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I.

A HETEDIK OSZTÁLYBAN VÉGZETT LATIN-GÖRÖG
TANANYAG.

E sorokban elő akarom adni azt az anyagot, melyet gymna- 
siumunk hetedik osztályában feldolgoztunk; egyrészt, hogy az 
iskola iránt érdeklődők láthassák, hogy a latin és görög órákon 
tulajdonképen mivel foglalkoztunk, mennyivel gyarapodhatott a 
tanulók ismeretköre, micsoda példák hathattak erkölcsi érzüle
tükre, másrészt, hogy a tanulók maguk évek múltán is elővehes- 
sék ezt az összefoglalást s felidézhessék lelkűkben azokat a szép, 
nemes dolgokat, tanulságokat, melyeket a két classicus nyelv 
íróinak tanulmányozása közben szereztek.

Tantervűnk a VII. osztály számára öt classicus Írót tűz ki 
tanulmányozásra; három latint és két görögöt. Ezek az irók a 
következők: Livius, Cicero, Horatius, Homerus és Herodotus. 
A tanév meglehetősen rövid ily kiváló három latin iró tárgyalá
sára ; egy-egy auctorral való foglalkozásra három hónap sem jut. 
E nehézség mellett is iparkodtunk a kevés időt is lehetőleg gyü
mölcsözően kihasználni.

A következőkben először az olvasott tárgyakat akarom rövi
den előadói s az anyagot azon szempontok szerint megvilágítani, 
melyeket az órákon kiemeltünk; azután a módszert fogom rövi
den leírni, melyet a tárgyalásnál követtünk; végül összegezve a 
tárgyalt müvek olvasása közben felmerült eszméket, a classicus 
írókból merített tanulságot adom elő.

A latin irók közül első sorban Liviusról szólok.*
Livius nagy művének XXIIII. könyvéből elolvastunk és le

fordítottunk 18 fejezetet és pedig a könyv első feléből a 84. feje-

* A tanév folyamán' ugyan legelőször Ciceróval foglalkoztunk, m in t 
a  legfőbb róm ai auctorral, kinek aránylag legtöbb időt akartam  szenteln i.
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zetig. Az iró életrajzának és nagy történeti művének ismertetése 
után a pún háborúk okairól, az első pún háborúról szóltunk, 
azután áttérve a második pún háborúra, röviden összefoglaltuk 
a Kr. e. 218—215-ig történt eseményeket, mivel azok a dolgok, 
melyek a XXIIII. könyvben vannak leírva, Kr. e. 215 és 214-ben 
történtek.

Az események színhelye Italiának déli része, továbbá Eóma 
és Syracuse. Első sorban arról olvastunk, hogy a púnok hogyan 
iparkodtak maguknak szövetségeseket szerezni a délitábai váro
sokban és milyenek voltak a viszonyok Syracusseban a fiatal 
tyrannus, Hieronymus uralma alatt. Láttuk, hogy e hatalmas 
város tapasztalatlan ura nem törődve nagyatyja politikájával, el
pártol a rómaiaktól. Gőgös magatartásával, dölyíös kegyetlensé
gével magára zúdítja polgártársai haragját; összeesküsznek ellene 
s Leontiniben meggyilkolják. E közben Rómában Qu. Fabius 
Maximus intézi az ügyeket mint consul s a rómaiak minden 
csüggedés nélkül folytatják készületeiket a háború folytatására. 
Cursive olvastuk a beneventumi csata leírását, hol a volones 
(önként katonáskodó rabszolgák) annyira kitüntették magukat, 
továbbá a nolai csatát, hol Marcellus majdnem visszaadta Hanni
bálnak a cannsei vereséget. Ezután azokat a fejezeteket olvastuk, 
melyekben Livius leírja Hieronymus meggyilkolásának következ
ményeit. A sok zavar és belső háborgás végeredménye azonban 
mégis az lett, hogy Syracuse Hippocrates és Epicydes működése 
folytán átpártol Hannibálhoz. Végül láttuk, hogy mi módon ostro
molja Marcellus szárazon és vizen e nagy várost s a lángeszű 
Archimedes hadigépeivel hogyan hiúsítja meg a rómaiak minden 
erőlködését.

Hogy Hannibal oly sokáig tudta magát fentartani Ita
liában, azt Livius következő szavaiból magyarázhatjuk m eg: 
unus velut morbus invaserat omnes Italite civitates, ut plebes ah 
optimatibus dissentirent, senatus Romanis faveret, plebs ad 
Poénos rém traheret. Minden városban pártoskodás dúlt s ezt 
használta fel az ügyes Hannibal.*

Livius olvasása kapcsán megelevenedett előttünk egész déli 
Italia. Olvastunk a Rhegium ellen intézett sikertelen támadásról,

* H asonló dolgot olvastunk H erodotosnál is. A perzsák közeledtére 
m ind ig  akadtak  m éd érzelm űek, a kik az ellenséghez szítottak.



Locri meghódolásáról, megismerkedtünk Croton városával, lako
sainak kétségbeejtő helyzetével; megtudtuk, hogy Hannibálnak 
miért volt szüksége Tarentumra. Végül a két nagy város esemé
nyei kötötték le figyelmünket, Eómáé és Syracusseé. Eómában 
azt láttuk, hogyan készülnek a háború folytatására, miközben 
bepillantást nyertünk a respublica belső szervezetébe is ; Syracusae- 
ban pedig a pártküzdelmet láttuk és a belső forradalomnak 
rémes jeleneteit, ' melyet nyomon követett a külső ellenség tá
madása.*

Az olvasás folyamán kiemeltük, hogy e dél-itáliai és siciliai 
görög városok a tudományban, irodalomban és művészetben 
sokkal előbbre voltak a rómaiaknál. Azok közül a kiváló irók, 
tudósok közül, a kik itt éltek, emlitettük Pythagorast, Archytast, 
Platót, Aeschylust, Pindarust, Theokritust. A rómaiak azáltal, 
hogy e városokat lassankint elfoglalták, óriási anyagi és szellemi 
kincset szereztek maguknak. Olvastuk Plutarchusban,** hogy Mar
cellus mennyire feldíszítette syraeussei szobrokkal az azelőtt dísz
telen Eómát. E művelt görög városok azonban némileg el voltak 
szigetelve a környéktől; az itáliai lakosokat lenézték; a crotoniak 
inkább a halált akarták választani, mintsem hogy a bruttiusokat 
befogadják nagyrészt lakatlan városukba, hogy aztán kénytelenek 
legyenek elhagyni ősi vallásukat, nyelvüket és szokásaikat. Ellen
ben a rómaik a jogok megosztásával kapcsolták magukhoz szövetsé
geseiket s így tudtak győzni; polgárjogot adtak még a rabszol
gáknak is, hogy megmenthessék államukat.

Az olvasmány kapcsán több kiváló egyéniséggel ismerked
tünk meg. Első sorban Qu. Fabius Maximust ismertük meg, a ki 
irigységgel és gyűlölettel nem törődve követi czélját, a haza 
megmentését az ellenség kifárasztása által. L. Otacihusban a 
tehetségnélküli nagyravágyó embert ismertük meg. Hieronymus 
sorsában a meggondolatlan, fiatal tyrannus kegyetlen bűnhődését 
láttuk. Adranodorusban a tyrannisra áhítozó polgárt ismertük 
meg, kit felesége, Hamarata, II. Hiero büszke leánya ösztönöz, 
hogy ragadja kezébe a hatalmat. Végül Heraclia tragikus sorsá
ban a forradalom borzalmait láttuk. Az olvasmányban előfordult

* Livius kapcsán  foglalkoztunk e város történetével és topographiá- 
jáv a l is.

**■ Kacskovics fordításában, M arcellus életrajzában.
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adatokból összeállítottuk és összehasonlítottuk a rómaiak és punok 
jellemvonásait.

A római jellem főképviselőjének Qu. Fabius Maximust 
tekinthetjük, a ki kinyilatkoztatta, hogy az állam érdekét elébe 
helyezi a magánérdeknek, ut non potiorem privatis necessitudi- 
nibus rém publicam habeam. Ezért üzente meg közeli rokoná
nak, T. Otaciliusnak, hogy ne ragaszkodjék a consulatushoz, mert 
még lictorainak fasceseiben ott vannak a bárdok, azaz kezében 
van a ius vitae necisque. Inkább magát választatta meg újból con- 
sullá s ezzel inkább kitette magát a gyűlöletnek és irigységnek, 
mintsem hogy tapasztalatlan rokonának kezére bízza az állam 
kormányát. A polgárokban is hasonló nemes hazaszeretet lángolt, 
mert a censorokat felszólították, hogy úgy intézkedjenek az állami 
javakkal, bérletekkel, szerződésekkel, mintha az államkincstárnak 
volna még pénze; az árvák és özvegyek pénzét is a legnagyobb 
bizalommal az állam rendelkezésére bocsátották. Sőt a hadsere
get is hasonló nemes szellem hatotta át, mert lenézték és zsol
dosnak nevezték azt, a ki katonai szolgálatáért pénzt fogadott el. 
A censorok pedig megrótták azokat, a kik a púnoknak adott 
szavukat megszegték s azokat is, a kik a cannsei csata után azt 
tervezték, hogy Italiát elhagyják.

Ezekkel szemben a Punica fidesnek is láttuk néhány példá
ját. Croton város ostrománál Hannibal sem a bruttiusokat, sem 
a crotoniakat nem pártolja, hogy a zavarosban halászhasson; 
mikor Tarentum alá vonul, számításból nem pusztítja a város 
környékét, hogy annál könnyebben szerezhesse meg; a foglyok 
közül a római szövetségesekkel szándékosan a legnagyobb előzé
kenységgel jár el, hogy annál hajlandóbbak legyenek az elpár
tolásra.

Ott tehát áldozatkész polgárok harczolnak hazájukért, emitt 
pedig gyülevész, pártos, zsoldos nép egy kiváló, korlátlan hatalmú 
hadvezér alatt. A púnoknak ezen előnyét Qu. Fabius is elismeri 
beszédében, midőn azt mondja, hogy : summus in civitate dux. .  . 
repente lectus, in annum creatus adversus veterem ac perpetuum 
imperatorem comparabitur, nullis neque temporis nec iuris inclu- 
sum augustiis . . . ;  nobis autem in apparatu ipso . . .  annus cir- 
cumagitur.

Livius művének szerkezetét is megismertük. A 215. év 
végén történt eseményeket a választó gyűlések leírásával s a
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választás eredményeivel fejezi be. A következő év eseményeinek 
bevezetésénél pedig először elősorolja a magistratusokat, majd 
leírja a prodigiumokat és miraculumokat s a sereg és hajóhad 
szervezésére és felszerelésére tett intézkedéseket. Liviusnak itt 
az annales maximi-, libri lintei-, libri magistratuumból származó 
adatok szolgálhattak forrásokul.

Livius nemes gondolkodásmódját láttuk azon szavaiban, 
melyekben a lázongó néptömeg irgalmatlan szenvedélyét ítéli el. 
Ea natura multitudinis est: aut servit humiliter aut superbe 
dominatur; libertatém, quae media est, nec sibi parare modice 
nec habere sciunt.

Továbbá Heraclia tragikus sorsának leírásánál, midőn 
részvétének így ad kifejezést: Cíedorn per se miserabilem misera- 
biliorem casusfecit, quod paulo post nuntius venit mutatis repente 
ad misericordiam animis, ne interficerentur.

Több helyütt olvastunk adatokat, melyek a római állam
régiségekre és hadászatra vonatkoznak. Egyúttal kiemeltük a 
második pún háború fontosságát a római irodalomra, mit ma
guk a rómaiak is tudtak és éreztek, ezért írta egyik római iró e 
sorokat:

Punico bello secundo Musa pennato gradu 
Intulit se bellicosam in Bomuli gentem feram.

A másik római iró, a kivel foglalkoztunk, Cicero volt, a 
római szónokok legnagyobbja s a latin nyelv főmestere.

Ifjúkori beszédét olvastuk, melyet 26 éves korában tartott 
az apagyilkossággal vádolt Sextus Boseius Boseius Amerinus 
ügyében.

A Sulla-féle proscriptiók után Kómában meggyilkolták S. 
Boseius A. apját s a gyilkosság után a meggyilkoltat proscribál- 
ták s óriási birtokát potom áron * vette meg Chrysogonus, ki 
részt juttatott á zsákmányból az elhunyt két rokonának, T. 
Boseius Magnusnak és Capitonak. Chrysogonus érezte, hogy el
járása magára haragíthatja Sullát, ezért, hogy a jogos örököstől 
megszabaduljon, bevádoltatta apagyilkosságért.

Bészletesen fejtegettük és összeállítottuk az olvasás kapcsán 
a beszéd szerkezetét; az egész beszédet nagy terjedelme miatt 
nem olvashattuk el. Lefordítottuk és részletesen megbeszéltük a

* Az 1.200,000 koronát érő vagyont 400 koronáért.
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következő fejezeteket: 1 15, 18—25, 30—31, 43--44, 46, 49- 53,
összesen 33 fejezetet.

Azt hiszem, hogy Cicero beszédei közül ez hathat leginkább 
az if jakra. Maga a szónok is fiatal, pályája kezdetén áll; a vád 
szörnyű; a vádló argumentumait fényes dialecticával czáfolja. 
Több helyütt kifejezi a szónok nemes, humánus gondolkodás- 
módját s a szerénység mellett önbizalmat, erőt, bátorságot is 
mutatnak szavai. Mindez oly vonás, a mi valóban rokonszenvessé 
teheti Cicerót az ifjú olvasók előtt, a kik akkor is örömmel gon
dolhatnak reá, mikor már rég elhagyták az iskola padjait.

A beszéd kapcsán foglalkoztunk a római igazságszolgálta
tással is. Itt ez alkalommal azokat a mozzanatokat akarom ki
emelni és összefoglalni e beszédből, melyek Cicero jellemét dom
borítják ki s visszatükrözik az ő nemes gondolkodásmódját, végül 
a beszéd néhány helyét adom elő, melyeket rhetorikai szempont
ból méltattunk.

A politikai viszonyok oly természetűek voltak 80-ban Kr. e. 
Rómában, hogy nagy erkölcsi bátorságra és elszántságra volt 
szüksége a kezdő szónoknak, hogy megtámadja Sulla leghatal
masabb libertusát, Chrysogonust. De Ciceróban megvolt e kel
lék ; ennek tudatában nyilatkozhatott így: Certum est delibe- 
ratumque, qute ad causam pertinere arbitror, omnia non modo 
dicere, verum etiam libenter, audacter libereque dicere. Nulla rés 
tanta existet, indices, ut possit vim mihi maiorem adhibere me- 
tus quam tides.

Óvakodik attól, hogy Sullát megsértse vagy reá a perből 
a legcsekélyebb árny essék. E helyeken szónoki fogásokat is 
basznál, hogy szavainak több nyomatéka legyen. Sulla túlságos, 
óriási elfoglaltságát egy hosszú, anaphorákkal megrakott kör
mondattal akarja szemlélhetővé tenni hallgatói előtt.

Neque enim mirum, cum eodem tempore et ea, quae prsete- 
rita sunt, curet et ea, quse videntur instare, prseparet, cum et 
pacis constituendse rationem et belli gerendi potestatem solus 
habeat, cum omnes in unum spectent, unus omnia gubernet, cum 
tot tantisque negotiis distentus sit, ut respirare libere non possit, 
si aliquid non animadvertat, cum prsesertim tam multi occupa- 
tionem eius observent tempusque aucupentur, ut, simulatque ille 
despexerit, aliquid huiusce modi moliantur.

Másutt egy szép körmondatban (XXXXV. c.) Sulla mindenre
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Mterjedő hatalmát Jupiterével veti össze. A hízelgésben azonban 
nem megy még a túlzásba; határozottan örül a nemesség győ
zelmének, de bátran kijelenti, hogy e győzelem mit sem ér, ha 
ily gaztettek, mint a milyeneket Chrysogonus vitet véghez, bün
tetlenül maradnak.

Védettjével teljesen azonosítja magát, beleéli magát egé
szen annak a helyzetébe. Egészen az ő nevében beszél, midőn 
igy szól: Patrem meum iugulastis. Praedia mea possidetis. Azon
ban a politikára vonatkozó megjegyzéseket a maga nevében 
teszi, a mit ő szükségesnek tart kijelenteni; mert erre őt a poli
tikai állapotok fölötti fájdalom kényszeríti. Ezzel és hasonló nyi
latkozataival azonban lehetséges, hogy nem ok nélkül neheztel
hetett reá Sulla, s jónak látta Cicero, hogy tanulmányai folyta
tására Görögországba utazzék.

Cicero nemes gondolkodásmódjára vall az a nyilatkozata, 
hogy ő nem olyanokat vádol, a kiknek bevádolása által magának 
hírt szerezhetne, mint pl. Julius Caesar is; ezt ő nem tartja 
nemes eljárásnak. Is enim mihi videtur amplissimus, qui sua 
virtute in altiorem locum pervenit, non qui ascendit per alterius 
incommodum et calamitatem. Több helyütt nyomatékkai hang
súlyozza a szülők iránti szeretetet, mint az emberek fő erkölcsi 
kötelességét, mely erkölcsi törvény kiemelésére a védelem szem
pontjából is szüksége volt. Védencze érdekével egybehangzóan 
több helyütt dicsérettel emeli ki a földinívelést, a vele való fog
lalkozást nemesnek tartja, a mi a lélekre üdítőleg hat, s már 
eleve kizár minden bűnös gondolatot is. Egyszersmind dicsérettel 
halmozza el a falusi életet is a városival szemben.

Cicero beszédéből megtudjuk, hogy mit értsünk humanitás 
alatt. Az apagyilkosságról szólva, ezt mondja; magna est vis hu- 
manitatis, múltúm valet communio sanguinis . . . ;  portentum 
e s t . . .  esse aliquem humana specie et figura,. . .  ut, propter quos 
hanc suavissimam lucem aspexerit, eos indignissime luce privarit. 
A szülők iránti szeretetet, embertársaink megbecsülését s erkölcsös 
életet értett tehát humanitás alatt Cicero. Éhez ragaszkodott ő 
maga is ; s ennek ellentétét méltatlankodva Ítéli el, midőn a pros- 
criptiókról szól. Sin ea crudelitas, quae hoc tempore in republica 
versata est, vestros quoque animos, id quod fieri profecto non 
potest, duriores acerbioresque reddit, actum est, iudices: inter 
feras satius adatom degere quam in hac tanta immanitate versari.
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Beszéde befejezésében is kéri a birákat, hogy vessenek véget 
a vakmerők garázdálkodásainak s ne engedjék, hogy az állam 
erkölcsei egészen elvaduljanak a folytonos kegyetlenkedések által. 
A beszéd folyamán is rémülettel tiltakozik a proscriptiók felújí
tása ellen s a végzet kegyetlenségét látjuk abban, hogy Cicero 
maga is a proscriptio áldozata lett, melynek borzalmai ellen már 
itt, első nagy beszédében is tiltakozik a humanitás nevében.* 
Philosophiai képzettsége és általános műveltsége nem engedte, 
hogy higyjen mindabban, a mit a mythologiából tudott; ő mé
lyebb erkölcsi tanokban hitt s ez által is fenkölt érzületét tanú
sítja. Nem hitt ő a Fúriákban, hanem megmagyarázza, hogy a 
lelkiismeret mardosása a legnagyobb büntetés a bűnösökre nézve. 
Sua quemque fraus et suus terror maximé vexat, suum quemque 
scelus agitat amentiaque^ adficit, su® mai® cogitationes con- 
scientiseque animi terren t: hsec sunt impiis assidu® domestic»que 
Füri®, qu® dies noctesque parentium pcenas a consceleratissimis 
üliis repetunt.

Cicero szónoki tulajdonságait is megbeszéltük. Csodálatra 
méltó a szóbősége. A beszéd elején egy elég terjedelmes pe
riódusban majdnem minden mondatban két synonym szó vagy 
két parallel mondatrész fordul elő. Is a vobis, indices, hoc po- 
stulat, ut, quoniam in alienam pecuniam tam piaiam  atque 
praeclaram nullo iure invaserit quoniamque ei pecuni® vita Sex. 
Roscii ob store atque officere videatur, deleatis exanimo suo sus- 
picionem omnem metumque tollatis: sese hoc incolumi non 
arbitrator huius innocentis patrimonium tam amplurn et copiosum 
posse obtinere: damnato et eiecto sperat se posse, quod adeptus 
est per scelus, id per luxuriam  effundere atque consumere.

Elénk képzelőtehetségét is több helyütt csodáltuk, így pél
dául a XXVII. fejezetben egymásután 16 kérdést intéz a vádló
hoz, Eruciushoz. A kérdések ily özönével ugyancsak sarokba szo
ríthatta ellenfelét. Mondatai arányosak; a legnagyobb gonddal 
vannak kidolgozva. A XXXI. fejezetben négy rövid kérdés után, 
megfelelő négy periódus következik. Ugyanebben a fejezetben 
négy pár, anaphorákkal kapcsolt ellentét is van. Az ellentétek 
alkalmazásával mily élénkséget fejt ki az előadásban, azt ott

* O lvastuk P lu tarchosban  azokat a fejezeteket, melyekben Cicero 
m enekülése és h a lá la  oly m eghatóan van leírva.
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láttuk, hol T. Boscius Capito kétszínű eljárását jellemzi Sulla 
táborában, XXVIII.. . .  ilium acuere, hős qui simul erant missi, 
fallere; ilium iclentidem monere, ut caveret, hisce insidiose spem 
falsam ostendere; cum illő contra bos inire consilia, horum con- 
silia üli enuntiare; cum illő partém suam depacisci hisce aliqua 
beta mora semper omnes aditus ad Suüam intercludere. Cicero e 
beszédet kiváló gondossággal dolgozta ki; szerkezetét nagyon kibő
vítette, a mit szándékosan tett, mint maga is mondja. A beszédet 
hatalmas emlékezőtehetsége segítségével adhatta úgy elő, mint 
a hogyan most olvassuk. Egyes helyeken megállapíthattuk a rög
tönzéseket is. Hogy e beszéddel Cicero nagy hatást ért el el, azt 
bizonyítja az, hogy a vádlottat fölmentették s Cicero ezzel a be
széddel alapította meg nagy szónoki hírnevét.

A harmadik római auctor, a kivel foglalkoztunk, Horatius. 
Horatius ódái közül elolvastunk tizenhatot. Az I. könyv 1. ódájá
ban (Maecenas atavis ...)  a költő ajánlólevelét olvastuk, melyből a 
költészettel való foglalkozás boldogsága sugárzik ki, a mi azt a 
tudatot szerzi neki, hogy művei által halhatatlan lesz, mit a III.
30. ódájában (Exegi mommentum ...)  örömmel, bizonyos büszke
séggel vall be. Az I. 3. ódában (Sic te diva potens. . . )  Vergilius 
hajójához intézett szavaiból arra a szoros barátságra következ
tettünk, mely a két költőt összefűzte, s arra késztette Horatiust, 
hogy Quintilius Varus halála felett búsuló barátját oly szép sza
vakkal vigasztalja (Quis desideriso sit pudor. . .  I. 24.) A Ses- 
tiushoz és Torquatushoz intézett ódákban (Solvitur aeris hiems. . . ,
I. 4.) Diffugere nives. .  . III. 7.) a tavasz ébredése fölötti örömöt 
éreztük, mely azonban fölidézi költőnk lelkében a múlandóság 
gondolatát. Az I. 21. ódájában Apolló és Dianára írt hymnust 
láttunk. Delliust (Aequam m em ento.. .  II. 3.) arra buzdítja, hogy 
élvezze a jelent, úgy is itt kell hagynia majd minden gazdagságát; 
Liciniusnak pedig az aurea mediocritást, az arany középutat 
ajánlja (Bectius vives L icini. . .  II. 10.). A római ódák közül 
hármat olvastunk. Az elsőt, melyben a megelégedést dicsőíti 
(Odi profanum. . .  III. 1.), a másodikat, melyben a római ifjú
ságot harcziasságra, erényességre és vallásosságra inti (Angustam 
amice. . .  II. 2.) és a harmadikat, az Augustushoz intézettet (Ju- 
stum et tenacem . . .  II. 3.), hol Bóma nagyságát magasztalja, me
lyet oly üai által ért el, kik hazájukat rendületlenül szerették. 
Az istenek oltalmában való biztos megnyugvás hangját haUottuk
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az Aristius Fuscushoz intézett költeményben (Integer vitae . . .
I. 22.); az emberi nagyság és törpeség fölötti gondolatokat Ar- 
chytas monológjában (I. 28.). A szende Chloehez (I. 23.) intézett 
dalban szerelmét fejezi ki, az utrakészülő Galateához intézett 
költeményben (III. 27.) pedig távozó barátnőjének mond meg
ható búcsúszavakat. Végül olvastuk azt a költeményét, mely
ben korának fényűzését ostorozza s a régi egyszerűséget dicsőíti 
(II. 15.).

