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WEBER RUDOLF.

«A tanítványaitól általánosan szeretett professzor». így nevezte 
Petőfi Sándor Iíunfalvy Pált, az akkori kézsmárki tanárt, aki később 
a mi iskolánknak negyedszázadon át felügyelője volt. Méltán nevez
hetnénk így Hunfalvy Pál földijét, iskolánk felvirágoztatásában bár 
szerény, de buzgó munkatársát, a mi Weber Rudolfunkat is. Sőt ez 
elnevezést így kellene kibővítenünk : a tanítványaitól és tanártársaitól 
általánosan szeretett professzor.

És, mert ez igaz, nem természetes-e, hogy mikor most egy éve 
nyugalomba vonult, általános sajnálkozást keltett körünkből való el
távozása. Ma pedig, mikor megtisztelő megbízásból e sorok által 
mintegy lábaihoz teszem a tisztelő megemlékezés néhány virágszálát, 
nemcsak a magam nevében szólgky hanem sokasok szerető és hálás 
szív igaz érzését tolmácsolom.

*

Weber Rudolf 1843-ban született Poprádon, ahol családja már régi 
idő óta tiszteletreméltó állást foglalt e l : egy őse, Weber Mihály a XVII. 
században Poprád polgármestere volt, neve rajta is van az egyik harangon. 
Atyja is éveken át a város hivatalnoka, végül polgármestere volt. Az 
egyházszeretetnek és vallásosságnak s általában annak a szellemnek, 
mely polgármesterék házánál otthon volt, bizonyítója lehet az a kö
rülmény, hogy két fiút nevelt az egyháznak: Sámuelt, a nemrég 
elhunyt szepesbélai lelkészt és a mi Rudolfunkat. Fényes tehetségek
kel, apostoli buzgóságukkal mindaketten erős oszlopemberei lettek 
egyházunknak.

Weber Rudolf gimnáziumi tanulmányait Pesten a piaristáknál és 
az eperjesi kollégiumban végezte el. Eperjesen volt theologus is. Majd 
három esztendőt töltött Nagy őr ön Mednyánszky báróéknál, mint 
Mendnyánszky Lászlónak a későbbi hírneves festőnek nevelője. Azután 
a protestáns theologusok régi jó szokása szerint külföldre m ent: a 
berlini egyetemen tanuló társa volt báró Prónay Dezsőnek, egyetemes
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egyházunk felügyelőjének. Itt nagy hatással voltak rá a maguk nemé
ben első rangú tanárok és tudósok: Raumer, Ranke, Lepsius, Cur- 
tius, Hassel, Dühring, Droysen. Mint e névsor is mutatja leginkább 
történeti és filológiai tanulmányokkal foglalkozott, mert a tanári 
pályára készült. Azután nagyobb utazást tett Németországban, Svájc
ban, Franciaországban. Itt említhetjük meg, hogy később is szívesen 
utazott, így Olaszországban is. Hogy utazásai igazi tanulmányutak 
voltak, arról ismételten bizonyságot tett azokkal a cikkeivel, melyek
ben ezekről beszámolt, és pedig nemcsak a nagyközönség részére érde
kesen, hanem a szakemberek részére tanulságosan.

Hazatérvén, Dobsinán Mádai szuperintendens előtt letette a lel- 
készi vizsgálatot, de azért nem lépett a lelkészi pályára, mert 1870-ben 
megválasztották a mi gimnáziumunkhoz a latin-történelmi szakra, 
helyettes, majd két év múlva rendes tanárnak.

így lett belőle állandóan fővárosi lakos, s így szakította el sorsa, 
véglegesen kedves Szepességétől. De azért megmaradt hűséges és lel
kes Zípsernek. Szívesen töltötte szünidei egyrészét szülőföldjén. Mint 
szenvedélyes turista bejárta rajongva szeretett és dicsőitett Tátráját.. 
A turista ügynek tett igen hasznos szolgálatokat is. A Kárpát-egye
sületnek tizenhárom éven át volt fővárosi képviselője, illetőleg pénz
tárosa. Ezalatt az idő alatt az egyesület budapesti tagjainak száma 
300-ról 600-ra emelkedett. Kiadta Buchholtz Györgynek a magas. 
Tátra első ismertetőjének emlékiratait s a kiadás jövedelméből — 
egyik bizonysága önzetlenségének — Buchholtznak hat emléktáblát 
emeltetett a Tátra aljának különböző helyein : így örökítvén meg e 
férfiú emlékét, aki nemcsak a tátrai turisztika atyja, hanem egyúttal 
mint protestáns hitéért bujdosó vértanú a hithűségnek is kiváló meg
személyesítője.

Weber, aki nemzeti kultúránknak lelkes híve, kiváló mun
kása, nem feledhető édes szülőföldjének szívéhez szóló hangjait.. 
Boldog, ha valaki szepesi németséggel szólítja meg. E tájszólás
ban bájos közvetlenségű verseket is írt. Dalainak gyűjteménye a 
«Zepserscher Liederbronn» oly népszerű, hogy néhány év alatt az, 
egész kiadás elfogyott. Nem egy szepesi német kivándorló magával 
viszi ezt Amerikába is, s ez a kedves könyv segíti ott a távolban 
ébren tartani a szívekben a szülőföldhez való ragaszkodást s ezzel 
együtt — ami a szepesi szívben tőle elválaszthatatlan — az édes. 
magyar hazához való szeretetek

*

Weber Rudolf negyven esztendőt töltött el iskolánk szolgálatá
ban. Nagy idő terjedelemben, de még nagyobb a tartalomnál fogva,.
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mellyel ezt a mi Weberünk betöltötte. Ezalatt a negyven év alatt 
iskolánk nagyot fejlődött mind anyagiakban, mind a szellemiekben. 
Csonka gimnáziumból teljessé lett. Felépült a Deák-tér közelében a 
maga korában mintaszerű épülete, majd az idők változtával átköltö
zött ebből mostani modern otthonába. Ebben a fejlődésben Webernek 
is megvan a maga érdeme. Nemcsak kortársa, hanem munkatársa is 
volt a «nagyok»-nak: Hunfalvy Pálnak, Székács Józsefnek, Gyó'ry 
Vilmosnak, Böhm Károlynak és másoknak. Ahol önzetlenül, jutalmat 
nem várva dolgozni kellett az iskola, az egyház, a nemzeti kultúra és 
a társadalom érdekében, ott a zajtalanul, de buzgón fáradozók közt 
Weber Budolfot is meglehetett találni.

De működésének súlya természetesen a tanítás és nevelés terére 
esik. Itt is maradandó sikereket ért el, amiknek a titka abban rejlik, 
hogy megvolt benne az, ami nemcsak «a törvény»-nek, hanem a 
pedagógiának is a «betöltése», tudniillik a szeretet. Szerette tárgyát. 
Lelkesedett a történelem és irodalom nagy alakjaiért és eszméiért, 
tehát tudott lelkesítni is. Költő, tehát átértette, átérezte a költészet 
szépségeit, s ezt a hatást tovább terjesztette tanítványai fogékony lel
kében. Szeretett tanulni, tehát tudott tanítani. A tudományért való 
rajongása ma is él; hiszen a pihenést is úgy fogja fel, hogy annál 
jobban elmerül tanulmányaiba, s ha nem taníthat többé, hát tanul 
ifjúi hévvel.

Szerette a tudományt, de mint tanár szerette, a pedagógus sze
mével nézte, s örökösen azon töprengett, elmélkedett, hogyan fejleszt
hetné tanítási módszerét mindig jobbá, tökéletesebbé. E tekintetben 
működésének negyven éve állandó fejlődést jelent. Pedagógiai kiváló
ságának bizonyságai kitűnő és elterjedt iskolai könyvei is.1

De szerette tanítványait is. Nem úgy lépett közéjük, mint valami 
liaragvó Jupiter, hanem mint szerető atya. Maga mondta és úgy is

1 W eber Rudolf irodalmi működése: Z epserscher L iederbronn : Z ipser 
V o lkshum or; Olasz ú tira jzo k ; Tájszólás és tájszólási költészet; A népdal 
tö r té n e te ; H opgarten  vagy a szepesiek eredete ; ezek a dolgozatok a sze
pesi lapokban je len tek  meg. E zenkívül k iad ta  szövegm agyarázatokkal és 
é le tra jz i bevezetéssel id. B uchholtz G yörgy krón ikáját és ugyanazon szerző
nek  : «Das weit- und b re it erschollene Zipser-Schneegebirge» cím ű kéz
ira tá t tá rgy i m agyarázatokkal m in t a központi K árpátok legrégibb (1717) 
ism ertetését, valam int A ugustini (ab h o rtis) Sám uelnek 1782-ben m egjelent 
«A Poprád folyó topográfiái leírását», m elyet ezen család tö rténetével ve
ze te tt be s ugyancsak ugyanazon szerzőnek 1785-ben m egjelent értekezé
sét a kincskeresőkről a T átrában . Isk o la i használa tra  m agyarázta  Goethe 
H erm ann  és D orotheáját. N ém et irodalm i iskolai olvasókönyvet szerkesz
te tt .  Ezeken kívül több hum oros elbeszélést írt.
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volt: arra törekedett, hogy egy-egy órája olyan legyen, mint valami 
mosolygó tavaszi nap, mely ne hervasszon, hanem virágot neveljen 
a gyermeki lélekben.

Szerette, szereti tanártársait is, soha nem sértett, nem bántott 
senkit; gazdag humorának, mély gondolatainak, nagy tudásának kin
cseivel bearanyozta a társas együttlét sok-sok óráját. De nem foly
tatom tovább ebben a hangnemben, mert nem akarom e tiszteletre
méltó férfiú szerénységét sérteni. Csak annyit mondok még, hogy 
rajta is beteljesedett a közmondás: amilyen arccal nézel be a tü
körbe, olyan arc tekint rád vissza. Ót, akinek a szeretet az életcsil
laga, szereti is mindenki.

*

Elbúcsúzunk e helyen is a tanítványaitól és tanártársaitól általá
nosan szeretett professzortól, de nem teljesen, mert érezzük, hogy 
ezután is a miénk marad. A miénk iskolánk iránt való szeretete, 
érdeklődése által, de a miénk az emlékezet ereje által is. Hiszen 
negyven esztendőnek sikerekben és érdemekben, mindenekfelett pedig 
szeretetben való gazdagsága olyan erő, mely nem egy-két esztendőre, 
hanem a messze jövendőre kihat akkor is, mikor már közvetlenül 
működni megszűnt. A mi iskolánk körében elevenen fog élni Weber 
Eudolf emlékezete, s hisszük, reméljük: rajta is beteljesül a költői 
szó, hogy a der éknek nem kell félnie az idők mohától, mert nevét, 
a jók s igazak áldják.

Dr. Szigethy Lajos.



EPIDAUROS.1

Mi a kultúra ? E kérdésre különféle feleleteket kaphatunk, mivel 
ezt a fogalmat más-más módon határozzák meg. Lényegében anyagi 
és szellemi javak összességére vonatkozik és magába foglalja az egyén 
és társadalom testi és szellemi igényeinek kielégítésére szolgáló esz
közöket, melyek segítségével az emberiség célirányos tudatossággal 
iparkodik a haladás felé. Kultúránkat őseinktől, elődeinktől kaptuk, 
örököltük; de ma már nem az eredeti alakjában bírjuk, mivel az 
európai népek körében mireánk is óriási befolyása volt a római mű
veltségnek és annak a népnek, melytől a rómaiak is nagyrészt át
vették kultúrájukat, a görögnek. A görög-római műveltség hatja át 
ma is egész anyagi és szellemi életünket, gondolkozásunkat s e mű
veltség kutatása napjainkban nem hogy csökkenne, hanem az évről- 
évre folytonosan növekvő buzgóság által egyre gyarapodik.

Hatalmas nemzetek versenyezve folytatnak ásatásokat a régi 
görög kultúra nevezetes központjain. A múlt század második fele óta, 
amióta feltárták Trója, Mykéné, Tiryns, Olympia, Delphi, Delos rom
jait, valamint a kis-ázsiai görög városok maradványait s a legújabb 
időkben Kréta-szigetén Knosos és Phaistos fejedelmi palotáit, azóta 
a görög kultúra új világításban tűnik fel előttünk; a sok archmoló- 
giai lelet folytán megváltozott nézetünk ama régi kor társadalmi- és 
magánéletéről, vallásos nézeteiről, hadi és kereskedelmi politikájáról,

1 Cikkem m eg írásánál a következő m u n k ák a t h a sz n á lta m : L áng 
N ándor, E pidauros, E . Ph. K. 1902.; H ornyánszky  Gyula, A görög fel
világosodás tudom ánya — H ip p o k ra te s ; Ilberg , Asklepios, Neue J a h r 
bücher, 1901.; T hraem er cikkei Boseher L exikonában és a Pauly-W issowa- 
féle Encyclopffidiában; Janell, A usgewählte In s c h r if te n ; Collitz-Bechtel, 
Prellw itz, Sam m lung der griechischen D ialektinschriften  H I. 3 .; Baedecker, 
G riechenland 1908.; A. D efrasse-H . Lechat, É p idaure , B estauration  et de
scription des p rinc ipaux  m onum ents du sanctuaire  d’Asclepios. Paris, 
1895. A képek is e d íszm ű illusztráció i u tán  k é sz ü lte k ; a hieron te rvé t e 
m ű  szerin t K apeter Is tv án  V III . o. tan ítványom  rajzo lta .
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művészetéről s a leletek mellett előkerült sok felirat mintegy meg
világítja és kiegészíti az ókori írók adatait.

E lapokon ismertetni óhajtom a régi görög világ egyik neveze
tes pontját, amint a legutóbbi évek ásatásai és az írók adatai alap
ján  ismerjük. Az a hely, melyről szólni akarok, Epidauros, Askle- 
piosnak, a gyógyítás istenének egykor sok ezrektől látogatott szent 
ligete, a Ispöv áXaoq.

Livius művében olvassuk (X. 47.), hogy egykor borzasztó dög
vész pusztított Rómában és környékén (Er. e. 293.), úgyhogy kény
telenek voltak Sibylla könyveihez fordulni tanácsért, ahol azt az uta
sítást találták, hogy Aesculapiust kell elhozniok Epidaurosból. Mivel 
azonban a konzulok a háborúval voltak elfoglalva, ezt a tanácsot 
nem valósíthatták meg, ezért egyelőre egy napon könyörgést tartot
tak Aesculapiushoz; ahogy azonban a XI. könyv periochájában olvas
suk, a következő évben követeket küldtek Epidaurosba, hogy hozzák 
el Aesculapiust s ezek egy kígyót, melyben az istenség megtestesülé
sét látták, el is hoztak s amint ez a kígyó visszatérésük után a Ti- 
beris szigetére úszott, ott a szigeten alapítottak szentélyt Aesculapius- 
nak s azóta, úgy látszik, ott folytatták az ő papjai orvosi működé
süket. A pusztító járvány ellen Róma lakosai nem tudtak semmi 
segítséget, úgyhogy kénytelenek voltak, amint ezt már máskor is 
tették, a magasabb kultúrájú görög néphez fordulni, annak támoga
tását kieszközölni. Athénbe is a nagy dögvész utáni időben (Kr. e. 
420.) került Asklepios kultusza, pedig Livius szerint az athéni beteg
ség dühöngésével egyidejűleg Rómában is pusztított a járvány ; így ez 
a körülmény is előmozdította azt, hogy Sibylla jóskönyvének taná
csát megvalósítsák. Amit az athéniek tettek a közegészség céljából, 
azt Róma csak egy jó századnyi idő múltával tette meg.

Hogy mit láttak és mit tanulhattak Róma követei Epidaurosban, 
azt ma már némi valószínűséggel ismerjük. Tudjuk az ásatások ada
tai alapján, hogy milyen volt a szent kerület, a lepóv (lapóv) kül
seje; a feliratokból és az írókból némi következtetést vonhatunk a 
szentély jelentőségére a görög’ kultúrvilágban.1

Asklepios szentélye vallásos j ellegű gyógyítóhely volt; erre mutat 
a bejárat felirata is, mely Theophrastos szerint így hangzott:

1 Első képünk  a h ieron  a lap ra jzá t m utatja, m ely, sajnos, nem  te l
jes pontossággal és hűséggel ábrázolja a valódi á llapo to t; egyes em lékek 
helyének m egjelölését az összbenyom ás kedvéért e lh ag y tu k ; A sklepios 
tem plom ának és a tholos oszlopainak szám ában kis eltérés van a való
ságtól.
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Ayvov yqtj vaolo O-vojbéoq tvzoq távra 
(ufjiivai' tiyvtifj ö' carl tpqovelv őoia.

Szent legyen az maga is, ki e szentély lángja elé áll . . .
S szent-, akinek tiszták vágyai, gondolati.

(Serédi Lajos fordítása.)

Az orvostudomány a régi időben a vallással volt összefüggésben 
is amint a vallás irányította és áthatotta az egész ó-görög kultúrát, 
befolyása az orvostudományban is sokáig megmaradt. Amint azonban 
a kisázsiai ión városok virágzásnak indultak, az élénk ión szellem új 
utakat tört, új irányokat kezdett a filozófiában, költészetben, művé-, 
szetben és egyúttal az orvostudományban is. A hagyományokhoz ra
gaszkodó, dór jellegű Epidauros orvosi iránya mellett, az ión szellem 
az orvostudományban is ríj elveket tűzött maga elé s ez irány fő
képviselője a Kos-szigetén levő Asklepios-szentélyben működő Hippo- 
krates volt, a tudományos orvostan megalapítója. Habár Hippokrates 
-és követői szakítottak a régi orvoslási iránnyal, azért mégis mindig 
a legnagyobb tisztelettel szólnak az istenekben való hitről s az orvo
sak mindig szerény önismerettel hajoltak meg az istenek hatalma 
előtt. Magas erkölcsi színvonaluknak pedig élénk kifejezője a hippo- 
kratesi eskü, mely nem hogy ellenkezésben állana az epidaurosi 
•szentély feliratával, hanem azt némileg kiegészíti és az orvos elé 
oly kötelességeket ír, melyek ma is irányadók.1 Az orvosok, kik ilyen

1 v 0/j.vvfu AztóXXwva itjZnov xai 
AaxXrjitibv xal ' Yyieíav xai [Iává- 
xetav xal fh-ovq uávzaq xal Ttáoaq 
lozoqaq noievfievoq émzeXéa non/aeiv 
xazá bvva/zív xal XQÍaiv ear/V öqxov 
zóvóe xal qvyy qatpi/v zr/vőe.

