a nagylelkű névtelen iránt, a ki 
adományával lehetővé tette utamat, melynek öt, illetve hét heti 
ideje alatt nemcsak Párizsban, hanem Svajczban, Londonban és 
Németországban számtalan alkalmam volt ismereteimet gyarapí
tani, s ily módon sok oly tapasztalást szerezni, melyet mindenkor 
a legnagyobb haszonnal fogok a tanítás javára fölhasználhatni.

Tolnai Vilmos
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ÉVI JELENTÉS.

Az 1900—1901. iskolai esztendő általában véve mind egész
ségi, mind tanulmányi, mind fegyelmi tekintetben kedvező lefo
lyásúnak mondható. Sem betegség, sem más okok nem tartóztat
ták fel az oktatás munkáját; hosszabb helyettesítésre egyáltalában 
nem volt szükség. A vizsgálatok eredménye megüti a szokott mér
téket ; az érettségi vizsgálaté megnyugtató, sőt örvendetes. Súlyo
sabb természetű fegyelmi eset nem adta elő magát; mindössze két, 
alsóbb osztálybeli tanulót kellett csendesen eltanácsolni.

A tanári testület kebelében a következő, feljegyzésre méltó, 
változások fordúltak elő. Dr. Schneeberger Nándor társunkat, a 
ki segédtanári minőségben három év óta buzgón, szakavatottan 
tanította a magyar és a német nyelvet, az iskolafentartó egyház 
közgyűlése rendes tanárnak választotta meg. Kisérje munkáját to
vábbra is siker és megelégedés azon a pályán, melyre őt vonzalom 
és ügyszeretet vezették! — Kovács János segédtanár ugyanezen 
minőségben az 1901—2-ik iskolai esztendőre is megbizatott a latin 
és a magyar nyelv tanitásával. Az éneket az év eleje óta Bruckner 
Frigyes egyházi orgonista és okleveles énektanár tanította, s mint 
rendes énektanár, tanítani fogja a jövőben is. Dr. Bexheft Ármin 
iskolaorvos és egészségtantanár ezen állásában véglegesíttetett.

Egyházunk tisztviselőinek mandátuma lejárván, főgymná- 
siumunk érdemes felügyelője, Zsigmondy Géza úr, kijelentette, 
hogy tisztét hivatalos nagy elfoglaltsága miatt a következő három 
éves cyclusra már nem tarthatja meg. Az egyház Mágócsi Dietz 
Sándor egyetemi tanár urat választotta meg első iskolai felügyelő
nek. Mi, a tanári testület, a nyilvánosság előtt is köszönetét mon
dunk a lelépő felügyelő úrnak azért a buzgó jóakaratáért, melylyel
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intézetünk érdekeit istápolta, s bizalommal s jó reménységgel né
zünk az utódja működése elé.

Az államsegély ebben az esztendőben elérte a szerződésben 
megállapított maximalis évi összeget, a 32.000 koronát. Ebből ki
folyólag megfontolás tárgyát képezte, miképen lehetne a szerző
désben kikötött átalakításokat végrehajtani, illetőleg a szükséges 
új iskolai helyiségeket, rajztermet, tornacsarnokot stb. legczélsze- 
rűbben előállítani? A kérdés minden oldalról meghányatván, az a 
vélemény kerekedett felül, hogy legjobb volna a gymnásium mos
tani épületét, mely a tanulók egyre növekedő létszámával szemben 
már eddig is szűknek és sok tekintetben meg nem felelőnek bizo
nyult, elhagyni s a gymnásium számára alkalmas helyen teljesen 
új épületet építeni. Ennek folytán a jn’esbytérium külön építési 
bizottságot küldött ki azzal a megbízással, hogy az új iskolaépület 
helyét, illetőleg telkét szemelje ki, terv-vázlatokat készíttessen s 
részletes költségvetést állítson össze. A tervek és javaslatok el
készültek, bemutathattak, s ma már a kétségbevonhatatlan bizo
nyosság erejével tények és számok hirdetik, hogy az új gymnásium 
felépítése nemcsak feltétlenül szükséges, hanem jelentékenyebb 
állami támogatással, lehetséges is. Különös gonddal, a lehetőnek 
és a szükségesnek lelkiismeretes számbavételével járt el a bizott
ság a hely kiszemelésében, attól a meggyőződéstől vezettetve, hogy 
nekünk nem a réginél jobb, hanem jó iskolaépület kell, nem pro- 
visorium, hanem végleges alkotás, melyet a túlszárnyaltatástól ne 
kelljen félteni, mely hygiénikus és pedagógiai tekintetben hosszú 
időkre kiállja a versenyt. Épen azért a bizottság a városligeti fa
sort jelölte ki, mint legalkalmasabb helyet, az új gymnásiumi épü
let számára, melynek lehetőleg akkora telken kellene épülnie, 
hogy a beépített területen kívül elegendő hely maradjon nyári 
tornának, üdülő és játszó térnek. Döntő határozat még nincs, de 
nem késhet sokáig; s ha az ige testté válik, a miben kételkedni 
nincs okunk, gymnásiumunkra új korszak szebb napjai fognak 
virradni. Adja isten!

A nagymélt. vallás- és közoktatásügyi minister úr gymnásiu- 
munk hivatalos meglátogatására ez idén is a budapesti fő- és szék
városi tankerület kir. főigazgatóját, dr. Erődi Béla urat küldte ki, 
ki is látogatását f. évi február 11 — 14 napjain végezte s a szokásos 
értekezletet február 15-én tartotta meg. Ez alkalommal, midőn az 
iskolai épület helyiségeinek megbeszélése forgott szőnyegen, he-
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lyesléssel vette tudomásul mind általában az új iskolaépület építé
sének szándékát, mind különösen a kiszemelt helyet. Midőn pedig 
az igazgató felkérte, hogy majd ha az új iskola felszerelésére kerül 
a sor, támogasson bennünket tanácsaival, nagy tapasztalásával, ezt 
készségesen megigérte, a miért fogadja e helyen is köszönetiinket.

A május 26 és 28-án lefolyt országos ifjúsági tornaversenyen 
intézetünk 60 tanulóval vett részt Maurer János tornatanár veze
tése alatt, kinek mint felügyelő tanárok Mikola Sándor és Eátz 
László segédkeztek. A versenyben Ángyán Béla VII, és Bendl 
Alajos VI. osztálybeli tanuló ezüst érmet nyert, Góbi Imre VIII. 
osztálybeli tanuló pedig bronz érmet, mind a három a verseny- 
futásban.

A VIII. osztály osztályvizsgálatai május hó 7— 17, az Írás
beli érettségi vizsgálatok május 20—24-én tartattak. Ez utóbbiakra 
főtisztelendő püspök úr a következő feladatokat tűzte k i:

1. A magyar nyelvből: 1. Nyelvünk fejlődésének korszakai 
és tényezői. 2. Erdély fontossága nemzetünk történelmében. 3. Ho
gyan viszonylik a valódi műveltség az erkölcshöz?

II. Latin nyelvből: Capua lakosainak álnoksága(magyarról- 
latinra fordítandó szöveg).

III. Görög nyelvből : Homérosz Iliász VIII. ének a 130-tól 
a 163-ik sorig.

IV. Német nyelvből: Nagy Lajos jelleme Szalay Lászlótól 
(németre fordítandó magyar szöveg).

V. A mennyiségtanból:
1. Algebra:

x — 1 2<r4- 1
75-------- 5----- 1" t —  W l.2íC— 1 05— 1

Mekkorák a gyökök, ha ni =  8. m-nek mely értékei mellett
valósak az egyenlet gyökei ?

2. Geometria : Egy- egyenes kúp tengely metszete t—400 cm2, 
a sugár és oldalvonal által bezárt szög a =  65°. Mekkora a kúp 
palástja és köbtartalma ?

A szóbeli érettségi vizsgálat junius 4, 5, 6, 7 napjain tarta
tott, mely alkalommal az elnöki tisztet nagytiszt. Schranz János 
ev. lelkész úr töltötte be, a közoktatási kormányt pedig méltóságos 
dr. Gömöry Oszkár miniszteri tanácsos úr képviselte. Az I-—VII. 
•osztályok vizsgálatai junius 15—21-én folytak le.

Ez idén is megünnepeltük a szokásos iskolai ünnepeket:
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októben 4-én Ö felsége nevenapját, október 31-én a reformáczió 
ünnepét, cleczember 15-én Vörösmarty születésének százados év
fordulóját, márczius 15-ét, április 11 -ét és junius 8-át. Az ifjúsági 
isteni tisztelet ez évben is a szokott módon és időben tartatott meg, 
mely alkalommal az alkalmi beszédet Bereczkv Sándor vallástanár 
tartotta, az éneket harmoniumon dr. Schneeberger Nándor tanár 
vezette. A protestáns tanulóifjúsággal május 6-án járultunk az Úr 
asztalához. Deczember 8-án dr. Tolnai Vilmos előadást tartott 
párisi utjának .tapasztalatairól a tanulókból, tanárokból, szülőkből 
és egyházi elöljárókból álló nagyszámú közönség előtt. Az előadás 
az értesítő elején olvasható.

Nagyobb kirándulásra, főképen az országos tornaversenyre 
való előkészület miatt, ez idén nem vezethettük a tanuló ifjúságot. 
Be kellett érnünk kisebb, a főváros környékére terjedő kirándu
lásokkal.

Maurer János a IV. osztályt a Jánoshegyire, az V. és VI. osz
tályt a Prédikálószékre vezette.

Mikola Sándor a Ilb osztályt kivezette a Hüvösvölgybe, az
V. osztályt a Gellérthegyre a csillagképek megismerése végett, 
ugyanazt az osztályt kétszer a Dunapartra mérési gyakorlatokra.

Rátz László a Ila osztályát kivitte a Gellérthegyre és a Hü
vösvölgybe, a VI. osztályt a Hüvösvölgybe.

Schneeberger Nándor tanár a III-ik osztályt Visegrádra ve
zette, a Dürer kiállításba, a múzeumi és akadémiai képtárba; a 
VII. osztályt Bánhidára és Tata-Tóvárosba.

Ulbrich Sándor az V-ik osztálylyal kirándult egy alkalommal 
a Bakosra, más alkalommal a budai hegyekbe.

A könyvtárt ajándékokkal gyarapították: a nagyméltóságú 
közoktatásügyi miniszter úr, a nagyméltóságú földművelésügyi 
minister úr, dr. Zsigmondy Jenő úr, a Singer és Wolfner könyv
kiadó czég, Bátz László és dr. Tolnai Vilmos tanárok. Az ajándé
kozott könyvek alább a Könyvtár rovatában részletesen ki vannak 
mutatva.

Az ifjúsági segélyző egyesület pénztárát a következő adomá
nyok gyarapították:

Az Egyesült Budapesti Fővárosi Takarékpénztár 100 koronát, 
a Magyar Országos Központi Takarékpénztár 50 koronát, a Pesti 
Hazai Első Takarékpénztár 200 koronát adományozott. Litzmann 
Ignácz úr 20 koronát adományozott egy szegény sorsú tanuló se-



gélyezésére. Az összeg Ruttkay Miklós III. osztálybeli tanulónak 
adatott.

Tanuló ifjúságunk újból is bizonyságát adta annak, hogy 
hazafias és emberbaráti czélokra áldozni tud is, akar is. Az iskolai 
év első felében Vörösmarty szobrára s Bethlen Gábornak Nagy- 
Enyeden felállítandó szobrára saj át kebelében gyűjtést indított, mely 
380 korona 72 fillért eredményezett. Ez összeget a tanári kar 19 
korona 28 fillérrel 400 koronára egészítette ki, s felét (200 K-t) a 
Vörösmarty, másik felét (200 K) a Bethlen szobrára küldte be. Az 
ifjúsági Dal- és Zene egyesület hangversenye jövedelméből a tanán 
özvegy-árvaintézetnek s az ifjúsági segélyző egyesületnek 100—100 
koronát adományozott. A Tamilok Lapja, Vörösmarty emlékének 
szentelt számából tanuló ifjúságunk közt elkelt 73 példány. Az 
így begyült összeg fele (7 K 30 fii.) a segélyegyletnek, másik fele 
szintén a Vörösmarty szobornak jutott. Az V. és VI. osztály ta
nulói egy kirándulás alkalmával maguk között 12 koronát gyűj
töttek a kirándulási alapra, mely ezzel a kamatot nem szá
mítva — 474 korona 76 fillérre szaporodott.

Az adományok és ajándékok rovatába tartoznak még a kö
vetkezők i s : A Kisfaludy-Társaság a «Vörösmarty Mihály. Irta 
Beöthy Zsolt» füzetből 40 példányt ajándékozott az iskolának, mely 
a felsőbb osztályok tanulói között osztatott ki. A Vígszínház igaz
gatósága a tankerületi főigazgatóság útján a deczember 1-én ta r
tott Vörösmarty-ünnepre 10 ingyen jegyet küldött tanulók, kettőt 
kísérő tanárok számára.

A nagylelkű adományokért és ajándékokért hálás köszöne- 
tünket nyilvánítjuk.

Az ösztöndíjak, jutalmak és segélyek következő tanulóknak 
osztattak k i :

I. A Both- Teleki Johanna grófnő alapította ösztöndíj (70—70' 
korona) Vladár Gyula VIII. és Győri János VII. osztályú ta
nulónak.

II. Az Egyesült Budapesti Fővárosi Takarékpénztár ösztön
díját (200 korona) Benk Ernő IV. oszt. tanuló élvezi.

III. A fentartó egyházközség kezelésében, illetőleg birtoká
ban levő ösztöndíjakat és jutalmakat a nt. egyházi tanács a tanári 
kar ajánlatára a következő tanulóknak szavazta meg:

1. A Német István tábornok-féle 84 koronát Wurm Mátyás.
V. o. tanulónak.
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2. A Glosius-féle 42—42 koronát Krátky .János III. és Wa- 
rinszky Béla II. a) oszt. tanulónak.

3. A Bulyovszky Gyula-féle 20—20 koronát a magyar nyelv 
tanulásában tanúsított buzgóság jutalmazására Vámossy László 
V-ik, Jurenák László IV-ik, Benkő János II. b), Hittrich Józsefi, a) 
és Wieland Frigyes I. b) oszt. tanulóknak.

4. A dr. Székács József-féle 3 aranyat a magyar nyelv tanu
lásában tanúsított buzgóság jutalmául Szontágh Pál VIII. oszt. 
tanulónak.

5. A ilr. Kari János-féle 1 aranyat a természetrajz szorgal
mas tanulásáért Kehrling Károly VI. oszt. tanulónak.

6. A dr. Ormai Lajos-féle 10 koronás jutalmat AczólFerencz 
VIII. oszt. tanulónak, mint jeles mathematikusnak.

7. A Steinacker Ődön-féle 10 koronás jutalmat a német 
nyelv buzgó tanulásáért Vladár Endre III. o. tanulónak.

8. A Schranz Audor-féle 1 aranyat, mely az alapító-levél 
értelmében jeles előmenetelő, példás magaviseletű VIII. oszt. 
tanulónak adandó, Vetsey Aladárnak.

0. A dr. Tóth Kálmán tanár vezetése alatt álló főgymna- 
siumi ifjúsági segélyző-eyyesület ez idén 180 koronát juttatott 
szegény sorsú, jó magaviseletű tanulók segélyezésére. Az összeget 
a tanári kar így osztotta k i: 30—30 koronát Benkó Gyula IV-ik, 
Bulkai József II. b) és Simon László II. b) oszt. tanulóknak ; 
20 -20 koronát Porkoláb Zoltán VII-ik, Pápai József II. a), Teke 
László II. b) és 30 koronát a Szórády testvérek I. a) oszt. tanulóknak.