Több költeményében közös tárgyról szól. Sok helyütt utal 
a természet felújulására és hervadására, a minek szemlélése 
majd örömöt, majd bánatot idéz elő lelkében. Dicsőíti az egy
szerűséget, megelégedést, a régi erkölcsöket és vallásosságot. 
Élvezte a jelent, de tudott nemesen lelkesedni a dicső múltért s 
bizalommal tekintett a jövőbe.

Barátai közül különösen kettőt emeltünk k i: Msecenast és 
Yergiliust. Mindkettővel a legszorosabb, igaz barátságban volt. 
Maecenas méltán szerethette, mert ez az előkelő férfiú, Augustus 
barátja, királyi ősök sarja nem restéit barátságába fogadni egy 
libertinus fiát, egy szegény poétát. Vergilius-szal is közös eszmék 
fűzték össze őket, közös gondolatok erősítették egymás iránti 
barátságukat. Az útra készülő Vergilius hajóját Venus oltalmába 
ajánlja; a gens Julia magasztal óját a gens isteni ősanyja kegyeire 
bízza. A mint Vergilius a Georgiconban a régi, nemes foglalko
zást, a földmívelést akarja megkedveltetni a rómaiakkal, úgy 
ostorozza Horatius is a divatos fényűzést és dicséri a régi, egy
szerű életmódot és erkölcsöket.

Horatius jellemében sok szép vonást láttunk. Bár költemé
nyeivel nagy dicsőséget szerzett, nem bizakodik e l; vagyonával 
meg van elégedve, nem vágyódik kincsek és gazdagság u tá n ; 
jámborsága tudatában bízik az istenek oltalmában. Eltekintve a 
mythologiai vonatkozásoktól, néhol tapasztaltuk, hogy eltér a ke
resztyén vallás tanaitól és korunk mai felfogásától.

A Sestiushoz intézett ódában így szól: vitae summa brevis 
spem nos vetat incohare longam . . . mintha a halállal egészen 
vége volna az embernek, nem gondol a halhatatlanságra; a Tor- 
quatushoz intézett költeményben pedig fájdalmas hangon mondja, 
hogy a természetben minden megújul, csak mi emberek vagyunk 
oly szerencsétlenek, hogy ha egyszer lekerülünk az alvilágba, 
akkor csak: pulvis et umbra sumus. Pedig költőtársa Vergilius
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mily szépen írja le a másvilági boldogságot az Aeneis VI. éneké
ben s azt is leírja, hogy álltak a lelkek az alvilági folyó partján 
a jobb, boldogabb, örök haza után vágyódva: tendebantque ma
ntis rip se ulterioris amore.

Horatius az ellenség feleségének és gyermekének kívánj a csak 
az Adria viharát; Apollót pedig arra kéri, hogy a siralmas háborút, 
az éhínséget és dögvészt a római népről és Caesarról hárítsa a 
perzsákra és britannusokra. Ma nem így gondolkozik az embe
riség; megható példáját láttuk a napokban, midőn ama nagy 
katasztrófa után, mely St. Pierret érte, népek és fejedelmek rész
véte nyilatkozott meg ama «testvéries együttérzés és solidaritas 
folytán, mely az összes művelt nemzetek között fennáll.»

Ezektől eltekintve Horatius személyisége rokonszenves és 
örömmel gondolunk reá. Jóslata nagyobb mértékben teljesült, 
mint remélte. A pontifex már nem jár a Capitoliumra, a 
Vestaszűzek házának már csak romjai láthatók a fórumon, de 
Horatius híre, dicsősége felújulva nő, gyarapodik a művelt nem
zetek között.

Míg a latin írók művei az ókorba vittek vissza bennünket, 
Homerus Odysseája kapcsán azt ismertük meg, milyen volt az 
ember ezelőtt körülbelül 3000 esztendővel; hogyan gondolkozott, 
milyen erkölcsei, szokásai voltak.

Az Odyssea H. részével foglalkoztunk. Szemelvényeket 
olvastunk a XHL, XIV., XVI., XVII. és XXII. énekből; összesen 
932 verset, azonkívül cursive elolvastunk az I. énekből 305 verset.

Olvastuk azt, hogyan ébred fel végre hazája földjén Odys
seus a sok baj és szenvedés u tán ; hogyan jön eléje Pallas Athene s 
miről beszélgetnek s hogyan változtatja át az istennő öreg kol
dussá a hőst. Láttuk ezután a koldust Eumaiosnál, a hű szolgá
nál, a ki könyörületes, jó szívvel fogadja a nyomorúságos idegent. 
Pallas Athene oda vezérli Telemachust is. Együtt van már az apa, 
a fiú és a hű szolga. Majd az istennő intésére Odysseus felismer
teti magát fiával; a hőskölteménynek ezen egyik legszebb részét 
könyv nélkül is megtanultuk. Azután megbeszéli az apa fiával, 
mi módon fog boszut állni a kérőkön. Odysseust és Eumaiost 
képzeletben kisérve eljutottunk Odysseus házába. Láttuk a dőzsölő 
kérőket, a kik előbb csodálkoznak az ismeretlen kolduson, majd 
szidalmazzák és bántalmazzák. Végül láttuk a szörnyű boszu- 
állást, melyet a maga összes borzalmaival részletesen fest le a költő.
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Az istenek közül ezen részletekben különösen Pallas Athene 
szerepel. 0  védi Odysseust és Telemachust; szereti a leleményes 
Odysseust, mert jó eszű, gyors felfogású és istenfélő. 0 mindent 
megtehet, előbb ifjú alakjában jelenik meg, majd szép nőnek lát
szik, egyszer fecskévé válik, később Mentor alakját veszi magára. 
Odysseust rút koldussá változtatja, majd ismét visszaadja erejét 
és szépségét.

Odysseusban a főhősben az emberiség egy egész korszaká
nak gondolkodásmódja tükröződik vissza. Első sorban szereti ha
záját. Előbb hinni sem akarja, hogy igazán Ithaka földjén van; 
majd, midőn az istennőtől megtudja, leborul és megcsókolja ezt a 
szent földet Istenfélő és jámbor is: az isteneknek áldoza
tokkal kedveskedik s jámborságában bízik is bennük. Mikor 
Telemaclius azt kérdi, hogy ki lesz segítője a kérők ellen, két segí
tőjét nevezi meg, Zeust és Athénét, a kik bár fent trónolnak ma
gasan a fellegek között, mégis uralkodnak istenek és emberek 
fölött. Leleményességét láttuk a sok mese kikoholásából, a mit 
magáról mond s ügyességéből, melylyel a koldust ábrázolja. Bá
torsága pedig szemünk előtt nő, mikor a küszöbre ugrik és szembe
száll a 108 kérővel. Gyengeségei is vannak. Mikor azt látja, hogy 
a kérők pajzsokat s dárdákat szereztek, egészen megrémül. A kin
cseket, melyeket a phseakoktól kapott, úgy félti, mint a szeme- 
íenyét; mikor Athénével találkozik, arra kéri, hogy segítsen neki 
elrejteni a kincseket, hogy valahogyan el ne lopják tőle. Még a 
phseakokra is gyanakszik, nem vittek-e el magukkal valamit az ő 
drágaságaiból, a míg ő aludt; azért a mint felébredt, első dolga 
az volt, hogy megolvasta, megvan-e mindene, a mit ajándékba 
kapott. A gyilkosságot Odysseus nem tekinti súlyos erkölcsi bűn
nek. Azt hazudj a magáról, hogy Kréta szigetén gyilkosságot kö
vetett el s azért menekül. Mivel az ő fiát el akarták veszteni, 
mivel feleségét nőül kérték és vagyonát pusztították, meggyilkol 
116 embert.

Apa és fia között a leggyengédebb szeretet uralkodik. Tele- 
machus apjáért hosszú útra kel anyja tudta nélkül; midőn apja 
megismerteti vele magát, boldogságában hinni sem akarja a valót. 
Mikor apja megjelen mint koldus, egész kenyeret küld neki s 
annyi húst, a mennyi csak a kezébe fér; mikor pedig azt látja, 
hogy Amphinomos karddal rohan atyjára, hátulról dárdázza le a 
támadót, csakhogy megmentse atyja életét.
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Penelope a hű nő, ki tanácstalanul maradt magára. Lele
ményes mint Odysseus, üzenget a kérőknek, Ígéreteket tesz nekik, 
de azért bús szíve csak férjét várja.

Legtöbb szép vonást láttunk Eumaiosban, a hű öreg szolgá
ban, a ki urát és annak családját végtelen odaadással szereti, jobban 
mint saját szüleit, pedig ezeket is szeretné látni szülőföldjén. 
Mikor megérkezik hozzá Telemachus, meglepetésében kiejti kezé
ből a boros kanosokat, ifjú gazdája elé siet, összecsókolja, miköz
ben egy forró könny gördül végig arczán. Gyengéd szemrehányást 
tesz Telemachúsnak, hogy oly ritkán jön ő hozzá. Mély vallásos
ság hatja át az ő szivét is, bízik Zeus akaratában. Gyengéje, 
hogy szeret sokat beszélgetni; ő viszi be a bírt Penelopenek Tele
machus szerencsés megérkezéséről, de ő még az öreg L sertéshez 
is szeretne kimenni s vele elbeszélgetni. A hü öreg szolgának 
valódi mintaképe Eumaios; körülbelül olyan a viszony közte és 
Telemachus között, mint Bencze és Toldi Miklós közt.

Több helyütt gyönyörködtünk Homerus művészi leírásaiban. 
Mikor Athene megmutatja Ithakát Odysseusnak, keze intésére 
oszlik a köd s a mint megnevezi az egyes helyeket, egészen elénk 
tárul Ithaka képe. Odysseus házát egészen magunk elé képzeltük 
s az egyes adatokkal egybevetve le is rajzoltuk.

Az olvasott részben két szép hasonlatot találunk. A XYI-dik 
énekben van az egyik: «mint a mily örömmel fogadja az apa 
egyetlen, kedves fiát, a ki messze földről a tizedik évben érkezik 
meg, a kiért sokat bánkódott: úg3? ölelte át az isteni Telemachust 
a derék kanász és úgy csókolta össze, mintha a halálból mene
kült volna meg». A másik hasonlat szintén abban az énekben 
van. Midőn Telemachus febsmeri atyját, mindketten könnyekre 
fakadnak és: «sírtak keservesen, keservesebben mint a madarak, 
melyeknek fiókjait kiszedték fészkükből a földmívesek, mielőtt 
szárnyra kaphattak volna».

Sok erkölcsi tanúságot vonhattunk le az Odysseából. Lát
tuk, a tiszteletreméltó, hű feleség jutalm át; a szeretetet, melyben 
a bű, öreg szolga részesül; az apa iránti tiszteletet és szeretetet. 
Az egész Odysseából könyv nélkül megtanultunk 50 sornyi sen- 
tentiát, melyek ama régi kor erkölcsi, vallási nézeteit tartalmaz
zák ; melyek a családi és társadalmi életre vonatkoznak vág}' törté
nelmi vonatkozásnak, mint pl. Melanchton kedvencz sora: rrávrí? 
ói Dewv yazéoua a'/Öoojroi — minden ember rászorul az istenekre.



A másik görög író Herodotus volt. Szemelvényeket olvas
tunk a marathoni-, thermopylaei- és salamisi csatára vonatkozó 
könyveiből és Cheops-pyramisáról; összesen 44 fejezetet. Az ol
vasott eseményeket a tanulók már a történelemből is ismerték; 
Herodotus azonban élénken varázsolja szemeink elé a történte
ket. Hisz a helyeket melyekről szól, maga is bejárta s az esemé
nyektől körülbelül csak 50 évnyi időköz választotta el.

Említettük, hogy hitelességét kétségbe vonják, a miben le
het némi alapja a kifogásoknak. Xerxes egész hadseregét öt mil
lióra teszi; Beloch szerint ez oly óriási sereg, hogy feltéve, hogy 
egy úton vonultak, akkor, midőn az előcsapat Thermopylsehez 
ért, az utócsapatnak Sardes kapuja előtt kellett lennie. Itt lehet
séges, hogy Herodotus túlozott. Azt azonban láttuk, hogy sem az 
athénieket, sem a spártaiakat nem dicséri túlságosan; mindkét 
város harczosait csak ennyire dicséri: suáyovzo azloiq lőjön. Bo- 
konszenve azonban a mint az olvasottakból láttuk, mégis inkább 
Athén felé hajlik.

Megismertük művéből az óriási hadsereg korlátlan urát, a 
babonás, kegyetlen Xerxest; az uralomra vágyó Hippiast, a ki 
unszolja Dáriust a hadjáratra, hogy ismét ő lehessen Athén ty- 
rannusa; a nagyravágyó Mardoniust, a kinek a fákban dús Európa 
jobban tetszett, mint Persia pusztaságai. Megismertette velünk 
az ügyes hadvezért Miltiadest, a hős Leonidast, kit iustus et te- 
nax propositi vir-nek rajzol, midőn ezt mondja róla: ««uzep dk 
xae 2napzer/zéwv zoeae r.apeouoe oux é'ysev snnptnéwc, éxleizeev zrjV 
tá$ev, es zr)v rjldov tpulázovzes ápyrjv» — a többi szövetségest 
haza küldte a thermopylsei szorosból — de magának és a többi 
ott levő spártainak nem tartotta megengedhetőnek, hogy elhagy
ják azt a helyet, melynek védelmére egyszer már odajöttek. Az 
ideális polgárokat rajzolja a leleményes Themistoklesben (Odys
seus) és az igazságos Aristidesben (Achilles); utóbbinak a salamisi 
csata előestéjén mondott szavaiban örök időkre szóló tanulságot 
jegyzett fel Herodotus, midőn feledést borítva előbbi politikai 
versengésükre, politikai ellenfelét, Themistoclest így szólítja 
meg Aristides: Haéag azaaeá^scv ypeaőv éazc é'v zs zip allep xaepep 
xae öv} xae év zepős rrspe zou óxózspos írjpécov Tzléeu (jya.de/. zYjV nazpeda 
épyáaezae» — nekünk versengenünk kellett ezelőtt is, de most 
is kell, és pedig abban, hogy melyikünk tud a hazának több jót 
tenni.
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Az olvasott részeken végig láttuk Herodotusnak azt a po
gány felfogását, hogy az istenség felemeli, nagygyá teszi az em
bert, megizlelteti vele az élet örömeit s ha túl sok jót adott neki 
tönkre teszi, mert megirigyli — 6 ős ded? yXitxbv ysúaaq zbv alwva 
<pőovspo<s év aúzcv eupiaxezou éwv. A perzsák hatalmának növeke
dését és bukását látja ő Xerxes hadjáratában; ezzel szemben ki
emeli a görögök erkölcsi bátorságát, a kik bízva keltek hazájuk 
védelmére, mert tudták, hogy a ki rájuk támad, nem isten, hanem 
csak ember és nincs az az ember, a kit születésétől fogva baj 
nem ért volna, sőt a legnagyobbakat érik a legnagyobb bajok.*

Megismertük közelebbről a két ellenfelet. A görögök gyűlö
lik a szolgaságot, féltékenyen őrzik függetlenségüket; értenek a 
harczhoz, fegyvereikkel ügyesen bánnak, örömest halnak meg 
hazájukért. De gyengéjük az önzés; mindegyik a maga városát 
szeretné csak védeni; vitatkoznak, czivakodnak, miben annyira 
mennek, hogy akadnak közöttük olyanok is, a kik fir]őí£ouot —  

méd érzelműek.
A perzsák nem ismerik a függetlenséget; az óriási sereget 

egy ember személye vezeti; a harczosokat korbácscsal hajtják 
akkor is, mikor a Hellespontus hidjain kelnek át, és akkor is, 
mikor támadásra viszik őket Leonidas ellen. A perzsa vezérek 
gondolkodásmódjára czéloz Herodotus, mikor a thermopyhei csa
tánál elbeszéli, hogy miként taposták agyon egymást a perzsák, 
hogyan hullottak s vesztek a tengerbe s a tisztek mégis csak előre 
hajtották a katonákat, mert: iv dk Xóyog, ouőshzou anolhtjidvou —  

az elesettel semmit sem törődtek. Salamisnál is terv nélkül har- 
czolnak; erejük a tömeg, taktikájuk a bekerítés.

E két nép nagy csatáit úgy néztük, mint az önfeláldozó 
hazaszeretet példáit, melylyel a görög nép örök időkre szóló er
kölcsi tőkét, nemes önbizalmat és dicsőséget szerzett magának, 
és példát mutatott arra, hogy hazaszerető kis nép meg tudja vé
deni hazáját bármely hatalmas ellenséggel szemben is.

Áttérek röviden a módszerre, melylyel a classikusokkal fog
lalkoztunk. Mind a latin, mind a görög írók olvasásánál a fordí-

* H o ra tiu s  is így  szó l:
Seepius ventis ag ita tu r ingens 
P inus, et celsse graviore casu 
D ecidunt tu rres feriuntque surumos 
F u lg u ra  montes.

Értesítő Í901—Í902. évről.
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tás közös iskolai munka volt. A fordítás sok helyütt több időt 
igényelt; a görög vagy latin szövegnek szószerint való fordításá
nál láttuk a nagy eltéréseket, melyek a görög, latin és a magyar 
nyelv között vannak. Bizonyos szavak fordításánál mintegy mérle
geltük, megválasztottuk a megfelelő szót; sokszor kellett meg
állapítanunk a synonym ok között levő értelmi különbséget. így 
láttuk, hogy a szavak és fogalmak jelentése gyakran nem fedik 
egymást; a képes kifejezésekben is nagy eltérések mutatkoznak. 
Tapasztaltuk, hogy bizonyos szónak az égjük nyelvben többféle 
értelme van, mint a másikban. Azt is láttuk, hogy idők folyamán 
a mondatszerkesztés mennyire változott. Homerusnál, Herodotus- 
nál, Cicerónál előforduló sok vonatkozó névmást magyarban mu
tató névmással fejeztünk ki. Láttuk, hogy Homerus mennyire 
szereti a parataxist; mondatai szerkesztése kezdetlegesnek mond
ható Cicero körmondatai mellett.

Hogy néhány példát említsek, az Odyssea XXII. 147. sorá
ban ezt olvastuk:

xa\ zoz OikxTrrrjoq Xjzo yoő-jazu. xai wíXoo X/TOp

szószerint ezt jelenti: és ekkor Odysseusnak térdei és kedves 
szive megoldattak; — szóval Odysseus nagyon megijedt. Mi 3000 
év múlva ezt a gondolatot más képes kifejezéssel teszszük szem- 
lélhetővó; így mondanék: Odysseust elhagyta bátorsága és meg
döbbent; vagy, ha a yoú'mza-1 némileg meg akarjuk tartani: inába 
szállt a bátorsága vagy: megroskadtak térdei.

Herodotusnál ezt olvastuk:
5ApiaTslSyjs dl 6 Auaifiá/ou avrjp ’Ad-yvaioq, too xal óXíyaj ti 

rzpozepov toŐtcov éizepv^ud̂ rjo cog avdpog apiazou. . . .; itt a too-t 
magyarra vonatkozó névmással fordítottuk, bár itt az articulus 
mutató névmás is lehet s ha ezzel fordítjuk, akkor fordításunkban 
is parataxis lesz.

Láttuk, hogy a parataxis hogyan fejlődött hypotaxissá. 
A mondatok szerkezetét többször különféleképen kellett változtatni, 
hogy magyarra lefordíthassuk.

Cicero beszédében e mondatot: patrem esse oblivisceretur, 
így fordítottuk: megfeledkezett apa voltáról. Cicero így mondja: 
megfeledkezett (arról), hogy apa. A magyar kifejezésnek: apa 
volta, a latinban acc. c. iní. felel meg; a maiores nostros plus 
potuisse-t őseink kiválóságá-val fordítottuk. A kijegyzett frázisok-
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ban mindezen eltéréseket s a nyelv szellemét és a nép gondol
kodásmódját jellemző eltérő felfogást kiemeltük s a különböző 
fordulatokban az emberi szellem gazdagságát méltattuk.

Attikai görög mondattanunkban azt tanultuk, hogy: izpiv 
állítmánya csak tagadó főmondat után áll indicativusban, állító 
főmondat után állítmánya mindig infinitivusban van és mégis 
Homerusnál ezt olvastuk. Od. XXII. 63.:

outié y.su toq ize /sepaq ép.uq ),rj~at/n tpóvoio 
np'cv Tiaoav ívurjozfjpaq özzepßaalrjv oTzozloai.

A különbséget a nyelv fejlődése okozza; Homeros és az 
attikai nyelv virágzása között körülbelül 500 évnyi korkülönbség 
van. Olvassuk el csak egy magyar írónk néhány sorát, a ki csak 
100 évvel előttünk írt, lépten-nyomon látni fogunk kisebb-nagyobb 
eltéréseket.

E nyelvi tüneményekből azt láttuk, hogy a nyelvek folyto
nos változásban, fejlődésben vannak, de velük együtt fejlődik az 
emberi szellem és gondolkodásmód is.

Mint már előbb említettem, a fordítás közös munka volt; 
tanítványaim görög szóismeretüket szótár segítségével szerezték, 
előre kikeresve otthon a szavakat. Kikerestek Homerusból körül
belül 800, Herodotusból körülbelül 290 szót. Latin szókincsüknek 
alapját a négy alsó osztályban szerezték meg; három éven át e szó
kincsnek tudatban tartására és gyarapítására törekedtem.* Ezért 
használtak segédkönyvül Simonyi Zsigmond Latin Szókönyvét. Az 
etymologikus csoportok megkönnyítik a szavaknak tudatban tar
tását kikérdezésük jó alkalmul kínálkozott egy-egy latin szálló 
ige vagy közmondás megjegyzésére és annak megfontolására, 
mily tömérdek sok gör-ög és latin szót használunk még mi is, vala
mint a többi nemzetek is. Ehhez járult még a frázis gyűjtés. 
Ciceróból 102, Liviusból 167 frázist jegyeztünk ki. E kifejezéseket 
a tanulók megtanulták s dolgozatírásnál (ha a dolgozat tárgya az 
olvasott szövegből volt összeállítva) a tollba mondott magyar- 
mondatokat dictálás mellett azonnal latinra fordították a könyv- 
nélkül megtanult frázisok segítségével. Utolsó iskolai dolgozatul 
Cornelius Nepos Themistocles életrajzából fordítottak le egy feje
zetet latin olvasás után azonnal magyarra. Foglalkoztunk ezen-

*  Cicerónál körülbelül 40 uj szó fordult elő, L iv iusnál 30, H ora- 
tiu snál 70.