'Hytjoao&ai utv zöv AiSáSuvrá (te 
zíjv zéyvrjv zavztjv ioa yevtzyotv 
i/zotaiv xal ßiov xoivióoao&at xal 
yqewv yorjiC,ovzL fzezáSooiv noit/oa- 
oítai xal yévoq zb íg émiréov áóeX- 
<polq toov émxtnvéetv aypeoi xal ői- 
óágeiv zíjv zé/vtjv zavztjv. ?/v XQtji- 
t,(oai fzav&áveiv avev /uad-ov xal 
4vyy(>a<prjq. IlaoayytXlr/c re xal 
úxQorjOioq xal zijq Xoinijq ctnáat/q 
fia9-tjaioq [xeráőomv jcoiijoao&ai violái 
re éfiotcn xal zoloi zov í’he SiSágav- 
zoq• xal fza&rjzaloi qvyyeyqa.fi/iivoiq

Esküszöm az orvosló Apollóra és 
Asklepiosra és Hygieiára és Pana- 
keiára s az összes istenekre és isten
nőkre, tanukul híva őket, hogy te
hetségem és ítéletem szerint meg 
fogom tartani a következő esküt és 
kötelezvényt.

Azt, aki erre a tudományra taní
tott, úgy fogom becsülni, mint szü
léimét és megosztom vele vagyono
mat és ha rászorul, visszafizetem 
neki, amivel tartozom; az ő utó
dait fiútestvéreimnek fogom tekin
teni és ha ezt a mesterséget meg 
akarják tanulni, tanítani fogom őket 
fizetési kötelezettség nélkül. Amit 
gyakorlatilag és elméletileg tanul
tam, szóval egész tudományomat 
gyermekeimnek és mesterem gyer
mekeinek fogom átadni, továbbá az
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esküt tettek, testületeket alkottak, melyek, mint egy athéni feliratból 
tudjuk, évenként kétszer közös áldozatot mutattak be Asklepiosnak 
és Hyieiának és hogy ezek az orvosok Hippokrates kívánsága szerint 
valóban az ábjdsír]-t és a tpilavd-pamiq-t az igazság- és emberszere- 
tetet tekintették főkötelességüknek, azt Thukydides szavaiból követ
keztethetjük, aki azt mondja (II. 47.), hogy az athéni nagy járvány 
alkalmával a bajt az is növelte, hogy maguk az orvosok pusztultak 
el legelőbb, mert ők látogatták leginkább a betegeket; különben ők 
sem tudtak segíteni, gyógyítani, mert először tapasztalták a betegsé
get, mely ellen egyébiránt nem használt semmi emberi tudomány 
sem.1

Az isten, akihez a római követek fordultak, Asklepios volt, kinek 
isten voltáról az Ilias még mit sem tu d ; ő ott még csak hős, aki 
az orvoslás mesterségét Cheiron centaurtól tanulta; két fia, Machaon 
és Podaleirios, apjuktól tanult orvostudományukkal tűnt ki Trója

orvosi törvény értelm ében összeírt 
és m egesketett tanítványoknak, de 
m ásnak  senkinek sem.

.Rendeléseimet tehetségem  és í té 
letem  szerint a betegek javára  fo
gom irányítani. Nem fogok adni 
senkinek sem halálos m érget, m ég  
h a  kérnek sem ; ilyen tanácsot sem  
fogok adni. Gondom lesz rá, hogy 
életem  és működésem szent és já m 
bor legyen . . . Ahány házba csak 
belépek, a betegek javára  fogok oda
m enni. H a ezt az esküt m egtartom  
és nem  szegem meg, akkor úgy  
élvezzem életem et és tudom ányo
m at, hogy m indig jó h írem  legyen 
az emberek előtt. H a  azonban nem  
ta rto m  m eg és megszegem eskü
m et, akkor ezeknek az ellenkezője- 
érjen.

E zen eskü áyvwq és óoícoq szavai is az Asklepieion fe lira tára  em 
lékeztetnek. Különben az eskü egyes kifejezései és szigorú erkölcsi m eg
ha tá rozása i hason lítanak  m ás po lgári és bírói esküform ákhoz, m elyeket 
fe lira tokró l ism erünk.

1 ovzt yáp iaxgol f/pxovv xb ngöhov íkpam vovztq  ayvoíq, áXX’ avxol 
/láXioxa e&vtjoxov őoig xal /láfoaxa npootfreoav, o lts  állt] av&pconeia zé%vr/ 
ovóe/iia.

x£ xal wpxia/iíróiq vó/íw ir/xoLxä' 
fú.Xto é t óvó évi.

Aiaixrjfxaai r t  yjtéjoo/iaL én’ o’tpt- 
Xeiy xafjLVÓvxwv xaxá ótiva/uv, xal 
xqíasiv é/Atjv. Ov ócúow de óvóé cpág- 
fxaxov ovóevl atxrj&elq 9-aváoi/iov, 
óvóé {xpr/yéjoo/iai gv/tßovXi?iv xoié/vóe. 
'Ayvwq óé xal őoiioq óiaxrjprjoco ßiov 
xdv éfibv xal xé/vr/v zrjv é/ir/v . . . Eiq 
olxiaq óé oxóoaq äv éoito, éaeXevoo- 
uai én’ d<peXeíy xa/xvóvrwv. "Ogxov 
/iév o iv  uol xóvóé émxeXéa noiéovxi 
xal /at] qvyytovxi eirj tnavoaoíhui xal 
ßiov xa l xi'/vr]q óoSaqOftévqj napa  
nctoiv av&gwnotoiv eiq xóv ael ypó- 
vor. XlapaßaivovxL óé xal émoQxovvxt 
x’évavxia xovxéov.
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alatt. A monda fejlődése később különféle módon adta elő Asklepios 
származását és eredetét, akinek kultusza a thessáliai Trikkából eredt 
s innen hatolt délre a Peloponnesosra a dór vándorlás irányát mu
tatva. Származásának a monda ötféle változatot adott; az egyik sze
rint, melyet Pausanias őrzött meg (II. 26.), a harcias Phlegyas leánya 
a Peloponnesoson fiút szült Apollótól s a gyermeket kitette a Tit- 
thion-hegyre. A kitett gyermeket egy kecske szoptatta, egy kutya 
pedig őrizte. Mikor Aresthanas, a kecskepásztor, megszámlálta kecs
kéit és észrevette, hogy egy hiányzik s vele együtt eltűnt kutyája 
is, keresve bejárta az erdőt. Amint ott találta a gyermeket és oda
ment hozzá, hogy felemelje, ragyogó fény áradt körülötte; a pásztor 
azt gondolva, hogy valami istenség, aminthogy az is volt, elszaladt. 
És az ő híre azonnal elterjedt, hogy minden betegség gyógyszerét 
feltalálta és hogy feltámasztja a halottakat.

Úgy látszik, Asklepios eredetileg heros volt, akit később, mint 
Apollo fiát, az istenek közé soroztak. Sírját négy helyen is muto
gatták. Az ősidőben földben lakozó istenségnek tarthatták, kinek 
jóserőt tulajdonítottak. Földi lakóhelyét mutatja állandó kísérője, a 
kígyó. Isteni voltát később Delphi papjai is elismerték s ez az el
ismerés nagy mértékben hozzájárult kultusza elterjedéséhez. Tisztelték 
őt az anyaországon kívül a szigeteken, Ázsiában, Afrikában, Siciliá- 
ban és Itáliában; az írókból, emlékek, feliratok, érmek adataiból 186 
helyet ismerünk, ahol megvolt kultusza mint a gyógyítás istenének. 
Nagy tiszteletét mutatják megtisztelő melléknevei, mellyel hálás hivői 
illették, midőn őt 2'cuzrjp zwv oÁcov-nak, az emberiség megváltójá
nak, (PiÁókaos-n&k, népkedvelőnek, ’Iazpo?-, ilatrjcuv-nsk, gyógyítónak 
nevezték; ily nevekkel is illették: AXs&novoq, bajhárító, Tzpaózazos 
xa'e (pilav&pojztózazoq, szelíd és emberszerető; Kúpioq, Aegttózt}?, úr; 
a rómaiak pedig numen sanctum-nak s augustus-nak is mondták. 
Jelvényei a bot, csésze, diadéma; kísérője a kutya, de elmaradhatat
lan mellőle a kígyó. Mint már említettük, a földben lakó szellem 
megtestesülésének tekintették az ősidőben a görögök a kígyót,1 de 
míg ők ez állatot később csak Asklepios kísérőjének tartották, a 
rómaiak Livius szerint a primitív hit felfogásával magát az istent 
látták az ő szent állatában.

Az ősnézet szerint a betegséget valamely isten vagy gonosz szel
lem okozza, ezért elhárítására is csak az isteni erő képes. A gonosz 
szellem okozta betegségről való nézet nyilvánul az Odyssea ama szép 
hasonlatában, mikor az úszásban majdnem kimerülő Odysseus meg

1 Ezt az állatot m a is  tisz te lik  m inden földrész prim itív  lakói.
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látja a szárazföldet,1 és úgy megörül, mint a gyermekek, akik azt 
látják, hogy atyjuk, ki már hosszú idő óta sorvadoz, mert valami 
gonosz szellem támadta meg, egyszerre csak jobban érzi magát.

A legnagyobb testi baj, a betegség ellen az ókor emberi ügyes
ség mellett az istenektől remélt segítséget s mint ilyen gyógyító hata
lom, Asklepios, háttérbe szorította a többi betegségelűző istenséget. 
Az ő kultuszával nem állott ellentétben a tudományos orvostan fejlő
dése, sőt ha a sikerből, melyet elterjedt kultusza mutat, következtet
hetünk, azt is állíthatjuk, hogy az Asklepieionok, hová tömegesen 
tódultak a betegek, oly gyakorlati ügyességgel bíró orvosi személy
zettel rendelkezhettek, mely ha nem is állt egyenes ellentétben az 
ión tudományos irányú orvostannal, azzal együtt működve nagy sike
reket érhetett el. Különben a görög államokban a felvilágosodás any- 
nyira haladt, hogy úgy az államnak, mint az egyénnek kötelessége 
volt a testi épségről gondoskodni. Ezért az állam már korán alkal
mazott hatósági orvosokat, kiknek kötelességük volt a szegény bete
geket ingyen gyógyítani. Az ily orvosokat a népgyűlés választotta, 
úgy, mint a gimnáziumok tanítóit és tornamestereit. És volt sok 
orvos, aki Hippokrates szerint nem nyereségvágyból iparkodott, ha
nem emberszeretetből, azt tartva, hogy minden haszonnál többet ér 
a hála. A hála valóban meg is nyilvánult az érdemes orvosok iránt, 
mint egy athéni feliraton is olvashatjuk.2

1 Odyssea Y. 394—398.

wq ő' öt &v áanáaioq ßiozoq naióéaac tpavqy 
nazQÖq, tv  vovoco xr/xai XQaréo a/.yca náoywv, 
őrjQÖv ztjxóftsvog, azvytfibq óé oi t/Q at öai/aojw 
aonáaiov ö’ápa zóv ye (hol xaxóxijxoq i'/.voav, 
wq ’ Oóvaif aanaazov ttlaazo yata xal v/.tj.

-  Etil 'Ptoix/.tovq aoyovzoq, enl 
ríj? OlvrßSoq ißbiiurjq TiQvzuViíuq, 
% 'EniyaQivoq j7],uoyá(iovq rctpyijxxioq 
i’ypa/ifxáztvív, Faurj/.iwpoc ósvztQa 
fxtz'tlxáóaq, i'vázíj xal tlxoazy zijq 
TtQvzavtlaq, éxxXr/aia- zwv UQoéÓQtov 
tTCtxpéjrpiatv <l>v).aqíaQ (Pavlov 'Avayv- 
(láaiog xal ov/unpótöpof í ’őoqiv zip 
órjfxio. Ev[iov).íóijq EvßovXov 'IOí v g ’l- 
viog eiTttv éntiörj •Peiőiaq ó iaZQog Sia- 
z t le i  ngázzcov xá ovfiipépovtu zü  
ór/iipi zwv ’4!h/vatojv xa l rőtig óeofié- 
vovq lAíhjvaímv S-tQanevwv <[ű.oxl- 
ßwq xal vvv tm őéów xtv éavzóv ótj/uo-

Pherekles archonsága idejében 
(Kr. e. 303.), m ikor a korm ányzást, 
m in t sorban a hetedik, az Oineis 
phy le  intézte, a gargettosi Epicha- 
rinos, D em oehares fia, volt a jegyző, 
G am elion hónap 22. napján, a k o r
m ányzás 29. napján  népgyűlés volt. 
Az anagyrusi Phylaxias, P hanias fia, 
hozzájárulván a proedrosok javasla
tához, a népgyűlés az eleusisi Eubu- 
lides, E ubulos fia, javaslatára a kö 
vetkező határozato t hozta: Mivel
Pheidias, az orvos, folytonosan az 
a thén iek  javán  fáradozik és az
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Lassanként Asklepios az orvostudomány istene lett és mintegy 
kifejezése az isteni jóságnak, mely az emberi tudományban rejlő' er
kölcsi erővel együtt működik a szenvedő emberiség javára. Az isteni 
hatalomba vetett hit és a hosszú századok tapasztalatain alapuló gya
korlati tudás erkölcsi és szellemi kincsei Görögországban egy helyen 
halmozódtak össze, Epidaurosban és innen áradt szét az akkori kultúr- 
világban s innen jutottak azokhoz is, kik a kultúrától kértek segít
séget a pusztító veszedelem ellen.

Hogy mit láttak és mit találtak a római követek az epidaurosi 
hieronban, azt ma, az ásatások után, meglehetősen ismerjük.

Epidauros városa Görögország Argolis nevű félszigetén volt, 
Aiginával szemben, a saroni öböl partján. A kis várostól nyugatra 
körülbelül 12 kilométernyire van a hieron1 a Kynortion és Titthion- 
hegyek közt elterülő kies völgyben, melyet hatalmas erdő borított a 
régi időben s az erdő sötétzöld öléből ragyogtak elő egykor fényes 
templomai és díszes épületei.

A szent kerületbe vezető díszkapu, melynek feliratát fentebb 
említettük, az epidaurosi út felé eső oldalon északra volt; a tulajdon- 
kópeni hieronba vezető propylasum annak déli részén állott s ez is 
szép, oszlopokkal ellátott kapubejárat volt.2 Ezen bejutva, a szent

athéniek közül a szegényeket buz
gón ápolja, m ost pedig a város 
irán ti jó indulatból arra vállalkozik, 
hogy fizetés nélkül lesz községi o r
vos, m indezek alapján határozza el 
a nép Is ten  segítségével, hogy  a 
rhodosi Pheidiast, Apollonios fiát, 
az a thén i nép irán t tanúsíto tt állandó 
jóakara ta  és buzgósága m ia tt m eg
dicséri és koszorúzza meg olajággal. 
Ezt a ha tározato t pedig az ille tő  
pry taneia  jegyzője Írassa kőoszlopra 
és á llíttassa  fel az Asklepieionban

1 A szent kerü letet O lym piában altis-nak  nevezték, D elphiben tem e- 
nos-nak, it t  pedig hieron-nak.

2 E zt a propylaeumot lá th a tju k  2. képünkön, m ely mögött távolabb 
áll A rtem is tem plom a (ennek csak hátu lsó  része látható), ettől b a lra  pedig  
Asklepios tem plom ának előrésze em elkedik. Utóbbi tem plom  tetején ny ílás  
lá tha tó , a felső (hypaethralis) m egvilágítás céljából. Hogy valóban így  
v ilág íto tták  volna meg az épület belsejét a  görögök, azt tagad ják  az 
archeológusok , bár Pom peii h áza i és a nagyszerűen m egvilágított, h a ta l
m as kupolájú  Pantheon R óm ában a rra  m uta tnak , hogy a m egvilágításnak 
ezt a m ódját jó l ism erték az ókorban.

aisiiuv imp tár, évSeixvifXEvoq zr/v 
evvoiav, i)v t ’/ j i  Tipöq zfjv nóXív, áya- 
(}?/ zvyy  óeSó%9cu züj őr/f*(p, énaivé- 
acu <PttSíav 'AnoXXcovíoo 'PóSiov tv- 
voiaq evexa xal ijufisXslaq, t/v t/o iv  
SiazeXeT noóq zöv Sijfiov zoiv 'A&y- 
vaLoiv xal <Jzt<pavS>aai avzöv xXáXXov 
axeipávqr ávayoúipai Se zbSe zö xpr/- 
<pio[xa zbv ypau/xarta zöv xazá  jiqv- 
xaveTccv év azé/Xy Xt&ívy nal oxrjaai 
év zo> 'ioxXtjmtlqj.
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kerületben több oltár és fogadalmi ajándék bázisa látható s északra 
haladva s elhagyva Artemis templomát, a szentély legfőbb részéhez 
jutunk, Asklepios templomához. A templom egykori alakját a romok
ból, Pausanias leírásából és a helyszínén talált terjedelmes feliratból, 
mely a templomépítés részletes adatait tartalmazza, jól elképzelhet
jük. Dór stílusú peripteros volt az épület, vagyis olyan templom, 
melyet egészen oszlopok környeztek. A homlokoldalon C oszlop állt, 
a hosszoldalokon pedig 11. Az oszlopok s az egész templom kor in - 
thosi mészkőből épült, a párkányok azonban márványból voltak; az 
oszlopfejeket pedig márványt utánzó vakolat borította, melyet, vala
mint a gerendázat kilátszó részeit, festéssel tették tetszetősebbé. 
A templomba vezető ajtó, melyen át a cella belseje világosságot ka
pott, 7rófo§-ból, puszpángfából készült és elefántcsontból faragott, be
rakott díszítmény ékesítette. A templom belsejének padlója fehér 
márványlapokból volt összeállítva, az isten szobrának bázisa pedig 
fekete márványból készült. Magáról a szoborról Pausanias, ki a Kr. u. 
II. században írta le Görögország nevezetes helyeit, azt írja (II. 27.), 
hogy félakkora, mint az athéni olymposi Zeus szobra; különben ez 
is chryselephantin szobor1 volt. A felirat szerint a parosi Thrasy- 
medes műve. Az isten trónuson ül, jobbjában pálcát tart, balkeze egy 
kígyó fején pihen; lábai előtt pedig egy kutya fekszik. Az isten 
alakjára Pheidias Zeusének lehetett nagy hatása és ahogy a külön
féle emlékek mutatják, benne a férfias erő megtestesülését lát
ták ; arcáról a tudásban rejlő erkölcsi hatalom mellett a szánakozó 
szeretet és könyörületesség tükröződött vissza. A trónuson argosi 
hősök tettei voltak kifaragva; amint Bellerophontes megöli a Chi- 
mairát s ahogy Perseus levágja Medusa fejét, mely jelenetek talán a 
betegséget okozó gonosz szellemeknek herosok által való legyőzetését 
jelezték.