10. A Tahitim jótékony nőegylet adománya, 1 drb 20 koro
nás arany Osztroluczky Gyula V. o. tanulónak ítéltetett oda.

11. Nagys. Lukács Józsefné úrnő egy-egy aranyat adomá
nyozott egy VII. és egy VIII. oszt. tanuló számára a physika buzgó 
tanulásának jutalmául. A jutalmat Weisz Gyula VII-ik és Kern 
Tibor VIII. oszt. tanulók nyerték el.

12. Az ifusági dal- és zeneegyesület jubileumi alapjának 
20 koronás jutalomdiját az egyesület Forrai Gyula VIII. oszt. 
tanulónak szavazta meg.

13. A zólyomi Wágner Géza dr. által alapított 80 koronás 
jutalomdíj ez idén a VIII. oszt. számára, a nemzeti történelem 
tanulásában tanúsított buzgóság jutalmazására tűzetett ki és 
Zsigmondy Mihály VIII. oszt. tanulónak Ítéltetett oda.

14. Az ifjabb bóján Vigyázó Sándor-féle nagyobb (500
3Értesítő  1900— iOOi. évről.
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koronás') ösztöndíjat Vetsey Aladár tiszta jelesen érett tanuló, a 
kisebb (800 koronás) ösztöndíjat Koós Zoltán szintén tiszta jelesen 
érett tanuló nyerte el. E két ösztöndíjat az alapítólevél értelmé
ben az érettségi vizsgálat elnöke nagytiszt. Schranz János lelkész 
úr közvetlenül a vizsgálat befejezése után osztotta ki.

15. A dr. Schreyer Jakab úr által alapított 20 koronás ösz
töndíjat ez idén is Czölder Lajos IV. oszt. tanuló kapta meg.

16. A Bergl Gyula-féle ösztöndíjat, 20 koronát aranyban, 
Kisházy Ágoston VI. oszt. tanulónak ítélte oda.

17. A  Deutsch Oszkár-féle ösztöndíjat (1 drb. 10 kor. arany), 
mely VIII. oszt.-beli s a latin nyelvben kiváló tanúlónak szól, 
Herzl Antal nyerte el.

18. A Lamm Dezső-féle ösztöndíj Weisz Frigyes V. oszt. 
tanulónak ítéltetett oda s az alapítólevél értelmében január 19 én, 
mint Lamm Dezső halálának évfordulóján adatott ki.

19. Egy ismeretlen jótevő adományát, 10 koronát aranyban, 
Kravarik József II. a) oszt. tanuló kapta.

A pályázatok eredménye a következő:
1. A  «Tabitha a jótékony nőegylet által pályadíjul adomá

nyozott 1 drb aranyra a vallástanár a következő them át tűzte ki: 
«Légy hív mind halálig.» Beérkezett öt dolgozat. A pályadíjat 
Benkó Gyula IV. oszt. tanuló munkája nyerte el.

2. Az i883-ban érettségit telt ifjak által alapított 80 koronás 
pályadíjat az elmúlt iskolai esztendőben Szidarofszky János VIII. 
oszt. tanuló nyerte el ily czímű dolgozatával: Miért nevezhetjük
I. Rákóczy Györgyöt történelmünk gondviselésszerű férfiénak ? 
Az 1900/1901 iskolai évre a pályadíj a következő kérdésre tűzetett 
ki: Martinuzzi György jellemrajza.

3. A Döbrentey Gábor-félc 1 aranyat az Arany János-körben 
buzgón működő jó szavaló, jó stílusú tanuló szokta megkapni. 
A kör elnöke ez idén Rakovszky Iván VII. oszt tanulónak 
ítélte oda.

Az ifjúsági egyletek tevékenységéről alább kíilön-külön jelen
tés számol be. Az ifjúság egészségi állapotáról az iskolaorvos 
jelentése itt következik:

Iskolánk növendékeinek egészségi állapota a lefolyt tanév
ben elég kedvező volt. Haláleset, valamint komolyabb jellegű hir
telen rosszullét vagy baleset nem fordult elő. Ragadós fertőző be
tegség miatt mindössze 13 növendékünk volt 2—6 hét tartamára
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hatóságilag kitiltva az iskolából, túlnyomó számban kanyaró 
miatt, 19-en a családban előfordult ragadós betegség miatt. A ki
tiltott növendékeknek az iskola újbóli látogatását mindig csak 
orvosi bizonyítvány alapján engedtük meg.

Ragadós szembetegség a tanév folyamán két Ízben megejtett 
szemvizsgálatok tanúsága szerint iskolánk növendékei közt nem 
fordult elő.

A védőhimlóoltás törvényszabta kötelezettségének ez idén is 
összes növendékeink eleget tettek.

Tornázás alól még többen voltak fölmentve, mint előző évek
ben és pedig 121-en, teljesen vagy részben, részint egész évre, ré
szint ideiglenesen. A felmentettek egy része nem is egészségi, ha
nem egyéb, nem kevésbbé latba eső indokokból kérte s kapta meg 
a felmentését. Ezek kivételével a felmentés az iskolaorvos szak- 
véleménye alapján adatott meg. A felmentéseknek ez a valóban 
hallatlan nagy száma abban nyeri magyarázatát, hogy növendé
keink még mindig a — gyakran korai •— délutáni órákban a távol
eső Nemzeti Tornacsarnokba kénytelenek tornázni járni, alkalmas 
intézeti külön tornaterem híján.

Az iskolaépület minden egyes helyiségének, különösen a 
tantermeknek tisztántartására, szellőztetésére és fűtésére ez idén is 
állandóan kiváló gondot fordítottunk.

Az egészségtant, mint rendkívüli fakultativ tantárgy heti 
1 órában adta elő az iskola orvosa. Egyetlen tanuló kivételével a 
VII. osztály valamennyi növendéke tanult egészségtant. (L. tan
anyag. VII. osztály. ((Egészségtan.»)

Az egészségtan tanításával kapcsolatban a VII. osztály növen
dékei megtekintették az egészségtan tanárának vezetése mellett a 
közvágóhidat és az Önkéntes Mentő-Egyesület helyiségeit és be
rendezését.

Azonkívül egy Ízben az egészségtan körébe vágó fontosabb 
kísérleteket, mintákat, rajzokat és eszközöket mutatott be egy kü
lön órában az egészségtan tanára. Az ehhez szükségelt eszközöket, 
tanszereket, rajzokat, preparátumokat minthogy az iskola az 
egészségtan tanításához szükséges tanszerekkel egyáltalán nem 
rendelkezik, az iskola orvosa részint sajátjából mutatta be, részint 
pedig az Egyetemi Közegészségtani Intézet bocsátotta azokat ki
vételesen rendelkezésére.

3*
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Az egészségtant a VII. osztályban, heti 1 órában dr. Bexheft 
Ármin iskolaorvos és egészségtan-tanár tanította.

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

Az éneket Bruckner Frigyes, egyházi orgonista és énektanár, 
a gyorsírást Mikola Sándor főgymnasiumi rendes tanár tanította.

A nem protestáns tanulók vallástanárai: főt. Stampay Fe- 
rencz r. kath., főt. Dimitrijevics Wladimir gör. kel. szerb, főt. 
-Bogoévies György gör. kel. román, dr. Fényes Mór és dr. Weiszburg 
Gyula izr. hitoktató urak voltak.



A TANÁROK IRODALMI MŰKÖDÉSE
AZ 1900--1901. TANÉVBEN.

IV .

Bereczky Sándortól megjelent: Keresztyén hittan és erkölcstan 
algymnasiumok számára III. kiadásban. A magyar protestáns egyház 
története középiskolák felső osztályai számára. Kókai kiadása.

Góbi Imrétől megjelent a Magyar Olvasókönyv 3-ik része, a közép
iskolák 3-ik osztálya számára, Lampel Bobért (Wodianer F. és Fiai) ki
adásában.

Dr. Hittrich Ödöntől megjelent: Latin nyelvtan. Alaktan. Latin 
olvasó- és gyakorlókönyv a gymn. I. oszt. számára. Franklin-Társulat 
kiadása.

Mikola Sándortól megjelent: a Köz. isk. Math. Lapokban: A rez
gések ; Köd, felhő és esőképződés ; Hogyan határozták meg a Föld alak
ját és méreteit ? ; a Pótfüzetek a Term. Közlönyhöz ez. folyóiratban : 
A fizikai elméletek köréből; az Urániában: Energia-központok; Idő
számításunk különös esetei; a Math, és Phys. Lapokban: Az elektromos
kisülések hatása az érzékeny lemezre; továbbá: A világító téstekről 
(előadás a budai Népsz. Felolv. Bend. Egyesületben).

Ráth Arnoldtól megjelent a kir. magy. természettudományi tár
sulat könyvtárának nagy könyvjegyzéke, szerzők és szakok szerint ren- 

-dezve. A társulat kiadványa.
Rátz László szerkesztette a Középiskolai Mathematikai Lapokat.
Dr. Schneeberger Nándortól megjelentek ismertetések és bírá

latok a Philologiai Közlöny «Külföldiirodalom és Programmértekezések» 
czímű rovataiban.

Dr. Serédi Lajostól az Egyet. Phil. Közlönyben két nagyobb bírá
lat ; a Magyar Szó-ban a Prot. középisk. tanárok rangosztályai s apróbb 
czikkek.

Dr. Szigetiig Lajostól megjelent: Magyarok története. II. rész. 
Középiskolák IV. osztálya számára. Singer és Wolfner kiadásában.
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Dr. Tolnai Vilmostól megjelent: Magyarító Szótár a szükségtelen 
idegen szavak elkerülésére. A M. T. Akadémia nyelvtudományi bizott
ságának megbízásából és közreműködésével. Hornyánszky V. kiadása. — 
Értekezések, ismertetések és bírálatok az Egyetemes Philologiai Köz
lönyben, a Nyelvőrben (Beythe András növénytani följegyzesei; Köpö
nyegforgató ; Éljen ! Yivát!; levéltár stb.).



V.

A TANANYAG ÉS A TANKÖNYVEK 
AZ EGYES OSZTÁLYOKBAN.

I. a) és b) osztály.

Vallás, h. 2 óra. Ó-szövetségi történetek : A legrégibb emberekről. 
Izrael népének ősapáiról. A bírákról és királyokról. Izrael népe a fogság 
után. Énekek és imák. Tankönyv, Bereczky : Bibliaismertetés.

Latin nyelv, k. 6 óra. A nyelvtanból az alaktan a rendhagyóságok 
kivételével. Olvasmány: Bomulus és Bemus, továbbá Ulysses története. 
Húsz fordítás magyarból latinra. K. k. Dr. Hittrich Ödön latin nyelvtana 
és olvasókönyvének I. kötete.

Magyar nyelv, li. 5 óra. Alaktan mondattani alapon. Prózai dara
bok olvasása és magyarázása; költemények emlékelése. Kétheten
ként írásbeli dolgozat. K. k. Szinnyei J. Magyar Nyelvtan, I. r. ; Góbi I. : 
Magyar Olvasók. I. r.

Természetrajz. A növények termőhelyei, a növénytest "leírása. 
A gyümölcsalakok ismertetése, a legközönségesebb gyümölcsfák és mezei 
növények leírása. A gyümölcsszedés, aratás, szüret. Az ember teste, 
emberfajok. A házi és a ház körül élő állatok, néhány mezei és erdei 
állat leirása. K. k: Dr. Perényi József: Természetrajza.

Földrajz, h. 3 óra. Magyarország földrajza. K. k. Schürger— 
Scholtz: Földrajz I. r.

Számtan, li. 3 óra. Számolás; a számtani alapműveletek egész 
számokkal, tizedes és közönséges törtekkel. A számok oszthatósága, törzs 
és összes tényezők, legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többes. 
Gyakorlati példák. K. k. Beke Manó : Számtan.

Mértani rajz, li. 3 óra. Planimetriai alaktan. K. k. Szuppán— 
Szirtes : Planimetriai alaktan.

Ének, h. 1 óra.
Szépírás, h. 1 óra.
Testgyakorlat, h. 1 óra.
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ír .  a) és 1>) osztály.

Vallás, h. 2 óra. Uj-szövetségi történetek: Jézus élete, tanítása és 
csodatettei. Az apostolokról és irataikról. Pál hittérítő útjai. Egyházi 
énekek és imák. Tankönyv, Bereczky : Bibliaismertetés.

Latin nyelv, h. 6 óra. Az első osztályban tanultak ismétlése; 
verbum deponens; conj. periphrastica; rendhagyó igék; adverbium; prse- 
positio. — Kettős nőm ; acc. c. inf; abl. abs. Olvasmány: Prózai dara
bok elemzése, fordítása s emlékelése. Iskolai dolgozatok magyarból 
latinra. K. k. Pirchala Imre: Latin nyelvtan és olvasókönyv.

Magyar nyelv, h. 5 óra. A határozók bővebb tana, Az összetett 
mondat; szórend; szóösszetétel és képzés. Olvasmányok: a magyar, 
görög, római mondából és történetből; költemények nyelvi és tárgyi 
magyarázata és emlékelése. K. k. Szinnyei, II., Góbi II. írásbeli dolgo
zatok kéthetenként: iskolaiak és háziak.

Német nyelv, h. 2 óra. Rendhagyó igék ; határozatlan és mutató 
névmás; számnév; határozók; elöljárók; mellérendelő kötőszók. — 
A tőmondat különböző alakjai; összevont és összetett főmondat. -— 
Prózai olvasmányok és költemények fordítása, magyarázása, elemzése 
és megtanulása, írásbeli dolgozatok. K. k. Weber: Deutsche Dichtun
gen. Harrach: Német olvasókönyv I. Felsmann: Német nyelvtan.

Földrajz, h. 3 óra. Európa országai Magyarországon kívül. Ázsia 
és Afrika. Térképolvasás. K. k. Scholtz-Schürger II.

Számtan, h. 4 óra. A számítás gyorsítása. Következtetések. Szá
zalék-számítás. Arányok és aránypárok. K. k. Beke : Számtan.

Mértani rajz, h. 3 óra. Stereometriai alaktan. K. k. Szuppán— 
Szirtes : Stereometriai alaktan.

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

III. osztály.

Vallás, li. 2 óra. A keresztyén egyház elterjedésének, megrontá
sának, a német és svájczi hitjavításnak, a reformáczió elterjedésének és 
a magyar protestáns egyháznak története, különös tekintettel a főalakok 
ismertetésére. Egyházi énekek. Tankönyv Bereczky: A keresztyén egy
ház rövid története.

Latin nyelv, h. 6 óra. Olvasmány: Cornelius Neposból: Miltiades, 
Aristides, Pausanias. PhEedrusból 7 mese. Nyelvtan: Az esetek tana. 
Havonkint 2 Írásbeli dolgozat. K. k. Latin olvasókönyv. Szerk.: Dr. Szé
kely István; Latin nyelvtan, írta Pirchala Imre.
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Magyar nyelv, h. 4 óra. Rendszeres nyelvtan. (Kézikönyv: Szinnyei 
József.) Rendszeres magyar nyelvtan. Prózai olvasmány: Elbeszélések 
és leirások. Történelmi olvasmányok: a) Perikies kora és a peloponezusi 
háború; b) A vegyesházi uralkodók és a török háborúk korából (tekin
tettel a tanterv változására). Költői olvasmányok : Hazafias lyra (Kölcsey,. 
Vörösmarty, Petőfi). Elbeszélő költemények (Tompa, Arany). Kézi
könyv : Lehr-Riedl, Magyar Olvasókönyv Hl. régi és új kiadása. írásbeli 
dolgozatok havonként egy iskolai szabad fogalmazás és egy házi nyelv
tani gyakorlat.