2*
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kívül az illető írók életrajzaival, homerusi régiségekkel; a latin 
íróknál a régiségtan tavaly végzett részére vonatkozó sok adattal 
találkoztunk; külön foglalkoztunk a római igazságszolgáltatással. 
Több görög művet mutattunk be képen, valamint az új kor nagymes
tereinek a elassikus korral összefüggő néhány remekművét.*

Ezek voltak azok a gondolatok nagyjából, melyekkel ez év 
folyamán foglalkoztunk.

Tavaly Yergilis Aeneisének VI. énekéből megtanultuk ama 
nevezetes sorokat, melyekben a költő Eóma hivatását tűzi k i :

Excudent alii spirantia mollius sera,
Credo equidem — vivos ducent de marmore vultus,
Orabunt eausas melius ccelique meatus 
Describent radio et surgentia sidera dieent :
Tu regere imperio populos Eomane memento.
Hse tibi erunt artes: pacique imponere mores 
Parcere subiectis et debellare superbos.

Idei olvasmányaink is igazolják Vergilius szavait. Horatius 
is Eóma világuralmát magasztalja. Liviusnál azt láttuk, hogy 
mily hosszas elkeseredett harcz után és polgárainak önfeláldozó 
hazaszeretete által jutott e hatalomra Eóma. Az ő nyelve a had
vezérek (Caesar) és jogászok (Cicero) nyelve lett, melylyel meg
hódították és kormányozták az egész orbis terrarumot. Az ő nyel
vükből, intézményeikből, szokásaikból sok maradt meg a mi a 
mai műveltség alapját teszi.

A görög nép is szabadságszerető volt, de fő jellemző saját
sága volt a tudományokhoz és művészetekhez való vonzódás, ra
gaszkodás. Az ő szellemük él a mai művelt nemzetekben is.

E két nép az emberiség örök tanító mestere; sok szép pél
dát mutattak a jóra és nemesre és nem tagadhatjuk, hogy a mi 
nemzetünk is sokat tanult tőlük. Leonidas elszántsága ujult 
fel Zrínyiben, a szigetvári hősben; Horatius lantjának zenéje 
viszhangzik Berzsenyi ódáiban; Homerus költészetének nagy 
hatása volt Arany eposaira, Vergiliusének Zrínyi hősköltemé- 
nyére; és ha azt mondhatjuk, hogy Demosthenes SstvÓTTjc-e,

* H árom  tanu ló  P re lle r Odyssea képeiről rajzolt m ásolatokat s 
ezeket függesztettük k i tanterm ünkben.
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félelmetes szónoki hatalma Ciceróban ujult fel, a respublica ne
mes védelmezőjében, bátran melléjük állíthatjuk Kossuthot is.* 

Történetünkből még számos példát hozhatnánk fel úgy iro
dalmunkból is a classikusok hatásának megvilágítására. Az év 
munkájára örömmel gondolunk vissza. Adja Isten, hogy nemes 
gyümölcsöket teremjen.

Dr. Hittrich Ödön.

*  Mind a három  férfiúra ráillenek V ergilius s z a v a i: Nos pátriám  
fugimus.



II .

ÉVI JELENTÉS.

Az 1901 1902-iki iskolai esztendő történetére vonatkozó
főbb adatokat a következőkben foglaljuk össze.

A tanári testületben az a változás történt, hogy dr. Schnee- 
berger Nándor, az iskolai év kezdete óta a magyar és a német nyelv 
rendes tanára, október 18-án lemondott és eltávozott. Helyét ideig
lenesen di-. Offenbeck Frigyes tanárjelölttel töltöttük be, ki mint 
óraadó, az iskolai óv végéig működött. A j elen év tavaszán nyilvá
nos pályázatot hirdettünk egy latin-magyar, egy rnagyar-német 
és egy görög-latin tanszékre; az elsőre a fentartó egyház választ
mánya Kovács Jánost, két év óta helyettes tanárt, ajánlja a köz
gyűlésnek rendes tanárrá való megválasztásra, a másodikra 
dr. Müller Józsefet hivta meg helyettes minőségben ; a harmadik 
tanszék betöltése függőben maradt.

Hosszabb helyettesítés, illetőleg pótlás az iskolai év folya
mán két ízben vált szükségessé. Dr. Tolnai Vilmos társunk a csa
ládjában előfordult ragályos betegség miatt hatóságilag kitilta- 
tott az iskolából; óráit január 20-ától február 20-áig Góbi Imre, 
Kovács János, Offenbeck Frigyes, dr. Szigethy Lajos, Ulbrich Sán
dor, Wéber Rudolf tartották meg. Bereczky Sándor vallástanár 
óráit, kinek hasonló okból kellett egy időre távol maradnia az isko
lától, február 17-étől márczius 7-éig a magyar és a német egyház 
segédlelkészei látták el.

A tanári fizetések dolgában hálás elismeréssel emeljük ki 
a fentartó egyházi hatóság ama határozatát, hogy addig is, míg 
elérkeznék az ideje a fizetési szabályzat gyökeres reformjának, 
személyes pótlékkal kíván könnyíteni gimnáziuma tanárainak 
anyagi helyzetén, oly formán, hogy 5 évenként lépteti őket elő a 
magasabb fizetési fokozatokba. A mennyiben az illető fokozatban



üres hely nem volna, addig, míg megürül, a javadalmazás külön- 
bözetét személyes pótlék alakjában adja meg.

A mitől iskolánk életének új, erőteljes fellendülését várjuk, 
az új gimnáziumi épület építésének ügye is, bár lassan, halad'a 
megvalósulás felé. A mi eddig ebben az ügyben történt, feljogosít 
arra a reményre, hogy az építést a jövő tavaszszal megkezdhetjük.

A fegyelmi és tanulmányi állapot panaszra nem nyújt okot. 
Tanítványaink szorgalma, a tanulásban való buzgósága általában 
véve megüti azt a mértéket, melyhez évek óta szokva vagyunk s 
melyet megnyugtatónak mondhatunk; az érettségi vizsgálat ered
ménye, mint az alábbi kimutatás tanúsítja, bízvást örvendetesnek 
mondható. Súlyosabb kihágás vagy vétség nem fordult elő ; csu
pán nehány esetben kellett a csendes eltanácsolás rendszabályához 
folyamodnunk.

A tanulók vallás-erkölcsi és hazafias nevelése ebben az év
ben is gondjaink fő tárgyát képezte. A más felekezethez tartozók 
vallási oktatásáról az illető felekezetek elöljáróságai gondoskod
tak ; mi a protestáns tanulóifjúsággal a lefolyt évben is megtar
tottuk a havonkénti ifjúsági istentiszteletet, mely alkalmakkor a 
lelkészi teendőket Bereczky Sándor vallástanár végezte, az éneket 
barmoniumon Kéler Benő VI. oszt. tanuló vezette. Május 3.-án az 
Úr asztalához járultunk; a megfelelő korban levő tanítványaink 
nagy számmal vettek részt a konfirmácziói oktatásban. A refor- 
máczió ünnepét a szokott időben és a szokott módon énekkel, sza
valatokkal és alkalmi beszéddel ültük meg.

Megtartottuk a többi szokásos, hazafias vonatkozású ünne
peket is (márczius 15-ike, stb.); gondunk volt az ifjúsági kirándu
lásokra is, miután az a meggyőződésünk, hogy a hazai föld törté
nelmi emlékeknél vagy természeti szépségeknél fogva nevezetes 
pontjainak meglátogatása és megismerése nemcsak szórakoztatja 
és felüdíti a fiatal lelket, hanem a hazai föld iránt való vonzalmat 
és szeretetet is éleszti benne.

A kirándulásokról a következőkben számolunk be.
Balatoni kiránduld*. 1901. okt, 4.—5.-éig, az V., VI. és VII. 

osztály 33 tanulója Mikola Sándor és Bátz László tanárok veze
tése mellett kirándulást tett a Balatonra. Hajón körülutazták az 
egész Balatont, megnézték Boglárt, Badacsonyt, Balaton-Füredet, 
Tihanyt és Siófokot. Költség fejenként 25 korona. A bevételből 
megmaradt 41 korona 20 fillért a kirándulási alapnak adták.
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Kirándulás Felső-Magyarországba. 1902. május hó 17.-étől 
május hó 21.-óig nagyobb kirándulást rendeztünk Felső-Magyar- 
országba. A kiránduláson Mikola Sándor és Eátz László tanárok 
vezetése mellett résztvett 33 tanuló az V., VI. és VII. osztályból 
és 5 tanár. A kirándulók megnézték Kassát és a szádellői völgyet ; 
átmentek az aggteleki barlangon, megtekintették a dobsinai jég
barlangot, továbbá Eozsnyót és Kraszna-Horkát. E szép és tanul
ságos kirándulás felejthetetlen lesz mindnyájuknak. Bámulták a 
kassai dóm szépségét, a szádellői völgy égbenyuló szikláit, a Ba- 
radla csodás cseppkőképződményeit és hatalmas méreteit, a jég
barlang tündöklő kristályait és óriás jégtömegét.

Ide iktatjuk a kirándulás részletes útitervét, hogy- mások 
is kedvet kapjanak hazánk e festői vidékének megtekintésére : 
Május 17-én (szombat) d. u. 2 óra 35 perczkor: indulás gyorsvonat
tal a m. kir. államvasutak keleti pályaudvaráról. Esti 8 óra 26 
perez: megérkezés Kassán (Schalkház-szálló). Május 18. A város 
megtekintése. Délután 1 ó. 23 p. indulás Tornára. 3 ó. 51 p. meg
érkezés Tornán (König Menyhért vendéglője). Kirándulás a szá- 
dellói völgybe. Május 19-én reggel 4 ó. 06 p. indulás Tornáról. 
5 ó. 13 p. megérkezés Színre. Kirándulás kocsin az aggteleki 
barlang új bejáratához. A barlang megtekintése. Ebéd a régi be
járatnál. Ebéd után kocsin Pelsüczre. Este 6 ó. 53 p. indulás Dob- 
sinára. 9 óra 10 p. megérkezés Dobsinán (Eejér E. vendéglője). 
Május 20. Kirándulás kocsin a jégbarlanghoz. A sztraczenai völgy 
és a, jégbarlang megtekintése. Május 21. Eeggel 6 ó. 18 p. indulás 
Rozsnyóra. 8 ó. 27 p. megérkezés Rozsnyón. Kirándulás kocsin 
Kraszna-Horkára. Ebéd Rozsnyón. Délután 1 ó. 42 p. indulás 
Rozsnyóról. Este 9 óra 15 perczkor megérkezés Budapesten a ke
leti pályaudvaron.

Kötelességünknek tartjuk, e helyen is őszinte köszönetét 
mondani ama lelkes férfiaknak, kik társaságunkat Kassán, Aggte
leken, Dobsinán és Eozsnyón fogadták és kalauzolták. Köszönettel 
tartozunk továbbá Szigmeth Károly államvasúti főfelügyelő úrnak 
is, kinek tanácsait és útbaigazításait követtük programmunk elké
szítésénél. - A kiránduláson résztvevők fejenként 50 K-t fizettek. 
Az összes bevételből megmaradt 136 K 1 f.-t a kirándulási alapra 
adtuk, mely a fentebb kimutatott 41 K 20 f.-rel együtt jelenleg 
739 K 91 f.-t tesz ki.

Kisebb kirándulások. Kovács János a III. osztályt kivezette



a  Zugligetbe, Maurer .János tornatanár az Y. osztályt kivitte 
Mária-Bemetére, a VI. és YII. osztályt a Pilisre, Mikola Sándor 
kirándult a Ü/A) és II/B) osztálylyal a Jánoshegyre, Ulbrich Sán
dor ötizben a főváros környékének szebb pontjaira vezette tanít
ványait.

Az ifjúság egészségi állapotáról alább külön iskolaorvosi 
jelentés olvasható. Őszinte mély sajnálattal és részvéttel jegyezzük 
fel, hogy az elmúlt iskolai évben négy derék tanítványunkat ragadta 
«1 a kérlelhetetlen halál: Dirner Lajost, a YI. osztály bejegyzett 
tanulóját, még az iskolai óv megkezdése előtt; Rodowitz Willibald 
YIII-ik, Tutzentaller Sándor V-ik és Supp László Il/a) osztálybeli 
tanulót az iskolai év folyamán. Haláluk nemcsak a szülőkre nézve 
nagy csapás, iskolánk is őszintén gyászolja elvesztésüket.

Az ifjúsági egyesületi élet buzgó tevékenységről tesz tanú
bizonyságot. A részletekre nézve az Egyesületek rovatában foglal
takra utaljuk a szíves olvasót.

Az iskola hivatalos meglátogatására a vallás- és közoktatás- 
ügyi minister úr ő nagyméltósága ez évben is dr. Erődi Béla tan
kerületi kir. főigazgató urat küldötte ki. A főigazgató úr április 
7—11. napjain végezte hivatalos látogatását, s tapasztalait az 
április 12-én tartott értekezleten terjesztette elő, melyen a tanári 
testületen kívül dr. Mágócsy Dietz Sándor első iskolai felügyelő úr 
is részt vett. A főigazgató úr észrevételei mindig érdekesek és 
tanulságosak; mindnyájunk leikéből beszélt most, midőn sürgős, 
és fő-fő fontosságú követelménynek mondotta, hogy gymnásiu- 
munk mielőbb megfelelő új épületben helyeztessék el.

A vizsgálatok a következő rendben folytak le. A YIII. osztály 
osztályvizsgálatai május hó 7— 17, az Írásbeli érettségi vizsgálatok 
május 22., 23., 24., 26., 27. napjain tartattak. Ez utóbbiakra 
főtisztelendő püspök úr a következő feladatokat tűzte k i :

I. A magyar nyelvből: 1. A népiesség fellépése és szerep
lése irodalmunkban. 2. Miért nem tűnt el a magyar nemzet is, mint 
a  népvándorlás többi népe ? 3. Milyen hatással van a tragikum 
erkölcsi érzületünkre ?

II. Latin nyelvből: Latinból magyarra Tacitus, Annalium lib.
III. 40. 41. 42.; magyarból latinra : Augustus alkotmánya.

III. Görög nyelvből: Homérosz Iliász HL ének 225—259.
sorig.



IV. Német nyelvből: A nemzet önállóságáról. (Bajza: «Nem
zetiség és nyelv» czímű értekezéséből.)

V. A  mennyiségtanból:
. 1. Algebra: Ábrázoljuk a következő függvényeket: 

y =  2íc2—IOíc+12  
y ' =  —.x’a-f-5x—4 ;

.r-nek mely értékeinél positiv, illetőleg negatív e két függvény; 
tc-nek, mely értékeinél positiv, illetőleg negativ, illetőleg 0 e két 
függvény szorzata y X y '  ?

2. Geometria: Egy henger összes felszíne 168 n cm2, ma
gassága 8 cm. Mekkora a henger köbtartalma? Mekkora a hen
gerbe írható legnagyobb szabályos, tízoldalú hasáb felszíne és köb
tartalma ?

A szóbeli érettségi vizsgálat junius 9., 10., 11,,12. napjain tar
tatott, mely alkalommal az elnöki tisztet nagytiszt. Scholtz Gusztáv 
budai ev. leik. úr töltötte be, a közoktatási kormányt pedig méltó- 
ságos dr. Gömöry Oszkár miniszteri tanácsos úr képviselte. Az 
I—VII. osztályok vizsgálatai junius 16—20-án folytak le. (Az 
érettségi vizsgálat eredményét alább mutatjuk ki.)

Örömmel adunk számot azon jelentékeny adományokról és 
alapítványokról, mely elv az iskola javára az 1901 -1902. évben be
folytak, tanúbizonyságairól azon élénk érdeklődésnek, melylyel 
egyesek és hatóságok a nevelés és oktatás ügyét kisérik, sikerét 
előmozdítani iparkodnak. Könyveket ajándékozott Schmidt Stefá
nia úrhölgy, dr. Mágócsy Dietz Sándor első iskolai felügyelő úr, 
Barcsa János hajdúnánási tanár úr, a nagymélt, vallás- és közok
tatásügyi ministerium, a székes főváros tanácsa, dr. Beinitz Jakab 
ügyvéd úr (lásd alább a Könyvtár rovatát). Ösztöndíj és pályadíj 
gyanánt leendő kiosztásra adományozott: a Tabitha jótékony nő
egylet 1—1 aranyat, Árpásy Imre nyitrai földbirtokos úr, dr. Bi
hari Mór fővárosi ügyvéd úr útján 15 darab 20 koronás aranyat 
jó erkölcsű és magaviseletéi tanulók számára, az iskolának egy, 
magát megnevezni nem akaró, barátja 1 aranyat, egy buzgó egy
háztag 1 aranyat. Lukács Józsefné úrnő szintén 1 aranyat egy-egy 
szorgalmas tanuló jutalmazására, a segélyző egyesület 150 koro
nát szegény sorsú tanulók számára; dr. B. J. főv. ügyvéd úr 180 
koronát gyűjtött jutalomkönyvekre. Azon kívül a Tabitha nőegylet 
16 tanulót látott el téli ruhával, dr. Zsigmondy Jenő úr egy Be- 
mington-féle Írógépet ajándékozott az igazgatói irodának, Feszty

26
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Árpád festőművész úr szegény tanulók részére 100 drb ingyen je 
gyet küldött Krisztus temetése czímű festményének megtekintésére.

Az ifjúsági segélyző egyesületnek adományozott: a Pesti Ha
zai E lső Takarékpénztár 200 koronát, a Magyar Orsz. Központi 
Tak. pénztár 50 koronát, az Egyesült Budap. főv. Takarékpénz
tár 100 koronát, a főgymnasiumi Dal- és Zeneegyesülét 75 koro
nát, az 1874. évben érettségit tettek adománya 55'60 K, az 1882. 
évben érettségit tett ifjak alapítványa tanáruk, boldogult dr. Fröh
lich Eóbert, emlékére 100 K, Eátz László tanár úr adománya a 
Mathematikai Lapok előfizetési díjából 48 K.

Ösztöndíjat alapítottak : Tuczentaller Aurél ügyvéd úr korán 
elhúnyt jeles fiának, Sándornak, emlékezetére, özv. Weisz Zsig- 
mondné úrnő Arthur fiának, iskolánk volt kiváló tanulójának em
lékére ; az 1874. évi maturánsok és dr. Králik Lajos úr, a főgym- 
nasiumnak éveken át felügyelője, majd egyházunk közfelügyelője. 
Az alapító levelek itt következnek :

I. Alapító-levél.

Alulírott Tuczentaller Aurél, az én derék j ó Sándor fiam, a 
budapesti ág. h. ev. főgymnasium ötödik osztályának tanulója em
lékére, kit az isteni gondviselés rejtélyes végzése 1901. évi kará
csony estéjén elszólított az élők sorából, megemlékezve arról a 
tiszteletről és szeretetről, a melyet boldogult fiam tanárai iránt 
mindenkor érzett és tanúsított és arról az örömről, melyet mindig 
jeles iskolai bizonyítványai által nekünk, szüleinek szerzett, ezen
nel a budapesti ág. hitv. ev. főgymnasium részére fiam nevét meg
örökítő ösztöndíj-alapítványt teszek.

Ez ösztöndíj-alapítvány áll egy darab 1000, azaz Ezer ko
rona névértékű 4°/o-os magyar koronajáradék . kölcsön kötvényből.

Ezen általam tett alapítvány a fenti főgymnasiumot fentartó 
egyházközség által, mint örök időre szóló alapítvány «Tuczentaller 
Sándor-féle alapítvány» név alatt kezelendő s ennek mindenkori 
egész évi kamatjai minden tanév végével, a záró-ünnepélyen, egy 
a tanári kar által kiválasztandó szegénysorsú, jó maga viseletű ta
nulónak segélyezésére lesznek jutalomdíjként fordítandók.

A folyó tanévben az ötödik, a következő években a hatodik, 
hetedik és nyolczadik osztálynak fentebbi minősítvényű olyan ta
nulója kapja ezen jutalomdíjat, a ki megboldogult fiamnak az Y.



osztályban tanulótársa volt, azután pedig szálljon vissza ezen juta- 
lomdíj az ötödik osztályra és maradjon ott mindig.

Budapesten, 1902. évi márczius hó 2-án.

II. Alapító-levél.
Alulirott Weisz Zsigmondné szül. Wolf Berta, az én derék, 

szorgalmas Arthur fiam, a budapesti ág hitv. evang. főgymnasium 
tanulója emlékére, ki az isteni gondviselés kifürkészhetetlen aka
rata folytán nagy szívbeli fájdalmamra oly korán, serdülő ifjú ko
rában elhunyt, ezennel a budapesti ág. hitv. ev. főgymnasium ré
szére egy a megboldogult fiam nevét megörökítő ösztöndíj-alapít
ványt teszek.

Ezen általam tett ösztöndíj-alapítványi tőke 1000, szóval 
egyezer koronából áll.

Ez ösztöndíj-alapítvány mindenkor a budapesti ág. hitv. 
evang. főgymnasiumot fentartó egyházgyülekezet által, mint örök 
időre tett alapítvány «Weisz Arthur-féle alapítvány» név alatt ke
zelendő és ennek mindenkori egész évi kamatai minden tanév vé
gével az érettségi vizsga eredményének kihirdetése alkalmával két 
egyenlő részben, lehetőleg egy-egy húsz koronás aranyban az érett
ségi vizsgánál működő tanárok és az iskola mindenkori igazgatója 
által valláskülönbség nélkül kiválasztandó oly két jómagaviseletű 
tanulónak osztandó ki, kiknek egyike a mathematikában, másika 
a physikában tanúsított kiváló előmenetelt és szorgalmat.

Kelt Budapesten, 1902. április hó 21-ón.

III. Alapítványi okirat.
A budapesti ág. evang. gymnasiumban 1874. év junius ha

vában érettségi vizsgálatot tett tanulók :
Baumann Miksa 
Bókay Árpád 
Csengery Lóránt 
Dirner Gusztáv 
Eisler Béla 
Egyedy Arthur 
Hajduska Emil 
Hajós Zsigmond 
Hellebrandt Árpád

Hernády Mór 
Hermann Lajos 
Kelemen Gyula 
Krick Aladár 
Prónay Gábor báró 
Bácz Béla 
Biedl Frigyes 
Zuckerkandl Bobért

hálájuk kifejezéséül azon intézet iránt, a melyben kiképeztettek és 
baráti kapcsolatuk jeléül, ezennel



2000, azaz kettő ezer korona értékű, kisbirtokosok országos 
földhitelintézete 4Va °/o-os záloglevélt tesznek le azzal a rendelte
téssel, hogy ez mint alapítványuk kezeltessék a következő czím és 
feltételek mellett:

1. Az alapítvány elnevezése : «az 1874. évi maturánsok ösz
töndíj alapítványa.»

2. Az alapítvány évi jövedelme adassék ki óvenkint a záró
ünnepély napján oly a gymnasium felső négy osztályának vala
melyikébe járó tanulónak, a kinek:

a) általános osztályzata «jeles» vagy legalább «jó» és
b) a kinek iskoláztatása szülei vagy hozzátartozói anyagi 

erejét meghaladja. Ennek a megítélését az alapítók a tanári kar 
méltányos megbirálására bízzák.

3. Az alapítók súlyt helyeznek arra, hogy az alapítvány jö
vedelme tekintet nélkül vallásfelekezetre osztassák ki.

4. Az alapítvány évi jövedelmét ugyanaz a gymn. tanuló, ha 
a jelen okmány követelményeinek megfelel, több éven át is 
élvezheti.