A keleti főoromfalon lévő szoborcsoport a centaurok harcát ábrá
zolta, a nyugati pedig az amazonokét. A tetőn elhelyezett csúcsdíszek, 
akroterionok, Nike alakja és lovagló Nereidák, finom művű alkotások 
voltak parosi márványból s az athéni akropolis Nike templomának 
korlátfalán ábrázolt Nike-domborművekhez hasonlítanak, melyek az 
attikai szobrászat legkönnyedebb, legművésziesebb alkotásai. E temp
lom a Kr. e. IV. században épült.

A helyszínén talált terjedelmes felirat szerint a templomépítést 
a legnagyobb részletességgel ismerjük; tudjuk, hogy az egyes mun
kák végzésére kik vállalkoztak, mekkora összeget kaptak és kik vol

1 Az ilyen szobrok váza fából volt készítve s az istenalak ru h á ja  
aranyból volt, arca, válla, karjai pedig elefántcsont-lapokkal voltak borítva.
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tak  a vállalkozók kezesei. Ezen adatok szerint az ajtó készítéséért és 
a cella mennyezetéért Thrasymedes 9800 drachmát kapott;1 az ajtót 
borító elefántcsontért Sotairos 30701 2 drachmát kapott; a párkány 
kymationjának, az oszlopok gyöngysordíszének (astragalos), voluták- 
nak és a mennyezeten levő csillagok aranyozására Kleinias, Pytlio- 
kles kezessége mellett, 174- drachmát kapott.3 Különben a templom
ban őrzött kincsek értékére mutat az is, hogy az ajtót jó vasalással 
is ellátták, melyre Phrikon, Aristomidas kezessége mellett 708 drach
mát kapott.4 Az egész templom építése 100,000 drachmánál is többe 
került. Theodotos architekton évi fizetése pedig, úgy látszik, 353 
drachma volt.5

A templom közelében, tőle délnyugatra volt a szent kerület leg
díszesebb, köralakú épülete, a tholos ; 6 Pausanias szerint fehér m ár
ványból épült ez és #éag á$tov, érdemes a megtekintésre. Ebben 
Pausias festő két képe volt látható ; az egyik kép Erőst ábrázolta, 
aki nyilait és íját eldobta s lanton játszott; a másik képen pedig 
Methé Bacchánsnő, Dionysos egyik kísérője üvegpohárból ivott s az 
ember az üvegpoháron át láthatta a nő arcát. Az épület külső részén 
26 dór oszlop állott; a köralakú cellafal kívül fehér, belül fekete bá
zisra volt építve. A belső helyiségben pedig 14- párosi márványból 
való korinthosi oszlop sorakozott. Úgy az oszlopfejek, mint a pár
kány díszítményei a legnagyobb gonddal és művészettel voltak ki
dolgozva, úgyhogy ez az épület valódi műremek számba ment mind 
az ó-, mind az újkorban. Ezt mutatják az épület finom kivitelű, Íz
léses és részben színezett díszítménytöredékei is. A belső csarnok 
padlója fehér- és feketemárványból készült, mely a feliratok szerint 
7000 drachmába került. E belső, díszes köralakú terem átmérője 
13 méter. Hogy mi volt rendeltetése ennek az épületnek, azt bizto
san nem tudjuk és ezt a kérdést még bonyolódottabbá teszi az, hogy

1 (iQaov/ir/tStjQ í'/.íto táv dpo<páv ráv vnévsp&e xal tó &vgo>/xa xö tvőoi 
xal záv óatrnv'/.waiv égyáoaofrcti XXXXXXXXXHHHHHHHH(X = yp.ioi =  
1000, H  =  éxazóv =  100) svyvog (kezességet vállalt érte) üv&oxkr/g, 0so- 
(peíőtjg, 'Ayé/MOv.

2 Xuhatgoq ("tető ékéipavza nagiytv onóoov xa ótjt not ró íhjgwiia 
X X X  = = = = =  — ( =  annyi m in t 20 drachm a, — annyi m int 10 drachm a).

3 Kkeiviag í ükeio xvfxűxia xal aorgayákovg xal xdkyag xal aotégag 
XQvaÖoaL H =  =  =  — svyvog üv&oxXijg (• annyi m int egy drachm a).

4 <Pgíxo>v süketo aíSagov sgyáoaoQ-ai not tág flvgaq ávipotsgag 
HHHHHHH: : : : ,  svyvog 'Agioxo/xíóag.

5 Oeóőoxog dgynsxTiov syei éviavxov /xkj&ov H H H [— =  — •].
6 Ennek az épületnek hosszm etszetét lá tha tjuk  3. képünkön.
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az épület padlózata alatt három concentrikus, földalatti folyosóalakú 
helyiség van, melyek egyikéből boltíves ajtón lehet átjutni a másikba. 
Mit tartottak e földalatti helyiségben és mit csináltak itt? Különféle
kép próbálják magyarázni a dolgot. Lechat szerint víztartó-cisterna 
volt itt, talán hozzátehetjük, hogy Methe képe is a vízivásra céloz
hatott s különben is az Asklepieion lényeges része volt az ivóvizet 
szolgáltató kút, meleg vagy hideg ivóvizével (Xenoph. Mem. III. 1B. 3.). 
Egyik archaeológus szerint Asklepios kígyóalakjára emlékeztető temet
kezőhely lett volna ez, vagy titkos szertartásokat tartottak itt, má
sok szerint pedig a kincseket őrizték e földalatti helyiségben. Az épü
letet zenei előadóteremnek is magyarázzák, de mivel a feliratokon 
dupŰM, oltár, névvel is jelölik, legvalószínűbb az a feltevés, hogy 
áldozati épület lehetett. Ennek az épületnek is ismerjük egész épí
tési történetét. A nagy Polykleitosnak egy névrokona építette a Kr. e. 
IV. század közepe táján, ugyanaz, aki a színházat is építette. Tudjuk 
a feliratokról a művészek, vállalkozók, mesteremberek neveit s azt 
is, hogy micsoda összegeket kaptak munkálataikért, úgy, mint a 
templomépítós részleteinél.

A tholostól északra van egy 70 m hosszú és 9 m széles ión 
oszlopcsarnokszerű épület, melyet a feliratok äßazov-n&k, iyxocp-qzr}- 
otov-nak neveznek.1 A csarnok belső részeiben kőpadok, fekvőhelyek 
voltak a fal mentén a betegek számára; külső, délnek néző nyitott 
csarnoka kellemes sétálóhelye volt az üdülőknek. Erre az épületre 
vonatkoznak Pausanias ama szavai: zotj vaoü dé iazt Ttépav ev&a 
oi cxézac zoű $eoű xa&eúdovzai, a templomon túl (tehát északnyu
gat felé) van az az épület, melyben azok alusznak, akik az istenhez, 
(gyógyulásért) könyörögnek. Azt írja továbbá ugyanezen helyen Pau
sanias, hogy a szentély területén oszlopok állottak, a régi időben 
több, az ő idejében még hat stélé állott, melyekre azon férfiak és 
nők nevei voltak felírva, akiket Asklepios meggyógyított; az is fel 
volt jegyezve továbbá, hogy micsoda betegségben szenvedtek és ho
gyan gyógyultak meg. Mindez pedig szerinte dór dialektusban volt 
feljegyezve. Mily nagy lett azonban az ókor iránt érdeklődők meg
lepetése, mikor a múlt század végén eszközölt ásatások alkalmával 
a Pausanias által említett hat stélé közül kettőt teljes épségben meg
találtak. A két márványtáblán 43 kóreset gyógyítása, c'afia, olvasható.

1 Az abaton valam ely szent helynek azt a részét jelentette, ahová 
nem  illetékeseknek tilos volt a bemenet. A rég i görög keresztyén s ír
köveken is  xo i^ ríjp íor-nak  neveztetik  a sírhe ly  (xv/xtjTr/giov-nak is). Ebből 
a szóból szárm azott a la tin  coem eterium  közvetítésével a francia cim e- 
tiére és szláv alakjából a m agyar cinterem .

«
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Az első oszlop e szavakkal kezdődik: dsóq. Tó/a ay adó., Aápaza 
zob Anó/Movoq xae /laxlanioő. (Isten nevében. Jó szerencsét. Apolló 
és Asklapios gyógyításai.) E stélék bizonyos felocsudást keltettek a 
tudományos világban, mely az Asklepieion tudományos jelentőségéről 
többet tételezett fel.1

Néhányat ezen eapa-k közül ide iktatok, hogy ezek is jobban 
elénk tárják az epidaurosi csodás dolgokat s a szentélyt közelebbről 
ismerhessük meg.

Úgy látszik, már a régibb időkben is akadtak egyesek, akik nem 
hittek a szentély csodáiban; ezt mutatja a következő eset:

Av7]p ro'jq rág ytjpoq öcuzu- 
loog áxpazeie eycov nlav svog 
aipixszo 7TO! zó v  dsóv Ixézaq, dsco- 
pütv ős zobq év zw lapp) nívaxag 
aniozsi zoig lápacrtv xae unoőts- 
aope za sntypáppaza, syxadsó- 
Ő(OV Ők Ó(ptV slős' éőÓXSl 1)710 zip 
vap> aazpayaliCpvzog aózob xae 
psllovzoq ßallstv zcp aazpayálep 
sncepavévza zóv dsóv éepalstrdae 
ént záv yf/pa xae sxzstvai ou 
zobq őaxzóloug' wg ő’ anoßairj, 
őoxeív auyxáptpaq zav y  fjpa xad’ 
sva ixzslvsev zwv daxzúleov, snsc 
ős návzag s$sudúvae, snspcozqv 
vív zov dsóv, si szí antozrjaol 
zolq smypóppaoi zoiq éne zwp ni- 
váxcov zwv xaza zó lap óv, auzög 
ő ou tpápsv «őze zoivuv spnpo- 
odsv aniffzsiq auzolg oux éouacv 
anicrzotq, zó lotnóv sozco zoi, (pa
pív, Antcrzog övopa. » ápspaq ős 
ysvopsvag nyi'qq sifjlds.

Bizonyos esetekben, úgy látszik, erős mozgást, testgyakorlást 
ajánlott az isten.

Egy ember, aki egyik kezén 
ujjait nem tudta mozgatni egy
nek kivételével, könyörögni jött 
az istenhez. Amint végignézte a 
szentélyben felállított táblákat, azt 
mondta, hogy nem hisz azokban 
a gyógyításokban és lebecsmérelte 
a feliratokat. Ennek álmában lá
tomása volt. Úgy látszott neki, 
mintha a templom aljában koc
káznék és éppen, mikor a kockát 
akarta vetni, megjelent az isten, 
rálépett a kezére és kiegyenesí
tette az ujjait. Amint lelépett róla, 
azt álmodta, hogy ökölbe szorí
totta kezét, azután kinyújtotta uj
jait. Ekkor az isten megkérdezte 
őt, hogy még mindig nem hisz-e 
a szentély tábláin levő feliratok
ban, ő pedig azt mondta, hogy nem. 
Ekkor az isten igy szólt hozzá: 
«mivel te nem hiszesz nekik, pe
dig hitelesek, jövőben Apistos (hi
tetlen) legyen a neved». Nappal 
aztán egészségesen távozott.

1 Negyedik képünkön a kerek tholost láthatjuk, mögötte pedig a 
nyitott oszlopcsarnokot, az abatont. A kép jobb oldalán Asklepios temp
loma hátulsó részének két oszlopa látható.

Értesítő 19Í0—19H. évről.
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’Ayéazpazog xetpaXäg äXyog. ou
zos dypunviatg rruveyd/tevog dtä 
zóp nóvov rág xeipaXä g, óig év zw 
aßdzrp éy evező, xadbnvwae xai 
évúnvtov eide• édóxet aSuzov ö 
deog laadpevog tó  rág xetpaX.äg 
dXyog dpdbv aozrioas yupvóv nay- 
xpaztou npoßoXäv didá£ar ápé- 
pag de yevrßeirru.g uyirjg igrp.de 
xai od perd noX-by ypóvov zä 
Néftea évixaoe nayxpdztov.

Agestratos fejfájásban szenve
dett. Fejfájása miatt folytonos ál
matlanság gyötörte. Az abatonba 
érkezve lefeküdt és álmot látott- 
Azt álmodta, hogy az isten őt ki 
akarva gyógyítani a fejfájásból, 
meztelenül kiállította és birkó
zásra és öklözésre tanította. Más
nap gyógyultan távozott és nem 
sokkal azután Nemeában győzött 
a pankrationban (birkózásban és 
ökölviadalban).

Az is megtörténhetett, hogy maga a beteg nem jött el, hanem 
helyette valamely hozzátartozója és miután ez könyörgött és áldozott, 
lefeküdt az abatonba és ott várta az isten megjelenését és tanácsát.

Apdza Aáxaiva odpcona. unep 
zaúzag d pdzrjp évexdd-eudev é). 
Aaxeda.ip.ovt saaa.g xai évúnvtov 
ópff édóxet rág duyazpóg ob zov 
de óv ánozapóvza zäv xepaXdv zó 
awpa xpapaaat xázw zóv znáya/.ov 
éyov, óig d' égert fiú a auyyóv by póv, 
xazaXúaavza zó awpa zav xetpa- 
Xav náXtv ént&épev ént zóv au- 
yéva ' tdoúaa de zó évúnvtov zoúzo, 
ayytopTjoaoa elg Aaxedaípova xa- 
zaJapßdvetzäv d-uyazépa úytaivou- 
aav xai zó auzó évúnvtov aipa- 
xuiav.

A lakoniai Arata vizibetegség- 
ben szenvedett. E helyett, aki 
Lakedaimonban volt, anyja feküdt 
le és álmot látott. Azt álmodta, 
hogy az isten levágta leánya fe
jét és testét nyakkal lefelé fel
akasztotta s miután sok víz folyt 
ki belőle, levette a testet és fejét 
ismét nyakára illesztette. Ez álom- 
látás után hazatért Lakedaimonba 
és leányát, ki ugyanezt az álmot 
látta, egészségben találta.

Némelyek ébrenlétük alkalmával is meggyógyultak csodás mó
don, a szent kutyák, kigyók által vagy másképen, mint a következő 
esetek hirdetik:

Aórraiv 'Epptoveúg, naig d'.dfjs. 
ouzos únap unó xuvóg zwv xaz'a 
zó lapóv depaneuópevog zoug 
ónztXXoug úyátg dnfp.de.

A hermione-beli Lyson nevű 
fiú vak volt. Ennek, mikor ébren 
volt, a szentélyben levő kutyák 
közül az egyik megnyalta a sze
mét és egészségesen ment el.



i. A Merőn (szent hevület) alaprajza.





2. A hievon épületeinek reconstruált képe dél felől.
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Kócov láaazo natda Aiyivázav. 
oozoe (puua év zw zpayáXtp eiye' 
áiptxópevov d’ aózöv noe röv Aeóv 
xóajv zwv lapwv m ap  vei yXwaaa 
é&epáneuae xal dytíj ézcórjtre.

Egy kutya meggyógyított egy 
seginai fiút. Ennek a nyakán da
ganat volt. Ez az istenhez jött s 
ébrenlétében az egyik szent kutya 
megnyalta és meggyógyította.

Ntxávwp ywXóe. zoúzou xaJhj- 
pévou naíe ztg m ap zov axínwva 
áp~á~aq éipeoye‘ 6 de dazag édicuxe 
xa't ex zoózoo hyi'ry éyévezo.

Nikanor sánta. Ettől, mikor 
ébren ült, egy fiú elkapta a m an
kóját és elszaladt vele. 0  pedig 
felkelt és utána futott s azóta 
egészséges lett.