Német nyelv, h. 3 óra. Az alaktan s egyszerű mondat ismétlése, 
az összetett mondat s szórend tüzetes tárgyalása. Prózai olvasmány: 
Walter und Hildegunde. Könnyebb elbeszélő és leiró költemények 
Goethe-, Schiller-, Uhland-, Rückert és Chamissotól. Havonként egy 
iskolai (dictandó Írás, megtanult költemények emlékezetből való leírása,, 
fordítás magyarból) és egy házi dolgozat (nyelvtani gyakorlat). Kézi
könyv : Weber : Deutsche Dichtungen. Harrach : Német olvasókönyv II. 
Pleischhacker: Német nyelvtan.

Történelem, h. 3 óra. Magyarok története a mohácsi veszedelemig. 
K. k. Szigethy: Magyarok története I. rész.

Földrajz, h. 2 óra. Physikai előismeretek után a physikai földrajz 
elemei. K. k. Ráth Arnold: A mathem. és physikai földrajz elemei.

Számtan, h. 3 óra. Kamatszámítás. A kamat, tőke, százalék és idő 
kiszámítása. Kamatos-kamat. Értékpapírok. Arányos osztás. A keverés
nél előforduló számítások. A középérték. Arany- és ezüstárúk számítása. 
K. k. Beke Manó.

Mértani rajz, h. 3 óra. Elemi stereometria. K. k. Szuppán-Szirtes : 
Stereometriai alaktan.

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

IV. osztály.

Vallás, h. 2 óra. Keresztyén hittan és erkölcstan. A hittanból: 
A vallásról, a vallások többféleségéről, a szentírásról, a hitvallási iratok
ról. Az Atyáról, Fiúról és Szentlélekről szóló tan. Az erkölcstanból: 
Isten, magunk és felebarátaink iránt való kötelességek. Egyházi énekek. 
Tankönyv: Bereczky : Hittan és Erkölcstan.

Latin nyelv, h. 6 óra. Olvasmány: A köztársaság kora I. 1—8,
II. 8-—12 c. Phsedrus meséiből 8. Ovidiusból: Gabii, Fabiusok, Daedalus 
és Icarus, Philemon és Baucis. Nyelvtanból a múlt évi anyag ismétlése; 
az igenevek, módok használata ; consec. temp., főnévi mondatok, czél-, 
ok s időhat. mellékmondatok. Kéthetenként iskolai írásbeli gyakorlatok. 
K. k. Pirchala Imre : Latin nyelvtan. Elischer: Latin olvasókönyv.



Magyar nyelv, h. 3 óra. Arany Toldijának olvasása, nyelvi és tárgyi 
magyarázattal; egyes énekek könyvnélkül. K. k. Lehr Arany Toldija. 
A hangsúlyozás és időmértékes verselés gyakorlatokkal. A stílus tulaj
donságai; képek és alakzatok. K. k. Góbi: Stilisztika és verstan. Havon
ként két dolgozat, iskolai és házi. Házi olvasmányul Arany : Toldi Estéje, 
Kisfaludy: Mátyás diák.

Német nyelv, h. 2 óra. A nyelvtanból: az erős igehajlítású igék 
befejezve ; verba reflexiva; a dativust és genitivust követelő igék, német 
idiotismusok. Versekből: Das Lied vom braven Mann ; Die Bürgschaft, 
Hochzeitlied emlékelve s magyarázva. A tavalyi tananyag ismételve. 
Olvasmány: Die Geschichte Kyros’; Wieland der Waffenschmied és 
Dietrichs Kampf mit Ecke. Az első darabból egyes részek emlékeltettek. 
Havonként egy írásbeli dolgozat. K. k. Weber: Deutsche Dichtungen; 
Harrack: Német olvasókönyv II. k.

Történelem, h. 3 óra. Az ókor története Nagy Sándorig. K. k. Ba- 
tizfalvy : Világtörténelem I. rész.

Földrajz, h. 3 óra. A Magyar-birodalom földrajza. K. k. Scholtz :< 
Magyar birodalom földrajza.

Algebra, h. 3 óra. Az alapmíveletek positiv és negatív, egész- és 
törtszámokkal, egy és többtagú kifejezésekkel. Az osztási viszonyok. 
A hatvány. Kéttagúak négyzete és köbe. Számok négyzetének és köbé
nek kiszámítása. Elsőfokú egyenletek egy ismeretlennel. Arányok és 
aránypárok. K. k. König-Beke : Algebra.

Mértani rajz, li. 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 ásványok 
physikai és morphologiai tulajdonságai. Nehány fontosabb ásvány le
írása. K. k. Dr. Bóth Samu: Az ásvány-, kőzet- és földtan alapvonalai.

Testgyakorlat, h. 2 óra.

V. osztály.

Vallás, h. 2 óra. Az ó- és új-szövetségi könyvek bevezető ismer
tetése, az egyes könyveknek rövid tartalma, kisebb részletek olvasta- 
tásával. Tankönyv: Batizfalvy-Bereczky : Bibliaismertetés.

Latin nyelv, h. 5 óra. Jul. Caesar: De bello Gallico I. 1—53. 
A lielvetiusok és a germánok elleni háborúk. III. Tengeri ütközet a 
vénetekkel. (6. c.) Hadi régiségek. Bómai államszervezet, magistratus, 
comitiák. Ovidii Metamorphseon I. 5—244; II. 2—324; VI. 1—165; 
X. 1—76; XL 1—109; — Fastorum I. 539—583; II. 475—513;
II. 193—243; IV. 89—139 összes. 1167 sor. Stilus gyakori. Ovidius élete 
és müvei I—VI. Caesar élete és művei !—VII. A mellékmondatok szer-
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kesztéso kül. czél, követk. okhat., időhat. mondatok, partié, relat. és abso- 
lutum. ürat. obliqua. Összes. 12 dolgozat. K. k. Dr. Hittrieh Ö.: Szemelv. 
Caesar de b. G. művéből. Dr. Cserép J . : Szemelv. Ovid. Métám, és 
Fasti.-ból. Cserny-Dávid : Stilus gyakori. I.

Görög nyelv, h. 4 óra. Alaktan ; 73 olvasmány alapján a p.;-igékig, 
K. k. Maywald J .: Görög nyelvtan; Görög gyakorlókönyv.

Magyar nyelv, h. 3 óra. A magyar nép- és mfiballada, különösen 
Arany balladái. Az Írásművek szerkesztésének általános szabályai prózai 
olvasmányok alapján. Iskolai és házi dolgozatok havonként. K. k. Greguss- 
Beöthy : Magyar balladák. Góbi J. Szerkesztéstan.

Német nyelv, h. 2 óra. Versekből: Das Lied von der Glocke ; Der 
Fischer ; Der Frühlingsglaube v. L. Uhland ; Sommergesang v. P. Ger
hardt ; Das Vaterunser von Mahlmann, emlékelve és magyarázva. Olvas
mány : Das Niebelungen Lied és Gudrun tartalma. Ebből egyes részek 
emlékeltettek. írásbeli dolgozatok. K. k. Weber : Deutsche Dichtungen, 
Harrach: Olvasókönyv III. k.

Történelem, h. 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. Batizfalvy 
I. kötet.

Mennyiségtan, h. 3 óra. a) Algebra: Több ismeretiem! egyenlet
rendszerek, másodfokú egyenletek, négyzet-gyökvonás, irrationalis szá
mok. K. k. Mauritz : Algebra.

b) Mértan: A síkmértan alapfogalmai és alapfeladatai. K. k. Ábel: 
Mértan.

Növénytan, li. 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 élete, különösen a 
táplálkozás és szaporodás. Linné rendszere. A természetes rendszer és 
ennek alapján a növénykörök és osztályok, a legfőbb rendek és leg
közönségesebb képviselői. 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 újabb időkig, különös tekintettel a reformáczióra és annak 
elterjedésére. Tankönyv : Bereczky : A keresztyén egyház története.

Latin nyelv, h. 5 óra. Olvasmány: Sallustius de Bello -Tugurthino 
1—36..84—88., 108—114. fejezet; a kihagyott részek tartalmi ismer
tetése. Vergilius Aeneisének X., XI., XII. énekéből szemelvények, össze
sen 704 sor; könyv nélkül 95 sor. Nyelvtanból módok, idők használata,



45

mellékmondatok szerkesztése ; oratio obliqua; infinitivus, participium, 
gerundium és supinum használata. Tíz iskolai dolgozat. Az írók életrajza 
és működése. Vallás és államrégiségek. Tankönyvek : Sallustius-Hittrich, 
Vergilius-Cserép. Cserny-Dávid, Latin stílusgyakorlatok. II. r. Holz- 
weiszig: Latin nyelvtan.

Görög nyelv, h. 4 óra. Alaktan a (i«-végű igéktől végig ; a mondat
tan főszabályai megfelelő gyakorlatokkal. K. k. Görög nyelvtan, írta 
Maywald József. Görög gyakorló- és olvasókönyv, II. rész, irta Maywald 
József.

Magyar nyelv, h. 3 óra. Góbi: Rhetorika; Sbakspere : «Corio- 
lanus»-a; Moliére: «Tudós nők.» (Remek írók iskolai tára.) A dráma 
szerkezete és története. Nagyobb prózai olvasmányok: Plutarckos: 
Coriolanus ; Anonymus : A magyarok tetteiről; Kossuth 1848 julius 
11-iki beszéde. (Magyar Könyvtár.)

Német nyelv, b. 2 óra. Goethe : Hermann und Dorothea; Schiller: 
Wilhelm Tell. (Eemek írók iskolai tára.)

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

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

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

tulajdonságai, összehasonlítva a növényekkel. Az állatok szervrend
szerei. Az állati szervek összehasonlítva, különös tekintettel az ember 
szerveire és azoknak életműködésére. Rendszertan. K. k. Báthory Nán
dor : 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. Tankönyv: Batizfalvy István : A magyarországi protestáns 
egyház története.

Latin nyelv, h. 5 óra. Olvasmány: Cicero, pro S. Roscio A.; Hora
tius carm. 1.1. 1. 2. 3. 14. 20. 22. 24. 31., carm. 1. II. 2. 3. 6. 7. 10.14—16. 
18., carm. 1. III. 1—6.23.24.30. Epod. 1.7., könyv nélkül 8 költe
mény. T. Livii ab űrbe c. 1. XXL c. 1—4. 5. (1—3. §.), 16. 17. (1—2. §.), 
18.19. (1-2. §.), 21. fi—10. §.), 22. (5-9. §.), 23. (1-2. §.), 25.(1—4. §.),
26. (1—3. §.), 30. 31. 32. (6—13. §.), 33—37. 38. (1 — 2 §.), -39—45. Az 
írók életének és működésének rövid ismertetése Nyelvtani ismétlések, 
írásbeli dolgozatok: Cserny-Dávid : Latin stílusgyakorlatok III. rész.
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J01 106. gyak. és 2 isk. dolgozat. K. k. Cicero ed. Köpesdy; Horatius
ed. Pozder; Livius ed. Dávid; az említett Cserny-Dávid-féle stilusgya- 
korló könyv s a Holzveiszig-Székely-féle latin grammatika.

Görög nyelv, h. 4 óra. Olvasmány : Homeros Odyssea. I. 1 —96.; 
Y. 1—225; VII. 133- 250. és 258-334.; X. 135—405.; XI. 1—225.; 
XII. 140—451.; XXII. 1—210.; XXIII. 85—239. Herodotosból a Dávid- 
féle epitomenak a marathoni és thermopylasi ütközetekről szóló sze
melvényei. Nyelvtani ismétlések, továbbá a mondatok s igenevek liasz- 
nátatának a tana. K. k. Homeros-Kempf., Herodotos-Dávid.

Magyar nyelv, h. 3 óra. Góbi: Poétika. Nagyobb költői olvas
mányok : Zrinyiász. (Magy. könyvt.) Zalán futása. (Tanulók könyvt.) 
Buda halála. (Magy. könyvt.) Jókai: Az új földesúr. (Magy. könyvt.)

Német nyelv, k. 2 óra. A német irodalomtörténet áttekintése 
Luthertől Klopstockig. Klopstock élete és művei. Olv.: Messiás I. és 
H. ének. (ed. Yelhagen und Klasing.) Lessing élete és művei. Olv. : 
Minna von Barnhelm. (ed. Reclam.) A fiatal Goethe. Olv.: Válogatott 
részek a «Gőte v. Berlichingen»-ből. (ed. Eeclam.)

Történelem, h. 4 óra. Az újkor története. K. k. Batizfalvy István : 
Egyetemes Történet, Hl. rész.

Mennyiségtan, h. 3 óra. Az elemző mértan elemei: derékszögű coor- 
dináta-rendszer, az egyenes, kör, ellipsis, hyperbola és parabola egyen
letei és főbb tulajdonságai; a metszési pontok coordinátái. A középisko
lában szereplő függvények ábrázolása. A másodfokú algebrai függvény 
változásának tárgyalása. Egyenletek közelítő megoldása. Kamatos-kamat 
és járadékszámítás. Számtani s mértani sorok. A kapcsolástan elemei. 
A kéttagúak hatványai. K. k. Mauritz: Algebra.

Physika, h. 3 óra. Alapvető fogalmak. A szilárd, folyós és terjengős 
testek mechanikája. K. k. Ráth A.: Kísérleti természettan.

Lélektan, h. 2 óra. Tapasztalati tünemények alapján az érzéki 
lelki élet működése és sajátságai. E működés megállapítható törvény- 
szerűségei és sajátságai K. k. Böhm K .: Tapasztalati lélektan.

Egészségtan, h. 1 óra. Egészség és betegség. Táplálkozás. Lakás. 
Munka és foglalkozás. Testápolás. Fertőző betegségek. Első segélynyújtás 
és életmentés. K. k. Dr. Fodor József: Egészségtan.

Testgyakorlat, h. 2 óra.

VIII. osztály.

Vallás, li. 2 óra. A vallásról általában. A kijelentésről. A szent- 
írásról. Isten tulajdonságairól és munkájáról. Jézus élete és műve. 
A szentháromságról. Az üdv elsajátításáról. A kötelességekről. Az utolsó 
dolgokról. Tankönyv: Zsilinszky: Hit- és erkölcstan.

L
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Latin nyelv, li. 5 óra. Olvasmányok: Horatius Sutira rum II. 3. 
Epistolarum I. 14. 15. 1G. 17. II. 2. Tacitus Annaleseiből Augustus és 
Nero korára vonatkozó szemelvények, 06 fejezet. Tíz iskolai dolgozat. 
Állam- és magánrégiségek összefoglalása, a római irodalomtörténet rövid 
vázlata. K. k. Horatius-Mueller, Tacitus-Schmidt, Cserny-Dávid: Latin 
stílusgyakorlatok Hl. r.

Görög nyelv, h. 4 óra. Olvasmány: Homeros Iliasának Hl., Ilii.,
V. énekéből szemelvények, összesen 955 sor; könyv nélkül 77 sor. Plató 
Critoja és Phaedoból szemelvények, összesen 33 fejezet. Az Hias tar
talma és szerkezete. Plato, Socrates élete és működése. K. k. Homeros, 
Ilias-Kempf; Plato-Simon.