5. A mennyiben az alapítvány évi jövedelme valamely esz
tendőben ösztöndíj fejében ki nem osztatnék, az a gymnasium ke
belében fennálló segélyegyletnek utalandó át.

Kelt Budapesten, 1902. évi április hó 15-én.

IV. Alapító-levél.
Alulírott Dr. Králik Lajos, a budapesti ág. hi tv. ev. főgymna- 

sium javára ezennel 4000, szóval négyezer koronából álló ösztön
díj-alapítványt teszek.

Ezen ösztöndíj-alapítvány a budapesti ág. hitv. ev. főgymna- 
siumot fentartó egyházgyülekezet által, mint örök időre tett ala
pítvány «Dr. Králik Lajos-féle ösztöndíj-alapítvány» név alatt keze
lendő és ennek mindenkori egész évi kamatai két egyenlő részben 
minden tanév végével, a tanári kar javaslata alapján, az egyházi 
választmány által, valláskülönbség nélkül, oly két nem gazdag, 
szerényebb sorsú, VII. vagy VIII. osztálybeli tanulónak szava
zandó meg és osztandó ki az évzáró ünnepély alkalmával, kiknek 
egyike a magyar nyelvben és irodalomban, másika pedig a classicai 
nyelvekben — latin-görög, de nem görög-pótló — vagy akár csak 
az egyikben jeles előmenetelt tanúsított.

Kelt Ipoly-Szécsénykén, 1902. évi május hó 12-én.
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Két, nemes érzésből fakadt, protestáns hitbuzgóságtól sugallt 
hagyomány zárja be a sort. Várdombi Simonyi Ágoston, aki 1902. 
évi január 24-én hunyt el, végrendeletében, az özvegyének biz
tosított holtiglan való haszonélvezeti jog kikötésével, egyhá
zunkra hagyta a hajó-utczában, 10. szám alatt levő házát, mely
nek értéke meghaladja a 200,000 koronát. A ház jövedelme, az öz
vegyi haszonélvezet megszűntével, kizárólag iskolai czélokra for
dítandó. A nemes lelkű férfiú, végrendeletének szavai szerint, há
láját akarta leróni azon tanintézetek (elemi iskola és gymnasium) 
iránt, hol neveltetését és kiképeztetését nyerte. — Ozv. Kéler Sán- 
dorné, szül. Bielek Terézia úrnő pedig 10,000 koronát hagyomá
nyozott magyar egyházunknak, oly rendeltetéssel, hogy a hagyo
mány fele részének jövedelmében minden iskolai év végén egy 
beteg, vagy üdülésre szoruló elemi tanító vagy gymnasiumi tanár 
részesüljön.

A nemes adományokért, alapítványokért hálás köszönet az 
élőknek, s kiktől a hagyatékok származnak, áldott legyen az el
hunytak emlékezete!

Az emberszeretet, a jótékonyság szelleme tanítványaink kö
rében is megnyilatkozott. Az alsóbb osztályok tanulói, önként, fel
szólítás nélkül, több ízben sikeres gyűjtést indítottak maguk közt 
a fővárosi ingyen tej-osztó szövetség humánus czéljára. Az Y-ik 
osztály tanulói elhrínyt osztálytársuk, Tuczentaller Sándor emlé
kére 40 koronát juttattak a budapesti szünidei gyermektelep-egye
sület pénztárába.

Az ösztöndíjak, jutalmak, segélyek a következő tanulóknak 
osztattak ki :

I. A R ó th -T e le k i  Johanna  grófnő alapította ösztöndíj 
(70—70 korona) Győri János VIII. és Wurm Mátyás VII. o. ta
nulónak.

II. Az E g y  e m i t  B u d a p es ti F ővárosi T aka rékp én ztá r  ösztön
díját (200 koronát) Renk Ernő V. oszt. tanuló élvezi.

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

1. A N ém et Is tv á n  tábornok-féle 84 koronát Bogsch Árpád
VI. o. tanulónak.

2. A G losius-féle  42—42 koronát Krátky János IV. és Hit- 
trich József II. o. tanulónak.
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3. A dr. K r  Alik L a jo s - fé le  90—90 koronát Győri János 
T ill, és Lehrling Károly VII. o. tanulónak.

4. A z  1874. évi m a tu rá n so k  ösztöndíját (90 kor.) Somogyi 
Bezső Y. o. tanulónak.

5. A T uczen ta ller S á n d o r -fé le  40 koronát Bogsch Aladár 
Y. o. tanulónak.

6. A zó lyo m i W á g n e r f G éza  dr. á lta l alapított 80 koronás 
jutalomdíjat Zsilinszky Tibor YIII. o. tanulónak.

7. A B u ly o v szk y  G y u la - fé le  20—20 koronát a magyar nyelv 
tanulásában tanúsított buzgóság jutalmazására Vámossy László 
YL, Benkő János III., Tors Tibor III., Wieland József II. és Sass 
Gábor I. osztályú tanulóknak.

8. A dr. Székács Jó zse f- fé le  3 aranyat a magyar nyelv tanu
lásában tanúsított buzgóság jutalmazására Weisz Frigyes YI. o. 
tanulónak.

9. A dr. K a r i Já n o s-fé le  1 aranyat a természetrajz szorgal
mas tanulásáért Markos Olivér IV. o. tanulónak.

10. A dr. O rm ai L a jo s - fé le  10 koronás jutalmat Haar 
Alfréd VII. o. tanulónak, mind jeles mathematikusnak.

11. A S te inacker Ö d ön-fé le  10 koronás jutalmat a német 
nyelv buzgó tanulásáért Vladár Endre a IV. o. tanulónak.

12. A S ch ra n z  A n d o r -fé le  1 aranyat, mely az alapító-levél 
értelmében jeles előmenetelű, példás magaviseletű, VIII. o. tanuló
nak adandó, Matuska Péter VIEL o. tanulónak.

13. A T a b ith a  jó téko n y  nőegy le t adománya, 1 d rb  20 ko
ro n á s  a rany  Osztroluczky Gyula YI. oszt. tanulónak ítélte
tett oda.

14. A dr. S ch reyer  Jakab  által alapított 20 koronás ösztön
díjat ez idén is Czölder Lajos Y. osztályú tanuló kapta meg.

15. A B erg l G yu la -fé le  ösztöndíj, 20 korona aranyban, Kis
házi Ágost YIL o. tanulónak Ítéltetett oda.

16. A D eutsch  O szká r- fé le  ösztöndíjat, (1 drb. 10 koronás 
arany), mely YIII. osztálybeli s a latin nyelvben kiváló tanulónak 
szól, Weisz Gyula YIII. o. tanuló kapta meg.

17. A L a m m  D ezső-fé le  ösztöndíj Darvai Dénes V. oszt. 
tanulónak Ítéltetett oda s az alapító-levél értelmében január 19-én, 
mint Lamm Dezső halálának évfordulóján adatott ki.

18. A dr. Tóth Kálmán vezetése alatt álló főgymnasiumi 
ifjú sá g i segélyző-engycsillét az idén 150 koronát juttatott szegény-
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sorsú, jó magaviseletű tanulók segélyezésére. Az összeget a tanári 
kar így osztotta k i : 30—30 koronát: Simon László HL, Szórádi 
István H., Szórádi Pál II. o. tanulónak; 20—20 koronát Porkoláb 
Zoltán VIII., Fuchs Károly I. aj és Teke László III. o. tanulónak.

19. Egy egyháztag adományától drb 20 kor. arany) Lamotte 
Károly IV. o. tanulónak.

20. Árpássy Imre adományát (15 drb 20 koronás arany)
Kapoun Frigyes, Bleissner Ágost .... .... „. .... I. a)
Bátor Elemér, Bőder Alfréd .... .... „  .... „. I. b)
Bácsi Ferencz, Boiler Árpád .... .... ......... .. . II. a)
Pajor Jenő, Sass László .............. . ...............  II. b)
Bulkai József, Ehrenstein Bóland_ „. .... ._ III.
Baján Arthur, Krempelsz Béla _  „. .... ._ IV.
Dóczi Pál V.
Kohner A rth ú r ............. ................................. . VI.
Ligeti Pál VII. osztályú tanulóknak.
21. Az ifjúsági dal- és zeneegyesület jubileumi alapjának 20 

koronás jutalomdiját az egyesület Kovács Sándor VII. o. tanuló
nak szavazta meg.

22. Nagys. Lukács Józsefné úrnő 10 kor. arany adományát 
Magyar László VIII. o. tanulónak.

23. Egy névtelen jóakaró aranyát Blaskó Ödön H. a) oszt. 
tanulónak.

24. Az ifj. bojárt Vigyázó Sándor-féle nagyobb (600 koro
nás) ösztöndíjat Győri János tiszta jelesen érett tanuló nyerte el, 
s az alapító-levél értelmében az érettségi vizsgálat elnöke, nagys. 
Scholtz Gusztáv úr kezéből vette át az érettségi vizsgálat kihirde
tésekül-. A kisebb díj ezúttal nem volt kiadható s az alaptőkéhez 
csatoltatott.

25. Ugyancsak az érettségi vizsga után, az elnök osztotta ki 
a Weisz Arthur-féle 2 aranyat, az egyiket Bartók Imrének, mint 
jeles mathematikusnak, a másikat Hári (Kohn) Gézának, mint 
jeles physikusnak.

26. A Dr. B. J. ügyvéd úr által gyűjtött pénzen (180 koro
nán) vásárolt jutalomkönyveket a tanári testület a következő ta
nulóknak ítélte oda: Bedő Bezső, Ligeti Kornél, Sass Gábor, 
Hampel Lajos, Werkner Albert I/A .; Fischer Géza, Dirner György, 
Ehrenstein Egon, Österreicher Sándor, Kovács Béla I/B .; Schwarcz 
László, Bozgonyi György, Topscher Kálmán, Baumann Ferencz,
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Molnár János II/A .; Adler Jenő, Kirchknopf Károly, Münnich 
Aladár, Reinitz Ernő, Wieland Frigyes II/B .; Elischer Ernő, 
Jármay Zoltán, Lichtenberg István, Mauksch Ernő, Rakovszky 
László, Werkner Ödön, Zsilinszky Mihály III. oszt. tanulóknak.

A pályázatok eredménye a következő :
1. A T a b ith a  jó téko n y  nőegylet által pályadíjul adományo

zott 1 darab aranyra a vallástanár a következő thémát tűzte k i : 
«Gyarapodjál naponként a jóban». Beérkezett 9 dolgozat. A díjat 
Dirner Miklós IY. oszt. tanuló nyerte e l ; Yladár Endre IY. oszt. 
tanuló dolgozata dicséretet nyert.

2. Az 188 3 -b a n  érettségit tett i f ja k  által alapított 30 koro
nás pályadíjat az elmúlt iskolai esztendőben Beck Pál VII. oszt. 
tanuló nyerte el Martinuzzi Györgyről írt jellemrajzával. Az 
1901—1902. isk. évre a pályadíj a következő kérdésre tűzetett ki : 
Mit köszönhet nemzetünk Bocskai Istvánnak? Az eredményt a 
záró-ünnepen hirdetjük ki.

3. A D öbren tey G á b o r-fé le  1 aranyat az A ra n y  J á n o s -kör 
tanár-elnöke ez idén Rakovszky Iván VIII. oszt. tanulónak Ítélte 
oda, mint ügyes szavalónak.

Végül ide csatoljuk az iskolaorvosnak az egészségi állapotról 
szóló jelentését.

Iskolánk növendékeinek egészségi állapota elég kedvező volt, 
ámbár ez idén négy tanulót ragadott ki körünkből a halál (Rodowitz 
Willibald VIII., Dirner Lajos VI., Tuczentaller Sándor V. és Supp 
László II. o. t.).

Ragadós fertőző betegség, leginkább skarlát és kanyaró miatt 
16 növendék, a családban előforduló ragadós betegség miatt pedig 
20, összesen tehát 36 növendék volt 2—6 bét tartamára hatósági
lag kitiltva, s a kitiltottaknak csak orvosi bizonyítvány alapján 
engedtük meg mindig az újbóli iskolalátogatást. Fertőző betegség 
miatt az iskola egy osztályát sem kellett bezárnunk.

Ragadós szembetegség - a két izber megejtett iskolaorvosi 
szemvizsgálat bizonysága szerint egy esetben sem fordult elő.

A védő-himlőoltás, illetőleg újraoltás kötelezettségének mind 
eleget tettek a tanulók, ötnek kivételével, a kiknek hivatalból 
való beoltása iránt az igazgató nyomban megtette az előirt lépé
seket.

Komolyabb jellegű hirtelen rosszullét, baleset vagy sérülés 
nem fordult elő.

Értesítő Í90Í—Í902. évr'il. 3
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A tornázás alól felmentettek száma évről-évre nő, a minek 
oka kétségtelenül legnagyobbrészt az, hogy a III—VIII. osztály 
növendékei a Nemzeti Tornacsarnokba kénytelenek tornaórákra 
járni s ezek a tornaórák nagyobbára a korai délutáni órákra esnek. 
Ha majd iskolánk új épületében alkalmas saját tornatermet kap, 
kétségtelenül tetemesen apadni fog a felmentések száma is.

Mivel az új iskolaépület berendezésekor alkalmas, a tanulók 
méreteihez szabott padokra lesz szükség, az iskolaorvos az összes 
tanulók testmagasságát megmérte ; nemkülönben a Fairbanks-tól 
egyelőre kikölcsönzött tizedes-mérlegen azok testsúlyát is, a mi a 
testmagassággal és az életkorral egybevetve, a tanulók testi fej
lettségének elég hű kópét adja.

Az iskolaorvos a tanári kar szives közreműködésével meg
vizsgálta az összes tanulók emlékezőképességét.

Kiváló gondot fordítottunk az iskolaépület tisztántartására, 
fűtésére és szellőztetésére. Az iskolaszolga a nt. Presbyterium 
határozata értelmében péksüteményen kívül semmiféle élelmiszert 
nem árult.

Az egészségtant, mint rendkívüli fakultativ tantárgyat, heti 
1 órában adta elő az iskolaorvos ; a VH. osztály összes növendékei, 
kettőnek kivételével, tanulták. (L. tananyag.)

Az egészségtan tanításával kapcsolatosan megtekintették a
VII. osztály növendékei az egészségtan tanárának vezetése mellett 
a közvágóhidat, a központi tejcsarnokot, az országos protestáns 
árvaházat, a Budapesti Önkéntes Mentő-Egyesület helyiségeit, egy 
ízben pedig az egyetemi közegészségtani intézetet is, a hol egész
ségtan-tanáruk, Liebermann Leo egyetemi tanár szives engedel- 
mével az intézet felszerelését és eszközeit felhasználva, több 
egészségtani kísérletet, ólelmiszérvizsgálat! eljárást, fűtési, szel
lőzési és világítási berendezést és nehány mikroskopi készít
ményt mutatott be nekik, az egészségtani előadásokon tanultak 
megvilágítására.



ni.
TANÁRI TESTÜLET S AZ ELŐADOTT TANTÁRGYAK.

A  t a n á r  n e v e T a n t á r g y  é s  o s z t á l y He
ti 

| ór
as

zá
m

J e g y z e t

Bereczky Sándor
r. tanár

Vallásiam I-V H I. 1 8 A főgymnasium exliortatora.

Góbi Imre
r. tanár

Történelem: VI, VIII. 7 A főgymnasium igazgatója.

Dr. ü i t t r ic h  Ödön
r. tanár

Latin nyelv: V, VII. 
Görög nyelv : V, VII. 2 0

A VII. osztály főnöke. 
A philologiai és földrajzi 

gyűjtemény őre.

Kovács János
s. tanár

Magyar nyelv: Ha, III, VI. 
Latin nyelv: III. 1 9 A III. osztály főnöke

Mikola Sándor
r. tanár

Számtan: Ha, Ilb. 
Mértan : Ib, Ila. 
Mathematika: VI, VIII.

2 0
A Ila. osztály főnöke. 

Az ifjúsági könyvtár őre. 
Tanította a gyorsírást heti 

3 órában.

Dr.Offenbeck F rig y es
óraadó tanár

Magyar Ib.
Magyar és német: IV, VII. 1 7

Fiátli Arnold
r. tanár

Mértan: lib, IV.
Algebra: IV.
Piiys. és math, földrajz: III. 
Physika : VII, VIH.

1 7
A physikai és chemiai szer

tár őre.
A IV.oszt. főnöke október óta.

R átz  L ászló
r. tanár

Mennyiségtan: V, VII. 
Számtan: I.A. III. 
Mértan : I.A. III. 1 8

Az V. osztály főnöke.
A dal- és zene-egyesület elnöke. 

A tanári özvegy- és árva
egyesület pénztárosa.

Dr. Sered i Lajos
r. tanár

Magyar nyelv : II,B. 
Latin nyelv: VI. 
Görög nyelv: VI. 
Lélektan : VII. 
Logika: VIII.

*
A VI. osztály főnöke.

A tanári karnak és az isk. 
bizottságnak jegyzője.

Dr. S zigeth y  Lajos
r. tanár

Földrajz: la, Ila, Ilb. 
Történet: III, IV, VII. 
Szépírás : la. 2 0

Svoboda Is tv á n
r. tanár

Latin nyelv: la, Ib. 
Német nyelv: III. 1 6

Dr. T olnai Vilmos
r. tanár

Magyar nyelv: la, V, VIII. 
Kémet nyelv: V, VIII. 
Természetrajz: la, Ib. 2 0

Az la. osztály főnöke.
Az «Arany János »-kör elnöke.

Dr. T ó th  K álm án
r. tanár

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

00T"*

A VIII. osztály főnöke. 
A főgymn. könyvtárosa. 

A «Segély-egyesület» tanár
elnöke.

ü lb rie li Sándor
r. tanár

Természetrajz:
Ila, Ilb, IV, V, VI. 

Számtan: Ib. 
Földrajz: Ib. 
Szépírás Ib, Ila.

2 1
A Ib. osztály főnöke.

A természetrajzi szertár őre. 
A segélyegyesületi könyvtár 

kezelője

W éber R u dolf
r. tanár

Latin nyelv : Ila. Ilb. 
Német nyelv: VI. 
Szépírás: Ilb. 1 6 A Ilb. osztály főnöke.

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: főtiszt. Stampay 
Ferencz r. kath.; főt. Georgiadesz János gór. kel. görög; dr. Fénye» 
Mór és dr. Weiszburg Gyula izr. hitoktató urak voltak.



IV .

A TANÁROK IRODALMI MŰKÖDÉSE
AZ 1901----1902. TANÉVBEN.

Bereczky Sándortól megjelent: Keresztyén egyház rövid törté
nete III. kiadásban. — Átdolgozta és sajtó alá rendezte Pálfy József na
gyobb Egyháztörténetének VII. kiadását. Mindkét mű Kókai Lajos 
kiadása. — Irt egy bírálatot az Egyházirodalmi Értesítőbe.

Góbi Imrétől megjelent: A Magyar Nemzeti Irodalom Történeté
nek I. része, a VII. osztály számára, a Franklin-Társulat kiadásában ; — 
a Stilisztika és Verstan 5-ik kiadása ugyanott.

Dr. Hittrich Ödöntől megjelent: a Latin nyelvtan II. része. Mon
dattan ; a Franklin-Társulat kiadásában.

Mikola Sándor írt értekezéseket és ismertetéseket a Középiskolai 
Math. Lapokba (A mértan alapigazságairól). A Term. Tud. Közlönybe és 
Pótfüzeteibe (Az északi fény és a cirrusfelhők. A hangtan haladása a 
XIX. században. A kristályok növekedése. Mesterséges gejzir). Az Urá
niába (Mathematikai tréfák). A Math, és Phys. Lapokba (A forgó testek
nél észlelhető uj optikai jelenségről). A « Hazánk»-ba (Az abbotsholme-i 
iskolaállam). Munkája: Mathematikai Szűnórák I. és II. sorozat. Po
zsony, Stampfel (sajtó alatt).

Dr. Offenbeck Frigyes. Értekezés Arany János Buda haláláról.
Rátz László szerkesztette a Középiskolai Mathematikai Lapokat.
Dr. Szigethy Lajostól megjelent: Az egyetemes történet I. és II. 

része a középiskolák V. és VI. osztályai számára.
Dr. Tolnai Vilmos írt értekezéseket, ismertetéseket és bírálatokat 

a Magyar Nyelvőrbe (A népnyelv idegen elemei. Kezel. Kikezd. Folyók
ról elnevezett kutyák. Egy követ fának. Kölesmadár. Kígyókő, békakő. 
Philoxenos : Petitio a magyar intelligentiához. Bír. Azsag. Szállóigék : 
Nyelvében él a nemzet; Meghalt Mátyás király, oda az igazság; Herkó 
páter; Extra Hungáriám non est vita, si est vita, non est ita ; Kenyeré
nek javát megette ; Szeget szeggel. A magyar katonai műnyelv. Tájszók. 
Műszók. Magaviselet. Jelentkezik. Nyelvújítási adatok. Kákompilli. 
Etelka. Koldus. Forráz.). — Az Egyetemes Philologiai Közlönybe
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(J. Kont: Histoire de la littérature Hongroise. Czimmermann János: 
Barcafalvi Szabó Dávid. Arany János az eposzi hitelről. Szily Kálmán: 
A magyar nyelvújítás szótára. Széljegyzetek Arany Jánoshoz : Bolond 
Istók.Tetemrehívás. Angol könyvei. Toldi estéje.). — Az Etlmographiába 
(A kigyókő). — A Budapesti Phüologiai Társaságban olvasott Arany 
János Endre királyfi czlmű balladájának forrásairól.

Weber Rudolftól megjelent: Gedenkrede auf Georg fívchholtz 
exulirten evang. Pfarrer zu Gross-Lomnitz u. Senior der gewesenen 
XXlV-städter Fratemitaet. (1643—1724.) — Néhány humoros elbeszé
lés szepesi felföldi és alföldi tájszólásban a szepességi lapokban.



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. Keresztyén ünnepek. Énekek és imák. Tankönyv Bereczky: Biblia
ismertetése.

Latin nyelv, h. 6 óra. Összefüggő olvasmányok alapján a névszók 
és a cselekvő ige ragozása a rendhagyó alakok mellőzésével. írásbeli dol
gozatok : havonként két iskolai, fordítás magyarból latinra a nyelvtan 
begyakorlása végett. K. k. Dr. Hittrich Ödön. Latin alaktan és gyakorló
könyv.

Magyar nyelv, h. 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, h. 2 óra. 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 leírása. K. k. Dr. Perényi József: Természetrajz.

Földrajz, h. 3 óra. Magyarország földrajza. K. k. Simonyi Jenő: 
Földrajz I. r.

Számtan, h. 4 óra. Az alapműveletek egész számokkal, tizedes és 
közönséges törtekkel. A számok oszthatósága. Legnagyobb közös osztó, 
legkisebb közös többes. K. k. Beke Manó: Számtan.

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

Ének, h. 1 óra.
Szépírás, h. 1 óra.
Testgyakorlat, h. 2 óra.
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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; név
mások ; nemi szabályok. -— Kettős nőm. acc. c. in f; abl. abs. abl. in
struments causae, modi temporis, originis. — Olvasmány: Romulus ; 
Numa Pompilius ; Tullus Hostilius, Ancus Martius, Tarquinius Priscus, 
Servius Tullius története. Az olvasott anyag elemzése és fordítása. XXV 
házi dolgozat magyarból latinra. K. k. Dr. Hittrich Ódon: Latin nyelv
tan és olvasókönyv.