Szökevény rabszolgák és hadifoglyok homlokára betűket és külön
féle jeleket szoktak sütni; ha az ilyen felszabadult, mindenesetre 
nagyon óhajtott ettől a kellemetlen emléktől szabadulni és ha más 
módon nem tudott segíteni, ide jött erre a csodatevő, szent helyre.

Ilúvdanoe QeaaaXóg azíypaza 
iyaiv év z<p pezaixw. obzog éyxa- 
{Xeódwv dtpiv slős. édóxet amou 
zatvia xazadfjaai rá azryjw.za 
6 zdeóg xal xéleodal vív, énei xa 
e~o) yévzyzai zov afíázou, atpeXó- 
pevov táv zatvíav avdepev ele 
zov vaóv. ápépae ok yevopévag 
é$avéffza xal awi]Xezo zav zatvíav 
xal zó f).kv npóaamov éxexáifapzo 
zwv oztypázwv, zäv de zatvíav 
ávédrjxe ele zov vaóv eyouaav za 
ypáppaza za éx zoít pezwnou.

A tliessaliai Pandarosnak bé
lyeg volt a homlokán. [Ennek] 
álmában látomása volt. Ez azt 
álmodta, hogy az isten egy sza
laggal lekötötte a bélyeget és 
meghagyta neki, hogy ha majd 
elhagyta az abatont, vegye le a 
szalagot és függessze fel a temp
lomban. Amint nappal lett és fel
kelt, levette a szalagot s ekkor 
homloka tiszta volt, nem volt 
rajta a bélyeg, a szalagot pedig, 
melyen a bélyeg látható volt, fel
függesztette a templomban.

Athénben, hol Aristophanes Plutosában tréfásan adta elő Askle
pios eljárását, akadtak olyanok, akik nem igen hittek a csodás gyó
gyításban; ezt mutatja Ambrosia esete:

:’Apßpoffta é$ A&r/váv azepó- 
ztztXXog. Adza Ixéztg rjXde no't zov 
de óv. Ueptépnoocra de xaza zó 
lapóv zwv lapázeov ziva dteyéXa 
wg dnidava xal ádóvaza éóvza

Az athéni Ambrosia fél sze
mére vak volt. Ez könyörögni 
jött az istenhez. Amint a szentély
ben körüljárt, a gyógyfeliratok 
némelyikét kinevette, hogy hihe-
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ycoXobg xa'i zutpXobg by teli yíve- 
adai évónvtov Idóvzag uóvov. 'Ey- 
xadeúdouaa dk ötpiv side' édóxet 
ót 6 de dg éntazag ein elv, ozi nyírj
flév VÍV TZOlYjGol, /xca&ófí {lÚVZOl vív
derjaol ávdépev eh  zö lapöv öv 
ápyúpeov, bnópvapa zäg dualiiag' 
e'inavza de zaitza dvoylocai ob 
zöv önzlXXov zöv voaouvzu. xal 
ipáppaxóv zi iyyéat. Apépag dk ye- 
vopévag byryg eg7p.de.

tetlen és lehetetlen dolog volna 
az, hogy sánták és vakok meg^ 
gyógyultak egyedül az által, hogy 
álmot láttak. Amint elaludt, ál
mot látott. Azt álmodta, hogy az. 
isten melléje állt s azt mondta, 
hogy meg fogja őt gyógyítani, 
de jutalmul a szentélyben egy 
ezüst disznót kell felajánlania, 
egyszersmind ostobasága emlékéül. 
Miután így szólt, felhasította be
teg szemét és valami orvosságot 
öntött bele. Mire nappal lett, gyó
gyultan távozott.

Messze földre jutott el a szentély híre még hajnövesztő szerei 
által is.

'Hpaiebg MuziXryalog. Oözog 
oőx elyev év zät xeipaXäi zpíyaq, 
év dk zwi yeveíait na.jj.z. óXXag. 
diayijvó/ievog dk azé xazayeXá- 
pevog öttó zöjv aXXcvv évexádeuoe. 
Töv ok 0 deog ypiaag ipappáxan 
zäv xeipaj.av énórjae zplyag iyeiv.

A mytilenei Heraieus teljesen 
kopasz volt, állát azonban nagy 
szakáll takarta. Mivel mások ki
nevették és szégyelte magát, le
feküdt, hogy álmot lásson és azt 
álmodta, hogy az isten valami 
gyógyszerrel bekente a fejét és 
erre csakugyan megnőtt a haja.

Az isten tehát gyógyított vakokat, sántákat, bénákat; belső 
bajokon operációval is segített. Voltak, akik azt gondolták, hogy ma
guk a papok jelentek meg az ahatonhan Asklepios vagy az ő fiai képé
ben s így adtak volna tanácsokat.

E feliratok szerint a gyógyító eljárás Epidaurosban meglehetős 
alacsony színvonalon állott az V. századbeli ión orvostudomány elmé
leti ismereteihez képest. A későbbi eredetű gyógyesetekben annyiban 
állapítható meg bizonyos haladás, hogy Asklepios az álomban nem 
gyógyít, hanem csak tanácsot ad a betegnek. De egy későbbi korból 
származó felirat, mely a Kr. u. II. századbeli M. Julius Apellasról 
szól, olyan gyógymódot tár elénk, mely észszerű, természetes eljárás
nak tűnik fel. Az isten meghagyta a betegnek, aki emésztési zava
rokkal küzdött és gyakori fejfájásban szenvedett, hogy micsoda éte
lekkel táplálkozzék, milyen lemosásokat, fürdőket alkalmazzon, hogyan 
fusson, sétáljon ; járjon mezítláb és ne mérgelődjék sokat. Úgy lát
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szik, az orvostudomány haladásával az Asklepieion is párhuzamosan 
haladt s a gyógyításon kívül a megzavart életrend helyreállításával 
akarta az egészséget biztosítani s lassanként különféle szórakoztató 
intézményeivel — színházával, stadionával — modern fürdőhely ős
képe gyanánt tűnik fel, hová a beteg nem egy éjjelre jött, hanem 
huzamosabb időre, hogy a légváltozáson és szórakozáson kívül bizo
nyos kúráknak vesse alá magát.

Mint a feliratokból látjuk, az isten ébren levőket is csodásán 
gyógyított, de többnyire álmában jelent meg a szenvedőnek és vagy 
maga gyógyította meg, vagy utasítást adott a gyógyításra. E csoda
kúrák valószínűleg régibb időknek legendaszerű emlékei lehettek, 
melyek talán régebbi feliratoknak másolatai voltak. Különben az 
ókori emberek a jóslatoknak és álmoknak nagy jelentőséget tulajdo
nítottak.

Ilerodotos fontos eseményekről szólva, többnyire felsorolja az 
illető dologra vonatkozó jóslatokat. Ahogy szerepe volt a történet- 
írásban a jóslásoknak, úgy tulajdonítottak jelentőséget az álmoknak 
a gyógyászatban is. Súlyos betegek jóslatot szoktak kérni nehéz hely
zetükben valamely istentől, hogy hová forduljanak segítségért, gyó
gyulásért.

Dodonában több feliratos táblát találtak, melyeken a tanácsot 
kérő beteget Epidaurosba utasítja a jóshely. Az ide érkezett jámbor 
beteg előbb áldozatott mutatott be Asklepiosnak és a hieron többi 
istenének, különösen pedig Apollónak, Asklepios atyjának, kitől min
den gyógyulás ered; nemkülönben Artemisnek és Asklepios gyerme
keinek: Epionének és Hygieiának; mindezekhez könyörögtek és fo
hászkodtak az eltörődött szenvedők, de mindenekfelett magához As- 
klepioshoz s ott esdekeltek egészségért az ő chryselephantin szobra 
•előtt az áldozati illatszer füstje között, a félhomályban is ragyogó 
szent képmás lábainál. Ajándékokat ajánlottak fel, kiki tehetsége 
szerint, jámbor, alázatos lélekkel. Az éjjel első részében is fáklya- 
fény mellett folytak a könyörgések. Majd késő éjjel a betegek elfog
lalták helyeiket az abaton kőpadjain, hol vagy ruhájukba burkolva 
feküdtek le, vagy az általuk feláldozott állatok bőrére, vagy faleve
lekre. A betegek felizgatott képzelete álmukban is tovább működött. 
A hieronban saját szemeikkel látták Asklepios impozáns szobrát, ami 
Strabo szerint daufiaazov Ideív, csodás látvány; sorra olvasták a 
csodás gyógyeseteket; ott látták a szebbnél-szebb anathémákat, a 
meggyógyult betegek különféle ajándékait; a különféle anyagból készült 
kisebb-nagyobb emberi testrészeket. Nem csoda, ha ilyen körülmé
nyek közt a beteg azt álmodta, hogy Asklepios megjelent s meg
gyógyította vagy legalább tanácsot adott. Másnap álmát a papok-



kai és orvosokkal megbeszélte s azok aszerint intézték a beteg kú
rál ását.1

A liieron híre és tekintélye egyre terjedt, vagyonilag is folyto
nosan gyarapodott, úgyhogy mind nagyobb lett látogatói száma; a 
Kr. e. I. században azt írja róla Strabo (VIII. 6. 15.), hogy Epi- 
dauros nem jelentéktelen város, legfőbb nevezetessége azonban az 
Asklepieion, melyben mindenféle betegséget gyógyítanak a közhit 
szerint s a szentély mindig tele van betegekkel (xai zó cspóv Tclrjpsq 
E/ovzoq áeí zwv zs xafjvóvzov xac zwv ávaxetpévmv ntmxcov) és- 
táblákkal, melyekre a gyógyesetek vannak feljegyezve úgy, mint Kos 
szigetén és Trikkában.

Lassanként gondoskodni kellett az összejövő tömeg kellő elhelye
zéséről és szórakoztatásáról. Pausanias elmondja, hogy a szentélyen 
kívül is mennyi érdekes épület van s hogy az ő idejében Antoninus 
szenátor, talán a későbbi császár, micsoda épületeket építtetett rész
ben a betegek, részben hozzátartozóik befogadására; vízvezetékről is 
bőven gondoskodtak. A Szentélyen kívül sok épület romja látható 
még ma is ; ott hevernek romjaikban a papok lakásai, a római fürdő, 
egy gimnázium odeummal előadások számára, egy nagy kiterjedésű, 
négy udvaros épület, a katagogion, ami valószínűleg szállóházul szol
gált. Közvetlen a szentély közelében ásták fel a hosszúkás négyszög
alakú stadiont, melyben megtalálták az indulópontot jelző kőküszö
böt 11 kettős bevágással, hova a 11 versenyzőnek induláskor sarkát 
beillesztve kellett felállania.

A Kynortion-hegy északnyugatra lejtő oldalán pedig ott van a 
hatalmas szinház, mely Pausanias szerint a legérdekesebb látványos
ság; a római színházak díszítményeikkel felülmúlnak ugyan másokat 
s nagyságban is meghaladják a megalopolisit, de a művészi harmó
niában és szépségben ki versenyezhetne Polykleitosszal ? Mert ő épí
tette ezt a színházat, valamint a tholost is. A szinház orchestrája 
teljes köralakú s a skénó elrendezése olyan, hogy arra lehet követ
keztetni, hogy a régi görög színházban a kar és a színészek az or- 
chestrában játszottak és ott adták elő az egész színdarabot. A szín
házban, mely egyike az ókor legjobb épségben megmaradt emlékeinek, 
15,000 nézőnek volt helye; ez is mutatja a hely nagy látogatottsá- *

22

* A szertartások külsőleg hasonlíthattak  azokhoz az ünnepségekhez, 
m elyeket a  m ai görögök 1822 óta, Görögország függetlenségének prokla- 
m álása ó ta  m árcius 25-én (április 6-án a m i szám ításunk szerint) szok
tak  ta r tan i Tenos (Tinos) szigetén, hová 15—20,000 ember szokott össze
jönni vallásos és hazafias célból a csodatevő Szűz Mária, a Panaghia, 
E vanghelistria  tiszteletére.



23

gát. Minden ötödik évben hét nappal az isthmosi versenyek után 
tartották a /teyáXa ’AaxÁTjTtieia-t, a nagy Asklepios-ünnepet, mely 
gymnikus és múzsái versenyekkel volt kapcsolatban, sőt a feliratok 
szerint hippikus versenyeket is tartottak. Plato Ión című dialógusa 
szerint rhapsodosok is felléptek a versenyesen, amiről Sokrates még 
nem tudo tt; ez is a hely fokozatosan fejlődő népszerűségét bizonyítja. 
Távoli vidék lakosai találkoztak itt s innen vitték szét hírét mind
annak, ami szép, jó s ami az emberi egészségre üdvös. Amint Olym- 
piában messze vidék versenyzői jöttek össze, úgy itt az egészség iránt 
érdeklődők találkoztak s amint Olympiában hirdettek más versenye
ket is, így pl. egy felirat szerint a nápolyi ’hahxá  'Pwpala Zeßa- 
aza í<70,lú/z7rra-versenyeket, úgy itt is terjesztették az ősi incubátió- 
val kapcsolatos gyógyításmód mellett a kor igényeinek megfelelő 
természetes és a tudomány elveit követő orvostudományt; bár voltak 
még sokan, akik hűek maradtak Asklepioshoz, mint a Kr. u. II. szá
zadban élt Aelius Aristides, kinek első szent beszédéből látjuk, hogy 
még ő is jobban bízott Asklepios álomban közlött tanácsaiban, mint 
a vágni és égetni siető orvosok buzgóságában.

Költője is volt a szent helynek. Ez Isyllos volt, kitől a Kr. e. 
II. századból egy nagy márványtáblán öt költeményt találtak, melyen 
a költő Asklepiost és Apollon Maleatast dicsőíti s egyúttal kifejezést 
is ad aristokratikus, konzervatív dór érzelmeinek.

Epidaurosban a hieron élén évenként választott papok (tápéig) 
állottak, kiknek alárendeltjei voltak a különféle című és rendű alkal
mazottak : íapofiváfioveg (álomfejtők), capebg izúptpopoq (áldozó pap), 
naíg ztp &e<p ztuptpopwv (áldozatnál szolgáló gyermek), íapotpávzrjs 
(főáldozó), dadobyos (fáklyavivő). Úgy látszik, nem maguk a papok 
foglalkoztak a gyógykezeléssel, hanem a Cáxopot bnodptbvzeg ztp d-etp 
vagy utol zói) &eob (az isten fiai), és ftepánovzeg (szolgái).

Az orvostudomány különben a görögöknél meglehetős konzerva
tív jellegű volt. Családok tulajdona volt az ismeretek és tapasztalatok 
kincse, mely apákról fiúkra szállt s e tudós családok magukat Askle- 
piostól szerették származtatni. Később idegenekkel is közölték a tudás 
anyagát, de mint a hippokratesi eskü mutatja, az ilyennek is köte
lességévé lett, hogy azt, akitől tudományát tanulta, mint atyját tisz
telje és becsülje, ügy öröklődött a tudomány az Asklepiadák család
jában, mint állítólag a költészet a Homeridák között.

Epidauros mint az (apa-k, gyógyesetek nyelve és Isyllos költe
ményei mutatják, megtartotta állandóan dór jellegét. A szabadabb 
természetű ión szellem iránya látszik Hippokratesben és követőiben, 
kiknek főérdeme, hogy az orvosi működést tudományos alapon fej
lesztették, bárha tudományos nézeteik gyakran téves alapelvekből
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indultak ki s elméleteiknek sokszor több értéket tulajdonítottak, mint 
a kézzelfogható tapasztalatnak. Erényük volt, hogy irodalmilag is 
működtek, hibájuk, hogy okoskodásuk többször csak üres szószaporí
tás. Ezzel szemben az epidaurosi hieron, úgy látszik, a régi praxison 
alapuló gyakorlathoz ragaszkodott, tartózkodva a merészebb újításoktól.

A szentély a Kr. e. II. században még virágzott, mert Livius a 
XXXXY. könyv 27. és 28. fejezetében arról szólva, hogy Aemilius Paulus a 
pydnai csata után (Kr. e. 167.) beutazta Görögországot, elmondja, hogy 
felkereste Epidaurust is «inclutam Aesculapii nobili templo, quod quin- 
que milibus passuum ab űrbe distans nunc vestigis revulsorum do- 
norum, turn donis dives erat, quse remediorum salutarium aegri mér
cédéin sacraverant deo.» Livius korában szegény lehetett a szentély, 
mert Sulla katonái a mithridatesi háború alkalmával kirabolták, 
később pedig a kalózok prédáltak itt is, úgy mint Delosban. A római 
császárság első és második századában új fellendüléssel virágzott a 
h ieron; egyre bővítették, új meg új épületekkel gyarapították. Később 
azonban lassan hanyatlásnak indult, mivel Kóma ereje gyengültével 
pártfogása is lassanként megszűnt. A környék lakosai épületanyagul 
hordták szét a templomok köveit; a Kr. u. YI. században pedig 
nagy földrengések dönték romba a hieront, mely egykor hasznosságá
val és szépségével kiváló központja volt a régi kultúrvilágnak. De 
teljesen nem semmisült meg. A kultúra az, ami évezredek sötét szá
zadain is keresztül ragyog. Az ión orvosok éles megfigyelései, a tüne
ményekre vonatkozó határozott megkülönböztetései, diagnózisai, tudo
mányos fogalmakat illető meghatározásai, későbbi korok tudásának let
tek alapvető tanai; Epidauros művészi fényű templomai pedig e hely 
gazdagságát bizonyítják, ami csak a nagy hírnévvel járó sikerekre 
támaszkodó látogatottságnak volt eredménye. Asklepios szentélye ma 
romokban hever, de képzeletünkben helyre tudjuk állítani; Asklepios 
isteni hatalma is megszűnt; ma már nem hisznek benne, képe azonban 
vagy szobra még ma is ott látható majdnem minden gyógyszertárban. 
De ahogy az ión orvosok tudása él a mai orvostudományban, úgy 
Asklepios képe is monumentum, figyelmeztető emlék akar lenni, mely 
arra emlékeztet, hogy kultúránknak ez az eleme is, a gyógytudo- 
mány, a régi görögöktől eredt és hálával gondoljunk a görög népre, 
mely alkotóképességével megteremtette a tudományokat és művésze
teket s arról is gondoskodott, hogy amit szerzett és alkotott, az év
ezredek múlva is javára és tanulságára legyen az emberiségnek és 
legyen az a halandóknak örök időkre szóló birtoka —- xTq/jta és ásl.