Magyar nyelv', h. 3 óra. A magyar irodalom története, a legjele
sebb művek olvasásával (iskolai és házi olvasmány). Havonként házi 
vagy zárthelyi dolgozat. K. k. Góbi.

Ncm,et nyelv, li. 2 óra. A «Sturm und Drang»-korszak. Goethe 
-és Schiller élete és művei, részben házi olvasmány alapján. Válogatott 
részek Goethe «Dichtung und Wahrheit» czímíí művéből. Faust tárgya
lása párhuzamban Madách «Ember tragédiájá»-val. Házi és zárthelyi 
dolgozatok. K. k. Kluge : Literaturgeschichte. Goethe : Dichtung und 
Wahrheit, kiadta Tiber.

Történelem, h. 4 óra. A magyar nemzet története. K. k. Mangold 
Lajos : A magyarok oknyomozó története.

Mennyiségtan, h. 2 óra. Az első és másodfokú függvény ábrá
zolása. Maximum-minimum feladatok. Az egyenes és a kör egyenlete. 
Kapcsolástan. A binominális tétel. A mennyiségtan főbb tételeinek ismét
lése. K. k. Mauritz : Algebra ; Ábel: Mértan ; Beke és Beif: Mathema- 
tikai feladatok gyűjteménye.

Physika, h. 4 óra. Bezgéstan. Ákustika, Optika, Calorika és Elek- 
trologia. K. k. Báth A., Kísérleti természettan.

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

Testgyakorlat, h. 2 óra.



FELADVÁNYOK ÍRÁSBELI DOLGOZATOKRA.

I. Latin nyelvből.

VII. osztály. Cserny-Dávid: Latin stílusgyakorlatok, III. rész, 
jOl—106. gyakorlatai.

VIII. osztály. Fordítások: De carminibus Horatii I. De Horatio et 
Damasippo II. III. IV. V. De dominatione Augtisti VI. Quomodo Tibe
rius rerum potitus sit VII. De seditione legionum Eomanarum in Ger
mania. VTTT. De morte Thraseas Pseti VIII. Quid cives de Augusto cen- 
suerint. X.

II. Magyar nyelvből.

V. osztály. 1. Szilágyi és Hajmási (isk.). 2. Esztergom megvételé
ről, vagy Ócskái Lászlóról való ének. 3. Egy elbeszélő költemény tar
talmi ismertetése (Szuhay M., Első lopás stb.). 4. Párhuzam Toldi első 
és utolsó párviadala között. A természet szerepe Toldiban és Toldi 
Estéjében. 5. Tárgy, alapgondolat s vonatkozás a korra a "Walesi bárdok, 
vagy Szondi két apródja czímű balladában, (isk.) Az utazás haszna.
7. Légy kész egyesülni! 8. Egy festmény leírása (Tetemre hívás, 
V. László és Ciliéi stb.). 9. Az ismeretszerzés eszközei (isk.).

VI. osztály. 1. Eafael: «Attila Bóma előtt» czímű képének leírása 
a múzeumi másolat alapján. 2. Eokonvonások Shakspere, Petőfi és 
Arany életében (isk.).- 3. Shakspere Coriolanusának forrásához való 
viszonya. 4. Ki szerette jobban fiát Volumnia vagy Erzsébet (Hermann 
és Dorothea) (isk.). 5. Shakspere «Coriolanus»-ának technikája. 6. A fő

város előnyei és hátrányai (dialógus). 7. Életrajz. 8. Alkalmi szónoklat
márczius 15-ikére (isk.). 9. Az Anonymusnál előforduló szónoklatok 
méltatása. 10. Mi módon fogja a nemzeti irodalmat pártolni, ha majd 
kilép az életbe ? (isk.).

VII. osztály. 1. A középkor nagy háborúi, v. Magyarország a fiatal 
Toldi képében (isk.). 2. Az Aeneis machinája. 3. Az epikai hős a Zrinyiász 
alapján. 4. «Zalán futása» szerkezete. 5. A három nagy magyar epos
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közös motívumai (isk.). (5. Berzsenyi három ódájának fejtegetése.
7. A magyar népdal főbb sajátságai (isk). 8. A régi vármegye-, vagy 
A jobbágyság-, v. A Baclikorszak bajai. Eötvös : A falu jegyzője, illetőleg 
Magyarország 1514-ben; Jókai: Új földesúr czímű regénye alapján.
9. Vörösmarty egyik drámájának méltatása. 10. A szenvedések nemesítő 
hatása (isk.).

VIII. osztály. 1. A magyar nyelv eredete és fejlődése. 2. Mért nem 
jutott a magyar nemzet is a népvándorlás legtöbb népének sorsára?
3. A Halotti Beszéd nyelvének legfőbb sajátságai. 4. Milyen hatással volt 
a reformáczió hazánk műveltségére ? 5. Mi teszi Balassi Bálintot igazi 
lírikussá? 6. Hogyan jár el történelmi tárgygyal Tinódi és hogyan 
Zrínyi? 7. Idegen hatások XVIII. századi irodalmunkban. 8. Széchenyi 
működésének irányai és jelentősége. 9. Bessenyei Philosophusának 
alakjai.

III. Német nyelvből.

V. osztály. Bertran de Born ; Der brave Mann (Das Lied vom 
braven Mann); Leben und Tod; Schwäbische Kunde; Kambyses und 
Psamenit.

VI. osztály. Iskolai fordítások magyarból németre, házi fogalma
zások. 1. Goethes «Jeriund Bäteli.# 2. Goethes «Alexis und Dora.» (isk.)
3. Michael Kohlhaas und Coriolanus. 4. Die Weltanschauung des Pfar
rers in «Hermann und Dorothea.» 5. Hermanns Charakter, (isk.) 6. Die 
mythischen Elemente der Teilsage, (isk.) 7. Harald und Toko. (isk.)
8. Wie Teil seine Kinder erzieht. 9. Die Bedeutung Arnold Melchthals 
im «Wilhelm Teil.»

VII. osztály. Házi fogalmazások: 1. Beschreibung eines Blattes 
aus Dürers Kleiner Passion. 2. Inhalt des Froschmäusekrieges. 3. Kör
ners Zrínyi und die Kritik Kölcseys. 4. Martin Luthers Rolle im Götz 
von Berlichingen. Iskolai fordítások: 5. Wielands Leben. 6. Wielands 
Dichtung. 7. Wielands Oberon I. 8. WielandsOberon H. 9. Herder.
10. Bürger.

VIII. osztály. 1. Die Ursachen und leitenden Ideen der Sturm
und Drangperiode, (szab.) 2. Schiller über Goethe, aus Schillers Brief 
an Körner den Alteren, (ford.) 3. Goethes Kinderjahre, (szab.) 4. Be
schreibung des Goetheischen Hauses, (ford.) 5. Aus Wahrheit und Dich
tung. (ford.) 6. Der Romanticismus, (ford.) 7. Der historische Faust 
(ford.). 8. Der Grundgedanke von Goethes Faust, (szab.) 9. Welcher 
Unterschied ist in der Auffassung zwischen Faust und der Tragcedie 
des Menschen, (szab.) 10. Franz Deáks Charakter, (ford.)

É rtesítő  1900— 1901. évről. 4
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A FOGYMNASIUMI TANULÓK SZÁMA.

A főgymnasiumi

I. a. OSZTÁLY,

1. Bácsi Ferencz, 1890. Budapest, ág. h. 1.111.
2. Banovics Ervin, 1890. Budapest, ág. h.
3. Baranyai Ferencz, 1888. Lőcs, ág. h.
4. Bartos Aladár, 1890. Budapest, ág. h. t.m.
5. Baumann Ferencz, 1890. Budapest, ág. h. 
<i. Békés László, 1890. Budapest, izr.
7. Blaskó Ödön. 1890. Tisza-Földvár. ág. h. 

t. m.
8. Blaskovich Iván, 1890.Mezöliegy.,ág.h.t.m.
9. Breuer Imre, 1890. Hjpest, izr.

10. Budinszky Károly, 1889. Bpest. ág. h. t. m.
11. Bulyovszky Gyula, 1890. Budapest, ág. h.
12. Friedmann Ernő, 1890. Budapest, izr.
13. Fröhlich Pál. 1889. Torzsa, ev. ref.
14. Fust Kornél. 1890. Budapest, ág. h.
15. Garay László, 1890. Lavodszne, ág. h. t. m.
16. Gliicksthal Lajos, 1891. Selmeczbánya, izr.
17. Hirschfeld Kálmán, 1889. Budapest, izr.
18. Hittrich József, 1890. Rév-Komárom.ág.h. 

t. m. ö. d.
19. Jelinek Ede, 1890. Budapest, r. k.
20. Kasper Róbert, 1890. Budapest, ág. h.
21. Kürschner Jenő, 1890. Budapest, izr.

* ltö vidítések: ág. h. = ágostai 
r. k. = római katkolikus ; g. k. = görög ! 
mentes; ö. d, = ösztöndíjas; ism. = ismét

tanulók névsora.*
22. Lichtenberg György, 1891. Budapest, izr.
23. Lieberth Imre. 1888. Budapest, ág. h. t. m.
24. Maiéter Lajos, 1890. Budapest, ág. h.
25. Marx Ede, 1890. Zágráb, r. k.
26. Maszarek Antal, 1889. Bpest, ág. h. t. m.
27. Moiret Gusztáv, 1890. Budapest, r. k.
28. Molnár Imre, 1890.Selmeczbányaág.h. t.m.
29. Molnár János, 1890. Budapest, ág. h. t. m.
30. Molnár Lajos, 1890. Selmeczbánya, ág. h. 

t. m.
31. Nenhausz Werner, 1890. Steglitz (Ber

lin m.) ág. h.
32. Noel Odón. 1890. Vlajkovecz, ág. h.
33. Petrovics György, 1890. Bndap st, ág. h.
34. Plan Jenő 1889. Budapest, izr.
35. Rákosi Róbert, 1889. Budapest, izr.
36. Roller Árpád, 1890. Budapest, ág. h. t. m.
37. Roth Pál, 1890. Budapest, izr.
38. Rozgonyi György, 1890. Budapest, izr. *
39. Salzer József, 1890. Budapest, izr.
40. Schwarz László, 1890. Budapest, izr.
41. Supp László, 1890. Budapest, r. k.
42. Steiner Ernő, 1891. Budapest, izr.
43. Szlovák János, 1890. Budapest, ág. h. t. m-
44. Szórády István, 1889. Vaty, ág. h t.m. ö.d.
45. Szórády Pál, 1890. Vaty, ág. h. t. m. ö. d.

litvallású; ev. ref. = evangélikus reformált; 
atholikus; izr. =  izraelita; t. m. =  tandíj-
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46. Szurmay Imre, 1889. Kispest, ág. li. t. m.
47. Thurcsányi Géza, 1889. Bpest, ág. h. t.m. 
4N. Thurcsányi János, 1891. Bpest,ág.h. t. m.
49. Topscher Kálmán, 1890. Körmöczbátiya, 

ág. h.
50. Weisz Ernő, 1890. Budapest, izr.
51. Wellis Alfréd, 1890. Budapest, izr.
52. Wisinger Andor, 1890. Budapest, izr.
53. Wolfinger Andor, 1890. Budapest, izr.
54. Zatroch József, 1888. Irsa, ág. h. t. m.

Évközben' k i  m a ra d t :
55. Erhard Dezső, 1890. Szárazd, ág. h.
5(i. Madarász György, 1890. Budapest, ág. h.
57. Mirth Dezső, 1887. Budapest, ág. h. ism.
58. Vallentiny Gyula, 1890. Túrócz-Szt-Márton 

ág. h* t. m.

M agáii-tanuló :
59. Meller Pál, 1890. Felső-Szeged, izr.

I. b, OSZTÁLY,
1. Adler Jenő, 1890. Budapest, izr.
2. Ángyán Géza, 1890. Budapest, ev. ref.
3. Auer Albert, 1890. Budapest, izr.
4. Bauer Gyula, 1890. Budapest, izr.
5. Block Béla, 1890. Moszkva, r. k.
6. Endreffy János, 1891. Felsö-Szeli, ág. h.
7. Cserkúti Engel György, 1890. Bpest, izr.
8. Fabriczius Béla, 1889. Budapest, ág. h.
9. Francsek Imre, 1891. Budapest, ág. h.

10. Frenz József, 1890. Budapest, ág. h.
11. Freund Imre, 1890. Budapest, izr.
12. Gollwitzer Károly, 1889. Budapest, ág. h., 

t. m.
13. Grünhut Dezső, 1891. Budapest, izr.
14. Hanke Vilmos, 1891. Budapest, r. k.
15. Jungfer Gyula, 1889. Budapest, r. k.
16. Kálai Imre, 1890. Budapest, izr.
17. Keresztesi Károly, 1890. Budapest, ág. h.
18. Kirchknopf Károly, 1890. Budapest, ág. h.
19. Klein István, 1890. Pécs, ág. h.
20. Klein Sándor, 1890. Zom bor, izr.
21. Koricsánszky Lajos, 1890. Budapest, ág. h.

22. Krebsz Ödön, 1890. Budapest, ág. h. t. m.
23. Krepuska Lajos. 1890. Budapest, ág. h.
24. Lányi Ernő, 1890. Budapest, izr.
25. Lukács József, 1890. Budapest, ág. h.
26. Mágócsy-Dietz Sándor, 1890. Bpest, ág. h.
27. Münnich Aladár, 1890. Budapest, ág. h.
28. Molnár József, 1S90. Budapest, ev. ref.
29. Ondrejovich Béla, 1890. Bágy, ev. ref.
30. Pajor Jenő, 1891. Budapest, ág. h.
31. Patz Ferencz, 1890. Budapest, ág. h.
32. Peer Péter, 1888. Duna-Szerdahely, ág. h. 

ism.
33. Polereczki János, 1889. Bpest, ág. h. ism.
34. Reidner Leodegár, 1891). Budapest, ág. h.
35. Reinitz Ernő, 1890. Budapest, izr.
36. Reissenberger János, 1890. Budapest, ág. h.
37. Kosenberg Gyula, 1891. N.-Mihály, izr.
38. Róth György, 1890. Budapest, izr.
39. Sass László, 1890. Budapest, ág. h. t. m.
40. Sarkadi Imre, 1887. Újpest, ág. h. t. m.
41. Schaff Árpád, 1891. Kiss, ág. h. t. m.
42. Stern Ernő, 1890. Budapest, izr.
43. Schlesinger Pál, 1890. Budapest, izr.
44. Schulz Ernő, 1890. Temesvár, ág. h. t. m.
45. Spitzer Ernő, 1890. Budapest, izr.
46. Strem László, 1891. Budapest, izr.
47. Szikora János, 1890. Csetnek, ág. h. t. m.
48. Tiszovszky Dezső, 1890. Bpest, ág. h. t. m.
49. Tsuk Jenő, 1890. Budapest, izr.
50. Vajner Géza, 1890. Budapest, ág. h.
51. Vitalis Aladár, 1890. Budapest, ág. h.
52. Wehrmann Géza, 1890. Héviz-Györb, ág.h.
53. Wieland Frigyes, 1890. Budapest, ág. h. 

t. m. ö. d.
54. Zsigmondy Hugó, 1890. Bécs, ág. h.

É vközben  k im a r a d t :
55. Olbricht Béla, 1890. Budapest, ág. h.
56. Várnay István, 1890. Budapest, izr.