Magyar nyelv, h. 5 óra. A határozók bővebb tana. Az összetett 
mondat; szórend ; szóösszetétel és képzés. Olvasmányok : a görög, ró
mai s magyar mondákból és történetből; költemények magyarázata és 
emlékelése. Kéthetenként Írásbeli dolgozat. K. k. Szinnyei: Magyar 
Nyelvtan II., Góbi: Magyar Olvasókönyv II.

Természetrajz, h. 2 óra. Egyes őszszel virágzó növények leírása. 
A gerinczes állatokról általában, egyes osztályaikról részletesebben. A 
gerincztelen állatok közül az Ízeltlábúak, puhatestűek és férgekről álta
lában, egyes képviselőikről részletesebben. A lombos fák.

Földrajz, h. 3 óra. Európa, Ázsia, Afrika földrajza. K. k. Scholtz- 
Schürger. Földrajz II. rész.

Számtan, h. 4 óra. Formális anyag: egyszerű és összetett követ
keztetések, arányosság, aránypárok, műveletsorozatok egyszerűsítése, 
korlátolt pontosságú műveletek, a képlet fogalma; továbbá terület-, fel • 
szin-, köbtartalom- és súlyszámítások. Tárgyi körök: a gazda számításai, 
ú. m. a birtok felmérése térkép alapján, leltárkészítés, aratási és egyéb 
munkaszámítások, házépítés; továbbá a kereskedő számításai, ú. m. a 
nyereség, cassasconto, provisio, courtage, rabatt, tara, vámtara, vám; 
kamat. Magyarország gazdasági viszonyainak ismertetése statisztikai 
számítások kapcsán. 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, h. 2 óra.

II. a) és b) osztály.



41

Vallás, h. 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 történeti 
főalakok ismertetésére. Egyházi énekek. Tankönyv Bereczky: A keresz
tyén egyház rövid története.

Latin nyelv, h. 6 óra. Olvasmány : Cornelius Neposból: Themisto- 
■cles, Aristides, Epaminondas. Phaedrusból 7 mese. Nyelvtanból az ese
tek tana s a név és igeragozás ismétlése. Havonként 2 Írásbeli dolgozat. 
K. k. I)r. Székely István; Latin olvasókönyv. Pirchala Imre : Latin 
nyelvtan.

Magyar nyelv, h. 4 óra. Olvasmányok: Magyar történeti olvasmá
nyok a Habsburgház korából. A görög történetből Pausanias, Perikies, 
N. Sándor ; a rómaiból Hannibal, Cato. -— Hazafias lyra: Kölcsey, Vörös
marty, Petőfi). — Kisfaludy K. és Jókai elbeszéléseiből. — Rendszeres 
magyar nyelvtan: hang-, szó- és mondattan. — Kéthetenként iskolai 
írásbeli dolgozat. K. k. Góbi: Magyar Olvasókönyv III. Szinnyei: Rend
szeres magyar nyelvtan.

Német nyelv, h. 4 óra. a) Nyelvtan. Olvasás és irás. Igealakok: 
gyenge és erős igék ragozása, segédigék (íjaben, fein, roerben). A főnév és 
melléknév ragozása. A fokozás, b) Havonként két Írásbeli iskolai dolgo
zat. Tollba mondás (helyesírás). Fordítás németre, c) Olvasmány. Köny- 
nyebb elbeszélések, mondák és mesék. Leírások. Dalok és rövid elbeszélő 
költemények olvasása és tanulása. K. k. Weber: Deutsche Dichtungen. 
Harrach : Német olvasókönyv I. Felsmann : Német nyelvtan.

Történelem, h. 3 óra. Magyarország története a mohácsi veszedele
mig. K. k. Szigethy Lajos: Magyarok története I. rész.

Földrajz, h. 2 óra. Természettani előismeretek. A mathematikai 
és physikai földrajz elemei. K. k. Ráth Arnold : A mathem. és physikai 
földrajz elemei.

Számtan, h. 2 óra. Kamatszámítás. Kamatos-kamat. Értékpapí
rok. Arányos osztás. A keverésnél előforduló számítások. A középérték. 
Arany- és ezüstáruk számítása. K. k. Beke : Számtan.

Mértani rajz, h. 3 óra. Elemi planimetria : az egyenes vonalú ido
mok. K. k. Szuppán-Szirtes: Planimetria.

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

III . osztály.



XV. osztály.

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

Latin nyelv, b. 6 óra. Olvasmány: Caesar, de bello Gallico I. 
2—29. Ovidius, Métám. 1.1. 89—150. VIII. 183—236. X. 1—77. Az írók 
életrajza. Nyelvtan : Az egyszerű mondat befejezése. Összetett mondat. 
K. k. Szemelvények C. Jul. Caesar, de bello Gallico czímű művéből, ma
gyarázta dr. Hittricb Ödön. Szemelvény P. Ovidius Naso műveiből. 
Összeállította Cserép József dr. Latin Nyelvtan, szerkesztette Pircbala 
Imre.

Magyar nyelv, h. 4- óra. Arany János Toldijának olvasása, nyelvi 
és tárgyi magyarázatokkal; egyes énekek könyv nélkül. K. k. Lehr 
Arany Toldija. Arany Toldijával kapcsolatosan a képek és alakzatok. 
A stílus tulajdonságai. A hangsúlyozás és időmértékes verselés gyakor
latokkal. K. k. Góbi: Stilisztika és verstan. Havonként két dolgozat, 
vagy házi vagy iskolai. Házi olvasmányul. Arany: Toldi Estéje, Kisfaludy: 
Mátyás diák.

Német nyelv, h. 3 óra. Nyelvtan : verba reflexiva; a dativust és 
genitivust követelő igék, mondattan, különösen a szórend. Versek: Die 
Bürgschaft, Der Bing des Polykrates, das Glück von Edenball emlékelve 
és magyarázva. Olvasmányok : Leírások, elbeszélések és példázatok. Me
sék, népmondák és népregék és egyes költemények. Havonként egy írás
beli dolgozat. K. k. Weber: Deutsche Dichtungen; Harracb: Német 
olvasókönyv H. k.

Történelem, b. 3 óra. Magyarország története a mohácsi veszede
lemtől az 1867-iki kiegyezésig. Magyarország és Ausztria politikai föld
rajza és a közös ügyek. K. k. Szigetby Lajos: Magyarok története II. r.

Algebra, h. 3 óra. A négy alapmívelet positiv és negativ, egész- és 
törtszámokkal. A mértani sor, mint az osztás eredménye. Hatványozás. 
Kéttagú és többtagú, kifejezések, valamint tizedes rendszerbeli számok 
négyzete és köbe. Elsőfokú egyenletek egy ismeretlennel. Arány és 
aránylat. K. k. König-Beke : Algebra,

Mértani rajz, h. 2 óra. Szimmetria. A kör. A kúpszeletek. K. k. 
Szuppán-Szirtes: Constructiv planiinetria,

Természetrajz, b. 3 óra. Szerves és szervetlen testek. A növények 
jellemző chemiai, alak- és élettani tulajdonságai. A növénytestet felépítő- 
elemek és vegyületek. Szövet-, alak- és élettan. A növények táplálkozása 
és szaporodása részletesebben. Linné rendszere. A természetes rendszer



és ennek alapján a növénykörök és osztályok, a legelterjedtebb rendek 
a legismertebb képviselőkkel. K. k. Dr. Perényi József: Növénytan.

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 a Szentírásból. Tankönyv: Batizfalvy-Bereczky: Bibliaismertetés.

Latin nyelv, h. 6 óra. Olvasmány: Jul. Caesar. De bello Gallico 
I. 30 -55. V. 11 —15. VI. 11—30. Ovidius. A költő életrajza 52 v. Me- 
tamorphoseonból: Cadmus 132 v. Perseus 124 v. Orpheus és Eurydice 
75 v. Fama lakása 25 v. Mondattanból az előző osztályokban végzett 
anyag ismétlése után a mellékmondatok szerkesztése ; infinitivus, par* 
ticipium, supinum használata; oratio obliqua. Stílusgyakorlatokból hét 
fejezet; tizenegy iskolai dolgozat. Frázis gyűjtés. Ovidiusból memoriter 
115 vers. Római hadi régiségek. Caesar és Ovidius életrajza. K. k. Dr. 
Hittrich : Szemelvények Caesarból; Dr. Cserép : Szemelvények Ovidius
ból. Cserny-Dávid: Latin Stílusgyakorlatok.

Görög nyelv, h. 5 óra. Az olvasmány kapcsán a görög betűk, írás, 
olvasás, hangsúlyozás, declinatiók, névmások, fokozás, igeragozás, ige
idők képzése, az igék osztályozása. Xenophon Anabasisából elolvastunk 
körülbelül 450 sort. Görög hadi régiségek. Négy iskolai dolgozat. K. k. 
Schenkl-Elischer: Khrestomathia Xenophonból. Maywald J . : Görög 
nyelvtan.

Magyar nyelv, h. 3 óra. Az írásművek szerkesztésének általános
szabályai prózai olvasmányok alapján. A prózai írásművek fajai. A törté
netírás, értekezés, szónoki beszéd, levél elmélete. Arany balladái. Magán
olvasmány : Arany : Toldi Estéje és Buda halála. Jókai: Az új földesúr. 
Iskolai és házi dolgozatok havonként. K. k. Góbi I .: Szerkesztéstan. Gre- 
guss-Beöthy: Magyar balladák.

Német nyelv, h. 3 óra. Olvasmány: A Niebelungen-Lied tar
talma. Költemények: Schiller, Der Ring des Polykrates, Die Kraniche 
des Ibykus, Der Kampf mit dem Drachen, Der Taucher, Das Lied von 
der Glocke, részben emlékelve. írásbeli dolgozatok. K. k. Weber: 
Deutsche Dichtungen, Harrach: Olvasókönyv III. r.

Történelem, h. 3 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: Egyenletrendszerek. Másod
fokú egyenletek. Gyökmennyiségek. K. k. König-Beke : Algebra.
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b) Geometria: A planimetria alapfogalmai. Egybevágóság és ha
sonlóság. Szerkesztési feladatok. K. k. Ábel: Mértan.

Növénytan, h. 3 óra. A szerves és szervetlen testek összehason
lítása. A növények legfőbb 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 legelterjedtebb rendek, 
a legismertebb képviselőkkel. K. k. Dr. Perényi József: 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: Vergilius Aeneidos lib. II.
VI. egészen, X., XII. szemelvények. Összesen 2156 sor. — Sallustii: De 
Bello Jug. a főesemény, összesen 73 fejezet. Vergilius és Sallustius kora, 
életük, műveik, hatásuk. Bégiségtanból államrégiségek. Módok, idők 
használata, Oratio obliqua; gerundium és participiumos mondatok. K. 
k. Hittrich-Sallustius ; Cserép-Vergilius; James Gow: Régiségek. Tizen
két iskolai dolgozat.

Görög nyelv, h. 5 óra. Alaktan a /«-végű igéktől végig. A mondat
tan főszabályai az olvasott részletek elemzésével. Az olvasó könyv prózai 
szemelvényeiből 54 fejezet; alyrai szemelvények mind (50.). K. k. May- 
wald József: Görög nyelvtan; Olvasó- és gyakorlókönyv, II. rósz. James 
Gow: Régiségek

Magyar nyelv, h. 4 óra. Rhetorika: a történetírás és szónoki be
széd olvasmányok alapján (Anonymus, Tinódiból s Salamon F. munkái
ból. Deák felirati és Kossuth 1848 julius 11-iki beszéde.). Poétikából a 
lyrai és epikai költészet a Zrinyiász részletes tárgyalásával Havonként 
Írásbeli dolgozat. K. k. Góbi I. : Rhetorika. Poétika. Endrei: Zrinyiász.

Német nyelv, li. 3 óra. Magyarázatokkal olvastatott Goethétől 
Hermann und Dorothea és Schillertől Wilhelm Teli, futólagosán : Die 
Braut v. Messina és Wallensteins Lager. Emlékeltettek : Teil monológja, 
néhány kardal a Braut v. Messinából, Die Klage der Ceres, Schillertől; 
Wanderers Nachtlied, Ein Gleiches, Schäfers Klage, Der König in Thule, 
Mignon, Mignon-Lieder, Goethétől; Schäfers Sonntagslied, Uhlandtól; 
Gebirgsabend, Baumbachtól; Dörper-Tanzreigen, Am Traunsee, Schef- 
feltől. K. k. Weber: Hermann u. Dorothea és szövegkiadások.

Történelem, h. 3 óra. A középkor története. K. k. Batizfalvy Ist
ván : Egyetemes Történelem, II. rész.
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Menny iség tan, h. 4 óra. Szögfüggvények. Trigonometria. Körtan és 
a ti. Számtani és mértani sorok. Végtelen mértani sorok, szakaszos tize
des törtek. Végtelen sorok, a számok sorba fejtése. Számrendszerek. Ne
gativ és tört kitevős hatványok. Kapcsolástan, binomiális tétel. Irratio- 
nális számok értékeinek kiszámítása a binomiális tétel alapján. A loga- 
rithmus. K. k. Mauritz: Algebra és Ábel: Mértan.

Állattan, h. 2 óra. Az állatok jellemző chemiai, alak- és élettani 
tulajdonságai, összehasonlítva a növények ezen tulajdonságaival. Sejt
és szövettan. Az állatok szervei és szervrendszerei. A szervek működése 
összehasonlítva az összes állatkörökön át, különös tekintettel az ember 
szerveire és ezeknek életműködésére. Rendszertan. K. k. Báthory Nán
dor : Állattan.

Testgyakorlat, h. 2 óra.

VII. osztály.

Vallás, h. 2 óra. A magyar protestáns egyház története, kiváló 
tekintettel a vallásügyek országgyűlési tárgyalásaira és a vallásügyi 
törvényekre. Tankönyv: Bereczky : A magyarországi protestáns egyház 
története.

Latin nyelv, h. 5 óra. Olvasmány: Cicero, pro S. Roscio Amerino 
1—15. 18—25. 30—31. 43—44. 46. 49—53. fejezet. Livius, Ab űrbe 
condita 1. XXIIII. 1—13. 21—22. 26. 33—34. fejezet. A kihagyott részek 
tartalmi ismertetésével. Horatius, Carminum ). I. 1. 3. 4. 21. 22. 24. 28. 
H. 3. 10. 15. HI. 1. 2. 3. 2. 7. 30. Ilii. 7. óda. Könyv nélkül tanultak 9 
ódát. Az írók életének és működésének rövid ismertetése. Mondattani 
ismétlések; stilisztikai sajátszerűségek a beszédrészek használatában. 
Tíz iskolai dolgozat; ezenkívül magyarról latinra fordításul nyolcz feje
zet a gyakorlókönyvből. A római igazságszolgáltatás. K. k. Cicero ed. Kö- 
pesdy; Livius ed. Dávid; Horatius ed. Pozder; Holzweiszig-Székely: 
Latin nyelvtan ; Cserny-Dávid : Latin Stilusgyakorló könyv III. rész.

Görög nyelv, h. 4 óra. Olvasmány: Homerus Odyssea. XIII. 187— 
266. 286—426. XIIII. 121 — 198. XVI. 1—302. XVII. 260—391. XXII. 
1—209. Az első énekből cursive 300 vers. Herodotus, Cheops pyramisa. 
A marathoni, thermopylsei és salamisi csata. Homerus élete; az Odyssea 
tartalma és szerkezete; homerusi régiségek. Memoriter sententiák az 
Odysseából és a XVI. 154—212. sora, összesen 106 vers. Herodotus élete 
és történelmi műve. Négy iskolai dolgozat. Alaktani és mondattani is
métlések, a homerusi és herodotusi dialectus eltérései. K. k. Kempf : 
Szemelvények az Odysseából, Dávid : Herodoti Epitome, Maywald: Gö
rög nyelvtan.

Magyar nyelv, h. 3 óra. K. k. Góbi: Poétika. Esztétikai alap-



fogalmak. Az egyes költői műfajok, megfelelő szemelvényekkel. A magyar 
költészet történetének rövid áttekintése. Költői olvasmányok : Balassa 
Bálint költeményei (Sziládi Áron). Kurucz költemények (Magy. könyvt.). 
Zrinyiász (Magyar könyvtár). Vörösmarty eposzai. Buda halála (Magyar 
könyvt.). Bánk bán (Hevesi József).

Német nyelv, k. 2 óra. A német irodalom rövid áttekintése a 
legrégibb időktől Gottschedig, Gottschedtől kezdve részletesebben. Klop- 
stoek, Wieland, Lessing élete és művei. Olv.: Messiás I. ének (ed. Vel- 
hagen und Klasing.). Lessing: Minna von Barnhelm. (ed. Beclam.) 
A fiatal Goethe Dichtung und Wahrheit nyomán. Olv.: Válogatott részek 
a «Götz v. Berlicliingen»-bői és «Werthers Leiden»-jéből (ed. Reclam.).

Történelem, h. 4 óra. Az újkor története az 1870—71-iki német- 
franczia háborúig a földrajzi ismeretek ébrentartásával és a magyar tör
ténettel való kapcsolatban. Kézikönyv. Batizfalvy István : Újkor tör
ténete.

Mennyiségtan, b. 3 óra. a) Algebra: Másodfokú és másodfokúakra 
redukálható egyenletek. Tiszta harmadfokú egyenletek. Egyenletrend
szerek. Első és másodfokú függvények változása és ábrázolása. Számtani 
és mértani sorok. Szakaszos tizedes törtek. Kamatos-kamat. Törlesztési 
tervek. Értékpapírok. K. k. Mauritz : Algebra.

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

testek mechanikája. Rezgéstan. K. k. Ráth Arnold: Kísérleti termé
szettan.

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, h. 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.

Latin nyelv, h. 5 óra. Olvasmány: Horatius, Epod. 2; Satur. 1. 
I. 3. 4. 6. 1. II. 6. Epist. 1. I. 1. 2. 20. 1. II. 3. Tacitus Ann. 1. I. 1—31 
előkészülettel, 31—51 előkészület nélkül. Nyelvtanból ismétlések. Iro
dalomtörténetből a római irodalomtörténet Livius Andronicustól, Had-
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rianusig. írásbeli gyakorlatok : Cserny-Dávid : Latin stílusgyakorlat ez. 
könyvéből fordította az osztály a 38—-40. gyakorlatot, mint házi felada
tot s azonfelül ugyanezen könyvből 4 gyakorlatot, mint iskolai dolgoza
tot. K. k. Horatius, ed. Pozder, Tacitus, ed. Halm. Holzweiszig-Székely: 
Latin Nyelvtan. Cserny-Dávid : Latin Stílusgyakorlatok Hl. r.

Görög nyelv, h. 4 óra. Olvasmány : Homeros. Ilias I. 1 —535. YI. 
119—529. XXII. 1—459. Thucyd. de hello Pelop. I. 1.2.4. 5. 6. (1—2. §.) 
7. 8. 9. (1—2. §.) 20. (1. §.) 21. 22. II. 34—46. fejezetek. A homerosi 
olvasmány mellett a növendékek átvették a Kempf-féle szemelvónyes 
kiadás Bevezetését. Time. élete és művei. Nyelvtan : Ismétlések, mondat
tanból az összetett mondatszerkezetek, különösen a feltételes mondatok. 
K. k. Szemelvények az Iliasból, kiadta Kempf J., Time. de bello Pel. 1. 
YIH. e. G. Böhme. Maywald: Görög Nyelvtan.

Magyar nyelv, h. 3 óra. A magyar irodalom története, a legjele
sebb művek olvasásával. Havonként dolgozat. K. k. Góbi I . : A magyar 
nemzeti irodalom története.

Német nyelv, h. 2 óra. A «Sturm und Drang»-korszak. Goethe 
•és Schiller élete és művei, részben házi olvasmány alapján. Goethe : 
«Iphigenie auf Tauris» olvasása és magyarázása. Paust tárgyalása pár
huzamban Madách «Ember tragédiájá»-val. Házi és zárthelyi dolgoza
tok. K. k. Kluge: Litteraturgeschichte.

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

Mennyiségtan, h. 2 óra. Stereometria, felszín- és köbtartalom- 
számítás. Az algebrai és mértani anyag összefoglalása. K. k. Mauritz : 
Algebra ; Abel: Mértan ; Beke-Beif: Mathematikai feladatok.

Physika, h. 4 óra. Rezgéstan. Hangtan, fénytan, hőtan és elektro
mosságtan. K. k. Ráth 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. Rezgéstan. Akustika, Optika, Calorika és 
Elektrologia. K. k. Ráth A.: Kísérleti természettan.



FELADVÁNYOK ÍRÁSBELI DOLGOZATOKR A.

I. L atin  nyelvb ől.

VII. osztály. Fordítások: I. Cur Cicero causam S. Roscii recepe- 
rit. II. Argumentum Odysse®. III. De causa S. Roscii. ITH. Qu® Roscius 
Capito in castris Sulisé egerit. Y. Dispositio orationis pro S. Roscio Ame- 
rino habit®. VII. Quomodo Locrenses Poenorum partis facti sint.
VIII. De rebus Syracusis gestis. V i l i i .  De vita operibusque Herodoti. 
X. Themistocles.

VIII. osztály. Házi dolgozatok: Cserny-Dávid: Latin stílusgya
korlatok czímű művéből a 38—40. gyakorlat s ezenfelül ugyanezen könyv
ből 4 gyakorlatot fordítottak iskolai dolgozatképen.

II. M agyar n yelvb ő l.

V. osztály. 1. A Duna Budapesten (tájleírás). 2. A béke és a háború 
(szoborleírás). 3. Toldi Estéje tartalmának vázlata. 4. Mikor teljesíti a 
történetírás hivatását? 5. Tinódi Sebestyén éneke Buda elvesztéró'l.
6. Egy magyar nemes a szabadságharcz után (Jókai, Új földesura alap
ján). 7. A lelki állapot rajza Arany Walesi bárdok és Agnes asszony ez., 
balladájában. 8. A királynék versengése Buda halálában és a Nibelun- 
gokban. 9. Etele és Buda jelleme (Buda Halála).

VI. osztály. 1. A társaságban született ember nem önmagáé (Köl
csey). 2. Anonymus mint kútfő. 3. A földrajz, mint a történetírás segéd- 
tudománya. Athen® és Spárta. 4. Kölcsey Kazinczy feletti, vagy Eötvös 
Körösi Csorna feletti beszédének gondolatmenete. 5. Deák vagy Kossuth 
olvasott beszédének szerkezete (isk.). 6. A költészet fontossága. 7. «Fo
hászkodás» vagy «Fiamnak» elemzése. 8. Kisfaludy S. regéiről. A Zri- 
nyiász vallási eszméi. 9. Regény és eposz.

VII. osztály. Mily külföldi államok hatottak Magyarország sorsára 
a középkorban? A Ferencz József-tér leírása. Miért tartozik a költészet 
a művészetek közé? Balassa hazafias költészete. Arany János «Széchenyi 
emlékezete» czímű ódájának tárgyalása. A lyra és epikai költészet közti
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főbb különbségek. Hazafias és történelmi eszme a Zrinyiászban. Eötvös, 
A falu jegyzője és kora. Bánk bán mint történeti alak.

VIII. osztály. 1. De mortuis nil nisi bene. 2. Mit talált Vörösmarty 
Zalán futásához Anonymusban ? 3. Hogyan alakította át a keresztény
ség a magyarok gondolkozásmódját ? 4. Apáti Ferencz és kora. 5. Hogyan 
hatottak a XVI. és XVII. század vallási harczai nemzetünk közmívelő- 
désére? 5. Petőfi tájképei. 7. Klassziczizmus és romanticzizmus.