Dr. Hittrich Ödön.



I.

ÉVI JELENTÉS.

Egyházunk törvényei értelmében a hat éves ciklusra választott 
egyházi tisztviselőink mandátuma lejárván, július hó elejétől kezdve 
új tisztviselőkar fogja vezetni közügyeinket.

Igaz sajnálattal jelentjük, hogy főgimnáziumunk buzgó felügye
lője Mágocsy Dietz Sándor dr. iír nagy és sokoldalú elfoglaltsága miatt 
távozott felügyelői állásából, melyet oly szerető gondossággal és ön
zetlen lelkesedéssel töltött be. Mágocsy Dietz Sándor dr. úr 10 évig állott 
iskolánk élén s ezen hosszú idő alatt áldásos és eredményekben gazdag 
munkálkodást fejtett ki főgimnáziumunk fejlesztése és felvirágoztatása 
körül. Igaz hálával emlékezünk vissza különösen arra az időre, mely
ben mint az építési bizottság elnöke nagy szakértelemmel és lelkes 
ügybuzgósággal irányította az építés munkálatait és vezette a bizottság 
tárgyalásait. Hogy a nagy mű oly szépen sikerült, abban nagy része 
van fáradhatatlan felügyelőnknek. Egész tevékenységéért, melyet az 
iskola érdekében kifejtett, e helyen is hálás köszönetét mondunk. Hisz- 
szük, hogy iskolánk iránt való rokonszenvét és szeretetét a jövőben 
is bírni fogjuk s hogy mint egyháztanácsunk tagja az iskola érdekeit 
ezentúl is hathatós támogatásában fogja részesíteni. A június hó kö
zepén megtartott választásokon a közbizalom Haberern Pál dr. úr 
felé fordult, ki felügyelői állását a jövő iskolai év elején fogja elfog
lalni. Tanári karunk bizalommal és szeretettel fogadja új felügyelőjét, 
ki már eddig is ismételten adta jelét iskolánk iránt való igaz érdek
lődésének és szíves jóakaratának.

Fájdalmas kötelességgel jelentjük továbbá, hogy a régi gárdából, 
mely intézetünk újjáválásán munkált hosszú évtizedeken át, ketten 
tértek örök pihenőre. Igaz részvétünk kísérte sírjukba egykori kartár
sainkat: Svoboda Istvánt (f 1910 aug. 27.-én 62 éves korában) és 
Böhm Károlyt (j- 1911 máj. 18.-án 65 éves korában).

Mindaketten egy időben kerültek (1873) az épen nyolc osztá
lyúvá fejlesztett intézet tanári karába, mely akkor a magyar tudomá-



nyos élet néhány kiváló szellemét számlálta sorában. Berecz Antal, 
Elischer József, Fró'hlich Eóbert, Scholtz Ágost, Szénássy Sándor, 
Torkos László neve szapora egymásutánban tűnt fel a szakfolyóiratok 
köteteiben és önálló műveken. Nem csekély részük van abban az ál
dásos munkában, mely a pár évvel előbb letűnt német-világ húsz. 
éves dermedtségéből új életre kelt magyar tudományosságot erőhöz, 
önállósághoz segítette. A közös eszmények olyan példás szellemet te
remtettek a testületben, mely nemcsak az együttműködésre nyomta 
rá jótékony bélyegét, hanem a főváros egyik legjobb nevű iskolájává 
avatta az intézetet.

Ennek a munkának volt 1903-ban történt nyugalomba vonulá
sáig, tehát harminc esztendőn át, hű osztályosa Svoboda István is. 
Szerencsés szervezete a nyugalom éveinek hosszú sorát jósoltatta. 
Annál megdöbbentőbben hatott a gyászhír, mely hirtelen halálát je
lentette. Szomorú elmúlása még mélyebbé tette a részvétet, igazabbá 
a kegyeletet, mely tanítványai és kartársai szívében őrzi emlékezetét.

Böhm Károly neve, intézetünk eddigi történetének egyik 
legszentebb öröksége marad. Eendkívüli munkabírása, hatalmas isme
retköre, az iskolán kívül is tevékeny alkotóereje hamar meggyőzték 
kartársait, hogy az intézet modernné válásának, a jövőnek embere, 
aki be fogja váltani a hozzá, elöljárói részéről is mind szemmellát- 
hatóbban fűződő reményeket. Alig tíz éves tanári működése után így 
lett (1883) egyhangú ajánlással, közbizalommal a testület igazgatójává. 
Aránylag fiatalon kapott hatalmát mindig, minden viszonyok között 
az intézet s ebben a testület igaz érdekében gyümölcsöztette. Minde
nütt ott találjuk, hol egyetemes egyházunk tanítás ügye kíván terve
zőt, szószólót, az alkotott törvények szellemének megfelelő bölcs ma
gyarázót. Tizenhárom évi direktorsága alatt valóban szívéhez, leikéhez, 
forrasztotta azokat, kik vele a kötelességteljesítésben, a legmagasabb, 
emberi ideálokért való önzetlen hevülésben, a testületbe tartozás révén 
egyesültek. Ezt a szoros barátságot a kolozsvári egyetem filozófiai 
tanszékére (1896) történt kinevezése sem lazította meg. Onnan is- 
meleg érdeklődéssel szemlélte kedves intézetének rohamos fejlődését, 
melyhez ifjú- és fórfikorának szüntelen tevékenysége kötötte s mely
nek modernné válásában legfőbb része volt.

Szellemi haladásának, filozófiai munkásságának történetét ille
tékesebb helyen fogják méltatni. Bizonyos, hogy intézetünkben kezdte 
bontogatni szárnyait, hogy minden nagy eszméjét már innen hirdette, 
hogy itt gyűjtötte a borostyánt koszorújához, mit a filozófia története 
osztatlan elismeréssel font homlokára. Pusztán elvei és tehetségétől 
támogatva lépett a nyilvánosság elé, teljesen a belső értéke emelte 
mind feljebb azokba a tiszta világokba, melyek csak a választottak



3. A thulos reconstruct képe hosszmetszetben.





4. A tholos és mögötte az abaton.
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előtt nyílnak a végtelenségbe. E munkásságával, az akkor még vigy- 
szólván töretlen pályán ép oly maradandó példát hagyott az utána 
következőknek, mint abban a nemzeti felvilágosodást hirdető, késő 
korokra is áldásos tanári tevékenységben, mely egyrészt tanítványai
hoz, másrészt kartársaihoz fűzte szüntelen. Cicero híres m ondása: 
homines ad deos nulla re propius accedunt, quam salutem hominibus 
dando. . .  az ember semmivel sem közelíti meg jobban az istent, 
m intha üdvöt áraszt embertársaira. . .  Bőhm Károly életében és m un
kásságában úgyszólván szóról szóra teljesedett.

Intézetünk minden időkben hálás kegyelettel őrzi tiszta emlé
kezetét. Az emberiség legszentebb eszményeiért hevült lelkének példa
adását, a kartársi összeforradás és a nagy célokra szükséges együtt- 
munkálás vezetésében, kezdettől mindvégig önzetlenül kifejtett áldásos 
tevékenységét soha sem is felejtheti.

*

1. Az iskolai év kezdete. Az 1910/11. iskolai év szeptember hó 
1 -én kezdődött. A tanulókat részben június hó végén, részben pedig 
szeptember elején írtuk be. A beiratkozott tanulók száma 653 volt, 
míg a múlt iskolai évben 641 tanulót írtunk be. A tanulók nagy 
száma, különösen a két első osztályban ez évben is nagyon megnehe
zítette a sikeres tanítást. Hogy e bajokon legalább részben segítsünk, 
egyházunk nt. képviselőtestülete elhatározta, hogy a jövő iskolai évtől 
kezdve egy-egy osztályban 62 tanulónál több nem vehető fel. Hisszük, 
hogy egyházunk anyagi helyzetének javulásával e nagy számot is még 
lényegesen leszállíthatjuk s evvel tanításunk eredményességét emel
hetjük. A javítóvizsgálatokat szeptember hó 1-én, a magán- és pót
vizsgálatokat szeptember hó 2-án tartottuk meg. Szeptember hó 6 -án 
kezdtük a rendes tanítást.

2. Változások a tanári testületben. Volt igazgatónk, Góbi Imre 
nyugdíjaztatásával megüresedett történelem-földrajzi tanszékre egyhá
zunk nt. képviselőtestülete pályázat útján Koch István dr. pozsonyi 
liceumi tanárt választotta meg, ki állását az iskolai év elején elfog
lalta. Eddigi rövid működéséből is már örömmel láthatjuk, hogy benne 
a választás lelkes és buzgó férfiút ért. Kívánjuk, hogy új kartár- 
sunk körünkben oly jól érezze magát, mint amilyen szívesen fogadjuk 
őt s hogy iskolánkban áldás kísérje tevékenységét. Weber Kudolf 
állásának végleges betöltése ügyében a fenntartó egyházi hatóság a 
mostani iskolai év végén fog dönteni. A tanári testület Bőhm Dezső dr. 
helyettes tanárt ajánlja a nt. képviselőtestületnek rendes tanárrá való 
megválasztásra.

Tanáraink egészségi állapota elég kedvező volt. Bátz László és
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Serédi Lajos dr. 2—2 hetet, Kubacska András 4 hetet, Eáth Arnold 
4  hetet mulasztott betegség miatt. Óráikat a testület egyes tagjai, 
továbbá Fucskó Mihály dr., Oszwald Albert és Ponyiczky Zoltán 
gyakorló tanárok tartották meg. Az igazgatói teendőket úgy a szün
időben, mint az iskolai év első két hetében Kubacska András dr. 
végezte.

3. Tanári értekezletek. Tanári karunk a lefolyt iskolai évben 
12 értekezletet tartott, melyeken behatóan foglalkozott a tanulók er
kölcsi magaviseletével, szorgalmával s az egyes tárgyakban elért ered
ményeivel, továbbá a tanulóság oktatásával és nevelésével kapcsolatos 
ügyekkel. Behatóan tárgyaltuk a szertárak kibővítésének és az épület 
átalakításának kérdését is. Reméljük, hogy e fontos kérdés már a 
legközelebbi időben kielégítő megoldást nyer.

4. Nyilvános tanítás. A múlt iskolai évben meghonosított nyil
vános tanításokat ez évben is folytattuk. Az eddigi tapasztalat biztató 
s reméljük, hogy fáradozásunk iskolánknak javára lesz. A lefolyt iskolai 
évben a következő nyilvános tanításokat ta rto ttu k :

1. Az I b. osztályban Szolár Ferenc dr. latin órát,
2. a IIa. osztályban Ponyiczky Zoltán természetrajz órát,
3. a Hb. osztályban Serédi Lajos dr. latin órát,
4. a n ia . osztályban Mikola Sándor mennyiségtan órát,
5. a IV«. osztályban Kliment Jenő dr. latin órát,
6. a IYa. osztályban Oszwald Albert algebra órát,
7. a TVb. osztályban Koch István dr. történelem órát,
8. az Y. osztályban Tóth Kálmán dr. latin órát,
9. a V in. osztályban Szigethy Lajos dr. történelem órát.

5. Valláserkölcsi, fegyelmi s tanulmányi állapot. Az ifjúsági 
istentiszteletet a lefolyt iskolai évben is Bereczky Sándor vallástanár 
tartotta a fasori templomban. A protestáns ifjúsággal május hó 13-án 
járult a tanári testület az Úr asztalához.

A más vallásfelekezetekhez tartozó tanulók is pontosan teljesí
tették vallásos kötelességeiket.

Ifjirságunk erkölcsi magaviseleté általában kielégítő volt. Szigo
rúbb eljárást öt tanulóval szemben alkalmaztunk, kiket a szülők az 
igazgató tanácsára az intézetből kivettek.

A tanulás eredményeiről statisztikai táblázataink adnak felvilá
gosítást. Munkánkat ez évben is nagyon megnehezítette az osztályok 
túlzsúfoltsága, valamint a fővárosban járványszerűen feliépet vörheny, 
mely aránylag sok tanulónkat tartotta távol hosszabb időre az 
iskolától.

6. Egészségi állapot. A tanulók egészségi állapota a lefolyt év
ben a szokotthoz képest kevésbé volt kedvező. Igaz sajnálattal és rész
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véttel említjük meg, hogy három kedves tanítványunkat ragadta el a 
kérlelhetetlen halál. A fővárosban járványszerűen fellépett vörheny 
áldozatai le ttek : Hoffer Géza és Oravecz Andor lő. oszt. tanulók. 
Véletlen balesetből származott hosszas betegség után vesztettük el 
Drietomszky Károly Illa . oszt. derék tanítványunkat.

Fertőző betegség miatt hatóságilag ki volt tiltva 2— 6 heti 
időre 23 tanulónk (ebből 17 skarlát, 4 kanyaró, 1 diftéria, 1 bárány
himlő m iatt); a családban előfordult ragadós betegség miatt 25 (ebből 
19 skarlát, 4 diftéria, 2 kanyaró miatt). Különösen a skarlát (vör
heny) fellépése tett erélyesebb intézkedést szükségessé. Október köze
pén az lő. osztályban betegedtek meg ketten egyidejűleg skarlátban, 
s néhány nappal utóbb egy harmadik tanuló is, mire az osztálytermet a 
hatóság útján sürgősen fertőtlenítettük ; annál is inkább, mert ugyan
akkor fordult elő a fentebb említett diftéria esetünk is az osztályban. 
A fertőtlenítés megtörténte után újabb fertőző betegedési esetek nem 
is mutatkoztak.

A tavaszi hónapokban azután más osztályokban voltak szórvá
nyosan skarláteseteink, habár nem is nagyobb számmal (osztályonként 
1— 2 eset); de mert ugyanakkor a betegség a fővárosban egyébként 
is nagyban pusztított, a hatóság a megfelelő osztályokat ideiglenesen 
bezáratta és fertőtlenítette; újabb betegedési esetek azután nem for
dultak elő. Zárva volt: az la. osztály márc. 13—31-ig., a Ha. oszt. 
márc. 13—18-ig s a IIb. oszt. márc. 19—27-ig.

A veszélyeztetett osztályok tanulóit szigorított iskolaorvosi el
lenőrzés alatt tartottuk, a mulasztó tanulók mulasztásának okát ki
maradásuk után azonnal kipuhatoltuk, gyanús tünetek esetén az illetőt 
nyomban eltávolítottuk az iskolából. Szigorúan ügyeltünk arra, hogy 
a hatóságilag kitiltott tanulók csakis a fertőzőképesség megszűntét 
igazolt hatósági orvosi bizonyítvánnyal jöhessenek újból az iskolába.

Kagadós szembajt (trachomát) ezidén sem észleltünk az isko
lánkban. A himlőoltásra törvény szerint kötelezett tanítványaink közül 
azokat, akik magukat a kitűzött határidőig más úton be nem oltatták, 
az iskolaorvos május elején az iskolában oltotta be. Az úszó- és a 
tornaversenyen résztvevő tanulókat előzetesen beható orvosi vizsgálatnak 
vetette alá az iskolaorvos.

A torna és a rajz technikai része alól felmentett tanulók száma 
az utóbbi években megszokott mértéket az idén sem haladta meg.

7. Iskolai ünnepek. Főgimnáziumunk ez évben is megünnepelte 
a szokásos egyházi és hazafias ünnepeket. Október hó 31-én a refor
máció ünnepén Bereczky Sándor, március hó 15-én Koch István dr. 
tanárok tartottak ünnepi beszédeket. A Dal- és Zeneegyesület március 
hó 16-án szépen sikerült hangversenyt rendezett, mely a szertárak



30

építési alapja javára 500 koronát jövedelmezett. Az evangélikus ifjii- 
sági gyámintézet három egyházias jellegű előadást tartott változatos 
és - érdekes műsorral, mely előadásokon főgimnáziumunk tanárai közül 
Bereczky Sándor, Szigethy Lajos dr. és Szolár Ferenc dr. működtek 
közre.

8 . Szertáraink kibővítése. Örömmel jelentjük, hogy a szertári 
helyiségek kibővítésére szolgáló alap a lefolyt iskolai évben is szépen 
gyarapodott. Főgimnáziumunk lelkes és áldozatkész barátja, Kéler Napo
leon ez évben is 2000 K-t, Kéller Terézia úrnő 400 K-t, Gábor 
Ignác dr. 100 K-t., Martiny Vilmos 100 K-t adományozott. Az építési 
alapot még növelte az ifjúsági hangverseny tiszta jövedelme 5C0 K-val, 
a bélyeg- és régiségkiállítás tiszta jövedelme 500 K-val. Az ifjúság 
számára tartott vetítő előadásokból befolyt 380 K 74 f., ligy hogy a 
múlt évben kimutatott 6944 K 88 f.-rel és 88 K 71 f. kamattal 
együtt 11,014 K 33 f. áll rendelkezésünkre.