M a g á n ta n u ló k :
57. Buttler Elemei báró, 1889. Nándor-Kele- 

csény, ág. h.
58. Buttler Ervin báró, 1890.Nándor-Kelecsény, 

ág. h.
4*



II. a. OSZTÁLY. II. b, OSZTÁLY.

1. Altstock Hugó, 1888. Budapest, izr.
2. Bauer Andor, 1889. Budapest, izr.
3. Boros Béla, 1890. Stubnyafürdö, ág. h.
4. Czigler Béla, 1890. Budapest, izr.
5. Eibenschätz Alajos, 18S9. Budapest, izr.
6. Elischer Ernő, 1888. Bécs, ág. h.
7. Gólián Károly, 1888. Nagyág, ág. h.
8. Gregersen Hugó, 1889. Budapest, ág. h.
9. Grünwald Manó, 1889. Párkány, izr.

10. Hahn Albert, 1888. Tóváros, izr.
11. Halász Zsigmond, 1889. Budapest, ev. ref.
12. Hell László, 1889. Selmeczbánya, izr.
13. Horváth Valter, 1889. Brassó, ág. h.
14. Hösz Dezső, 1887. Pitvaros, ág. h.
15. Jármay Zoltán, 1889. Budapest, ág. h.
16. Klein Miklós, 1888. Német-Boly, ág. h.,
17. Kránitz Jenő, 1886. Budapest, ág. h. t. m.
18. Kravarik József, 1887. Budapest, ág.h.ö.d.
19. Kunovszky Géza, 1889. Budapest, r. k.
20. Lichtenberg István, 1889. Budapest, izr.
21. Lotter Ágoston, 1889. Budapest, ág. h.
22 Mandel Géza, 1889. Budapest, izr.
23. Marosi Imre, 1889. Budapest, izr.
24. Nuofer Lajos Ferencz, 1886. Budapest, ág. h.
25. Pápay József, 1889. Budapest, ág h. t. m. 

ö. d.
26. Rakovszky László, 1889. Budapest r. k.
27. Ruttkay Miklós, 1886. Eperjes, ág. h. ism.
28. Sadler Pál, 1889. St.-Andrée, ág. h.
29. Schweickhardt Ernő, 1888. Nagy-Károly, 

ág- li. ism.
30. Szepessi György, 1889. Budapest, izr.
31. Topscher Béla, 1888. Körmöczbánya, ág. h.
32. Tors Tibor, 1890. Budapest, ág. h. t. m.
33. Vasadi Ottó, 18S9. Budapest, izr.
34. Warinszky Béla, 1886. Budapest, ág. h., 

t. m. ö. d.
35. Werkner Ódon, 1889. Budapest, izr.
36. Würzler Béla, 1888. Budapest, ág. h. ism.

Évközben kim aradt:
37. Schwarz Mór Miklós, 1889. Budapest, izr.

•M agántanuló:
38. Strasser Elemér Herbert, 1890. Budapest.izr.

1. Állt Géza Lajos, 1888. Budapest, ág. h. ism.
2. Antony Olivér, 1888. Újpest, ág. h. ism.
3. Benkö János, 1886. Sárszentlörincz, ág. h. 

t. m. ö. d.
4. Balkai József, 1889. Budapest, ág. h. t. m. 

ö. d
5. Eberhard Walter, 1889. Teschen, ág. h.
6. Ehrenstein Roland, 1S89. Budapest, r. k.
7. Erb Gusztáv, 1888. Kolozsvár, ág. h.
8. Fayl Frigyes, 1889. Budapest, ág. h.
9. Forgó Ervin, 1888. Berlin, ág. h. ism.

10. Goldberger Rezső, 1889. Budapest, izr.
11. Guttmann Antal, 1889. Budapest, izr.
12. Kasche Pál, 1889. Kassel, ev. ref.
13. Keresztély Ernő, 1888. Budapest, izr.
14. Kimer Vilmos, 1889. Szilvás (B»rsodm.), 

ág. h.
15. Krclinik Emil, 1888. Vág-Ujhely, ág. h. 

t. m.
16. Koritsánszky Tibor. 1889. Budapest, ág. h.
17. Lantos Emil, 1889. Budapest, izr.
18. Lukáts Károly, 1889. Budapest, ág. h.
19. Martinv Géza, 1889. Budapest, ág. h.
20. Mauksch Ernő, 1890. Budapest, izr.
21. Nemes Gyula, 1886. Nemes-Magasi, ág. h. 

t.m.
22. Neumann Gyula, 1888. Budapest, izr.
23. Perlesz István, 1889. Budapest, izr.
24. Politzer Tibor, 1888. Budapest, izr. ism.
25. Reich Lipót, 1889. Bodenstadt, r. k.
26. Schelken Béla, 1888. Budapest, ág.h. t.m.
27. Simon László, 1888. Rákos-Keresztur, ág. 

h. t. m. ö. d.
28. Szafka Béla, 1889. Budapest, ág. h.
29. Teke László, 1888. Vésse, ág. h. t. m. ö. d.
30. Tóth Árpád, 1888. Budapest, ág. h. t. m.
31. Tsuk Imre, 1888. Budapest, izr.
32. Ungár Endre, 1890. Budapest, izr.
33. Wahl Rezső, 1890. Budapest, izr.
34. Zsilinszky Mihály, 1889. ág. b.

Évközben kim aradt:
35. Pálos Tibor, 1890. Budapest, izr.
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M a g á n ta n u ló :
36. Basch Rudolf, 1889. Budapest, ág. h.
37. Hertzka József, 1889. Karlsbad, izr.

III , OSZTÁLY.

1. Agorasztó Miklós, 1888. Budapest, g. k.
2. Baján Arthur, 1888. Oj-Gradiska, ev. ref.
3. Beutel Vilmos, 1887. Budapest, ág. h. ism.
4. Beuthe Ágost, 1888. Frankfurt a/M. ág. h.
5. Bihari Imre, 1888. Budapest, izr.
6. Czigler István, 1889. Budapest, izr.
7. Dirner Miklós, 1888. Budapest, ág. h.
8. Uunajtsik Gusztáv, 1887. Budapest, ág. 

h. ism.
9. Erhardt Géza, 1887. Szárazd, ág. h.

10. Fauser Imre, 1889. Budapest, r. k.
11. Földiák Frigyes, 1889. Budapest, izr.
12. Fritzsche György, 1887. Budapest, ág. h.
13. Fuchs György, 1889. Újpest, izr.®;
14. Fuchs Jenő, 1888. Budapest, ág. h.
15. Garay János, 1888. Budapest, ev. ref.
16. Gerzsó Henrik 1887. Budapest, ág. h.
17. Goldenberg Bódog, 188S. Becs, izr.
18. Gosztonyi Ervin, 1889. Budapest, izr.
19. Harsányi Zoltán, 1888. Nagy-Kanizsa, izr.
20. Heil Ernő, 1888. Fiume, ág. h.
21. Hirschfeld Alfréd, 1888. Budapest, izr.
22. Horner Jenő, 1889. Budapest, izr.
23. Horváth László, 1888. Budapest, ev. ref.
24. Incze József, 1888. Nyíregyháza, ág. b.
25. Jurenák Ferencz, 1888.Tisza-Földvár,ág.h.
26. Kálmán Miklós, 1888. Budapest, ág. h.
27. Kolmer Vilmos Frigyes, 1888. Budapest, 

ág. h.
28. Krátkv János, lS87.Bagonya,ág.h.t.m.ö.d.
29. Kravarik Lajos, 1885. Budapest, ág.h.
30. Krempels Béla, 1888. Budapest,ág. h.t.m.
31. Lamotte Károly, 1888. Budapest, ág. h.
32. Läufer István, 1888. Budapest, izr.
33. Legányi Ernő, 1887. Budapest, ág. h.
34. Leszlényi Alfréd, 1888. Győr, izr.
35. Markos Olivér, 1888. Budapest, r. k.
36. Marzloff Camillo, 1887. Kolozsvár,ág. h.
37. Matuska Miklós, 1888. Budapest, ág. h.
38. Menner Tibor, 1888. Budapest, ág. h.

39. Mikolik László, 1888. Budapest, ág. h.
40. Müller Ottó, 1888. Pilis, r. k.
41. Münnich Aurél, 1889. Budapest, ág. h.
42. Nagel Pál, 1889. Budapest, izr.
43. Neuhaus Farkas. 1887. Steglitz, ág. h.
44. Polnay György, 1888. Budapest, ág. h.
45. Pözel István, 1888. Budapest, ág. h.
46. Prager Pál, 1887. Bécs, izr.
47. Rappaport Jenő, 1888. Budapest, izr.
48. Roger Marczel, 1888. Budapest, izr.
49. Schwartz Géza, 1888. Budapest, izr.
50. Schweickhardt Oszkár, 1887. Nagv-Károly, 

ág. h. ism.
51. Sebők Árpád, 1888. Budapest, ág. h.
52. Szilárd Róbert, 1887. Budapest, izr. ism.
53. Szűcs Jenő, 1889. Puszta-Meritö, ijsr.
54. Techel Vilmos, 1888. Budapest, ág. h.
55. Vladár Endre, 1888, Bia, ág. h. t. m. ö. d.
56. Walkó Loránd, 1888. Budapest, ág. h.
57. Wellis Egon, 1889. Budapest, izr.
58. Wiegner Ervin, 1888. Budapest, ág. h.
59. Wohl Ödön, 1888. Budapest, ág. h.
60. Wolfner György, 1888. Budapest, izr.
61. Zsigmondy Jenő, 1888. Budapest, ág. h.

Évközben kim aradt :
62. WallentinyOttó,1887.Kis-Tokaj, ág.h. t.m.

M agántanulók:
63. Böheim István, 1887. Budapest, ág. h.
64. Jelűnek Andor, 1889. Budapest, izr.
65. Kellner György, 1889. Budapest, izr.
66. Schlesinger Károly, 1889. Budapest, izr.

IV. OSZTÁLY,

1. Abonyi Tibor, 1888. Budapest, izr.
2. Baumgarten Ignácz, 1887. Grátz, izr.
3. Bendl Kálmán, 1887. Budapest, ág. h.
4. Benkó Gyula, 1887. Bpest, ág. h. ö. d.
5. Bergl István, 1886. Vadkert, izr.
6. Brandt Viktor, 1886. Budapest, izr.
7. Braun Felix, 1886. Teschen, r. k.
8. Chrapek Jenő, 1886. Budapest, r. k.
9. Csipkay Henrik, 1887. Budapest, ág. h.

10. Czölder Lajos, 1887. Göllnitzbánva, ág. h.
ö. d.



54

11. Czukor Gábor, 1S88. Budapest, izr.
12. Darvai Dénes, 1888. Budapest, izr.
13. Dóczi Pál, 1888. Budapest, izr.
14. Ehrenstein István, 1887. Budapest, izr.
15. Erdélyi Sándor, 1888. Budapest, izr.
16. Feuer Egon, 1887. Budapest, izr.
17. Fischer Ferencz József, 1887. Budapest, izr.
18. Freund István, 1887. Budapest, izr.
19. Frim Ervin, 1885. Budapest, izr.
20. Frim Jenő, 1886. Budapest, izr.
21. Gosztonyi László 1887. Budapest, izr.
22. Griinmann Marczell, 1887. Rozsnyó, izr.
23. Grünwald Béla, 1887. Budapest, izr.
24. Haim Dávid, 1888. Budapest, izr.
25. Havas Béla, 1887. Budapest, izr.
26. Hirsch Sándor, 188S. Ádánd, izr.
27. Huszár Jenő, 1885. Orosháza, ág. h.
28. Jurenák László, 1886. Tisza-Földvár, ág. 

h. ö. d.
29. KammermeyerViktor,1887.Budapest,ág.h.
30. Kemény Gábor, 1887. Fóth, ág. h.
31. Kirchknopf Ervin, 1888. Budapest, ág. h.
32. Klammer Oszkár, 1887. Budapest, izr.
33. Klein Gyula, 1887. Budapest, izr.
34. Klimó Jenő, 1886. Beszterczebánya, ág. h. 

ism.
35. Kolényi Aladár, 1886. Budapest, ág. h.
36. Komlós József, 1887. Budapest, izr.
37. Kosch Géza, 1887. Budapest, izr.
38. Kőszegi Oszkár, 1886. Bécs, izr. ism.
39. Lorenez Arthur, 1887. Krompach, ág. h.
40. Mangold József, 1888. Budapest, izr.
41. Montag Tibor, 1887. Kecskemét, izr.
42. Nagel István, 1888. Budapest, izr.
43. Oblátli Károly, 1887. Budapest, izr.
44. Obstgarten János, 1887. Bécs, ág. h.
45. Ondrejovich Jenő, 18S7. Bágyon, ev. ref.
46. Oppel Henrik, 1887. Korneuburg, r. kath.
47. Országh Antal, 1886. Somorja, r. k.
48. Plan Frigyes, 1S87. Budapest, izr.
49. Pollák Ákos, 1887. Endröd, izr.
50. Reiner Ernő, 18S7. Budapest, izr.
51. Reiner Tivadar, 1887. Budapest, izr.
52. Renk Ernő, 1887. Budapest, ág. h.
53. Schreiner Rezső, 1887. Pozsony, ág. h.
54. Schwarz Oszkár, 1886. Budapest, izr.
55. Somogyi Rezső, 1887. Vihnye, izr.

56. Sonnenberg Marczel, 1888. Budapest, izr.
57. Spitzer Hugó, 1886. Budapest, izr.
58. Stern István, 1887. Budapest, izr.
59. Strasser György, 1886. Budapest, izr.

| 60. Strasser István, 1888. Budapest, izr.
( 61. Szűcs Pál, 1887. Csór (Meritö-Puszta), izr.
62. Tuczentaller Sándor, 1887. Budapest, ág h.
63. Wellisch Dezső, 1887. Budapest, izr.
64. Zsilinszky Mihály, 1887. Budapest, ág. h.

V. OSZTÁLY,
1. Antony István, 1886. Budapest, ág. h.
2. Bánd László, 1886. Budapest, ág. h.
3. Bérczy Róbert, 1887. Bécs, r. kath.
4. Berger Ernő, 1886. Budapest, izr.
5. Böhm J. János, 1886. Budapest, ág.h.
6. Bolla György, 1887. Moór, r. kath.
7. Dobosi Kálmán, 1885. Tab, ág. h.
8. Dirner Lajos, 1887. Budapest, ág. h.
9. Ehrenstein Pál. 1886. Budapest, izr.

10. Erdős Pál. 1886. Budapest, izr.
11. Fabriczius Aladár, 1884. Budapest, ág. h.
12. Frank Aladár, I8N6. Breznóbánya. izr.
13. Freund Ernő, 1887. Budapest, izr.
14. Friedmann Sándor, 1886. Budapest, izr.
15. Friedmann Zsigmond 1886. Budapest, izr.
16. Gedliczka Ármin, 1886. Budapest, ág. h.
17. Gedra Pál, 1885.Szomód (Komárom), ág.h.
18. Gerstenberger Ágost, 1886. Budapest,, 

ág. h.
19. Graf Vilmos, 1886. Pozsony, ág. h.
20. Grünhut Henrik, 1886. Budapest, izr.
21. Habinay Iván, 1887. Békés-Gyula, r. k.
22. Hampel Gábor, 1887. Budapest, r. kath.
23. Harsányi Kálmán, 1886. N.-Kanizsa, izr. 

j  24. Kéler Benő, 1885. Budapest, ág. h.
25. Klein Jenő, 1886. Mohács, izr.
26. Knefély Ödön, 1886. Cservenka, ág. h.
27. Kohner Arthur, 1886. Ipoly-Pásztó, izr̂
28. Kund Béla, 1886. Budapest, ág. h.
29. Kund Elemér, 1886. Dunakesz, ág. h.
30. Lillits Stoján, 1886. Budapest, gör. kel.
31. Mautner István, 1886. Budapest, izr.
32. Milhofer Gyula, 1886. Budapest, izr.
33. Németh Tibor, 1885. Budapest, ág. h.
34. Osztrolufzky Gyula, l8S6.Pomáz.ág.h.ö.d.
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35. Pakányi János, 1S85. Péteri-Gyömrö, 
áj. h.