I I I . N ém et nyelvből.

V. osztály. 1. Der Kaufmann und der Schiffer. 2. Die Wohltaten.
3. Gunthers Zweikampf mit Brunhilden (szab.). 4. Sätze zur Übung der 
Wortfolge. 5. Kroesus (ford.). 6. Aus der Paramese von Kölcsey (ford.).
7. Die Entwicklung der Ballade in der deutschen Litteratur (ford.).
8. Eintheilung und Gedankengang der Glocke (szab.). 9. Das Biesenspiel
zeug (ford.). 10. Franz Deák als Bedner (ford.). 11. Siegfrieds Drachen
kampf (ford.).

VI. osztály. Házi dolgozatok: Melchthals Schuld und deren Fol
gen. Der Ursprung des Schweizer Volkes nach dem Vortrage Stauffa
chers. «Schäfers Sonntagslied» von Uhland und «Am Traunsee» von 
Scheffel «Eine Parallele», «Der Graf von Habsburg» von Schiller und 
«Des Sängers Fluch» von Uhland. Eine Parallele. Inhalt von Hermann 
und Dorothea. — Iskolai dolgozatok : Die Ermordung Kaiser Albrechts. 
Nach der Erzählung in «Wilhelm Teil.» Die Beschreibung des Brandes 
aus Hermann und Dorothea. Die Attribute mit ihren Hauptwörtern aus 
den Chören in der «Braut von Messina.»

VII. osztály. Iskolai fordítás : Bürger élete. Die Beschreibung des 
Gemäldes v. Piloty «Nero schreitet über die Trümmer Borns.» Der Inhalt 
im ersen Akte v. Lessings «Minna von Barnhelm.» A költészet és képző
művészet határairól (ford.). Dürer művészete (ford, két dóig.). A fiatal 
Goethe (szab. dóig.).

VIII. osztály. 1. A halotti beszéd fordítása. 2. Die Legenden der 
ungarischen Litteratur. 3. Die Legende der heiligen Katharina. 4. Die 
Sünde des Tantalus. 5. Über Schiller. 6. Gedankengang des Vorspieles 
auf dem Theater. 7. Der Prolog im Himmel (Faust.). 8. Die Balladen 
Schillers.

Értesítő Í901—‘t902. évről.
4
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VH.

A FŐGTMNASIUMI TANULÓK SZÁMA.

A főgymnasiumi tanulók névsora.*

I. a. OSZTÁLY.

1. Amor Licco, 1891. Budapest, izv.
2. Bedő Rezső, 1891. Budapest, izr.
3. Berényi István, 1891. Budapest, izr.
4. Bien Lajos, 1891. Budapest, izr.
5. Binder Ágost, 1891. Budapest, ág. h.
6. Blaskovics Ödön. 1891. Mezőhegyes 

(Csanád), ág. h . ; t. m.
7. Bleissner Ágost, 1890. Bpest, ág. h. ;ö .d .
8. Brachfeld József, 1892. Budapest, izr.
9. Breuer Ottó, 1891. Budapest, ág. h.

10. legifj. Cséry Lajos, 1892. Budapest, ág. h.
11. Deutsch Nándor, 1891. Budapest, izr.
12. Dvorák Lotár, 1891. Budapest, r. k.
13. Éliás Pál, 1891. Budapest, izr.
14. Fakla János, 1891. Budapest, ág. h . ; t. m.
15. Farkas Manó, 1891. Budapest, izr.
16. Feistel Ede, 1891. Budapest, ág. h . ; t. m.
17. Fi ánkéi Pál, 1892. Geszthely( Zemplén),izr.
18. Friedrich Lóránt, 1891. Budapest, ág. h.
19. Fröhlich Lóránt, 1891. Budapest, ág. h.
20. Fuchs Károly, 1891. Budapest, ág. h . ; 

t. m .; ö. d.
21. Goldmann Pál, 1892. Budapest, izr.
22. Haberern Pál, 1892. Budapest, ág. h.

23. Hampel Lajos, 1891. Budapest, r. k.
24. Hartig Tibor, 1892. Budapest, ág. h.
25. Herbacsek Mihály, 1892. Kispest, izr
26. Hertkó Frigyes, 1891. Budapest, ág. h.
27. Hesky Emil, 1891. Gödöllő, izr.
28. Horn Frigyes, 1890. Budapest, ág. h.
29. Járitz Andor, 1891. Budapest, r. k.
30. Kapoun Rezső, 1889. Bpest, ág. h . ; ö. d.
31. Klein Artur, 1891. Budapest, izr.
32. Koós Imre, 1891. Budapest, ág. h.
33. Kovácsi Márton, 1892. Nagykürtös (Nóg- 

rád), ág. h.
34. Kronberger Emil, 1891. Budapest, izr.
35. Ligeti Kornél, 1891. Budapest, izr.
36. LumnitzerKároly,1890.Dunaegyháza,ág.h.
37. Mayer József, 1891. Budapest, ev. ref.
38. Micsik Lajos, 1891. Budapest, ág. h.
39. Müller Gyula, 1890. Szolnok, ág. h.
40. hr. Podmaniczky György, 1891. Czinkotá. 

ág. h.
41. Reidner Leodegár, 1890. Budapest, ág. h . ; 

ism.
42. Roheim Géza, 1891. Budapest, izr.
43. Sántha Árpád, 1891. Szászmáté (Szolnok - 

Doboka), r. k.
44. Sass Gábor, 1891. Bpest, ág .h .; t. n i.; ö. d.

* R ö v i d í t é s e k :  ág. h. =  ágostai hitvallású; ev. ref. — evangélikus reformált; 
r. k. =  római katholikus; g. k. =  görög kathoHkus; izr. =  izraelita; t. m. =  tandíj- 
mentes ; ö. d. =  ösztöndíjas; ism. — ismétlő.
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45. Schmeisz Ferencz, 189!. Budapest, ág. h.
46. Schneider Frigyes, 1890. Budapest, ág. h.
47. Silbermann Lipót, 1890. Budapest, ág. h. 

t. m.
48. Simon Pál, 1890. Nagy-Csalomja (Hont), 

ág. 1).; t. m.
49. Székely Ödön, 1891. Budapest, ev. ref.
50. Szirányi István, 1S91. Budapest, ág. h.
51. Thurcsányi János, 1891. Budapest, ág. h.: 

ism.
52. Varga László, 1891. Budapest, ág. h.
53. Weisz Sándor, 1891. Budapest, izr.
54. Werkner Albert, 1891. Budapest, izr.
55. Zádor Géza, 1891. Budapest, ág. h . ; ö. d.
56. Zurányi Gyula, 1891. Budapest, ág. h.

É vközben  k im a r a d t  :
57. Frommer Ödön, 1891. Budapest, izr.
58. Gegus Imre, 1891. Budapest, ev. ref.

M a g á n ta n u ló  :
59. Walthier János, 1891. Budapest, r. k.

I. b. OSZTÁLY.
1. Baron Ferencz, 1892. Budapest, izr.
2. Bátor Elemér, 1891. Puszta-Vacs, ág. h.
3. Baumgarten Mihály, 1891. Budapest, izr.
4 . Benedicty Sándor, 1888. lrsa, ág. h.
5. Bergl László, 1890. Vadkert, izr.
6. Boros Pál, 1891. Stubnya, ág. h.
7. Büssányi Imre, 1891. Budafok, r. k.
8. Breuer Imre, 1890. Újpest, izr. ism.
9. Bücbler Ernő, 1891. Budapest, izr.

10. Dach Géza, 1892. Budapest, izr.
11. Daday Ernő, 1891. Budapest, ev. ref.
12. Dirner György 1891. Budapest, ág. h.
13. Ehrenstein Egon, 1891. Budapest, r. k.
14. Fassler Emil, 1891. Budapest, izr.
15. Fejér Árpád, 1891. Budapest, ág. h.
16. Fischer Géza, 1891. Budapest, izr.
17. Franciscy József, 1891. Budapest, ág. h.
18. Freund Pál, 1891. Budapest, izr.
19. Fust Imre, 1891. Budapest, ág. h.
20. Gálócsy Árpád, 181)1. Ungvár, ev. ref.
21. Glock Imre, 1890. Budapest, ág. h.
22. Hatsek Tivadar, 1891. Budapest, izr.

23. Hirschfeld Sándor, 1891. Budapest, izr.
24. Jankovics Elemér, 1890. Budapest, ág. h.
25. Kasper Róbert, 1890. Budapest, ág.h. ism.
26. Kehrling Béla, 1891. Budapest, ág. h.
27. Kéler Dénes, 1890. Budapest, ág. h.
28. Kirnbauer Alajos, 1891. Budapest, ág. h.
29. Klopfer Ernő, 1891. Budapest, izr.
30. Kovách Béla, 1891. Debreczen, ev. ref.
31. Kovács Sebestyén Tibor, 1891. Temesvár, 

ev. ref.
32. Major Kálmán, 1890. Budapest, ág. h.
33. Massányi Gyula, 1891. Bécs, ág. h.
34. Metzger Károly, 1891. Budapest, r. k.
35. Ónodi László, 1892. Budapest, izr.
36. Oesterreicher Sándor, 1891. Budapest, izr.
37. Palásty Mihály, 1890. Budapest, ág. h.
38. Paltzarik Géza, 1891. Újpest, ág. h.
39. Rappaport Ernő, 1891. Nagy-Maros, izr.
40. Ritter Ottó, 1891. Budapest, ág. h.
41. Röder Alfréd, 1891. Budapest, ág. h.
42. Schmidt István, 1888. Budapest, ág. h.
43. Schmikl Rezső, 1891. Budapest, ág. h.
44. Schultz József, 1890. Budapest, ág. h.
45. Schwartz Pál, 1892. Budapest, izr.
46. Sommer Dezső, 1891. Budapest, izr.
47. Szokoll András, 1891. Budapest, ág. h.
48. Tarczali György, 1891. Nyíregyháza, ág.h.
49. Trajtler István, 1891. Budapest, ág. h.
50. Tschögl Pál, 1891. Budapest, r. k.
51. Ulbrich Gyula, 1891. Budapest, ág. h.
52. Wack Géza, 1891. Budapest, ág. h.
53. Wampetich Rezső, 1891. Budapest, r. k.
54. Weisz György, 1891. Budapest, izr.
55. Weisz Sándor, 1891. Újpest, izr.
56. Woboril Károly, 1891. Budapest, ág. h.
57. Zwick Oszkár, 1888. Budapest, ág. h.

II. a. OSZTÁLY.
1. Bácsi Ferencz, 1890. Bpest, ág. h. t. m.ö.d.
2. Banovics Ervin, 1890. Budapest, ev. ref.
3. Bartos Aladár, 1890. Budapest, ág. h. t.m .
4. Baumann Ferencz, 1890. Budapest, ág. h.
5. Békés László, 1890. Budapest, izr.
6. Blaskó Ödön, 1890. Tisza-Földvár, ág. h. 

t. m.
7. Blaskovics Iván, 1890.Mezöhegyes,ág.h.t.m.

4*
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8. Budinszky Károly, 1889. Bpest, ág. h. t. m.
9. Bulyovszky Gyula, 1890. Bpest, ág. h. t, m.

10. Friedmann Ernő, 1890. Budapest, izr.
11. Fröhlich Pál, 1889. Torzsa, (Bácsm.) ev.ref.
12. Fust Kornél, 1890. Budapest, ág. h.
13. Garay László, 1890. Lavoczne, ág. h. t. m.
14. Glücksthal Lajos, 1891. Selmeczbánya, izr.
15. Hirschfeld Kálmán, 1889. Budapest, izr.
16. Hittrich József, 1890. Komárom, ág. h. 

t. m. ö. d.
17. Jelinek Ede, 1890. Budapest, r. k.
18. Lichtenberg György, 1890. Budapest, izr.
19. Maiéter Lajos, 1890. Budapest, ág. h.
20. Maszarek Antal, 1889. Bpest, ág. h. t. m.
21. Meller Pál, 1890. Felsősegesd, (Somogy 

m.) izr.
22. Moiret Gusztáv, 1890. Budapest, r. k.
23. Molnár Imre, 1890. Selmeczbánya ág.h. t.m.
24. Molnár János, 1890. Budapest, ág. h. t. ni.
25. Molnár Lajos, 1890. Selmeczbánya, ág. h. 

t. m.
26. Petrovics György, 1890. Budapest, ág. h.
27. Plan Jenő 1890. Budapest, izr.
28. Rákosi Róbert, 1889. Budapest, izr.
29. Roller Árpád, 1890. Bpest, ág. h. t. m. ö.d.
30. Roth Pál, 1890. Budapest, izr.
31. Rozgonyi György, 1890. Budapest, izr.
32. Salzer József, 1890. Budapest, izr.
33. Schwarz László, 1890. Budapest, izr.
34. Steiner Ernő, 1891. Budapest, izr.
35. Szlovák Pál, 1890. Budapest, ág. h. t. m.
36. Szdrády István, 1889. Váty, (Bihar m.) ág. 

h t. m. ö. d.
37. Szórády Pál, 1890. Váty, ág. h. t. m. ö. d.
38. Szurmay Imre, 1889. Kispest, ág. h. t. m.
39. Topscher Kálmán, 1890. Körmöczbánya, 

ág. h.
40. Weisz Ernő, 1890. Budapest, izr.
41. Wellis Alfréd, 1890. Budapest, izr.
42. Wisinger Andor, 1890. Budapest, izr.
43. Wolfinger Jenő, 1891. Budapest, izr.
44. Zatroch József, 1888. Tornác, ág. h. t. m.

M e g h a lt :
45. Supp László, 1890. Budapest, r. k.

É vközben k im a r a d t :
46. Baranyai Ferencz, 1888. Lócs, ág. h.

II. b. OSZTÁLY.
1. Adler Jenő, 1890. Budapest, izr.
2. Án gyán 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. EndreffyJános, 1891. Felsö-Szeli,ág.h.,t.m.
7. Cserkút! Engel György, 1890. Bpest, izr.
8. Fabriczius Béla, 1889. Budapest, ág. h.
9. Freund Imre, 1890. Budapest, izr.

10. Gnllwitzer Károly, 1889. Bpest, ág. h.
11. Grünhut Dezső, 1891. Budapest, izr.
12. Kálai Imre, 1890. Budapest, izr.
13. Kirchknopf Károly, 1890. Budapest, ág. h .
14. Klein István, 1890. Pécs, ág. h.
15. Klein Sándor, 1890. Zombor, izr.
16. Krebsz Ödön, 1890. Budapest, ág. h. t. m.
17. Krepuska Lajos, 1890. Budapest, ág. h.
18. Lányi Ernő, 1890. Budapest, ág. h.
19. Mágócsy-Dietz Sándor, 1890. Bpest, ág. h.
20. Münnich Aladár, 1890. Budapest, ág. h.
21. Molnár József, 1890. Budapest, ev. ref.
22. Pajor Jenő, 1891. Budapest, ág. h.
23. Patz Ferencz, 1890. Budapest, ág. h.
24. Peer Péter, 1888. Duna-Szerdahely, ág. h.
25. Polereczki János, 1889. Bpest, ág. h. t. m.
26. Reinitz Ernő, 1890. Budapest, izr.
27. Reissenberger János, 1890. Budapest, ág.h.
28. Rosenberg Gyula, 1891. N.-Mihály, izr.
29. Kóth György, 1890. Budapest, izr.
30. Sass László, 1890. Bpest, ág. h. t. m. ö. d.
31. Schaff Árpád, 1891. Kiss, ág. h. t. m.
32. Stern Ernő, 1890. Budapest, izr.
33. Schlesinger Pál, 1890. Budapest, izr.
34. Schulz Ernő, 1890. Temesvár, ág. h. t. m.
35. Spitzer Ernő, 1890. Budapest, izr.
36. Strem László, 1891. Budapest, izr.
37. Szikora János, 1890. Csetuek, ág. h. t. m.
38. Tiszovszky Dezső, 1890. Bpest, ág. h. t. m.
39. Tsuk Jenő, 1890. Budapest, izr.
40. Vajner Géza, 1890. Budapest, ág. h.
41. Vitalis Aladár, 1890. Budapest, ág. h.
42. Wehrmann Géza, 1890. Héviz-Györk, ág .h .
43. Wieland Frigyes, 1890. Budapest, ág. h. 

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



É vközben  k im a r a d t  :
45. Francsek Imre, ág. h.
46. Sarkadi Imre, 1887. Újpest, ág. h. t. m.

M a g á n ta n u ló k :
47. Battler Eleme'r báró, 1889. Nándor-Kele- 

csény, ág. h.
48 . Buttler Ervin báró, 1890.Náudor-Kelecsény, 

ág. h.

III. OSZTÁLY.
1. Állt Géza Lajos, 1888. Budapest, ág. h.
2. Altstock Hugó, 1889. Budapest, izr.
3. Bauer Andor, 1889. Budapest, izr.
4. Benkő János, 1886. Sár-Szent-Lőrincz, ág. 

h. t. m. ö. d.
5. Boros Béla, 1890. Stubnyafiirdő, ág. h.
■6. Bulkai József, 1889. Budapest, ág. h. t. m.

ö. d
7. Czigler Béla, 1890. Budapest, izr.
8. Eberhard Walter, 1889. Tesehen, ág. h.
9. Ebersz Géza, 1890. Nagy-Szalatna, ág. h. 

t. ni.
10. Ehrenstein Róland, 1889. Budapest, r. k. 

ö. d.
11. Endre Alajos, 1889. Budapest, izr.
12. Elischer Ernő, 1888. Bécs, ág. h.
13. Erb Gusztáv, 1888. Kolozsvár, ág. h.
14. Fayl Frigyes, 1889. Budapest, ág. h.
15. Fuchs György, 1888. Újpest, izr. ism.
16. Goldberger Rezső, 1889. Budapest, izr.
17. Gólián Károly, 1888. Nagy-Ág, Hunyadm. 

ág. h.
18. Gregersen Hugó, 1889. Budapest, ág. h.
19. Griinwald Manó, 1889. Párkány, izr.
20. Guttmann Antal, 1889. Budapest, izr.
21. Hertzka György, 1888. Karlsbad, izr.
22 Horváth Walter, 1889. Brassó, ág. h.
23. Jármay Zoltán, 1889. Budapest, ág. h.
24. Kasche Pál, 1889. Kassel (Németország), 

ág. ev.
25. Keresztély Ernő, 1888. Budapest, izr.
26. Kimer Vilmos, 1889. Szilvás (Borsodm.), 

ág. ev.
27. Klein Miklós, 1888. Német-Boly, (Baranya 

m.) ág. h.,

28. Koritsánszky Tibor, 1889. Budapest, ág. h.
29. Kránitz Jenő, 1886. Budapest, ág. h. t. m.
30. Kravarik József, 1887. Budapest, ág.h.t.m.
31. Krchnik Emil, 1888. Vág-Ujhely, ág. h. 

t. m.
32. Kunovszky Géza, 1889. Budapest, r, k.
33. Lantos Emil, 1889. Budapest, izr.
34. Lichtenberg István, 1889. Budapest, izr.
35. Lotter Ágost, 1889. Budapest, ág. h.
36. Lubáts Károly, 1S89. Budapest, ág. h.
37. Mandel Géza, 1889. Budapest, izr.
38. Marosi Imre, 1889. Budapest, izr.
39. Martinv Géza, 1889. Budapest, ág. h.
40. Mauksch Ernő, 1890. Budapest, izr.
41. Nemes Gyula, 1886. Nemes-Magasi, ág. h. 

t. m.
42. Neumann Gyula, 1888. Budapest, izr.
43. NuoferLajosFerencz,1886. Budapest, ág. h.
44. Pálos Tibor, 1890. Budapest, izr.
45. Pápay József, 1889. Budapest, ág h. t. m.
46. Perlesz István, 1889. Budapest, izr.
47. Rakovszky László, 1889. Budapest r. k.
48. Reich Lipót, 1889. Bodenstadt, r. k.
49. Ruttkay Miklós, 1886. Eperjes, ág. h. t. m.
50. Roger Marcell, 1888. Budapest, izr. ism.
51. Sadler Pál, 1889. St.-Andree, ág. ev.
52. Scheiben Béla, 1888. Budapest, ág.ev.
53. Sichermann Andor, 1889. Faja, izr.
54. Simon László, 1888. Rákos-Keresztur, ág. 

h. t. m. ö. d.
55. Szafka Béla, 1889. Budapest, ág. h.
56. Szepessi György, 1889. Budapest, izr.
57. Techel Vilmos, 1888. Budapest, ág h. ism.
58. Teke László, 1888. Vese (Somogym.), ág. 

h. t. m. ö. d.
59. Topscher Béla, 1888. Körmöczbánya, ág. h.
60. Tóth Árpád, 1888. Budapest, ág. h.
61. Tors Tibor, 1890. Budapest, ág.h. t.m. ö.d.
62. Tsuk Imre, 1888. Budapest, izr.
63. Ungár Endre, 1890. Budapest, izr.
64. Vasadi Ottó, 1889. Budapest, izr.
65. Wahl Rezső, 1890. Budapest, izr.
66. Warinszky Béla, 1886. Budapest, ág. h., 

t. m.
67. Werkner Ödön, 1889. Budapest, izr.
68. Wiirzler Béla, 1888. Budapest, ág. h. t.m .
69. Zsilinszky Mihály, 1889. Budapest, ág. h.
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É vközben  k im a r a d t:
70. Antony Olivér. 1888. Újpest, ág. h.

M a g á n ta n u ló :
71. Basch Rudolf, 1889. Budapest, ág. h.
72. Strasser Elemér Herbert, 1890. Bpest.izr.

IV. OSZTÁLY.
1. Agorasztó Miklós, t888. Budapest, g. k.
2. Baján Arthur, 1888. Uj-Gradiska, ev. ref. 

ö. d.
3. Beutel Vilmos, 1887. Budapest, ág. h.
4. Beuthe Ágost, 1888. Frankfurt a/M. ág. h.
5. Bihari Imre, 1888. Budapest, izr.
6. Czigler István, 1889. Budapest, izr.
7. Dinier Miklós, 1888. Budapest, ág. h.
8. Fritzsche György, 1887. Budapest, ág. h.
9. Fuchs Jenő, 1888. Budapest, ág. h.

10. Garay János, 1888. Budapest, ev. ref.
11. Goldenberg Bódog, 1888. Becs, izr.
12. Gosztonyi Ervin, 1889. Budapest, izr.
13. Harsányi Zoltán, 1888. Nagy-Kanizsa, izr.
14. Heil Ernő, 1888. Fiume, ág. h.
15. Hirschfeld Alfréd, 18s8. Budapest, izr.
16. Horváth László, 1888. Budapest, ev. ref.
17. Incze József, 1888. Nyíregyháza, ág. h.
18. Izsai Sándor, 1888. Alsó-Széli ág. h.
19. Jelűnek Andor, 1889. Budapest, izr.
20. Jurenák Ferencz, l888.Tisza-Földvár,ág.h
21. Kellner György, 1889. Budapest, izr.
22. Kolmer Vilmos Frigyes, 1888. Budapest, 

ág. h.
23. Komlós József, 1887. Budapest, izr. ism.
24. Krátky János, 1887. Bagonya, ág.h.t.m.ö.d.
25. Kravarik Lajos, 1885. Budapest, ág. h.
26. Krempels Béla, 1888. Bpest,ág. h.t.m.,ö.d.
27. Lamm Arthur, 1887. Bellatincz, ág. h.
28. Lamotte Károly, 1888. Budapest, ág. h.
29. Läufer István, 1888. Budapest, izr.
30. Legányi Ernő, 1887. Budapest, ág. h.
31. Leszlényi Alfréd, 1888. Győr, izr.
32 Markos Olivér, 1888. Budapest, r. k. ö. d.
33. Marzloff Camillo, 1887. Kolozsvár,ág. h.
34. Matuska Miklós, 1888. Budapest, ág. h.
35. Menner Tibor, 1888. Budapest, ág. h.
36. Mikolik László, 1888. Budapest, ág. h. t. m.