9. Vetített képek bemutatása. A lefolyt iskolai évben is néhány 
tanulságos vetítő képes előadást tartottunk, melyeket ifjaink nagy 
érdeklődéssel látogattak. Előadásokat tartottak Sziegmeth Károly ny. 
államvasúti igazgató a Tátráról és a Vág vidékéről, Perényi Adolf, 
Kovács János, Loisch János dr., Gretzmacher Jenő és Bőhm Dezső dr. 
János Vitézről, Ludas Matyiről és Beinecke Fuchsról. A lelkes elő
adóknak e helyen is hálás köszönetünket fejezzük ki.

10. Kiállítások. Régiség- és bélyegkiállítás. Március hó 26., 27., 
28. és 29. napján iskolánk dísztermében s szabadkézi rajztermében 
régiség- és bélyegkiállítás volt, melynek körülbelül száz résztvevője 
volt diaijaink, azok szülei s iskolánk barátai közül. A kiállítás indít
ványozója Sándor Béla VII. o. t., rendezője Szolár Ferenc dr., a VII. o. 
latin tanára volt; a bélyeg-osztályt Dániel Ervin VII. o. t. rendezte. 
A rendezőségnek nagy segítségére voltak a tanári karon kívül: Feledy 
Dezső r. t. igazgató, aki múzeális értékű gyűjteményének kiállításával 
és ismertetésével elősegítette azt a törekvésünket, hogy a művészetek, 
sőt az iparművészet is minél előkelőbb helyet foglaljanak el gimn. 
ifjúságunk művelésében; Sztehlo Kornél egyetemes ev. ügyész, aki 
egyháztörténeti vonatkozású képeivel s régi írásaival ifjúságunknak 
régi nagyjaink iránt való tiszteletét öregbítette ; Csányi Károly ipar- 
művészeti igazgató, Csermelyi Sándor dr., Harsányi Pál dr., Gerevich 
Tibor dr., Sulica Szilárd dr. múzeumi tisztviselő urak, akik a rende
zés nehézségeit voltak szívesek eloszlatni szaktudásukkal. Nevezettek
nek ez úton is hálás köszönetét mondunk. A kiállítási napokon a kö
vetkező előadások voltak: Feledy Dezső r. t. igazgató úr ismertette 
régi porcellánokból s egyéb régi dísztárgyakból álló gyűjteményét; 
Sándor Béla VII. o. t. az ókor keleti népeinek művészetéről, Kramer
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Jenő VII. o. t. a görög építészetről, Farkas László VIII. o. t. a görög 
képírásról és Sándor Béla VII. o. t. a görög szobrászatról tartott ve
tített képes előadást.

Jutalomdíjat a régiségkiállítási részben a rendezőség a szakembe
rek meghallgatása után a tanulóknak kiállított tárgyaik s a kiállítás 
körül kifejtett fáradozását is tekintetbe véve, a következőknek Ítélt 
m eg: Goldsehläger Lóránd III. o. t. egy emléktárgyát kapta Sándor 
Béla VII. o. t., ki a kiállítás minden osztályában szépen szerepelt. 
Goldschläger Lóránd egy másik felajánlott dísztárgyát Szűcs József és 
Géza VI. o. tanulók kapták régi ritkaságaik kiállításáért. Bátz 
László igazgató 3 drb. 10 koronás aranyat, br. Kornfeld Ferenc V. o. t. 
10 K-t, Abelsberg Béla VII. o. t. 5 K-t adtak jutalmazásra; ezeket a 
rendezőség így osztotta el 5 koronánként: Brooser Béla és Clementis 
Kálmán VII. o. t. numismatikai gyűjteményükért, Gyuris Ödön, 
Levius Lajos VII., Bereczky Vilmos VI., Hseffner Jenő, Béczey Miklós 
V., Bereczky Endre IV a. és Bereczky István ü l .  o. tanulók pedig 
csinos szemléltető eszközeikért kaptak jutalmat, melyeket a szertárak 
részére nagyobbrészt Hittrich Ödön dr. és Oppel Imre tanárok utasí
tásai alapján készítettek. A bélyegosztályban a következők kaptak 
díjakat: Dániel Ervin VII. és James IV. b. o. tanulók (25 K, a Levél
bélyeggyűjtők első hazai egyesületének díja és annak elnökének, Scho- 
man Antalnak bélyegajándéka); Steinberger Sándor IV«. o. t. (Gold
schläger Sámuel bélyegdíja); Sándor Béla VII. o. t. (Goldschläger 
Sámuel bélyegdíja); ifj. Bókay Árpád Illa . o. t. (a «Világ» bélyeg
d íja); Kramer Jenő VII. o. t. (Kunz Ferenc bélyegdíja); Fejér István 
I. b. o. t. (Ágay Vilmos bélyegdíja); Winter Aladár I. b. o. t. (Kunz 
Ferenc bélyegdíja) ; Holitscher Ferenc V. o. t. (Schwarz Vilmos bélyeg
díja) ; Steiner Lajos VI. o. t. (Széchy Artúr bélyegdíja); Brooser Béla 
VII. o. t. (Turóczi Sándor bélyegdíja) ; Nagel Vilmos I. b. o. t. 
{Turóczi Sándor bélyegdíja) ; Hirschhorn Lajos Vn. o. t. (Sterk Izidor 
bélyegdíja).

A kiállításból s az előadásokból a bevétel 717 K 96 f. volt; a 
különféle kiadások kitettek 187 K 85 f .- t; a művészeti rajzszertár a 
fiúktól adományozott gipsz-szobrok befestéséért kapott 30 K 11 f- t; 
a tiszta jövedelem tehát a kiállításból 500 K, melyet a szertárak építési 
alapjához csatoltunk. Ezenfelül a kiállítás klasszika-filologiai, történet
földrajzi s művészeti rajzszertárainkat eszközökben is gyarapította 
650 K értékben. (Erről bővebbet az illető szertárak jelentéseiben.)



32

Felülfizetések. Bendezői jegy  váltásával 50—50 fillért fizettek felül, 
az V. osztályból: B artfia  Im re , C hatel Ottó, Oséry Miklós, Csörgeő 
T ibor, Domony Ede, E b rm an n  K ornél, E ngel Pál, F ellner György, Gross- 
m an n  György, H aintz Géza, H elvey János, H erzog Ármin, H irsch le r 
Pál, H olitsclier Ferenc, K oref O szkár, L áng Pál, Meller Vilmos, N em ényi 
M arcell, Popper A ladár, Sándor Is tv án , Scheiber Im re, Stein A ndor, 
Szávozd Andor, V etsey G yula.

A VI. osztályból: B ischitz Sándor, Schwarz György, Székely E rnő , 
Szűcs Géza, Szűcs József.

A VII. osztályból: A belsberg Béla, A lexander Pál, Barcza E rnő, B okor 
G yörgy, Bondy Fülöp, B rooser Béla, B ruckner Aladár, d em en tis  K álm án, 
Czoniczer Gábor, D ániel E rv in , D écsey Lajos, Domony Miksa, E lfer Is tv án , 
E lisch e r Ottó, F arkas G yörgy, F e llner Alfréd, G árdony Ferenc, G attein  
Is tv án , G ertler Károly, G om perz E rv in , Grósz Tibor, G yuris Ödön, H irsch 
h o rn  L ., Kohn Ede, Kovács József, K rám er Jenő, K uzm ik Pál, L evius 
L ajos, Lőbl Mór, M urai G yörgy, P an tle r Andor, Bakonitz Dezső, B ó th  
A lbin, B usznyák Im re , Salzer Pál, Sándor Béla, Schrecker Bezső, Soltész 
Im re , S tern  Nándor, Sváb János , Ú jhelyi Gusztáv, W eiss Pál.

A VIII. osztályból: F ark as László, H irsch ler Frigyes, M edveczky 
Ferenc , S tern Sándor, Szlabey E rnő .

A többi felülfizetések : 20 K -t báró Kornfeld M ó r; 10 K-t A belsberg 
B éla  V II. o. t., Jeney László I I I .  b. o. t., Kovács József V II. o. t., Z sig
m ondy  Jenő d r . ; 9-70 K -t Sándor 'Ján o s; 9'50 K -t H aberern  P á l d r . ; 
6 K -t Bécsey Ján o s ; 5 K -t Dessewffy Ödönné, O rlay György I l la .  o. t. ,  
S te in  János I l la .  o. t . ; 2-50 K -t D ániel Sándorné, Szűcs testvérek VI. o. t . ; 
2 K -t Bókay Árpád, K iss Is tvánná, Popovich M irkó és még h á rm a n ; 
P90  K -t Boheim G yörgy IV b. o. t . ; P50 K-t Mágocsy Dietz S ándor, 
S árkány  Ernő, Tauffer V ilm os és m ég négyen ; P20 K-t a IV a. osztály;. 
1 K -t Benkő Gy., Bókay János dr., özv. Bókay Jánosné, Brooser M ór, 
E h rm a n n  K ornél V. o. t., E lfer Is tván , Kovách Sebestyén, Lévai Adolf, 
Shvoy Lajos, W inter Zsigm ond és m ég h a ta n ; 90 f-t N. N .; 80 f-t E lfer 
Is tv á n  V II. o. t . ; 70 f-t E. F . ; 50 f-t B arna F., Bókay Á rpád I l l a .  o. t., 
K ubacska András dr. és m ég tiz e n h á rm á n ; 44 f-t N. N . ; 42 f-t N. N . ; 
40 f-t N. N . ; 32 f-t N. N. ; 30 f-t E lfer István  V II. o. t. és még h á rm an  ; 
20 f-t N agy Sándor, Szegő János IV a. o. t. és m ég n é g y e n ; 18 f-t L éderer 
A ndor IVb. o. t . ; 16 f-t N. N . ; 10 f-t Csörgeő Tibor V. o. t., N. N. Fel 
n em  ír t  nevű felülfizetőktől 8'40 K. Összesen 168T2 K.

Fogadják a nemesszívű adakozók, iskolánknak barátai, a mélyen 
tisztelt szülők s az iskolájuk iránt hálás, buzgólkodó, fáradozó tanulók 
ntézetünk vezetőségének s fenntartó testületének hálás köszönetét.

11. Kirándulásokat rendeztek: Kubacska András dr. a Al
osztállyal ásvány- és kőzetgyűjtés, geologizálás céljából kétszer, a IVa. 
és IVb. osztállyal növénygyűjtés céljából háromszor, a Ha, osztállyal 
rovar- és növénygyűjtés céljából négyszer a főváros környékére;
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Szolár Ferenc dr., Hittrich Ödön dr. és Böhm Dezső dr. társaságában 
a VII. osztállyal Akvinkumba, hol szakszerű magyarázatokkal látta el 
a tanulókat Hittrich Ödön dr., ki egy ízben a VIII. osztályt is kive
zette ugyanide ; Oppel Imre a felsőbb osztályok növendékeivel a Szép- 
művészeti Múzeumba, a Műcsarnokba és a Nemzeti Szalon egyes ki
állításaira. Kliment Jenő dr. és Hazay Olivér dr. a VI. osztállyal 
mentek 6 1.'* órás gyaloglásra Piliscsaba-tábortól a Dobogókőn át Dö- 
m ösre; Szigethy Lajos dr. és Oppel Imre a IVa. osztállyal a Makkos 
Máriához és a Jánoshegyre, Kovács János és Böhm Dezső dr. a IV  b. 
osztállyal a ílármashatár-hegyre rándult k i ; Mikola Sándor a Illa . 
osztályt vezette a szentendrei szigetre ; Loisch János dr. pedig a Illő. 
osztályt a Hármashatár-hegyre és a szentendrei szigetre ; Sulek József, 
Kubacska András dr., Koch István dr. a Ha. és Hő. osztályt vezették 
ki a Normafához s a Jánoshegyre ; Koch István dr. és Szolár Ferenc dr. 
az I. b. osztályt a Mezőgazdasági Múzeumba vitték.

12. Adományok. A lefolyt iskolai esztendőben iskolánkat nagy
lelkű pártfogóink és hálás tanítványaink ismét számos kisebb-nagyobb 
adományokkal támogatták. Ösztöndíj-alapítványaink száma is gyara
podott egy új alapítvánnyal. Az 1900-ban érettségi vizsgálatot tett 
ifjak korán elhunyt társuk Weisz Arthur emlékére alapítványt tettek, 
melynek értéke jelenleg 326 K 95 f. Az alapító-levél elkészültéig az 
alapítvány kamatait tőkésítjük.

Különböző iskolai célokra pénzadományokkal áldoztak : A szer
tárak építési alapja javára : Kéler Napoleon 2000 K-t, Kéller Terézia 
400 K-t, Gábor Ignác dr. 100 K-t, Martiny Vilmos 100 K -t; sze
génysorsú tanulók segélyezésére Ohrenstein Henrik báró 300 K-t ; 
ösztöndíjakra a Tabitha jótékony nőegyesület 30 K -t; a főgimnáziumi 
alumneum javára Gábor Ignác dr. 100 K-t. A Pesti Hazai Első Ta
karékpénztár-Egyesület kiutalványozta harmadik 3000 K-ás alapítvá
nyának második 600 K-ás részletét.

Glück Erős János azon alkalomból, hogy fia főgimnáziumunk
ban középiskolai tanulmányait sikeresen befejezte, 700 K-t adományo
zott iskolánknak, mely összegből a fizikai szertárra 344 K, a termé
szetrajzi szertárra 306 K 50 f. és a rajzszertárra 49 K 50 f. jutott!

Az ifjúsági segélyegyletnek adományoztak : a Pesti Hazai Első 
Takarékpénztár-Egyesület 200 K-t, az Egyesült Budapesti Fővárosi 
Takarékpénztár 100 K-t, a Magyar Országos Központi Takarékpénztár 
50 K-t, Gábor Ignác dr. 100 K-t, St. M. 100 K-t, Eátz László 33 K-t, 
Kornfeld Ferenc báró V. o. tan. 20 K-t, Glück Pál IV ő. o. tan. 
15 K-t.

A Tabitha jótékony nőegyesület hat szegénysorsú tanulót látott 
el téli ruhával.

É rtesítő Í910—i9 i i .  évről. 3
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A Budapesti Korcsolyázó Egyesület 30 pár korcsolyát ajándé
kozott főgimnáziumunknak.

A Szász-féle elemi iskola Molnár Ferenc «A Pál-utcai fiúk» 
című regényét ajándékozta egy jóviseletű, szorgalmas tanulónak.

A Vándordiák-egyesület nyári vándorlásaira 4 tanítványunkat 
vitte magával teljesen díjtalanul.

A nagylelkű alapítványokért és adományokért fogadják az ala
pítók és adományozók szívből jövő hálás köszönetünket.

13. Látogatások. Iskolánk hivatalos látogatásával a Nm. vallás- 
és közoktatásügyi miniszter úr ez évben is Erődi Béla dr. udv. tan. 
és tankerületi igazgató urat bízta meg, ki iskolánkat március hó 28., 
29., 30. és 31. napjain látogatta meg, a szokásos értekezletet pedig 
április hó 1-én tartotta meg Mágocsy Dietz Sándor iskolafelügyelő 
elnöklete alatt. Az értekezleten részt vettek még Zsigmondy Jenő dr. 
közfelügyelő és Liedemann Frigyes dr. egyházi főjegyző.

Ugyancsak a vallás- és közoktatásügyi kormány megbízásából 
május hó 2-án és 6-án Gerenday György dr. kincstári jogügyi fő
tanácsos látogatta meg iskolánkat a tornatanítás megfigyelése céljából. 
Megfigyeléseiről a május hó 6-án tartott tanári értekezleten számolt be.

Szeptember hóban svájci kereskedelmi iskolai tanárok, október 
hóban pedig Kein Vilmos dr. jénai és Kármán Mór budapesti egye
temi tanár látogatták meg iskolánkat.

14. Tornaverseny. A június hó 4-én megtartott ifjúsági torna
versenyen főgimnáziumunk is részt vett Galli Lajos tornatanár veze
tése és Bereczky Sándor, Gretzmacher Jenő és Koch István dr. ta
nárok felügyelete alatt. A versenyen tanítványaink derekasan megállták 
helyüket és igen szép sikert arattak, a mit legjobban bizonyít a sta
fétafutásban kivívott bajnoki zászló, továbbá a 12 ezüstérem, 21 nagy 
bronzérem és 37 kis bronzérem, melyekkel a versenybíróság győztes 
ifjainkat kitüntette. A verseny részletes eredménye a következő :

Az alsó osztályok távolugró csapatversenyében a résztvevő 38 
csapatból 17-ik lett a Illa . osztály 10-es csapata, 19-ik lett a ü lő . 
osztály csapata. Díjazás : intézeti oklevél. A IVa. osztály csapata 18-ik, 
a IVő. osztály csapata 13-ik 24 résztvevő csapatból. Díjazás: IV«. osz
tály intézeti oklevél, IVő. osztály 10 kis bronzérem. A felső osztályok 
magasugró csoportversenyében az V. osztály 12-ik (10 kis bronzérem), 
a VI. osztály 11-ik (10 kis bronzérem), a VII. osztály 9-ik (10 nagy bronz
érem). A füleslabdajáték reprezentatív csapatjában részt vettek : Vá- 
rady A. VIII. o., Török F. VII. o (ezüstérem), Felde J. V. o., Krausz 
M. VI. o., Oravetz P. VI. o. (bronzérem). A rúgólabda csapatjában részt 
vettek Várady A. VHT. o. (ezüstérem), Scholtz A. VI. o. (bronzérem). 
A 4x100  méteres stafétafutásban a mi csapatunk érkezett be első-



35

nek 47’6 mp. allatt. Eme szép győzelemmel csapatunk kivívta a bajnoki 
címet,, iskolánk pedig megkapta a bajnoki zászlót. A csapat tagjai 
vo ltak : Felde J. V. o., Oravetz P. YL o., Bruckner A. VII. o., 
Egyedi Gy. VIII. o. Az egyéni versenyekben következő tanítványaink 
tűntek ki; futásban: 1. Préhn E. Illő. o., Vörös K. Illő. o. Jónás 
P. VI. o. (ezüstérem) ; 2. Achtzehner J. ü lő . o., Chátel 0. V. o. 
(nagy bronzérem) ; 3. Herczeg B. IVő. o., Béhner M. IVő. o., Zirner 
Á. V. o. (kis bronzérem). Mászásban: 1. Weiler F. Illa. o., Bern
hardt J. IVő. o., Krausz M. VI. o., Várady A. VÉG. o. (ezüstérem) ; 
'2. Steinberger S. IVa. o., Herczeg B. IVő. o., Gyuris 0. VH. o., Már- 
földi A. VH. o., Újhelyi G. VII. o. (nagy bronzérem); 3. Benke B. 
VI. o., Steirer D. VI. o., Herzog I. V. o. (kis bronzérem). Úszásban': 
1. Zirner Á. V. o. (ezüstérem); 2. Béhner M. IVő. o. (kis bronzérem).