36. Pauliny Ede, 1887. Budapest, ág. h.
37. Pick Alfréd, 1886. Budapest, izr.
38. Pbzel Tibor, 1886. Budapest, ág. h. ö. d.
39. Pollák Dezső, 1886. Budapest, izr.
40. Probsztner Arthur, 1886. Budapest, ág. h.
41. Radvány Bertalan, 1885. Budapest, ág. h.
42. Telegdi Róth Károly, 1886. Budapest, 

ág. h.
43. Sárkány Gyula, 1887. Csetnek, ág. h.
44. Schmitt Rezső, 1885. Budapest, ág. h.
45. Schneider Rezső, 1886. Budapest, ág. h.
46. Schwartz Gyula, 1886. Budapest, izr.
47. Schwartz Oszkár, 1887. Budapest, izr.
48. Spitz René, 1887. Becs, izr.
49. Stern Nándor, 1886. Budapest, izr.
50. Szenes Gyula, 1886. Zólyom, ág. h.
51. Szilágyi Dezső, 18S7. Balassa-Gyarmat,izr.
52. Teasdale Ottő, 1886. Budapest, ág. h.
53. Vámossy László,1886.Budapest, ev.ref.ö.d.
54. Veres Zoltán, 1886. Losoncz, ág. h.
55. Weisz Frigyes, 1886. Budapest, ev. ref. 

ö. d.
56. Zsigmondy Gábor, 18S6. Budapest, ág. h.

Magántanuló :
57. Lonkai Géza, 1886. Budapest, izr.

Évközben k im a ra d t:
58. Reisner Andor, 1887. Arad, izr.

VI. OSZTÁLY.

1. Ángyán János, 1886. Budapest, ev. ref.
2. Bachmann Fülöp, 1884. üj-Verbász, ág. h.
3. Bendl Alajos, 1884. Budapest, ág. h. t. m.
4. Braun József, 1885. Budapest, izr.
5. Brust Andor, 1885. Budapest, izr.
6. Csukás Béla, 1885. Rév-Komárom, ev. ref.
7. Diamant Fülöp, 1885. Budapest, izr.
8. Erdélyi Imre, 1885. Budapest, izr.
9. Falaky János, 1883. Szend, ág. h. t. m.

10. Freund Richard, 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. Hazay Olivér, 1885. Budapest, ág. h-
16. Herzog Ernő, 1885. Budapest, izr.
17. Hilf Pál, 1885. Budapest, izr.
18. Izsó Lajos, 1882. Gyoma, ev. ref.
19. Kasper Béla, 1885. Budapest, ág. h.
20. Kehrling Károly, 1885. Szepes-Szombat, 

ág. hitv. ö. d.
21. Kellner Hugó, 1885. Bécs, izr.
22. Kisházi Ágoston, 1884. Miskolcz, ev. ref. 

ö. d.
23. Komlós Imre, 1886. Budapest, izr.
24. Koós Miklós, 1885. Budapest, ág. h.
25. Kovács Sándor, 1886. Budapest, izr.
26. Kramer Gusztáv, 1885. Budapest, izr.
27. Kubinyi Dárius, 1886. Bohunicz, ág. h.
28. Ligeti Pál, 1885. Budapest, izr.
29. Losonczy Géza, 1884. Budapest, róm. kath.
30. Meer Leo, 1885. Budapest, izr.
31. Mikolik Imre, 1885. Budapest, ág. h. t. m.
32. Oesterreicher Ernő, 1885. Budapest, izr.
33. Rodowitz Tivadar, 1885. Budapest, ág. h.
34. Rónai Dávid, 1885. Temesvár, izr.
35. Schwartz Andor, 1886. Budapest, izr.
36. Tolnay István, 1885. Budapest, ág. h.
37. Ullmann Ödön, 1885. Budapest, izr.
38. Walkó Endre, 1885. Budapest, ág. h.
39. Weinberger György, 1885. Bpest, ág. h.
40. Wottitz Gyula, 1885. Budapest, izr.
41. Wurm Mátyás, 1884. Bikács, ág. h. ö. d

Évközben , k im a r a d t  :

42. Szegedy Ernő, 1885. Valkq, ág. h.

VII. OSZTÁLY.

1. Ángyán Béla, 1885. Budapest, ev. ref.
2. Bartók Imre, 1885. Nagyvárad, izr.
3. Beck Pál, 1884. Budapest, izr.
4. Falvay Jenő, 1884. Budapest, ág. h. t. m.
5. Fülöp Jenő, 1884. Budapest, ág. h.
6. Győri János, 1881. Sár-Szent-Lőrincz, 

ág. h. ö. d.
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7. Haramerschlag Marczell, 1884. Prága, izr.
8. Hampel Ferencz, 1885. Budapest, r. k.
9. Hampel József, 1886. Budapest, r. k.

10. Hasenauer Andor, 1884. Budapest, ág. h.
11. Hautzinger Gusztáv, 1883. Rajka, ág. h.
12. Hirsclifeld Károly, 1884. Budapest, izr.
13. Kelemen Ferencz, 1885. Budapest, izr.
14. Klein Aladár, 1884. Budapest, izr.
15. Kolin Géza, 1884. Budapest, izr.
16. Kopf Lajos, 1884. Pozsony, izr.
17. Kund Ede, 18S4. Budapest, ág. h.
18. Liedemann Ferencz, 1883. Budapest, ág.h.
19. Litzmann Pál, 1884. Budapest, izr.
20. Lukács György, 1885. Budapest, izr.
21. Magyar László, 1884. Budapest, ev. ref.
22. Majzler Zoltán, 1884. Szárazbeö, izr.
23. Matuska Péter, 1885. Budapest, ág. h.
24. Melczer András Lajos, 1884. Budapest, 

ág. h.
25. Nagy Elek, 1884. Kolozsvár, r. k.
26. Pintér Miksa, 1884. Abony, izr.
27. Báró Podmaniczky Tibor, 1884. Nagy- 

Kikinda, ág. h.
28. Pollák Benő, 1884. Budapest, izr.
29. Porkoláb Zoltán. 1884. Budapest, ág. h. 

ö. d.
30. Rakovszky István, 1885. Budapest, r. k.
31. Rakovszky Iván, 1885. Budapest, r. k.ö.d.
32. Rodowicz Willibald. 1S84. Budapest, ág. h.
33. Sámuel József, 1884. Budapest, izr.
34. Speissegger Ernő, 1S84. Budapest, ev. ref.
35. Szattinger Endre, 1884. Budapest, ág. li.
36. Weisz Gyula, 1884. Budapest, izr. ö. d.
37. Weisz Nándor, 1884. Budapest, izr.
38. Weltkugel Simon Bernét, 1884. Bpest, izr.
39. Zsilinszky Tibor, 1884. Budapest, ág. !i.

É vközben k im  a r a d i:
40. Belgráder Manó, 1884. Budapest, izr.

M agántan u ló :

41. Schnell Dezső, 1881. Békés-Csaba, ág. ev.

VIII, OSZTÁLY,

1. Aczél Ferencz,1883. H.-M.-Vásárh., izr.ö.d.
2. Barcza Sándor, 1883. Duna-Almás, ev. ref.
3. Barián Miklós, 1883. Budapest, g. k. ö. d.
4. Banmgarten Sándor, 1883, Budapest, izr.
5. Bergl Gusztáv, 1883. Budapest, izr.
6. Brody Dániel, 1883. Budapest, izr.
7. Erdős Róbert, 1884. Budapest, izr.
8. Forrai Gyula, 1883. Budapest, izr. ö. d.
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. Gonda László, 1883. Budapest, ev. ref.
15. Grosz Felix, 1883. Budapest, izr.
16. Guttmann Tibor, 1883. Budapest, izr.
17. Halmos Bódog, 1883. Budapest, izr.
18. Herzl Antal, 1883. Budapest, izr. ö. d.
19. Kéler Tibor, 1883. Budapest, ág. h.
20. Kern Tibor, 1S83. Budapest, ág. h. ö. d.
21. Koós Zoltán, 1883. Monor, ág. h. ö. d.
22. Kornfeld Pál, 1884. Budapest, izr.
23. Lampl Hugó, 1883. Budapest, ág. h.
24. Lenk Gusztáv, 1884. Budapest, ev. ref.
25. Szegedi Lukács János, 1884. Budapest, izr.
26. Mandel István, 1884. Budapest, izr.
27. Mami Mór, 1883. Budapest, izr.
28. Meinig Gábor, 1884. Budapest, ág. h.
29. Moiret Ödön, 1883. Budapest, r. k.
30. Nagy Károly, 1883. Nagy-Enyed, ev. ref.
31. Pásztor József, 1883. Vácz, izr.
32. Pollacsek Adolf, 1883. Bécs, izr.
33. Telegdi Róth Jenő, 1884. Budapest, ág. li.
34. Saupe Gusztáv,1882. Budapest, ág. h. ism.
35. Schweickhardt Gyula. 18.81. Szeged, ág. h. 

ism.
36. Strasser Albert, 1884. Budapest, izr.
37. Szontágh Pál, 1883. Budapest, ág. h. ö. d.
38. Vetsey Aladár, 1884. Budapest, ág. h. ö. d.
39. Vladár Gyula, 1884. Bia, ág. h. t.m. ö. d.
40. Waldmann Jenő, 1882. Budapest, izr. ism.
41. Werkner Lajos, 1883. Budapest, izr.
42. Wottitz Béla, 1883. Budapest, izr.
43. Zsigmondy Mihály, 1883. Bpest, ág. h. ö. d.



VIII.

TANSZEREK.

I. K önyvtár.

Az 19( 0—1901-iki iskolai évben a könyvtár szaporodása követ 
ikező volt:

A) Vétel ú tjá n .

I. F o ly ó i r a to k :

1. Evangélikus Egyház és Iskola, szerk. Veres József.
2. Protestáns Egyházi és Iskolai Lap, szerk. Szőts Farkas.
3. Pi'otestáns Szemle, szerk. Szőts Farkas.
4. Budapesti Szemle, szerk. Gyulai Pál.
5. Irodalomtörténeti Közlemények, szerk. Szilády Áron.
(5. 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. Nagy Gyula.
12. Mathematikai és Természettudományi Értesítő, szerk. König

Gyula.
13. Journal de mathematiqaes élementaires, szerk. M. de Long- 

cliamps.
14. Akadémiai Értesítő, szerk. Szily Kálmán.
15. Magyar Pacdagogia, szerk. Kovács János.
16. Hivatalos Közlöny, kiadja a m. kir. Vallás- és Közoktatásügyi 

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

szerk. Ilberg J. és Richter R.
21. Zeitschrift für das Gymnasialwesen, szerk. Müller H. J.
22. Zeitschrift für die österreichisch en Gymnasien, szerk. Huemer, 

Hauler, v. Arnim.
23. Archiv f. systematische Philosophie, szerk. Natorp P.
24. Philosophische Studien, szerk. Wundt V.
25. Deutsche Rundschau für Geogr. und Statistik, szerk. Um

lauft Fr.
26. Zeitschrift für mathematischen und naturwissenschaftlichen 

Unterricht, szerk. Hoffmann J. C. V.
27. Zeitschrift für den physikalischen und chemischen Unterrich t 

szerk. Poske F.

II. Tudományos művek:

1. Plutarchos Párhuzamos Életrajzai. Görögből fordította dr. Kacs- 
kovics Kálmán. IV. k. Budapest, 1900. A forditó tulajdona.

2. Nagy Képes Világtörténet. Szerk. Marczali Henrik. IV. k.
A középkor. 1. r. A népvándorlás kora. Irta Borovszky Samu. Az iszlám. - 
Irta Goldzieher Ignácz. Budapest, Franklin-Társulat. — Révai testvérek.

3. A Magyar Anekdotakincs. Gyűjtötte és magyarázta Tóth Béla,
IV. k. Budapest, Singer és Wolfner.

4. Nagy Képes Világtörténet. Szerk. Marczali Henrik. V. kötet,
A középkor. 2. rész. A hűbériség és a háborúk kora. Irta Mika Sándor. 
Franklin-Társulat. — Révai testvérek.

5. A Magyar Ron foglalás Kútfői. A honfoglalás 1000 éves emlé
kére a M. T. A. megbízásából szerkesztették Pauler Gy. és Szilágyi S, 
Budapest, 1900. Akadémia.

6. Kazinczy Ferencz Levelezése. A M. T. A. írod. tört. Bizottsága 
megbízásából közzéteszi dr. Váczy János. X. k. (1812. jul. 1. — 1813. 
jul. 31.) Budapest, 1900. Akadémia.

7. Kossuth Lajos Iratai. VIII. k. Sajtó alá rendezte Kossuth Fe
rencz. Budapest, 1900. Akadémia.

8. Jahrbuch d. Naturwissenschaften 1898, 99, und 1899—19110. 
14., 15. Jahrgang, v. Dr. M. Wildermann. Freiburg im Breisgau, 
1899—1900. Herdersche Verlagshandlung.

9. Jahresberichte über das höhere Sclmlwesen. Herausgegeben v.. 
Conrad Rethwisch. XIV. Jahrgang, 1899. Berlin, 1900. Gärtnersche 
Verlagshandlung.

10. Apologia, azaz az ágostai hitvallás védelme. Irta Melanchton



Fülöp, magyarra fordította Mayer Endre. Budapest, 1900. Luther- 
Társaság.

11. Magyar írók Élete és Munkái. Irta Szinnyei József. VII. köt. 
Budapest, 1900. Hornyánszky.

] 2. Francziaország. Irta John Edward Courtenay Bodley. II k. 
Fordították dr. Darvai M. és Mihály József. Budapest, 1900. Akadémia.

13. Az Aesthetika Története. Irta Jánosi Béla, II. k. Budapest, 
1900. Akadémia.

14. A Magyar Nemzet Története Szent Istvánig. Irta Pauler Gyula. 
Budapest 1900. Akadémia.

15. Hősökről Gyémánt-Nyakláncz. Irta Carlyle Tamás, fordította 
Végh Arthur. Budapest, 1900. Akadémia.

Ki. Magyar Tud. Akadémiai Almanach 1901-re. Budapest, 1901. 
Akadémia.

17. A Magyar Anekdotakincs. Gyűjtötte és magyarázta Tóth Béla.
V. k. Budapest. Singer és Wolfner.

18. Nagy Képes Világtörténet. Szerk. Marczali Henrik. VII. k. 
Az Újkor. 1. rész. A Reformatio kora. Irta Marczali Henrik. Franklin- 
Társulat. — Révai testvérek.

19. Az Állatok Világa. Brehm A. nagy művének magyarra átülte
tett kiadása. Szerkeszti Méhely Lajos. I. k. Emlősök. Ismereteink mai 
színvonalához alkalmazta Méhely Lajos. Budapest, 1901. Légrády test
vérek.