37. Müller Ottó, 1888. Pilis, r. k.
38. Münnich Aurél, 1889. Budapest, ág. h.
39. Polnay György, 1888. Budapest, ág. h.
40. Pözel István, 1888. Budapest, ág. h.
41. Prager Pál, 1887. Becs, izr.
42. Rappaport Jenő, 1888. Budapest, izr.
43. Szűcs Jenő, 1889. Puszta-Meritő, izr.
44. Tischler János, 1888. Kolozsvár, ág. h.
45. Vladár Endre, 1888, Bia, ág. h. t. m. ö. d.
46. Walkó Loránd, 1888. Budapest, ág. h.
47. Wellis Egon, 1889. Budapest, izr.
48. Wohl Ödön, 1888. Budapest, ág. h.
49. Wolfner György, 1888. Budapest, izr.
50. Zsigmondy Jenő, 1888. Budapest, ág. h.

É vközben  k im a r a d t :
51. Dunajtsik Gusztáv, 1887. Budapest, ág. h .
52. Kálmán Miklós, 1888. Budapest, ág. h.
53. Leipnik Frigyes, 1887. Sziszek, izr.

M ag á n ta n u ló :
54. Schlesinger Károly, 1889. Budapest, izr.

V. OSZTÁLY.
1. Abonvi Tibor, 1888. Budapest, izr.
2. Baumgarten Ignácz, 1887. Grácz, izr.
3. Bcndl Kálmán, 1887. Budapest, ág. h.
4. Bergl István, 1886. Vadkert, izr.
5. Bogsch Aladár, 1887. Pozsony, ág. h , ö. d.
6. Chrapek Jenő, 1886. Budapest, r. k.
7. Csipkay Henrik, 18S7. Budapest, ág. h.
8. Czölder Lajos, 18S7.Gölnitzbánya,ág.h.,ö.d.
9. Czukor Gábor, 1888. Budapest, izr.

10. Darvai Dénes, 1888. Budapest, i z r , ö. d.
11. Dóczi Pál, 1888. Budapest, izr., ö. d.
12. Ehrenstein István, 1887. Budapest, izr.
13. Erdélyi Sándor, 1888. Budapest, izr.
14. Feuer Egon, 1887. Budapest, izr.
15. Fischer Ferencz József, 1887. Budapest, izr..
16. Freund István, 1887. Budapest, izr.
17. Frim Jenő, 1886. Budapest, izr.
18. Gosztonyi László 1887. Budapest, izr.
19. Grünwald Béla, 1887. Budapest, izr..
20. Haim Dávid, 1888. Budapest, izr.
21. Havas Béla, 1887. Budapest, izr.
22. Hirsch Sándor, 1888. Ádánd, izr.
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23. Huszár Jenő, 1885. Orosháza, ág. h.
24. Jurenák László, 1886. Tisza-Földvár, ág. h.
25. Kirchknopf Ervin, 1888. Budapest, ág. h.
26. Kolényi Aladár, 1886. Budapest, ág. h.
27. Kovács Gyula, 1887. Budapest, izr.
28. Lorencz Arthur, 1887. Krompach, ág. h.
29. Mangold József, 1888. Budapest, izr.
30. Montag Tibor, 1887. Kecskemét, izr.
31. Nagel István, 1888. Budapest, izr.
32. Naeter Ernő, 1885. Győr, ág. h.
33. Obláth Károly, 1887. Budapest, izr.
34. Obstgarten János, 1887. Becs, ág. h.
35. Oppel Henrik, 1887. Korneuburg, r. kath.
36. Országh Antal, 1886. Somorja, r. k.
37. Reiner Ernő, 1887. Budapest, izr.
38. Renk Ernő, 1887. Budapest, ág. h., ö. d.
39. Schmidt Rezső, 1885. Budapest, ág. h. ism.
40. Schneider Rezső, 1886. Bpest, ág. h. ism.
41. Somogyi Rezső, 1886. Vihnye, izr.
42. Sonnenberg Marczel, 1888. Budapest, izr.
43. Stern István, 1887. Budapest, izr.
44. Strasser György, 1887. Budapest, izr.
45. Strasser István, 1888. Budapest, izr.
46. Sziics Pál, 1887. Csór, izr.
47. Tolnai Pál, 18S7. Budapest, izr.
48. Wellisch Dezső, 1887. Budapest, izr.
49. Zsilinszky István, 1887. Budapest, ág. h.

É vközben  k im a r a d t:
50. Maiéter Tibor, 1887. Budapest, ág. h.

M eg h a lt:
51. Tuczentaller Sándor, 1887. Budapest, ág. h.

VI, OSZTÁLY,
1. Antony István, 1886. Újpest, ág. h.
2. Bánó László, 1886. Budapest, ág. h.
3. Bérczy Róbert, 1887. Becs, r. kath.
4. Berger Ernő, 1886. Budapest, izr.
5. Bogsch Árpád, 1886. Késmárk, ág. h. t. m. 

ö. d.
6. Bolla György, 1887. Moór, r. kath.
7. Böhm J. János, 1886. Budapest, ág.h.
8. Dobosi Kálmán, 1885. Tab, ág. h.
9. Ehrenstein Pál, 1886. Budapest, izr.

10. Erdős Pál, 1886. Budapest, izr.

11. Fabriczius Aladár, 1884. Budapest, ág. h.
12. Frank Aladár, 1886. 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. Kéler Benő, 1885. Budapest, ág. h.
24. Klein Jenő, 1886. Mohács, izr.
25. Knefély Ödön, 1886. Cservenka, ág. h.
26. Kohner Arthur, 1886. Ipoly-Pásztó, izr.ö.d.
27. Kund Béla, 1886. Budapest, ág. h.
28. Kund Elemér, 1886. Dunakesz, ág. h.
29. Lonkai Géza, 1886. Budapest, izr.
30. Mautner István, 1886. Budapest, izr.
31. Milhofer Gyula, 1886. Budapest, izr.
32. Németh Tibor, 1885. Budapest, ág. h.
33. OsztroluCzky Gyula, 1886. Pomáz,ág.h.ö.d.
34. Pakányi János, 1885. Péteri-Gyömrö, 

ág. h.
35. Pauliny Ede, 1887. Budapest, ág. h.
36. Pártos Dezső, 1886. Budapest, izr.
37. Pick Alfréd, 1886. Budapest, izr.
38. Probsztner Arthur, 1886. Budapest, ág. h.
39. Pözel Tibor, 1886. Budapest, ág. h.
40. Radvány Bertalan, 1885. Budapest, ág. h.
41. Rónai Dávid, 1885. Temesvár, izr. ism.
42. Telegdi Roth Károly, 1886. Budapest, 

ág. h.
43. Sárkány Gyula, 1887. Csetnek, ág. h.
44. Schwartz Gyula, 1886. Budapest, izr.
45. Schwartz Oszkár, 1887. Budapest, izr.
46. Spitz René, 1887. Becs, izr.
47. Stern Nándor, 1886. Budapest, izr.
48. Szilágyi Dezső, 1887. Balassa-Gyarmat,izr.
49. Teasdale Ottó, 1886. Budapest, ág. h.
50. Vámossy László, 1886. Budapest, ev. ref.
51. Veres Zoltán, 1886. Losoncz, ág. h.
52. IVeisz Frigyes, 1886. Budapest, ev. ref. 

ö. d.
53. Zsigmondy Gábor, 1886. Budapest, ág. h.
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É vközben  k im a r a d t : I É vközben  k im a r a d t  :
54. Harsányi I. Kálmán, 1886. N.-Kanizsa, izr. | 36. Erdélyi Imre, 1885. Budapest, izr.

37. Gencsy Béla, 1885. Balkány, ev. ref.
M e g h a lt:

55. Dirner Lajos, ág. h. ev.

VII. OSZTÁLY,

38. Izsó Lajos, 1882. Gyoma, ev. ref.

M a g á n ta n u ló :
39. Such Dezső, 1881. ág. h. ism.

VIII. OSZTÁLY.
1. Ángyán János, 1886. Budapest, ev. ref.
2. Bachmann Fiilöp, 1884. Uj-Verbász, ág. h. 

t. m.
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. Freund Riehárd, 1886. Budapest, izr.
9. Glatz Riehárd, 1884. Budapest, ág. h.

10. Goldmann Arthur, 1885. Budapest, izr.
11. Haar Alfréd, 1885. Budapest, izr. ö. d.
12. Hajós Kornél, 1886. Budapest, izr.
13. Hazay Olivér, 1885. Budapest, ág. h.
14. Herzog Ernő, 1885. Budapest, izr.
15. Hilf Pál, 1885. Budapest, izr.
16. Kardos Jenő, 1884. Budapest, izr.
17. Kehrling Károly, 1885. Szepes-Szombat, 

ág. h. ö. d.
18. Kellner Hugó, 1885. Bécs, izr.
19. Kisházi Ágost, 1884. Miskolcz, ev. ref. ö. d.
20. Koós Miklós, 1885. Budapest, ág. h.
21. Kovács Sándor, 1886. Budapest, izr.
22. Krámer Gusztáv, 1885. Budapest, izr.
23. Kubinyi Dárius, 1886. Trencsén-Bohunicz, 

ág. h.
24. Ligeti Pál, 1885. Budapest, izr. ö. d.
25. Meer Leo, 1885. Budapest, izr.
26. Mikolik Imre, 1885. Budapest, ág. h. t. m.
27. Oesterreicher Ernő, 1885. Budapest, izr.
28. Rodowitz Tivadar, 1885. Budapest, ág. h.
29. Schwartz Andor, 1886. Budapest, izr.
30. Tolnay István, 1885. Budapest, ág. h.
31. Ullmann Ödön, 1885. Budapest, izr.
32. Walkó Endre, 1885. Budapest, ág. h.
33. Weinberger György, 1885. Bpest, ág. h.
34. Wottitz Gyula, 1885. Budapest, izr.
35. WurmMátyás, 1884.Bikács, ág. h .ö.d. t.m.

1. Ángyán Béla, 1885. Budapest, ev. ref.
2. Bartók Imre, 1885. Nagyvárad, izr. ö. d.
3. Beck Pál, 1884. Budapest, izr.
4. Boytha András Lajos, 1884. Bpest, ág. h.
5. Falvay Jenő, 1884. Budapest, ág. h. t. m.
6. Fiilöp Jenő 1884. Budapest, ág. h.
7. Győri János, 1881.S.-Szt-Lörincz,ág.h.ö.d.
8. Hammerschlag Marczell, 1884. Prága, izr.
9. Hampel Ferencz, 1885. Budapest, r. k.

10. Hampel József, 1886. Budapest, r. k.
11. Hári Géza, 1884. Budapest, izr. ö. d.
12. Hasenauer Andor, 1884. Budapest, ág. h.
13. Hautzinger Gusztáv, 1883. Rajka, ág. h.
14. Hirschfeld Károly, 1884. Budapest, izr.
15 Kelemen Ferencz, 1885. Budapest, izr.
16. Kopf Lajos, 1884. Pozsony, izr.
17. Kovács Aladár, 1884. Budapest, izr.
18. Kund Ede, 1884. Budapest, ág. h.
19. Liedemann Ferencz, 1883. Budapest, ág.h.

| 20. Lukács György, 1885. Budapest, izr.
21. Magyar László, 1884. Bpest, ev. ref. ö. d.
22. Majzler Zoltán, 1884. Szárazbeö, izr.
23. Matuska Péter, 1885. Budapest, ág. h. ö. d.
24. Pártos Benő, 1884. Budapest, izr.
25. Pintér Miksa, 1884. Abony, izr.
26. Podmaniczky Tibor báró, 1884. Nagy- 

Kikinda, ág. h.
27. Porkoláb Zoltán, 1884. Bpest, ág. h .ö .d .
28. Rakovszky István, 1885. Budapest, r. k.
29. Rakovszky Iván, 1885. Budapest, r. k. ö. d.
30. Sámuel József, 1884. Budapest, izr.
31. Szattinger Endre, 1884. Budapest, ág. h.
32. Weisz Gyula, 1884. Budapest, izr. ö. d.
33. Weisz Nándor, 1884. Budapest, izr.
34. Weltkugel Simon Bernét, 1884. Bpest, izr.
35. Zsilinszky Tibor, 1884. Budapest, ág.h. ö.d.

M e g h a lt :
36. Rodowicz Willibald, 1884. Budapest, ág. h.



V III.

TANSZEREK.

I. Könyvtár.

Az 1901—1902-iki iskolai évben a könyvtár szaporodása követ 
bező volt:

A) V é t e l  ú t j á n .

I. F o lyó ira tok :

1. Evangélikus Egyház cs Iskola, szerk. Veres József.
2. Pi'otestáns Egyházi és Iskolai Lap, szerk. Szőts Farkas.
3. Protestáns Szemle, szerk. Szó'ts Farkas.
4. Budapesti Szemle, szerk. Gyulai Pál.
5. Irodalomtörténeti Közlemények, szerk. Szilády Áron.
6. Nyelvtudományi Közlemények, szerk. Szinnyei József.
7. Egyetemes Philologiai Közlöny, szerk. Katona Lajos.
8. Magyar Nyelvőr, szerk. Simonyi Zsigmond.
9. Archaeologiai Értesítő, szerk. Hampel József.

10. Századok, szerk. Nagy Gyula.
11. Mathematikai és Természettudományi Értesítő, szerk. König

Gyula.
12. Journal de mathematiques élenientaires, szerk. M. de Long- 

ehamps.
13. Akadémiai Értesítő, szerk. Szily Kálmán.
14. Magyar Paedagogia, szerk. Kovács János.
15. Lehrproben und Lehrgänge, kerausgegeben von W. Fries u. 

H. Menge.
16. Hivatalos Közlöny, kiadja a m. kir. Vallás- és Közoktatásügyi 

Ministerium.
17. Literarisches Centralblatt, szerk. Zarncke Ed.
18. Deutsche Rundschau, szerk. Kodenberg Gyula.
19. Revue des deux Mondes.



20. Neue Jahrbücher für das klass. Altertum und für Paedagogikt 
szerk. Ilberg J. és Bichter B.

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

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

lauft Fr.
26. Zeitschrift für mathematischen und naturwissenschaftlichen 

Unterricht, szerk. II. Schotten.
27. Zeitschrift für den physikalischen und chemischen Unterricht,. 

szerk. Poske F.

II. Tudom ányos m űvek :
1. Nagy Képes Világtörténet. Szerk. Marczali Henrik. YHI. k. 

Az újkor. II. r. Az ellenreformáczió kora. Irta Marczali Henrik. Buda
pest, Franklin-Társulat. — Bévai testvérek.

2. K. Fr. Naegelsbacli, Lateinische Stilistik für Deutsche. MII. 
Auf!, von Dr. Iwan Müller. Nürnberg, Geiger, 1888.

3. At tiz parancsolatnak, ah hit agazatinac am mi atancnac, aes 
ah hit petsaeiinec roeviden valo magarazatta. Matas Dévai. Akadémia. 
Budapest, 1897.

4. Deutsche Ortsnamen u. Lehnwörter des ungarischen Sprach
schatzes. Gesammelt von dr. Viktor Lumtzer und dr. Johann Melich.. 
Innsbruck, 1900, Wagner.

5. Lexicon abreviaturarum, Wörterbuch lateinischer nnd italie
nischer Abkürzungen, herausgegeben von Adriano Cappelli. Leipzig,. 
1901. Weber.

6. Aus deutschen Lesebüchern. Dichtungen in Poesie und Prosa. 
Herausgegeben von B. Dietlein, W. Dietlein und Fr. Polack. 1—4. Bd. 
Leipzig, 1901. Hofmann.

7. Jahresberichte über das höhere Schulwesen. Herausgegeben v. 
Conrad Bethwisch. 15. Jahrg., 1900. Berlin 1901. Gaertnersche Buch
handlung.

8. Dr. Luther Márton Három Alapvető Reformátori Irata, 1520. 
Fordította dr. Masznyik Endre, felülvizsgálta Stromp László. Budapest, 
1901. Hornyánszki.

9. A Herczegszöllősi Kánonok. Más egyházi kánonokkal egybevető 
Mokos Gyula. Budapest, 1901. Prot. írod. Társ.

10. Ausztria Története. Irta Huber Alfonz, átdolgozta Baróti Lajos.
II. III. k. Budapest, 1901. Akadémia.



11. Az Aesthetika Története. Irta Jánosi Béla. III. kötet. 1901. 
Akadémia.

12. Homeros Masa. Fordította Baksay Sándor. Budapest. 1901. 
Akadémia.

13. Az Állatok Világa. Brehm A. nagy művének magyarra átülte
tett kiadása. Szerkeszti Mékely Lajos. II. k. Emlősök. Budapest, 1902. 
Légrády testvérek.

14. Handbuch der class. Altertums-Wissenschaft in system. Dar
stellung, Herausgegeben von dr. Iwan v. Müller. 25. und 26. Halbband. 
München, 1902. C. H. Beck.

15. A Magyar Nyelvújítás Szótára. Irta Szily Kálmán. Budapest, 
1902. Hornyánszky.

16. Nagy Képes Világtörténet. Szerk. Marczali Henrik. IX. kötet.. 
Az újkor, az absolutismus kora. Irta Marczali Henrik. Franklin-Társu
lat. -— Kévai testvérek.

17. Péterfy Jenő Összegyűjtött Munkái. II. k. Kiadja a Kisfaludy- 
Társaság. Budapest, 1902. Franklin-társ.

18. Morvát Történelmi Repertorium. A Magy. Tud. A. Történelmi 
Bizottságának megbízásából írta Margalits Ede. H. k. Budapest, 1902. 
Akadémia.

19. A Magyar Történet Kútfőinek Kézikönyve. Szerkesztette dr. 
Marczali Henrik. Budapest, Athenaeum, 1902.

20. Báró Eötvös József Összes Munkái. I—V. k. Budapest, 1901. 
Bévai testvérek.

21. Jahrbuch der Naturwissenschaften, 1901/4902. 17. Jahrgang, 
v. Dr. M. Wildermann. Freiburg im Breisgau, 1902. Herdersche Verlags
handlung.

22. Magyar írók Élete és Munkái. A Magy. Tud. Akadémia meg
bízásából írta Szinnyei József. VHI. köt. Budapest, 1902. Hornyánszky.

23. Encyclopaedic der Naturwissenschaften. Erste Abtli. — Zweite 
Abth. — Dritte Abth. 56. Lief. Breslau, Trewendt.

24. Magyar Tájszótár. A M. T. A. megbízásából szerkeszti Sziny- 
nyei József.

25. Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és Képben. Kiadja a 
m. kir. államnyomda. 377-től végig. Budapest, Bévai testvérek bízó
in ány a.

26. Magy. Tört. Életrajzok. A M. T. A. Tört. Bizottságának segé
lyével kiadja a M. Tört. Társ. XVI. évf. 5 f. XVII. évf. 1—4. f.Budapest, 
Franklin- Társulat.

27. Ausführliches Lexikon der griech. und röm. Mythologie. He
rausgegeben v. W. Boscher. 44. 45. Lief. Leipzig, Teubner.

28. Értekezések a Mathematikai Tudományok Köréből.



29. Értekezésiek a Társadalmi Tudományok Köréből. XII. 6. 7.
30. Értekezések a Nyelv- és Szép tudomány Köréből. XVII. 8.9.10.
31. Értekezések a Bölcseleti Tud. Köréből.
32. Értekezések a Történeti Tud. Köréből. XIX. 5—9.
33. Értekezések a Természettudományok Köréből.
34. A Magyar Tud. A. elhunyt tagjai felelt tartott Emlékbeszé

dek. X. 12. XI. 1—3.
35. Mathematikai és Természettudományi Közlemények.
36. Archaeologiai Közlemények. Közrebocsátja a M. T. A. Archaeo- 

Jogiai Bizottsága. Uj folyam.

B) A j á n d é k  ú t j á n .

1. Dr. Magócsy-Dietz Sándor felügyelő úrtól:
15 darab értekezés.

2. Weber Budolf tanár úrtól:
Gedenkrede auf Georg Buchholtz. Gehalten von B. Weber. 

Késmárk, 1901. Sauter.
3. Barcsa János úrtól:

Hajdu-Nánás város és a hajdúk történelme. Irta Bartha János. 
II.-Nánás, 1900. Bartha J.

4. Budapest, székes-főváros Statisztikai Hivatalától:
Budapest székes-főváros Statisztikai Hivatalának Közleményei.

XXIX—XXXI-ig.
5. A Nm. Vallás- és Közokt. Ministeriumtól:

III. Béla magyar király emlékezete. Szerkeszt. Forster Gyula. 
Budapest, 1900. Hornyánszky.

6. Dr. Beinitz Jakab ügyvéd úrtól:
a) Histoire de la revolution francaise pour M. A. Thiers. I. II. 

Paris, 1855, Furne et Cie.
b) Neuer Plutarch, oder Bildnisse und Biographien. Bearbei

tet von einem Vereine Gelehrter. 1—5. Pesth, 1842—1853. 
Hartleben.

b) Gay ott von Pitaval, Erzählung sonderbarer Bechthändel 
sammt deren gerichtlichen Entscheidung. 1—9. Leipzig, 
1747—1767. Kiesewetter-Heinsius.

II. Physikai szertár.

A physikai szertár a lefolyt évben ezekkel gyarapodott: egy darab 
munkaasztal, egy db «Standard»-phonograph, egy db Mohr-féle másoló
keret, egy db Hauff előhivó szekrény, egy kis libella, porczellán csészék,



egy sorosat főző pohár, 10 liter chromsav, más apróbb eszközök és anya
gok összesen mintegy 284 kor. értékben.

III. Természetrajzi szertár.
A szertár gyarapodott: Nyolcz darab Brendel-féle virág mintával: 

Secale cereale, Lilium Martagon, Acer campestre, Pisum sativum, Fra- 
garia vesca, Vitis vinifera, Urtica dioica és Sambucus nigra. Spiritus
ban : Triton cristatus, Ostrea edulis, Holothuria tubulosa. Száraz-pras- 
paratum: Cobitis fossilis és Salmo fario. Végül vastag papirosra huza- 
tott 95 darab természetrajzi fali térkép.

IV. Földrajzi és történelmi szertár.
A földrajzi szertár következő térképekkel gyarapodott: Budapest 

székes-főváros egész területe. Észak-Amerika. Dél-Amerika. Afrika. Mind 
a négy térkép Kogutowicz kiadásában jelent meg.

A történelmi szertárt rajzaikkal következő tanulók gyarapították r 
Kund Ede VIII., Erdélyi Imre. Kehrling Károly, Ligeti Pál VEI., Bánó 
László, Kund Béla VI.