15. Vizsgálatok. A VIH. osztály vizsgálatait május hó 18-án, 
19-én és 20-án, az írásbeli érettségi vizsgálatokat május hó 22-én, 
23-án és 24-én, a szóbeli érettségi vizsgálatokat június hó 12-én, 
13-án, 14-én, 15-én, 16-án és 17-én tartottuk meg. A többi osztályok
ban úgynevezett összefoglaló vizsgálatokat tartottunk június hó 16-tól 
június hó 21-ig, naponkint 6— 8 osztályban, úgy hogy mindegyik tárgy
nak összefoglaló áttekintésére egy-egy óra jutott. A magántanulókat 
június hó 26-án vizsgáljuk meg.

16. Beiratások. A beíratásokra vonatkozó tudnivalókat Értesí
tőnk XHI. fejezetében részletesen közüljük. E helyen említjük meg, 
hogy az iskolafenntartó egyház, tekintette] a közel jövőben foganato
sítandó építkezésekre és épületátalakításokra a beiratási díjat 10 K-ról 
20 K-ra emelte fel. A kibővített és átalakított épület minden jogos 
igénynek meg fog felelni, miért is hisszük, hogy tanítványaink szülei 
szívesen meghozzák e csekély áldozatot s evvel lehetővé teszik terveink 
megvalósítását.

3 *
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TANÁRI TESTÜLET S AZ ELŐ A DO TT TANTÁRGYAK.

A tanár neve Tantárgy és osztály H
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Jegyzet

Bereezky Sándor
r . t a n á r

V a llá s ta n : I — V III . 18 E x h o r ta to r .  A z if jú s á g i 
gyám eg y le t e ln ö k e .

Dr. Böhm Dezső
h . ta n á r

M agyar n y e lv : I l a ,  I lb .  
K é m e t n y e lv : IV a , IV b . 
S z é p írá s  : 11a.

17 A I lb .  o sz tá ly  fő n ö k e . 
Az if jú ság i k ö n y v tá r  ő re .

K. Galli Lajos
r .  to r n a ta n í tó

T estg y ak o rlá s  : I b — V i l i . 2 2
T a n íto tta  a v ív á s t, já té k o t  

é s  sv é d to rn á t.

Gretzmaclier Jenő
r . ta n á r

M agyar n y e lv  : la ,  I b ,  V. 
N ém et n y e lv : V, V III . 19 A la . o sz tá ly  fő n ö k e . 

A g y o rs írá s  ta n ító ja .

Dr. Ilazay Olivér
r . ta n á r

M ag y ar n y e lv  : V I, V II . 
N ém et n y e lv  : V I, V II . 
G ö rö g p ó tló  írod . V II. 
F ilo z ó fia :  V I I I .

18
A V II. o sz tá ly  fő n ö k e .

A fő g im n á z iu m  ta n á r i  egye
sü le té n e k  p é n z tá ro s a .

Dr. Uittrich Ödön
r .  t a n á r

L a t in  n y e lv  : H a , V I I I .  
G ö rö g  n y e lv : V III . 
G örö g p ó tló  Í r o d . : V.

17 A V III . o sz tá ly  fő n ö k e . 
A c la s s .-ph il. s z e r tá r  ő re .

Dr. Kliment Jenő
r . t a n á r

L a t in  n y e lv :  IV a , V I. 
G örög  n y e lv : V I. 16 A V I. o sz tá ly  fő n ö k e . 

Az é re m g y ü jte m é n y  ő re .

Dr. Koch István
r . t a n á r

F ö ld r a jz : Ib , I lb .
T ö r t é n e t : I l l a ,  IV b , V, V I. 18 A tö r té n e t- fö ld ra jz i  

s z e r tá r  ő re .

Kovács János
r .  t a n á r

M ag y ar n y e lv : IV b , V I I I .  
L a t in  n y e lv :  IV b . 
G ö rö g p ó tló  Í r o d . : V I, V I I I .

18
A IV b . o sz tá ly  fő n ö k e . 

Az «A rany J á n o s»  ö n k é p z ő 
k ö r  ta n á r -e ln ö k e .

Dr.Kubacska András
r . t a n á r

F ö ld ra jz  : H a . 
T e rm é s z e tra jz :  Ib , I l a ,  IV a , 

IV b , V I.
S z é p ír á s :  Ib .

17
A te rm é sz e tra jz i s z e r tá r  ő re . 
A S egélyegy le t k ö n y v tá rá n a k  

kezelő je .

Dr. Loisch János
r .  t a n á r

M ag y ar n y e lv : I l l a ,  I l l b .  
N ém e t n y e lv : I l l a ,  I l l b . 16

A I I I  b. o sz tá ly  főn ö k e . 
A m o d e rn  iro d . s z e r tá r  é s  az  
írod . o sz tá ly k ö n y v tá r  ő re .

Mikola Sándor
r .  t a n á r

S z á m ta n  : I l l a .
M é rta n  : I l l a .
A lg e b ra :  IV a , IV b . 
M a te m a tik a : V II. F iz ik a : V II.

18 A I l l a .  o sz tá ly  fő n ö k e . 
A  fiz ika i s z e r tá r  ő re .

Moraseher Hugó
z e n e ta n á r

É n e k  I —IV . 8

Oppel Imre
r .  t a n á r

M é rta n  : l a ,  I l b ,  IV a , IV b . 
G ö rö g p ó tló  r a j z : V , V I, V II ,

v m .
T o r n a : la .

2 0
A m ű v észe ti r a jz s z e r tá r  ő re . 
A dal- é s  z e n e e g y e sü le t  t a 

n á r-e ln ö k e .

Rátli Arnold
r .  t a n á r

S z á m ta n : Ib , I l l b .  
M é rta n  : I b ,  I l l b .  
F ö ld ra jz  : I l l a ,  I l l b .

16
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A tanár neve Tantárgy és osztály H
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Jegyzet

Rátz László
r . t a n á r

M a te m a t ik a : Y I, V III . 8 A  fő g im n á z iu m  ig azg a tó ja .

Dr. Serédi Lajos
r. t a n á r

L a t in  n y e lv  : I lb ,  I l l a ,  I l l b . 18
A  fö g im n . ta n á r i  é r te k e z le 

te k  é s  a z  isk o lab izo ttság  
jegyző je .

Sulek József
r . ta n á r

S z á m ta n :  l a ,  I la .  
M é r ta n : I l a .  
M a te m a t ik a : V. 
F iz ik a :  V H I.

18
A I l a .  o sz tá ly  főnöke . 

A z a n g o l n y e lv  ta n ító ja . 
A  m é r ta n i  s z e r tá r  ő re .

Dr. Szigethy Lajos
r. ta n á r

M a g y a r n y e lv : IV a. 
T ö r té n e t :  IH b ,  IV a. V II, 

V I I I .
16 A IV a . o sz tá ly  főn ö k e .

Dr. Szolár Ferenc
r . t a n á r

L a tin  n y e lv : lb ,  V II. 
G ö rö g  n y e l v : V II. 16 A z I b . o sz tá ly  főnöke.

Dr. Tóth Kálmán
r . ta n á r

L a t in  n y e lv : la ,  V. 
G ö rö g  n y e l v : V. 17

Az V . o sz tá ly  főnöke.
A  fö g im n . k ö n y v tá ro sa .

A S eg ély -eg y le t ta n á r-e ln ö k e .

Ulbrieh Sándor
r . ta n á r

T e rm é s z e tra jz  : la ,  l i b ,  V. 
F ö ld ra jz :  la .
S z á m ta n : 11b.
S z é p írá s  : l a .  I lb .

16
I

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

A nem protestáns tanulók vallástanárai: Shvoy Lajos a róm. 
kath., Boksái János a gör. kath., dr. Fényes Mór az izr. tanuló
kat tanította.

Gyakorló tanárje lö ltek : Oszwald' Albert, oki. tanár, a math.- 
fiz. szakból; beosztva Mikola Sándor tanár mellé. Tanított a IYa) 
osztályban algebrát. Ponyiczkg Zoltán, oki. tanár a természetrajz
földrajz szakból; beosztva dr. Kubacska András tanár mellé. A II. fél
évben tanított a II«. és IV 6. osztályokban természetrajzot. Hedrich 
Ármin, alapvizsgát tett tanárjelölt a magyar-német szakból; beosztva 
dr. Loisch János mellé.

S zolgaszem élyzet: Danielisz János, rendes iskolaszolga, a fő
gimnázium kapusa ; Bernáth János, rendes iskolaszolga; Dönti András, 
rendes iskolaszolga; Víg Milkovits András, a főgimnázium ideigle
nes fűtője.
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A TANAKOR IRODALMI MŰKÖDÉSE

az 1910—1911. iskolai évben.

Bereczky Sándortói m egjelent: Bibliaismertetés a középiskolák
I. és n. osztálya részére V. kiadásban Kókai Lajosnál. Keresztyén 
Hittan és Erkölcstan a középiskolák IY. osztálya számára Y. kiadás
ban, Kókainál.

K. Gálit Lajos cikksorozatot írt a «Tornaügy»-be.
Dr. Hazay Olivér: Egy könyv szülők, tanárok és volt diákok 

számára. Franklin-Társulat.
Dr. Hitlrich Ödön : Epidaurosról írt cikket ezen értesítőbe és 

tartott két felolvasást.
Dr. Loisch János : Classicus nyomok Buda Halálában. Mezőtúr,

1909. Kisebb-nagyobb cikkek az Országos Tanáregyesületi Közlöny 
1911.38. és39. számában, a Magyar Nyelv 1909. 8. és 1911. 3. füzetében.

Mikola Sándortól értekezések és ismertetések több helyen.
Beke Manó és Mikola Sándor: Abhandlungen über die Reform 

des mathematischen Unterrichts in Ungarn. Teubner 1911.
Oppel Imre festett a Lajos-komáromi (Veszprém megye) ág. h. 

ev. templom részére oltárképet.
Rátz László szerkesztette a Középiskolai Mathematikai Lapokat 

és írt egy értekezést az «Abhandlungen über die Reform des mathe
matischen Unterrichts in Ungarn» című könyvbe.

Rátz László és Mikola Sándor: Az infinitezimális számítások a 
középiskolákban. Franklin-Társulat, 1910.

Dr. Serédi Lajos: «A filozófia története.» II. bővített kiadás. 
(Tudom. Zsebkönyvtár 156—157. a. b.)

Dr. Szolár Ferenc az Evangélikus Lap (Szerk. Sztehlo K. és 
Raffay S.) I. évf. 6 ., 7., 8 ., 9., 10., 14-., 15., 16. számában, «Régi 
Írások» c. ismétlődő rovatban a magy. prot. egyház történetére vonat
kozó régi iratokat mutatott be eredetiben vagy fordításban az Egyet. 
Ev. Egyház levéltárából.



IV .

A TANANYAG ÉS A TANKÖNYVEK.

a) Rendes tantárgyak.

I. osztály.

la) Osztályfő : Gretzmacher Jenő.
lb) Osztályfő: dr. Szolár Ferenc.
Vallás, li. 2 óra. 0 -szövetségi történetek. A legrégibb emberekről. 

Izrael népének ősapáiról. A bírákról és királyokról. Izrael népe a 
fogság után. Tanító könyvek. Próféták. Ünnepek. Énekek és imád
ságok. A tízparancsolat magyarázata.

Tankönyv : Bereczky Sándor : Bibliaismertetés.
T anár: Bereczky Sándor.
Magyar nyelv, h. 5 óra. Történeti olvasmányok, bún és m a

gyar mondák. Költemények tárgyalása és könyv nélkül tanulása. 
Mondatfajok, mondatrészek, beszédrészek. írásbeli dolgozatok.

Tankönyvek : Góbi Imre : Magyar nyelvtan I. r., Magyar Olvasó
könyv I. r.

Tanár: Gretzmacher Jenő.
Latin nyelv, b. 6 óra. Olvasmány: Bóma alapítása. Ulixes ka

landjai. Közmondások. Mesék. Tárgyi szócsoportok. Nyelvtan: név- 
ragozás, melléknevek fokozása, számnevek, névmások, határozók, prse- 
positiók, az igeragozás cselekvő alakja. Kéthetenként írásbeli dolgozat.

Tankönyvek: Hittricb Ö .: Latin Olvasókönyv I., Latin Nyelv
tan I.

T anár: la) dr. Tóth Kálmán.
Ib) dr. Szolár Ferenc.

Földrajz, b. 3 óra. A földrajzi alapfogalmak begyakorlása után 
Magyarország részletes földrajza. Térképvázlatok.

Tankönyvek : Lasz Samu : Földrajz I. kötet. Kogutowicz : Föld
rajzi iskolai atlasz.
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T an ár: la) Ulbrich Sándor.
Ib) dr. Koch István.

Számtan, k. 4 óra. A négy alapművelet egész számokkal, tize
des és közönséges törtekkel. A számok oszthatósága, legnagyobb közös 
osztó, legkisebb közös többszörös. Hosszúság-, terület-, térfogat , súly- 
és időmérés.

Tankönyv: Beke Manó : Számtan.
Tanár : la) Sulek József.

Ib) Ráth Arnold.
Mértani rajz, k. 3 óra. A planimetria elemei szemléleti úton. 

Diszítményi rajzok: geometriailag szerkesztve és szabad kézzel.
Tankönyv: Szuppán-Szirtes : Planimetriai alaktan.
T an ár: la) Oppel Imre.

I b) Ráth Arnold.
Természetrajz, k. 2 óra. A növények termőhelyei. Fontosabb 

gyümölcsformák. Az ember. Házi állatok. Az ember lakása közelében, 
a mezőn és az erdőn élő emlős állatok. Házi szárnyasok. A tavaszi 
flóra közönségesebb növényein az organografiai alapfogalmak be
gyakorlása.

Tankönyv: Paszlavszky József: Kis természetrajz I. rész.
T anár: la) Ulbrich Sándor.

Ib) dr. Rubacska András.
Ének, k. 1 óra. A vonalrendszer, segédvonalak. Hangjegyek is

mertetése és azok időmértéke. Szünetjelek. A '2A, a/i és 4 4-es ütem
szám. A gr-kulcs. A helyes éneklés főbb szabályai. Lélekzetvételi jegy. 
A pont. A hangjegyek ütemes olvasása és éneklése a C-dur hang
nemben. Egyházi és világi dalok.

Tankönyv: Beleznay A ntal: Gyakorlati Enektan I.
T an á r: Morascher Hugó.
Szépírás, h. 1 óra. Magyar Írás.
T anár: la) Ulbrich Sándor.

1b) dr. Kubacska András.
Testgyakorlat, h. 2 óra. Szabadgyakorlatok: alapállás, fordulatok. 

Járás helyben, utánlépés arc- és oldalsorban, meghatározott számú 
lépés gyakorlása. Járás lábujjhegyen előre, hátra és oldalt. Járás a lépés 
megtámasztásával, karmozdulattal; a lépést megelőzőleg a láb kilendí
tésével és a lábfej lecsapásával. Végül a szabatos járás énekszóra is. 
Törzshajlítás és fordítás minden irányban. Kartartások, lökések, 
lendítések és ütések. Nyakhajlítás és fordítás. Láb-, sarok- és térd
emelés, térdhajlítás, guggolás páros lábon és egy lábon a kéz segít
ségével. Lábhegyre emelkedés ütemre. Törzshajlításból előre tenyere- 
lés a lábak behajlítása nélkül. Lépő, keresztezett, terpesz, támadó és
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"védő állások. Mellső és hátsó fekvő támasz. Fekvésben a hason és 
háton gyakorlatok. Török ülés, felállás a kar segítsége nélkül. Lég
zési gyakorlatok. Térdelés páros és egy térden, ebben tag szabad
gyakorlatok. Társas gyakorlatok: bakugrás, körben harangozás, lovagló 
ülés, társak emelése és hordása, talicskázás, bukfenc a fejen át. Birkózási 
előgyakorlatok, birkózás meghatározott fogással, birkózás a botért. 
Kitartó futás 1—2 percig, mély lélegzetvételre való szoktatás. Verseny- 
futás. Bendgyakorlatok : sorakozás igazodás, visszakozás, távolságvétel 
Fejlődés 3-as, 4-es sorokba. Sornyitás. Köralakítás. Félkörben felállás. 
Szakaszban fordulatok, kanyarodások, visszakozás. Kettősrendek képzése 
két ütemre, rendekre szakadozás. Kettősrendekben menetelés, megállás, 
kanyarodás. Szertorna: mint osztálytornázás. Játékok: Lengő kötél, 
szökdelő kör. Lovas csata. Péter hol vagy ? Kör körül futás a helyért. 
Féltek a muszkától? Fej vagy írás. Fogoly, tolvajűző. Labda staféta, 
"üsd a harmadikat. A füleslabda előgyakorlatai. Játékóra: Szerda 
délután 3/*3—4-ig.