20. A Magyar Szórend Történeti Fejlődése. Irta Molecz Béla. 
Budapest, 1900. Szerző kiadása.

21. Arany János Élete és Munkái. Irta Gyöngyösy László. Buda
pest, 1901. Franklin-Társulat.

22. Bajza József Összegyűjtött Munkái. III. bővített kiadás. Sajtó 
alá rendezte Badics F. I—VI. k. Budapest, 1901. Franklin-Társulat.

23. Jahrhuch der Naturwissenschaften, 1900/1901. 16. Jahrgang, 
v. Dr. M. Wildermann. Freiburg im Breisgau, 1901. Herdersche Verlags
handlung.

24. Völkerpsychologie. Eine Untersuchung der Entwickelungs- 
gesetze von Sprache, Mythos und Sitte von W. Wundt. Erster B. Die 
Sprache. II. Theil. Leipzig, 1901. Engelmann.

25. Révész Imre Munkái a Pátens korából. (1859—1860.) Sajtó 
alá rendezte Révész Kálmán. Budapest, 1900. Hornyánszky.

26. Encyclopaedic der Naturwissenschaften. Erste Abth. 77. Lief.
II. Abth.—III. Abth. 51—55. Lief. Breslau, Trewendt.

27. Magyar Tájszótár. A M. T. A. megbízásából szerkeszti Sziny- 
nyei József. II. k. 7. f. Budapest, Hornyánszky.

2S. .4z Osztrák-Magyar Monarchia írásban és Képben. Kiadja a
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m. kir. államnyomda. 348—370 f. Budapest, Révai testvérek bizo- 
mánya.

29. Magyar Tört. Életrajzok. A M. T. A. Tört. Bizottságának se
gélyével kiadja a M. Tört. Társulat. XVI. évf. I -4 f. Budapest, Frank- 
lin-Társulat.

30. Ausführliches Lexikon der griech. und rom. Mythologie. He
rausgegeben v. W. Roscher. 43. Lief. Leipzig, Teubner.

31. Értekezések a Mathematikai Tudományok Köréből.
32. Értekezések a Társadalmi Tudományok Köréből. XII. 5.
33. Értekezések a Nyelv- és Széptudomány Köréből. XVII. 6., 7.
34. Értekezések a Bölcseleti Tud. Köréből.
35. Értekezések a Történeti Tud. Köréből. XIX. 1 -4.
36. Értekezések a Természettudományok Köréből.
37. A Magyar lúd. A. elhunyt tagjai felett tartott Emlékbeszé

dek. X. 7—11.
38. Mathematikai és-Termószettudományi Közlemények. XXVH. 5.
39. Archacologiai Közlemények. Közrebocsátja a M. T. A. Archteo- 

logiai Bizottsága. Uj folyam, 20., 21., 22 k. Budapest, 1899. Akadémia.

B) A já n d ék  ú tján .
1. A Nm. Vallás- és Közokt. Ministeriumtól:

a) L’enseignement en Hongrie. Budapest, 1900. Hornyánszky.
b) A Magyar Zene a 19. Században. Irta Ábrányi Kornél. 

Budapest, 1900. Pannónia nyomda.
2. Tolnai Vilmos tanár úrtól:

Magyarosító Szótár, a szükségtelen idegen szavak elkerülésére. 
A M. T. A. Nyelvtud. Bizottságának megbízásából és közre
működésével szerkesztette Tolnai Vilmos. Budapest, 1900. 
Hornyánszky.

3. A főgymn. tanári testület több tagjától:
Erzsébet. Megemlékezés Magyarország Királynéjáról. Szerk. 

Gábel Gyula. Budapest, 1900. Athemeum.
4. A Nm. M. Kir. Földmivelésügyi Minisztériumtól:

A Dunavölgy Átnézeti Térképe. Összeállította Vályi Béla. A cs. 
és kir. katonai térképkészítő intézet Bécsben.

5. Dr. Zsigmondy Jenő úrtól:
a) Magyar Statisztikai Évkönyv 1899-re. Szerk. és kiadja a M. 

Kir. Központi Stat. Hivatal. Budapest, 1900. Athenaram.
b) Budapest székes-főváros Statisztikai Évkönyve, 1894. Buda

pest—Berlin. 1896. Grill-Puttkammer.
c) A Magyar Korona Országainak Mezőgazdasági Statiszti-
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k a ja . Szerk. és kiadja a M. Kir. Központi Statiszt. Hivatal.. 
Budapest, 1900. Pesti könyvnyomda r.-t.

d) A Magijai' Korona Országainak 1809. évi Külkereskedelmi 
Forgalma. Szerk. és kiadja a M. Kir. Közp. Stat. Hivatal. 
Budapest, 1900. Athenaeum.

6. Háry Gyula úrtól:
Gr. Széchényi Béla Kelet-Ázsiai Utjának Tudományos Ered

ménye (1811—1880.). I—III. Budapest, 1890—97. Kilián.
7. A székesfehérvári Vörösmarthy-körtől:

Vörösmarthy Emlékkönyv. Szerk. Czapáry László dr. Székes
fej ér várott, 1900.

8. Özv. Dr. Markusovszky Lajosné úrhölgytó'l:
a) Q. H. Flacri opera omnia ex recensione. J. Chr. Jahn. Lipsite, 

1851. Teubner.
b) Thucydides de hello Peloponnesiaco. 1. VIII. Tom. I., II. 

Lipsiae, 1829. Tauchnitz.
c) C. Cornelii Taciti opera. Tom. I., II. Lipsiae, 1829. Tauch

nitz.
d) Demosthenis opera. Tom. I—V. Lipsiae, 1829. Tauchnitz.
e) Homeri Odyssea. Tom. I., H. Lipsiae, 1829. Tauchnitz.
f) Vergilii opera. Lipsiae, 1829. Tauchnitz.
g) Tliomae a Kempis de imitatione Christi. 1. IV. Bud®, 1836.
h) L. Annáéi Senecae opera omnia. Tom. I—V. Lipsiae, 1832. 

Tauchnitz.
i) Desiderü Erasmi Rotterdami de utraque verhorum ac rerum 

copia 1. II. Claudiopoli, 1775.
k) Homeri Ilias. Tom. I., II. Lipsiae, 1839, Tauchnitz.
l) Des Q. H. Flaccas Werke. Von J. H. Vóss. I., II. B. Wien, 

1806.
m)  Phaedri fabularnm Aesopiarum l. V. Lipsi®, 1828. Tauch

nitz.
n) C. Sallustii Crispi opera. Lipsiae, 1840. Tauchnitz.
o) M T. Ciceronis de officiis l. III. Lipsiae, 1828, Tauchnitz.
p) Nőnevelés Hazánkban, Fáy Andrástól. Pesten, 1841. Tratt- 

ner—Károlyi.
q) Laos asini, Lugd. Batavorum, 1629, Elzevir.
r) Die drei grossen Koenige der Hungarn. v. Dr. Fessler. 

Breslau. 1808. Korn.
s) Salzmanns Krebsbüchlein. 6. Aufl. Erfurt, 1829. Keysers 

Buchhandl.
t) Konrad Kiefer, von Chr. G. Salzmann. 3. Aufl. Schnepfen

thal, 1827.



v) Magyar- és Erdély országnak Rövid Ismerete. Pesten, 1791. 
Lindauer.

z) Aüemanische Gedichte v. J. H. Hebel. Arau, 1838. Sauer- 
länder.

a) Orvosi Törvény, melyet készített Molnár János. Székes- 
Fej érvár, Számmer Klári.

ß) Neues Taschen- Wörterbuch der dänischen und deutschen 
Sprache. Leipzig. Tauchnitz.

y) A Magyarországi Kárpátegyesület Alapítása, Fejlődése és 
Működése. Összeállította Dénes Ferencz. Lőcse, 1883.

8) A Magyarországi Kárpát-Egyesület Évkönyve. I—Hl., 
IV—IX. és XII—XVI. évfolyamok.

9. Dr. Petz Gedeon tanár úrtól:
a) Országos Középiskolai Tanár egyesületi Közlöny. 1894- 95— 

1898 99. évfolyamok.
b) Magyar Könyvszemle. Uj folyam. I., III—VH. k.
c) Magyar Paedagogia. I—IV. évf.
d) Ethnographia. VI—X. évf.

10. Bátz László tanár úrtól:
Középiskolai Mathematikai Lapok. Szerkeszti és kiadja Kátz 

László. VII—VIII. évf.

II. P h ysik a i szertár.

A physikai szertár gyarapodása: egy Süss-féle egyszerit leolvasó 
kathetometer, ára 130 kor. Dr. Kiss K. műhelyéből: egy Ilosvay-féle 
levegőelemző készülék, üvegbuzogány, üveglombik és egy Kombauer-féle 
készülék. Ezeknek az ára 63 kor. Ezeken kívül volt több rendbeli átala
kítás és javítás.

III. T erm észetrajzi szertár.

Weinberger György Vl-ik osztálybeli tanuló 2 drb aranykőzetet 
ajándékozott a szertárnak. Gyarapodott ezenfelül 10 drb. 11. Brendel-féle 
virág mintával és 7 drb spiritus-prseparatummal 200 korona értékben.

IV. F ö ldrajzi és tö r tén e lm i szertár.

Beszereztetett: A magyar korona országainak fali térképe. Kogu- 
towicz. Ázsia iskolai fali térképe (pótlásul). Kogutowicz. Kund Béla V. 
oszt. tanuló, egy önmaga által készített római ballistát ajándékozott az 
intézetnek.
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V. É rem g y ű jtem én j.

Az éremgyűjtemény 79 darabbal (40 ezüst, 94 réz, 1 bronz, 4 nik
kel, 1 ón) 1242 darabra gyarapodott. A gyűjteményt a következők gya
rapították adományaikkal: Szinnyei József egyet, tanár úr 1 finn e, 2 r ; 
Obereidner Uszkár úr I e : Kovács S., dr. Schneeberger N. és Ulbricli S. 
tanár urak egy-egy r ; Goldzieher M. 2 e, 2 r ; Gonda L. 2 e ; Herzl A. 
1 e, 1 n ; Pásztor J. 2 r ; Pollacsek A. 1 r ; Szontagb Pál 1 ón VIII. o. t. — 
Hampel J. 2 r. VII. o. t. — Izsó L. 1 e. VI. o. t. -— Feuer E. 2 e ; Hirsch S. 
1 e ; Klammer 0. 3 e, 1 r ; Lorencz A. br ; Mangold J. 1 e, 3 r ; Montag T. 
1 e, 3 r, 1 n ; Keiner E. 7 e, 3 r ; Sonnenberg M. 2 n ; Stern I. 1 e, 1 r ; 
Strasser Gy. 2 e ; Strasser I. 7 e, 1 r. IV. o. t. — Kravarik L. 6 e, 8 r.
III. o. t. — Vasady 0. II. a. o. t., Ehrenstein B. 1 r ; Erb. G. 2 br. II. b. 
o. t. Fogadják az adományozók e helyt is ismételten az intézet köszöne
tét ; a gyűjteményt a jövőben is az ifjúság és intézetünk barátainak szí
ves jóakaratába ajánljuk. A gyűjteményt az idén is Tolnai Vilmos tanár 
kezelte.

VI. M értani szertár.

A mértani szertár ez évi gyarapodása: a kúp és gúla köbtartalmá
nak meghatározására szolgáló hasáb, henger, gúla és kúp ; egy nagy fa- 
háromszög és a gömb sodrony-hálózata 32 korona 90 fillér értékben.



IX.

EGYESÜLETEK.

I. Arany-János kör. Vezetője dr. Tolnai Vilmos tanár volt. Tagja 
volt 117 rendes a VIII., VII., VI. osztályból és 28 olvasó az V. osztály
ból. Tisztviselői: a VIII. osztályból Koós Zoltán első és Kornfeld Pál 
másodtitkár : Aozél Ferencz, Pollacsek Adolf, utóbb Góbi Imre könyv
tárosok ; Herzl Antal főpénztáros ; Moiret Ödön főellenőr; a VII. osz
tályból Eakovszky Iván liarmadtitkár ; Kund Ede és Kelemen Ferencz 
könyvtárosok ; Beck Pál pénztáros ; Matuska Péter ellenőr ; a VI. osz
tályból Erdélyi Imre és Bachmann Fülöp könyvtárosok ; Volkó Elemér 
pénztáros, Ligeti Pál ellenőr.

A kör az alakuló és záró gyűlésen kívül tartott 18 rendes gyűlést. 
Napirendre került 5 értekezés, 8 vers, 2 verses fordítás, 15 bírálat; 
12 komoly és 6 víg szavalat. Ezek közül érdemkönyvbe került 2 dolgo
zat, 1 verses fordítás, 5 bírálat és 4 szavaló neve. Jegyzőkönyvi dicsére
tet kapott 1 dolgozat, 5 vers, 1 verses fordítáa, 5 bírálat és 9 szavaló.

A deczember hó 1-én tartott gyűlést a kör Vörösmarty emlékének 
szentelte. Aczél Ferencz olvasta «Vörösmarty mint korának fia», Stras- 
ser Albert «A franczia roman ti cismus hatása Vörösmarty költészetére» 
czímű értekezését, Barcza Sándor pedig Vörösmarty «A szegény asszony 
könyve» czímű költeményét szavalta.

Márczius hó 2-án a kör Arany János emlékét ünnepelte. Az első 
titkár megnyitó beszéde után Eakovszky Iván olvasott Arany János éle
téről és költészetéről, Gonda László szavalta Arany «Endre és Johanna» 
czímű balladáját. Az ünnep után a kör testületileg kivonult a temetőbe 
s Kornfeld Pál másodtitkár beszéde után megkoszorúzta a költő sírját.

A deczember 15-iki gyűlésen Pollacsek Adolf mondott emlékbe
szédet Czuczor Gergelyről.

A kör az iskolai életben is élénk részt vett. A reformáczió ünne
pén Zsigmondy Mihály VIII. o. t. szavalta Csengey Gusztáv «Luther a 
wormsi gyűlésen» czímű versét; márczius 15-én .pedig Izsó Lajos VI. o„



tan. a «Talpra magyar»-t és Rakovszky Iván Arany «Koldus dala»-t. 
A dal- és zeneegyesület hangversenyén Gondn László szavalta Széchy 
Ferenez «Legénybúcsú» czímű magánjelenetét.

A kör tagja volt a Történelmi, Természettudományi és Képzőmű
vészeti Társulatoknak, mint tag kapta a «Századok«, «Természettudo
mányi Közlöny» és «Műcsarnok» czímű folyóiratokat. Ezenkívül járatta 
a «Nyelvőr»-t és a «Tanulók Lapja»-!

A könyvtár áll 1001 műből, 1330 kötetben ; az idei gyarapodás 92 
mű, 123 kötetben. Ebből 70-et 90 K-ban vétel útján szereztek be, a többi 
22 mű, 33 K-ban ajándék. Az ajándékozók : a vallás- és közoktatásügyi 
minisztérium «Az osztrák-magyar monarchia Írásban és képben» czímű 
műből folytatólagosan Magyarország VI, Bukovina és Bosznia kötetét, 
összesen 3 k. Háry Gyula műegyetemi tanár és festőművész Grotc 
Weltgeschichte 10 k. Az Athenaeum r.-t.: Iskolai könyvtár 3 k. — Rátz 
László tanár úr : Math. Lapok. — Schneeberger N. tanár úr : A regény 
technikája és Egy. Phil. Közi. (3 k.). — Aczél F. VIII. o. t. (1 k.). — 
Barcza S. Vili. o. t. (I k.) — Gonda L. VIII. o. t. (4 k.). — Kornfeld P. 
VIII. o. t. (3 k.). -— Győry J. VII. o. t. (1 k.). — Izsó L. VI. o. t. (1 k.) — 
Rónay B. VI. o. t. (1 k.).