6t

V. Éremgyűjtemény.
Az éremgyűjtemény 87 darabbal (34 ezüst, 45 réz, I ón, 6 nikkel, 

1 papiros) 1329 darabra növekedett. A gyűjteményt a következők gya
rapították adományaikkal: Topscher Samu főbányatanácsos úr 9 Arpád- 
kori e ; Koós Ottó zálogházi igazgató úr Szilágyi Sándor jubileumi réz
érme. — A tanulók ajándékai osztályok szerint: I. a) Amar Licco 1 r; 
Frankel Pál 2 r. — II. a) Salzer J. 1 e, 2 r. — II. b) Wehrmann G. egy 
ezüst. — III. Állt Géza 1 e; Ehrenstein Lóránt 2 r; Vasadi Ottó 1 e. —
IV. Kolmer Vilmos 1 rézérem ; Kravarik Lajos 1 e, 1 n, 6 r. — V. Bendl 
Kálmán 1 e ; Ehrenstein István 1 n ; Feuer Egon 5 r, 3 n ; Freund Ist
ván 1 amerikai bankó; Frimm Ernő 8 r ; Hirsch Sándor 1 r ; Huszár 
Jenő 1 r ; Lorenc Artúr 2 e, 2 r; Kovács Gyula 1 e ; Montag Tibor l e ; .  
Obstgarten'János 1 e ; Beiner Ernő 18 e, 14 r; Benk Ernő 1 ón, 1 r. --- 
VII. Goldmann Artúr 1 e ; Kovács Sándor le . — Fogadják az adomá
nyozók e helyt is ismételten az intézet köszönetét; a gyűjteményt a jö
vőben is az ifjúság és intézetünk barátainak szíves jóakaratába ajánljuk. 
A gyűjteményt Tolnai Vilmos tanár kezelte.

VI. Mértani szertár.
A mértani szertár ez évi gyarapodása nyolcz darab sodronyminta 

25 korona 20 fillér értékben.



IX.

EGYESÜLETEK.

I. Arany János kör. Vezetője őr. Tolnai Vilmos tanár volt. Tagja 
volt 146 rendes a VIII., VII., VI. osztályból és 25 olvasó az V. osztály
ból. Tisztviselői: a VIII. osztályból Rakovszky Iván első és Weisz Gyula 
másodtitkár ; Kund Ede és Hári Géza főkönyvtárosok ; Magyar László 
főpénztáros; Matuska Péter főellenőr; a VII. osztályból Walkó Endre 
harmadtitkár; Bachmann Fülöp, Braun József és Goldmann Artur 
könyvtárosok ; Meer Leo pénztáros ; Kehrling Károly ellenőr; a VI. osz
tályból Pabricius Aladár és Németh Tibor könyvtárosok; Kund Elemér 
pénztáros ; Vámossy László ellenőr.

A kör az alakuló és záró gyűlésen kívül tartott húsz rendes és 
egy rendkívüli gyűlést. Napirendre került 18 értekezés, 3 vers, 4 fordí
tás, 12 bírálat,; 16 komoly és 2 víg szavalat. Ezen kívül érdemkönyvbe 
került 6 dolgozat, 1 verses fordítás, 5 bírálat és 5 szavaló neve. Jegyző- 
könyvi dicséretet kapott 2 dolgozat, 2 vers, 1 fordítás, 3 bírálat és 4 
szavalás.

Márczius hó 1 -én a kör Arany János emlékét ünnepelte. Az 
első titkár megnyitó beszéde után Kehrling Károly VII. o. t. szavalta 
Arany Sárkányát, majd Zsilinszky Tibor VIII. o. t. olvasott Arany és 
Petőfi barátságáról, utána Rakovszky István VIII. o. t. szavalta el Arany 
Tamburás öreg urát.

Délután a kör testületileg kivonult a temetőbe s Walkó Endre 
harmadtitkár beszéde után megkoszorúzta a költő sírját.

Az október 19-i ülésen Rakovszky István VIII. o. t. mondott em
lékbeszédet az aradi tizenhárom vértanú felett.

A kör az iskolai életben is élénk részt vett. A reformáczió ünnepén 
Kehrling Károly VII. o. t. szavalta Csengey Gusztáv költeményét: «A 
reformáczió ünnepén», Walkó Endre VII. o. t. pedig Berzsenyi «Fohász
kodás »-át.

Márczius 15-én Kehrling Károly VII. o. t. a «Talpra magyar»-t, 
Rakovszky Iván Petőfi költeményét: «Márczius 15, 1848.» A dal és zene
egyesület hangversenyén Ligeti Pál VII. o. t. szavalta a «Ruhá»-t Ma-
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nueltől. Rakovszky István VIII. o. t. Petőfi költeményét: «Falu végén 
kurta korcsma», Rakovszky Iván VIII. o. t. pedig zenekísérettel Petőfi 
rhapszódiáját «Egy gondolat bánt engemet».

A kör tagja volt a Történelmi, Természettudományi és Képzőmű
vészeti Társulatnak ; mint tag kapta a «Századok», «Természettudo
mányi Közlöny» és «Művészet» czímű folyóiratokat. Ezenkívül járatta 
a «Nyelvőr»-t, «Tanulók Lapjá»-t, s a «Történelmi Életrajzok»-at.

A könyvtár áll 1080 műből 1372 kötetben; ez idei gyarapodás 19 
mű 72 kötetben. Ebből 13 művet 24 kötetben vétel útján szereztünk 
be, a többi ajándék. Az ajándékozók: a vallás- és közoktatásügyi mi
nisztérium «Az osztrák-magyar monarchia írásban és képben» czímű 
műből folytatólagosan 2 kötet. Ozv. Hunfalvy Pálné: Jean Pauls Ge
sammelte Werke 12 k. — Rátz László tanár: Matbematikai Lapok. — 
Rakovszky Iván és István VIII. o. t . : Sienkievicz Quo Vadis 2 köt. és 
Mikszáth Öreg szekér, fakó hám 1 k. — Hampel József VIII. o. t. Dau
det Királyok száműzetésben. — Ullmann Ödön VII. o. t. : Verne : Ox 
doctor eszméje.

Fogadják a nagylelkű adományozók ismételtem a Kör háláját és 
köszönetét.

A könyvtári forgalom a következő volt: 125 rendes és 25 olvasó 
tag 1755 kötetet vett ki.

A kör törzsvagyona 1346'42 korona. Az összes bevétel 636'36 ko
rona, a kiadás 225’50 korona volt; ebből könyvre 179‘50 koronát köl
töttünk.

II. Főgymnasiumi Segélyegylet. A Segélyző-Egyesületet ez évben 
is Dr. Tóth Kálmán vezette. Ifjúsági tisztviselők voltak: elnök Rakovszky 
István VIII. o. t., főjegyző Weisz Gyula VIII. o. t., aljegyző Mikolik 
Imre VII. o. t. Osztálypénztárosok s választmányi tagok voltak a VHI. 
osztályban: Liedemann Ferencz, Weisz Nándor; a VII. osztályban: 
Hazay Olivér, Ligeti Pál, Walkó Endre ; a VI. osztályban: Pőzel Tibor, 
Róth Károly, Vámosy László, Zsigmondy Gábor; az V. osztályban : 
Tuczentaller Sándor, Freund István, Renk Ernő, Erdélyi Sándor. Bol
dogult Tuczentaller Sándor helyére az osztály Somogyi Rezsőt választ- 
totta. A IV. osztályban : Matuska Miklós, Baján Arthur; a III. osztály
ban: Rakovszky László, Zsilinszky Mihály ; a II. ^osztályban: Fabri- 
czius Béla, Münnich Aladár; a II. aj osztályban: Schwarcz László, 
Szupp László, Szupp László halála után Topscher Kálmán. Az I. b) 
osztályban: Ulbrich Gyula, Fejér Árpád; az I. a) osztályban: Blasko- 
vich Ödön, Hartig Tibor.

Az egyesület bevételei I901.junius 10-től 1902. junius 10 ig : 
1. Tagdijak: az I. a) osztályban (tagok száma 46) 152-84 K ; az I. b) 
osztályban (tagok száma 52) 142-75 K ; a II. a) osztályban (tagok száma



32) 54-99 K ; a II. b) osztályban (tagok száma 41) 98 04 K ; a III. osz
tályban (tagok száma 52) 83-60 K; a IY. osztályban (tagok száma 44) 
86'94 K ; az V. osztályban (tagok száma 50) 113-02 K ; a YI. osztály
ban (tagok száma 49) 111*72 K ; a VII. osztályban (tagok száma 38) 
75-32 K ; a VIII. osztályban (tagok száma 34) 94-40 K. Összesen 438 
tagtól — 1013'62 K. 2. Kegyes adományok és pedig: Pesti Hazai Első 
Takarékpénztár-Egyesület adománya 200 K. Egyesült Budapesti Fővá
rosi Takarékpénztár adománya 100 K. Magyar Országos Központi Ta
karékpénztár adománya 50 K. A főgymnasiumi Dal- és Zeneegyesület 
adománya 75 K. Az 1874-ik évben érettségit tettek adománya 55"60 K. 
Az 1882-ik évben érettségit tettek alapítványa volt tanáruk boldogult 
dr. Fröhlich Bobért emlékére 100 K. Bátz László tanár úr adománya 
a Mathematikai Lapok előfizetési díjából 48 K. Összesen 628 60 K.
3. Szelvény- és takarékpénztári kamat 532'49 K. 4. Vegyesek : 39-70 K. 
A bevételek összege 2214-41 K. Kiadások: 1. Beirási díj 15 tanulóért 
á 10 K. =  150 K. (Ezek a tanulók: Bácsi F., Hittrich J., Schaff A., 
Szlovák P. és Wieland Fr. II. Bulkai I., Ebersz G., Benkő I., Bntt- 
kay M., Krchnik E., Kravarik J., Pápay J., Warinszky B. III. Benk E.
V., Wurm M. VII. o. t.) 2. Tandíj =  61 K. (Huszár Jenő V. o. t. tan
díjába a múlt évre s a folyó tanévre 51 K., Dobosi VI. o. tandíjába 10 
K.). 3. Bizonyítvány díj és vegyesek =  29’32 K. 4. Szegénysorsú fiúk 
írószereiért: =  291‘62 K. 5. Könyvekért és bekötésükért: 728-32 K.
6. Ösztöndíjakra, =  150 K. A kiadások összege : 1410 26 K.

Az egyesület vagyona 1902. junius 10 én volt: 1. 4% magyar 
koronaértékű járadékban 8900 K. 2. 4% magyar földhitelintézeti zálog
levélben 2000 K. 3. Takarékpénztári betétben 3705-32 K. Összesen 
14605-32 K. Szaporodás múlt évi junius í0. óta 804-15 K. Fogadják 
egyesületünk új és régi pártfogói segélyzetteink és egyesületünk hálás 
köszönetét.

III. Főgymnasiumi ifjúsági gyámegylet. A főgymnasiumi ifjúsági 
gyámegylet működése negyedik évében is Bereczky Sándor vallástanár 
vezetése alatt állott. A tanév elején tartott közgyűlés titkárnak báró Pod- 
maniczky Tibor VIII. o., pénztárnoknak Gedliczka Ármin VI. o., ellen
őrnek Győri János VIII. o. tanulókat választotta meg. Osztálypénztár - 
nokok és ellenőreik a következők voltak: I. a) Cséry Lajos, Blaskovich 
Ödön ; I. b) Dirner György, Kéler Dénes ; II. aj Hittrich József, Szórády 
István ; II. b) Pajor Jenő, Ángyán Géza; III. o. Tors Tibor, Jármay 
Zoltán ; IV. o. Pözel István, Zsigmondy Jenő; V. o. Lórencz Arthur,. 
Bogsch Aladár ; VI. o. Gedliczka Ármin, Bogsch Árpád ; VII. o. Wurm 
Mátyás, Kubinyi Dárius ; VIII. o. báró Podmaniczky Tibor, Győri János. 
Aláirás utján és adományokból befolyt az I. a) osztályból 20 K 80 fillér, 
az I. b) o. 23 K 70 f., a II. a) o. 11 K 90 f., a II. b) o. 34 K 32 f., a III. o.
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40 K 30 f., a IY. o. 45 K, az V. o. 34 K 40 f., VI. o. 66 K 60 f., VII. o. 
30 K, VIII. o. 20 K 50 f. Összesen 327 K 52 fillér, eliliez járult tőke
kamat 3K 45 f., a múlt évi hátralékból befolyt összeg 13 K .30 f. és idő
közi kamat 1 K 66 f. Volt tehát az egész évi jövedelem 345 K. 93 f.

A jövedelem egynegyed részét, 86 K 49 f., az ifjúsági gyámegylet 
az egyetemes egyházi gyámintézet szabályai szerint az egyetemes gyám
intézet pénztárába befizette ; a szabad rendelkezésére álló 259 K 44 fillér
ből adott a Leopoldianumra lOK-át., a budapesti protestáns árvaháznak 
20 K-át, a rozsnyói evang. árvaháznak 20 K-át, a kőszegi evang. felső
leányiskolának 30 K-át, az erzsébetfalvi evang. fiókegyháznak templom
alapra 40 K-át, ösztöndíjul Wurm Mátyás VII. o. tanulónak 50 K-át és 
Krátky János IV. o. tanulónak 30 K-át. A fenmaradt 59 K 44 fillért a 
tőkéhez csatolta az egylet, s ekkép tőkéje 213 K 76 fillérre emelkedett, 
mely összeg az Első Hazai Takarékpénztárnál van elhelyezve. A hat 
korona hátralékból befolyó összeg a jövő évi bevételhez lesz csatolandó.

IV. A főgymnasiumi dal- ás zeneegyesületet a lefolyt iskolai év
ben is Rátz László tanár vezette. Tisztviselői voltak: Liedemann Ferencz 
(VIII) elnök, Matuska Péter (VIII) főjegyző, Ángyán Béla (VIII) főpénz
táros, Kopf Lajos (VII) ellenőr, Magyar László (VIII) főgondnok, Án
gyán János (VII) jegyző, Hazay Olivér (VII) pénztáros, Kovács Sándor 
(VII) gondnok, Zsigmondy Gábor (VI) gondnok, Renk Ernő (V) gond
nok. A tagok száma 261. Az énekkari próbákat Erődi Ernő fővárosi 
énektanár, a zenekari próbákat Kánitz Henrik főgymnasiumunk volt 
növendéke vezette. Az egyesület részt vett a márczius 15-iki ünnepen. 
Január 6-án zártkörű matinéét rendezett, melynek műsora a következő 
volt: I. Erődi Ernő : Szülőföldem. Előadta az énekkar, Erődi Ernő 
énektanár vezetése alatt. II. Vieuxtemps : Ballade et Polonaise. Hege
dűn előadta Zsilinszky Tibor VIH. o. t . ; zongorán kisérte Klein Aladár 
VIII. o. t. IH. Manuel: A ruha. Szavalta Ligeti Pál VII. o. t. IV. Hof
mann : A szép Melusina. Zongorán előadták Ángyán János VII. o. t. és 
Vámossy László VI. o. t. V. 1. Palaschko : Volkslied. 2. Gillet: Entr’- 
Acte-Gavotte. Előadta a zenekar, Kánitz Henrik főgymnasiumunk volt 
növendékének vezetése alatt. VI. Petőfi: Falu végén kurta korcsma. 
Szavalta Bakovszky István VHI. o. t. VII. Chopin : I. Ballada. Zongorán 
előadta Zsigmondy Gábor VI. o. t. VIII. Magyar népdalok. Czimbalmon 
előadta Ángyán Béla VIH. o. t. IX. Dancla : Petite Symphonie. Hege
dűn előadták Mautner István VI. o. t. és Berger Ernő VI. o. t . ; zongo
rán kisérte Schwarcz Gyula VI. o. t. Az egyesület márczius hó 13-án 
jótékonyezélú hangversenyt rendezett, melynek műsora a következő 
volt: I. Grieg: 1. Ase halála. 2. Anitra táncza. Előadta a zenekar, Kánitz 
Henrik, főgymnasiumunk volt növendékének vezetése alatt. II. Alard:
II. Symphonia. (Első tétel, Allegro.) Hegedűn előadták Meer Leo VII. o. t.
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és Freund Ernő VI. o. t . ; zongorán kisérte Kovács Sándor VII. o. t.
III. Kurucz dalok. 1. Eákóczy kesergője. Hallgassátok meg magyarim.
2. Katona búcsúja. El kell menni, nincs mit tenni. 3. Csinom Palkó. 
Csínom Palkó, Csinom Jankó, csontos kalabérom. 4. Gúnydal. (II. József 
idejéből.) Bár poéta én nem vagyok. Előadta az énekkar, Erődi Ernő 
énektanár vezetése alatt. IV. 1. Grieg-Sauret: Solvejg dala. 2. Simon : 
Berceuse. Hegedűn előadta Mekler Oszkár főgymnasiumunk volt növen
déke. Zongorán kisérte Kovács Sándor VII. o. t. V. Brahms: Magyar 
tánczok. Előadta a zenekar. VI. 1. Field-Liszt: Nocturne. 2. Baff: La 
fileuse, étude. Zongorán előadta Kovács Sándor VII. o. t. VII. 1. Cho
pin: Nocturne II. 2. Gabriel-Marie : Sérénade Badine. Hegedűn előadta 
Liedemann Ferencz VIII. o. t. Zongorán kisérte Ángyán Béla VIII.
o. t. VIII. Chwatal: Gyermek-Symphonia. (Eine heitere Schlitten- 
partié.) 1. Allegro vivace. (Utrakelós. Jó kedv útközben. Megérkezés. 
Barátságos fogadtatás.) 2. Larghetto. (Csevegés és tánczra kérés.)
3. Allegretto. Keringő. (Víg mulatozás és táncz.) 4. Allegretto. Borozók 
tipegője. 5. Allegretto moderato. Keringő, 6. Allegro vivace. (Jeladás a 
visszaindulásra. Szánkázás hazafelé. A mulatók távozása.) Előadta a 
zenekar. IX. Kapi Gyula : «Egy gondolat bánt engemet.» Melodráma. 
Szavalta Bakovszky Iván VIII. o. t. Hegedűn, violán, gordonkán és 
czimbalmon kisérték : Liedemann Ferencz VIII. o. t., Zsilinszky Tibor 
Vili. o. t., Boytha Lajos VIII. o. t., Meer Leo VII. o. t., Zsigmody Mi
hály főgymnasiumunk volt növendéke, Zoltán György VI. o. t. (kegyes
rendi főgym.) és Ángyán Béla VIII. o. t. X. Béka-hangverseny. Weber 
Károly után. Előadta az énekkar. A hangverseny bevételeihez a követ
kező hölgyek és urak járultak feliilfizetésekkel: dr. Zsigmondy Jenőné 
20 K, Zsilinszky Mihály 16 K, Werkner Mihály 12 K, Fabinyi Gyula 
10 K, dr. Mágócsy-Dietz Sándor 10 K, Zsigmondy Géza 10 K, Kornfeld 
Zsigmond 10 K, Scholtz Lajosné 10 K, Wágner Géza 10 K, özv. Sax- 
lehner Andrásné 8 K, tószegi Freund Salamon 6 K, Herich Károlyné 
6 K, Kimer Vilmos 5 K, Mauritz Vilmos 4 K, Állt Géza 2 K, Eliseher 
Viktor 2 K, Jármay Jenő 2 K, Lonkai Géza 1 K, Liedemann Bezső 1 K. 
Összesen 145 K. Gregersen Guilbrandt a pódiumot ingyen állíttatta fel. 
Mindezen nemeslelkű adományokért e helyen is legőszintébb köszöne- 
tünket fejezzük ki. A hangverseny tiszta jövedelméből az egyesület 
75—75 koronát adott az ifjúsági segítő egyesületnek és a tanári árva 
egyesületnek.

A jubileumi alap 20 koronás jutalomdíját Kovács Sándor VII. o. t. 
kapta meg, az egyesületben kifejtett buzgó működéséért.

Az idei összes bevétel 2627 korona 09 fillér, a kiadás 2132 korona 
46 fillér s így maradt 494 korona és 63 fillér. Ezen összeget a múlt évi 
vagyonhoz (5987 K 64 f.) csatolva, az egyesületnek jelenlegi vagyona



6482 K 27 fill., mely összegből 5000 K 4 o/o-os magyar koronajáradéi
ban, 200 K egy Tiszaszabályozási és szegedi nyereménykölcsönben, 
600 K mint jubiláns alap és 682 K 27 fill, a takarékpénztárban van el
helyezve.

Y. Gyorsíró tanfolyam. A gyorsírást Mikola Sándor tanította a 
Gabelsberger-Markovits-rendszer szerint kezdőknek heti 2 és haladók
nak heti 1 órában. Kézikönyv: Forrai: «Levelező Gyorsírás» és «Vita
írás». A kezdők tanfolyamában résztvettek : Bauer Andor, Benkő János, 
Bulkai József, Eberhard Walter,^Elischer Ernő, Endre Alajos, Goldber
ger Rezső, Gregersen Hugó, Guttmann Antal, Horváth Valter, Kimer 
Vilmos, Klein Miklós, Kránitz Jenő, Kravarik József, Krchnik Emil, 
Koritsánszky Tibor, Lichtenberg István, Lukáts Károly, Mauksch Ernő, 
Nemes Gyula, Neumann Gyula, Pápay József, Reich Lipót, Rakovszky 
László, Ruttkay Miklós, Simon László, Szepesi György, Topscher 
Béla, Teke László, Tors Tibor, Vasadi Ottó, Warinszky Béla, Wahl 
Rezső, Werkner Ödön, Würzler Béla, Ungár Endre Hl. osztályú 
tanulók és Agorasztó Miklós, Beuthe Ágost, Bihari Imre, Fuchs György, 
Gosztonyi Ervin, Izsai Sándor, Polnay György IV. oszt. tanulók. A hala
dók tanfolyamában résztvettek : Baján Arthur, Beutel Vilmos, Hirsch
feld Alfréd, Incze József, Krátky János, Kravarik Lajos, Legányi Ernő
IV. oszt. tanulók.

VI. Ifjúsági könyvtár. A megrongált és hiányos könyvekből 243 
kötetet kiselejteztünk s így a könyvtár a 62 új kötettel együtt 772 kötet
ből áll. Könyveket ajándékoztak : Bereczky Sándor tanár, Rátz László 
tanár és Fabricius Béla, Gólián Károly, Markos Olivér, Patz Ferencz, 
Székely Ödön, Reich Lipót tanulók.

VII. A VI. oszt. tanulói összejöveteleket tartottak, melyeken kony- 
nyebb fajta és érdekesebb mathematikai kérdéseket tárgyaltak. Ez össze
jöveteleknek főczéljuk az volt, hogy a tanulók önálló és kerekded elő
adások tartásához hozzászokjanak és hogy azt a tárgyat, melyet saját 
tanulmányaik alapján megértettek, másokkal is megértessék. Összesen 
12 összejövetel volt, melyeken 21 tanuló 28 különböző math, kérdésről 
tartott előadást. Ez összejövetelekre Mikola Sándor tanár ügyelt fel, 
Vámossy László VI. oszt. tan. az elnöki, Scliwarcz Gyula, VI. oszt. t. 
pedig a titkári teendőket végezte. Igen örülünk annak, hogy ifjaink ily 
irányú tevékenységben örömüket lelték; a biztató kezdet szép remé
nyekre jogosít.
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K I M U T A T Á S
az 1902-ik év julíius havában tartott éi’ettségi vizsgálatról.

X.

XI.

F I G Y E L M E Z T E T É S .

Az 1902—1903. iskolai évre a beiratások rendje a következő :
1. Az I. a) és I. b) osztályba juntas 27. és 28. napjain írunk be, 

még pedig 27-án csupán evangélikusokat és az ev. elemi iskola IY-ik 
osztályának növendékeit valláskülönbség nélkül; 28-án folytatjuk a be
írást tekintet nélkül a vallásra.

2. A II—YIII. osztályba szintén junius 27. és 28-án lesz a beiratás.
3. Szeptember 3—5-én, a mennyiben még hely lesz, folytatólagos 

beírás az I—VIII. osztályokba.
4. Szeptember 1-én javító vizsgálatok, szeptember 2-án pótló és 

magánvizsgálatok 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 12 évesek a sikeres újraoltást is igazolni tartoznak.
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