Fogadják a nagylelkű adományozók ismételten a kör háláját és 
köszönetét.

A könyvtár forgalma a következő volt: 117 rendes és 28 olvasó 
tag 1246 kötetet vett ki.

A kör törzsvagyona 986.88 korona. Az összes bevétel 617-06 ko
rona, a kiadás 565-74 korona volt.

II. A főgyrnnasimni Segély egylet. A segélyző egyesületet ez évben 
is dr. Tóth Kálmán vezette. Ifjúsági tisztviselők voltak : elnök Vetsey 
Aladár VIII. o. t., főjegyző Goldzieher Miksa VIII. o. i ,  aljegyző Ra
kovszky István VII. o. t. Osztálypéuztárosok s választmányi tagok vol
tak a VTTT. osztályban : T. Róth Jenő, Kéler Tibor ; a VH. osztályban : 
Licdcmann Ferenez, Nagy Elek, Weisz Gyula ; a VI. osztályban : Freund 
Richard, Mikolik Imre, Izsó Lajos, Walkó Endre; az V. osztályban: 
Pőzel Tibor, T. Róth Károly, Vámosy László, Zsigmondy Gábor; a
IV. osztályban : Freund István, Zsilinszky István; a III. osztályban : 
Baján Arthur, Pőzel J. Ferenez, a II. B) osztályban : Lukáts Károly, 
Zsilinszky Mihály; a II. AJ osztályban: Rakovszky László, Tors Tibor ; 
az I. fí) osztályban : Block Béla, Fabricius Béla; az I. A) osztályban : 
Hittrich József, Salczer József.

Az egyesület bevételei 1900 junius 10-től 1901 junius 10-ig: 
1. Tagdíjak : az I. A) osztályból (tagok száma 54) =  74-24 K; az I. B) 
osztályból (tagok száma 50) =  127-24 K; a H. A) osztályból (tagok 
száma 30) =  58-84 K ; a H. B) osztályból (tagok száma 28) =  53-20 K ;

Értesítő iUUO—IÜOí. érvül.



a Ül. osztályból (tagok száma 03) =  110 10 K ; a IV. osztályból (tagok 
száma 56) =  152-38 K; az V. osztályból (tagok számá 56) =  117-66 K; 
a VI. osztályból (tagok száma 42) =  82-22 K ; a VII. osztályból (tagok 
száma 40) =  82'62 K ; a VIII. osztályból (tagok száma 40)= 80-69 K. 
Összesen 450 tagtól =  939'25 K. 2. Kegyes adományok, és pedig: 
Pesti Hazai Első Takarékpénztár-Egyesület adománya 200 K, Egye
sült Budapesti Fővárosi Takarékpénztár adománya 100 K, Magyar* 
Országos Központi Takarékpénztár adománya 50 K. A főgymnasiumi 
Dal- és Zeneegyesület adománya 100 K, Iíóler E. adománya 20 K, apróbb 
adományok 18 K. Összesen =  488 K. 3. Szelvény- és takarékpénztári 
kamat: 517-06 K. 4. Vegyesek: 29-40 K. A bevételek összege: 
1973-71 K. Kiadások : 1. fíeirási díj 13 tanulóért á 10 K =  130 K. 
(Ezek a tanulók : Hittricli J., Koricsánszky L., Szlovák P., Schaff Á. I. o.; 
Warinszky B., Benkő J., Pápay J. II. o.; Incze J., Krempels B. Ili. o .; 
Benk E., Huszár J. IV. o.; Wurm M. VI; Győry János VII. o. tanulók.)
2. Tandíj =  50 K. (Izsó L. VI. o. t. I. félévi tandíja 34 K. Boroska M. 
I. o. t. tandíjához pótlék 16 K.) 3. Bizonyítvány díj ésvegyesek =  55’OOK.
4. Könyvekért és bekötésükért: 705-50 K. 5. Szegénysorsú fiúk Írószereiért: 
239-93 K. 6. Ösztöndíjakra 180 A. A kiadások összege : 1361-03 K.

Az egyesület vagyona 1901 június 10-én volt: 1. 4»/« magyar 
korona értékű járadékban 8900 K. 2. 4% magyar földhitel záloglevél
ben 2000 K. 3. Takarékpénztári betétben 2901 K 17 f. Összesen 
13,801 K 17 f. Szaporodás múlt év junius 10 e ó ta : 612 K 68 f. 
Hálával kell e helyen megemlékeznünk főgymnasiumunk Dal - és Zene
egyesületéről s régi jótévőinkről: a Pesti Hazai Első Takarékpénztár- 
Egyesületről, az Egyesült Budapesti Fővárosi Takarékpénztárról s az 
Országos Központi Takarékpénztárról. Fogadják mindnyájan egyesüle
tünk hálás köszönetét.

IH. Főgymnasiumi ifjúsági gyámegylet. A főgymnasiumi ifjúsági 
gyámegylet működése harmadik évében is Bereczky Sándor vallástanár 
vezetése alatt állott. A tanév elején tartott közgyűlés titkárnak Lénk 
Gusztáv VIII. o., pénztárnoknak Magyar László VII. o. és ellenőrnek 
Győry János VII. o. tanulókat választotta meg. Osztálypénztárnokok és 
ellenőreik a következők voltak : I. a) Hittricli József, Szórády István ; 
I. b) Zsigmondy Hugó, Ángyán Géza; II. a) Tors Tibor, Warinszky 
Béla ; II. b) Lukács Károly, Zsilinszky Mihály ; III. o. Münnich Aurél, 
Krátky János; IV. o. Benk Ernő, Kamcrmeyer Viktor; V. o. Gedliczka 
Ármin, Böhm János; VI. o. Hazay Olivér, Tolnay István ; VII. o. Ma
gyar László, Győry J&nos ; VIII. o. Lenk Gusztáv, Meinig Gábor.

A tanév elején kibocsátott aláírási ívek alapján május végéig be
folyt az I. a) osztályból 14 K 40 f., az I. b) osztályból 42 K 34 f., a II. a) 
osztályból 19 K 20 f., a II. b) osztályból 11 K 20 f., a III. osztályból



62 K 20 f., a IV. osztályból 19 K, az V. osztályból 79 K, a VI. osztályból 
G3 K, a VII. osztályból 24 K, a VIII. osztályból 54- K. Ebhez járult még 
Magyar László adománya 1 K 9G f. és 3 K 12 f. kamat. Tehát az összes 
bevétel 393 K 42 f. volt, melynek egy negyed részét : 98 K 36 fillért az 
ifjúsági gyámegylet az egyetemes egyházi gyámintézet szabályai szerint 
ez egyetemes gyámintézet pénztárába befizette, a szabad rendelkezésére 
álló 295 K 06 fillére nézve pedig a következőkép rendelkezett. A felső- 
dörgicsei ev. egyháznak harmonium szerzés végett adott 60 K-át, a nagy
váradi á. h. ev. egyházközségnek templom-építésre 30 K, az orsz. prot. 
árvaháznak 20 K, a rozsnyói ev. árvaháznak 20 K-át s Győry János 
VII. o. tanulónak 50 K-át, Krátky János III. o. tanulónak pedig 30 K 
segélyt s Leopoldiánumra 10 K-át szavazott meg. A fenmaradt 75-06 K-át 
tőkésíti az egylet s ekkép tőkéje 153 06 K-ra emelkedik. A 13 K 80 fillért 
kitevő hátralék a jövő évi bevételhez lesz csatolandó.

IV. A főgymnasiumi dúl- és zeneegyesületet a lefolyt iskolai évben 
is Kátz László tanár vezette. Tisztviselői voltak: Forrai Gyula (VIII) 
elnök, Zsigmondy Mihály (Vili) alelnök, Wottitz Béla (VIII) főjegyző, 
Kern Tibor (VIII) főpónztáros, Góbi Imre (VIII) ellenőr, Werkner Lajos 
(VIII) főgondnok, Liedemann Ferqncz (VII) jegyző, Ángyán Béla (VII) 
pénztáros, Nagy Elek (VII) gondnok, Ángyán János (VI) gondnok. A ta
gok száma 230. Az énekkari próbákat Bruckner Frigyes énektanár, a 
zenekari próbákat Forrai Gyula VIII. o. t. vezette. Az egyesület részt 
vett a reformáció ünnepén, január hó 26-án pedig jótékonyczélu hang
versenyt rendezett, melynek műsora a következő volt: I. Dürner Gyula : 
Viharban, előadta az énekkar Bruckner Frigyes vezetése alatt. II. Alard: 
L’Aragonesa, hegedűn előadta Liedemann Ferencz VII. o. t., zongorán 
kísérte Ángyán Béla VII. o.. t. III. Schubert: II. Symphonia, a) Andante 
con variazioni, b) Menuetto, előadta a zenekar, Forrai Gyula VIII. o. t. 
vezetése alatt. IV. Liszt: Cantique d’amour, Henselt: Si oiseau j ’étais, 
zongorán előadta Werkner Lajos VIII. o. t. V. Szécsi Ferencz : Legény
búcsú, magánjelenet; szavalta Gonda László Vili. o. t. VI. a) Thomé: 
Andante religioso, b) Hubay: II. Mazurka. Hegedűn előadta Mekler 
Oszkár, az intézet volt növendéke, zongorán kisérte Forrai Gyula VIII. 
oszt. tan. VII. Bossini : A sevillai borbély, nyitány ; előadta a zenekar, 
Forrai Gyula vezetése alatt. Vili. Szentirmay Elemér: Magyar népdal
egyveleg. Vegyeskarra átírta Bruckner Frigyes; előadta az énekkar. 
A hangverseny bevételeihez a következő hölgyek és urak járultak felül- 
fizetésekkel: özv. Saxlelmer Andrásné 20 K, br. Prónay Dezső 20 K, 
Kornfeld Zsigmond 20 K, Zsigmondy Géza 16 K, dr. Haberern Pál 10 K, 
Stephani Lajos 10 K, dr. Werkner Mihály 10K, dr. Zsigmondy Jenő 10 K> 
Zsilinszky Mihály 10 K, Valkó Lajos 8 K, özv. Hericli Károlyné 6 K, 
Szontagh Felixné 4 K, özv. Haberern Jonáthánnó 4 K, dr. Petz Gedeon



4 K, özv. Liedemann Sámuelné 2 K, dr. Elisclier Gyula 2 K, Jármay Jenő 
2 K, dr. Sclireier Jakab 2 K, Schmidt Konrád 2 K, Freund Richard 1 K, 
M. N. 70 fillér, X. Y. 40 f., X. Y. 20 f. Összesen 15430 K. Gregersen 
Guilbrandt a pódiumot ingyen állíttatta fel. Mindezen nemeslelkű ado
mányokért e helyen is legó'szintébb köszönetünket fejezzük ki. A hang
verseny tiszta jövedelméből az egyesület 100—100 koronát adott az 
ifjúsági segítő egyesületnek és a tanári árva egyesületnek.

A jubileumi alap 20 koronás jutalomdíját, mely ez évben először 
került kiosztásra, Forrai Gyula ifjúsági elnök kapta meg, az egyesület
ben kifejtett buzgó működéséért.

Az idei összes bevétel 1367 korona 70 fillér, a kiadás 1008 korona 
50 fillér s így maradt 359 korona és 20 fillér. Ezen összeget a múlt évi 
vagyonhoz (5628 K 44 fill.) csatolva, az egyesületnek jelenlegi vagyona 
5987 K 64 fill., mely összegből 4000 K 4»/o-os magyar koronajáradékban, 
200 K egy Tisza-szabályozási és szegedi nyereménykölcsönben, 600 K 
mint jubiláris alap és I 187 K 64 fill, a takarékpénztárban van elhelyezve.

Y. Gyorsíró tanfolyam. A gyorsírást Mikola Sándor tanította a 
Gabelsberger-Markovits-rendszer szerint kezdőknek és haladóknak heti 
2—-2 órában. A kezdők elvégezték a levelező gyorsírást, a haladók a 
vitaírást. Kézikönyvül szolgált Forrai «Levelező Gyorsírása» és «Vita- 
írása». A kezdők tanfolyamában résztvettek : Bendl Kálmán, Gosztonyi 
László, Lorenz Arthur, Plán Frigyes, Wellicsh Dezső IV. oszt. tanulók; 
Baján Arthur, Beutel Vilmos, Beuthe Ágost, Bihari Imre, Cziegler Ist
ván, Földiák Frigyes, Hirschfeld Alfréd, Horner Jenő, Incze József, 
Kravarik Lajos, Krátky János, Krempels Béla, Legányi Ernő, Marzloff 
Camill, Menner Tibor, Neuhaus Wolfgang, Wellisch Egon, Zsigmondy 
Jenő III. oszt. tanulók. A haladók tanfolyamában résztvettek: Bánó 
László, Friedmann Sándor, Pőzel Tibor, Weisz Frigyes V. oszt. tamilok; 
Stern István, Kirchknopf Ervin IV. oszt. tanulók.

VI. Ifjúsági könyvtár. Az ifjúsági könyvtárt ez évben Schneeber- 
ger Nándor dr. tanár vezette. A könyvosztásnál segédkeztek Zsilinszky 
István, Feuer Egon, Schwarz Oszkár és Czölder Lajos IV. osztálybeli 
tanulók. A könvtár az év végén 876 kötetből állt. Uj szerzemény 81 könyv. 
Vétel utján 21 kötettel gyarapodott. Ajándékkal járultak hozzá: Singer 
és Wolfner könyvkiadó czég (27 darab), a tanári kar, Horvát Walter 
II. o. t., Stern István IV. o. t., Patz Ferencz I. b) o. t. Schwarz Oszkár 
IV. o. t., Salzer József I. aj o. t., Bajor Jenő I. b) o. 1, Sámuel József
VII. o. t., Agoraszto Miklós Hl. o. t., Rappaport Jenő III. o. t., Nagel 
Pál III. o. t., Bihari Imre IH. o. t., Gerzsó Henrik III. o. t., Liehtenberg 
István II. a) o. t., Liehtenberg György I. a) o. t. Menner Tibor III. o. t., 
Haim Viktor IV. o. t., Wolfner György III. o. t., Blaskovich Iván II a) 
oszt. tan. Könyvet kivett 1870 tanuló.
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XI.

FIGYELMEZTETÉS.

A beiratások rendje a következő :
1. Az la. és Ib. osztályba junius 26. és 27. napjain írunk be, 

még pedig 26-án csupán evangélikusokat és az ev. elemi iskola IV-ik 
osztályának növendékeit valláskülönbség nélkül; 27-én folytatjuk a be
írást tekintet nélkül a vallásra.

2. A II—VIII. osztályba szintén junius 26. és 27-én lesz a beiratás.
3. Szeptember 3—5-én, a mennyiben még hely lesz, folytatólagos 

beírás az I—Vili. osztályokba.
4-, Szeptember 2-án javító- és pótlóvizsgálatok d. e. 8 órától fogva. 

Szeptember 6-án d. e. 9 órakor az iskolai év ünnepélyes megnyitása.
A beiratások alkalmával az első félévi tandíj lefizetendő. Az újon

nan jövő tanuló köteles beiratásakor a keresztlevelet, illetőleg a szüle
tési okmányt, iskolai bizonyítványt és az oltási bizonyítványt felmu
tatni. A kik 12 évesek elmúltak, a sikeres újraoltást is igazolni tartoznak.
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