T anár: K. Galli Lajos.

II. osztály.

lla) Osztályfő: Sulek József.
llb) Osztályfő: dr. Böhm Bezsö.
Vallás, h. 2 óra. Új-szövetségi történetek. Jézus élete, tanítása és 

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

Tankönyv: Bereczky Sándor: Bibliaismertetés.
T anár: Bereczky Sándor.
Magyar nyelv, h. 5 óra. N yelvtan: szóképzés és szóösszetétel; 

mondattan mondatelemzés alapján. Olvasmány: Próza: a magyar 
történelmi olvasmányok, különösen a Hunyadiak koráról; egyes 
olvasmányok a görög s római mondákból. Költemények: a tankönyv 
összes költeményei; nagy részük könyv nélkül is. Kéthetenkint írás
beli dolgozat.

Tankönyvek: Góbi Im re : Magyar olvasókönyv II., Magyar 
nyelvtan H.

Tanár: dr. Böhm Dezső.
Latin nyelv, h. 6 óra. Olvasmány: A római királyok törté

nete. A magyarok eredete. 12 mese. Nyelvtanból az első osztály anyagá
nak ismétlése és bővítése. Passivum, deponens igék. Az igék főalak
jai. Aecusativus cum infinitivo és ablativus absolutus szerkesztése 
és gyakorlása. Könyvnélkül mesék, közmondások és szálló igék. Tárgyi 
szócsoportok. Kéthetenkint iskolai írásbeli dolgozat.
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Tankönyvek: H ittrich: Latin olvasókönyv II., Latin nyelvtan I .
T anár: IIa) dr. Hittrich Ödön

Höj dr. Serédi Lajos.
Földrajz, k. 3 óra. Európa, Ázsia és Afrika földrajza. Térkép- 

vázlatok.
Tankönyvek : Lasz Samu : Földrajz II. kötet. Kogutowicz Manó: 

Földrajzi iskolai atlasz.
Tanár : Haj dr. Kubacska András.

IIb) dr. Koch István.
Számtan, h. 4 óra. Számolási egyszerűsítések. Korlátolt pon

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

Tankönyv : Beke Manó : Számtan.
T anár: IIa) Salak József.

I Ib) Ulbrich Sándor.
Mértani rajz, k. 3 óra. Geometriai testek ismertetése, káló- 

zatuk megrajzolása. Felszín és térfogatszámítás. Díszítmények rajzo
lása szerkesztve és szabadkézzel.

Tankönyv : Szuppán-Szirtes: Stereometriai alaktan.
T an ár: Haj Sulek József.

II  b) Oppel Imre.
Természetrajz, k. 2 óra. Egyes ősszel virágzó növények leírása 

kapcsán a növények négy főszervének ismertetése. A gerincesek osz
tályai ; az emlősök táplálkozása, légzése és vérkeringése ; az osztályok 
főbb rendjei; egyes rendek képviselői részletesebben. ízeltlábúak, 
puhatestűek és férgek általánosan, egyes képviselőikről részletesekben. 
A tavaszi flóra ismeretesebb tagjainak leírása.

Tankönyv: Paszlavszky József: Kis természetrajz II. rész.
T an ár: I Ia) dr. Kubacska András.

I Ib) Ulbrich Sándor.
Ének, h. 1 óra. Az első osztályban tanultak ismétlése. Ismétlő 

jel. Kis alia breve és 8/s-os ütemszám. Ligatura. Négyes beosztású 
ütemek. Fő- és mellékkangsúly. Hangközök. Dur-kangsor. A hang
jegyek ütemes olvasása és éneklése a C-dur hangnemben. Egyházi és 
világi dalok.

Tankönyv: Erődi és Szent-Gály: Módszeres Enektan I.
T anár: Morascher Hugó.
Szépírás, h. 1 óra. Magyar és német betűk. Ütemírás.
Tanár: H a) Böhm Dezső.

II b) dr. Kubacska András.
Testgyakorlat, h. 2 óra. Szabadgyakorlatok: az I. osztályban tanul

tak. Mellső fekvésű támasz, ebben lábemelés, térdhajlítás és nyújtás, négy
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tok. Térdhajlításból a lábak nyújtásával ugrás helyben, később homo- 
ritással páros karlendítéssel. Bukfenc, cigánykerók. Kitartó futás 2—3 
percig. Légzési gyakorlatok. Versenyfutás. Kendgyakorlatok mint az
I. osztályban. Birkózás szabadon választott fogással. Szertorna: mint 
osztálytornázás. Játék : az előző osztályban tanultak. Füleslabda. Mér
kőzés osztály-osztály ellen. Játékóra: Péntek délután Va3—4 ig.

T anár: K. Galli Lajos.

III. osztály.

113a) Osztályfő: Mikola Sándor.
IIIŐJ Osztályfő: dr. Loisch János.
Vallás, k. 2 óra. A keresztyén egyház elterjedésének, megron

tásának, a német és svájci hitjavításnak, a hitjavítás elterjedésének 
és a magyar evangéliomi egyháznak története, különös tekintettel 
a történeti főalakok életrajzára. Egyházi énekek és imádságok. 
A Miatyánk magyarázata.

Tankönyv: Bereczky Sándor : A keresztyén egyház rövid tör
ténete.

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

mohácsi vész utáni korból. Kisebb elbeszélések Kisfaludy Károlytól, 
Jókaitól, Mikszátlitól. Hazafias költemények, nagyrészben könyv nél
kül is. Kendszeres nyelvtan. Kéthetenkint iskolai dolgozat.

Tankönyvek: Góbi: Magyar olvasókönyv III. Rendszeres ma
gyar nyelvtan.

Tanár: dr. Loisch János.
Latin nyelv, h. 6 óra. Olvasmány: Phsedrus I—XX. meséje, 

a legtöbb ,könyv nélkül is. Ezek alapján: az esetek használata s a 
leggyakoribb mondatkapcsolatok : nőm. és acc. c. in f .; abl. abs.; cél 
és időhatározó ; kérdő és felszólító ; feltételes és következményes mon
datok. Összefoglalásul Corn. Nepos: Miltiades, Aristides, Hannibal 
c. olvasmányai. Kéthetenkint iskolai dolgozat.

Tankönyvek: Hittrich Ö.: Latin olvasókönyv a III—IV. osztály 
számára. Latin nyelvtan I. és II. r.

T anár: dr. Serédi Lajos.
Német nyelv, h. 4 óra. Nyelvtan: névszóragozás, igeragozás. 

Olvasmány : állatmesék, népmesék, mondák, kisebb elbeszélések ; könyv 
nélkül kilenc költemény. Szótanulás, beszédgyakorlatok. Kéthetenkint 
iskolai dolgozat.

Tankönyv: Tímár P á l : Német nyelv- és olvasókönyv.
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Tanár : dr. Loisch János.
Történet, h. 3 óra. Magyarország története 1526-ig.
Tankönyv: dr. Szigethy Lajos: Magyarok története I. r. Kogu- 

towicz: Tört. atlasz.
T an á r: III«) dr. Koch István.

I I Ib) dr. Szigethy Lajos.
Számtan, h. 3 óra. Összetett következtetések. Kamatszámítás. 

Kamatos-kamatszámítás. Értékpapírok. Arányos osztás. Középérték. 
Arany- és ezüsttárgyakra vonatkozó számítások. Feladatok megoldása 
grafikus úton.

Tankönyv: Beke Manó : Számtan.
Tanár • Illa ) Mikola Sándor.

IIIb) Ráth Arnold.
Földrajz, h. 2 óra. Amerika és Ausztrália. A fizikai és csilla

gászati földrajz elemei.
Tankönyvek: Simonyi: Földrajz III. rész. Bátk Arnold: Mathe- 

matikai és fizikai földrajz elemei.
T an ár: Ráth Arnold.
Mértani rajz, li. 2 óra. Szimmetria. Egybevágóság. Körbeírt 

szögek. Háromszögek, négyszögek, sokszögek szerkesztése. Sugár
rendszerek. Hasonlóság.

Tankönyv: Szuppán-Szirtes: Konstruktív planimetria.
T an á r: Illa ) Mikola Sándor 

H lb) Ráth Arnold.
Ének, b. 1 óra. A II. osztályban tanultak ismétlése. Származ

tatott hangok keresztekkel és bé-kkel. Feloldójel. Szinkópák. A hang
jegyek ütemes olvasása és éneklése a C és G-dur hangnemben. Egy
házi és világi dalok.

Tankönyv: Erődi és Szent-Gály: Módszeres Énektan I.
T anár: Morascher Hugó.
Testgyakorlat, li. 2 óra. Szabadgyakorlatok. Törzshajlítás és fordítás 

terpeszállásban. Négykézlábon páros térdhajlítás és nyújtás. Páros térden 
törzshajlítás hátra karlendítéssel és karlökéssel magas tartásba. Guggo
lás ütemre, lassú emelkedés alapállásba. Sarokemelés közben a lábfejet 
felváltva elfogni eközben állás egy lábon. Ugrási előgyakorlatok. Ugrás 
helyben magas tartásba lendített kézzel, később sarkazással összekötve. 
Mellső fekvő támaszban, fordulat haránttámaszba. Kitörésben törzs
hajlítás előre. Társasgyakorlatok: lovagló ülés a nyakon. Kézen át
fordulás állásba a négykézlábon levő társ hátán át. Kitartó futás 
2—3 percig. Stafétafutás. Birkózás szabadon választott fogással. Lég
zési gyakorlatok lépő állásokban. Bendgyakorlatok mint az előző 
osztályban. Szakaszban járás, visszakozás. Rendekre szakadozás és
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kettős rendekbe fejlődés helyben. Játékok: kifutó, négyes hordó, 
füleslabda. Jéghockey. Mérkőzés más iskolák füleslabda-csapatával. 
Játékóra : Hétfő délután Vz3—4- ig.

T anár: K. Galli Lajos.

IV. osztály.

TV a) Osztályfő: dr. Szigethy Lajos.
YVb) Osztályfő: Kovács János.
Vallás, h. 2 óra. Keresztyén hittan és erkölcstan. A vallásról,, 

a vallások többféleségéről, a Szentírásról, a hitvallási iratokról. Az 
Atyáról, Fiúról és Szentiélekről szóló tan. Isten, magunk és fele
barátaink iránt való kötelességek. Énekek és imádságok.

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

Estéjé»-nek olvasása és magyarázata. Több ének könyv nélkül. Stilisz
tika a Toldi és a tankönyv olvasmányai alapján. Verstan. Kétheten- 
kint írásbeli dolgozat.

Tankönyvek : Lehr : Arany Toldija. Góbi: Stilisztika és verstan.
T anár: IVa) dr. Szigethy Lajos.

YVb) Kovács János.
Latin nyelv, h. 6 óra. Olvasmány: Caesarból: a helvetiusok 

elleni hadjárat s a gallok és germánok szokásai; Ovidiusból: A világ 
teremtése, a négy korszak, Philemon és Baucis. M ondattan: Az 
igeidők s módok használata, mellékmondatok. Etymologiai szócsopor
tok. Dolgozatok.

Tankönyvek: Hittrich Ö.: Latin olvasókönyv. Latin nyelvtan II. 
Latin szókönyv.

T anár: IVa) dr. Kliment Jenő.
YVb) Kovács János.

Német nyelv, h. 3 óra. Nyelvtan : az alaktan ismétlése és kibőví
tése, különösen az erős és rendhagyó igék. Olvasmányok: Grimm- 
mesék. Mondák: Braun der Bär, Nibelungensage, Münchhausen, 
Der fliegende Holländer, Schweizer Befreiungskampf. Költemények: 
Abdallah, Heideschenke (részben), Schlaraffenland; könyv nélkül i s : 
Mein Vaterland, Die drei Zigeuner, Loreley, Mignon, Lied des Harf
ners, Sänger, Heidenröslein, Belsazer. Kéthetenkint iskolai Írásbeli 
dolgozat.

Tankönyvek: Tímár Pál: Német olvasókönyv H. r. Bend-
szeres német nyelvtan.

T anár: dr. Böhm Dezső.
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Történet, h. 3 óra. Magyarország története 1526 után. Magyar- 
ország politikai földrajza.

Tankönyv : dr. Szigetky Lajos : Magyarok története II. r. Kogu- 
iowicz: Tört. atlasz.

Tanár: TV aj dr. Szigeti i/y Lajos.
YVb) dr. Koch István.

Algebra, h. 3 óra. Alapműveletek betűszámokkal. Függvények 
Ábrázolása. Elsőfokú egyenletek és egyenletrendszerek.

Tankönyv: König-Beke : Algebra.
T anár: Mikola Sándor.
Mértani rajz, h. 2 óra. A körre vonatkozó alapvető műveletek- 

Kúpszeletek. Kézügyesítő gyakorlatok. Díszítmények rajzolása szabad
kézzel. Egy órás rajzfeladatok szerkesztése.

Tankönyv : Szuppán-Szirtes : Konstruktiv planimetria.
T anár: Oppel Imre.
Természetrajz, li. 3 óra. Egynéhány őszi növény leírása titán 

az organográfia részletes tárgyalása, kiváló tekintettel az egyes szer
vek biológiai jelentőségére. A növények anatómiája; a sejteknek, 
a sejtet alkotó részeknek és a szöveteknek mikroszkóppal való meg
tekintése. Chemiai alapismeretek kisérletekkel. A növények életjelen
ségei. A növények rendszertana. Linné rendszerének váza. Egy ter
mészetes rendszer alapján a virágtalan növények főbb csoportjai
nak, a virágos nyitva-termőknek és a zárva-termők nevezetesebb 
családjainak ismertetése a leírt növények alapján. Növénygyűjtés és 
növényhatározás.

Tankönyv: Paszlavszky József: A növénytan kézikönyve.
T anár: dr. Kubacska András.
Ének, h. 1 óra. A III. osztályban tanultak ismétlése. Sutaütem. 

Kemény és lágy hangsorok. A hangsúly és hangerő jelei és azok 
jelentősége. A hangjegyek ütemes olvasása és éneklése különféle hang
nemekben. Egyházi és világi dalok.

Tankönyv: Beleznay A .: Gyakorlati Énektan II.
T anár: Morascher Hugó.
Testgyakorlat, li. 2 óra. Szabadgyakorlatok. Törzshajlítás hátra 

lábujjállásban, törzshajlítás oldalt a lépésben levő láb irányában. Alap
állásban sarokra való emelkedés ütemre. Mellső fekvő támaszban toló
dás. Négykézláb állásban lábterpesztés ütemre. Társasgyakorlat társak 
emelése a nyakon. Ugrási előgyakorlatok. Kitartó futás 3—5 percig. 
Versenyfutás. Légzési gyakorlatok terpeszállásban, kartartásokkal. 
Birkózás szabadon választott fogással, esetleg fekvésben szabályos 
leterítéssel. Bendgyakorlatok. Kettősrendekben menetelés, kanya
rodás, megállás. Járás énekszóra és dobszóra. Az előző osztályban
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tanult játékok és nagyméta, körbe róta. Játékóra: Hétfő délután 
4—V26-ig.

Tanár: K. Galli Lajos.

V. osztály.

Osztályfő : dr. Tóth Kálmán.
Vallás, h. 2 óra. Az ó- és új-szövetségi könyvek bevezető ism er

tetése. Az egyes iratok rövid tartalma. Bibliai szemelvények olvas- 
tatása. Egyes helyek emlékeltetése. A kánon története. A főbb alakok 
életrajza.

Tankönyv: Batizfalvy-Bereczky: Bibliaismertetés.
T anár: Bereczky Sándor.
Magyar nyelv, h. 3 óra. Retorika. Szerkesztéstan, leírás, tör

ténetírás, értekezés, szónoki beszéd olvasmányok alapján. A magyar 
nemzeti líra Balassa Bálinttól Arany Jánosig. Toldi Szerelme. Az új 
földesúr.

Tankönyvek: Góbi: Retorika. Zlinszky: Magyar nemzeti líra.
T anár: Gretzmacher Jenő
Latin nyelv, h. 6 óra. Olvasmány: Cicero, de imperio Cn. 

Pompei. Ovidiusból: A költő életrajza, Niobe, Midas, Phaetkon, Újév, 
A Fabiusok, Peralia, Caristia, Terminalia, Liberalia, Quinquatrus 
maiores et minores, Cerialia. Nyelvi és tárgyi magyarázatok. Szó
csoportok. Nyelvtani ismétlések. Könyv nélkül: A költő életrajza, 
írásbeli dolgozatok: Fordítások latinból magyarra és viszont.

Tankönyvek : Cicero, ed. Dávid; Ovidius, ed. Csengeri; Pirchala, 
Nyelvtan; Cserny-Dávid, Latin stílusgyakorlatok I. r.

T anár: dr. Tóth Kálmán.
Görög nyelv, h. 5 óra. Nyelvtan a fii-végű igékig. Olvasmány: 

a  Gyakorló könyv legtöbb görög olvasmánya. írásbeli dolgozat ma
gyarból görögre.

Tankönyvek: Maywald: Görög Nyelvtan, Görög Olvasó és Gya
korlókönyv.

T anár: dr. Tóth Kálmán.
Görögpótló irodalmi olvasmányok, k. 3 óra. Homeros Iliasa 

és Odysseája a főbb énekek részletes olvasásával. Szemelvények 
Herodotos történeti művéből. Magyar irodalmi olvasmányok: Tinódi, 
Gyöngyösi s a régi magyar történetírók.

Tankönyvek: Csengeri Homeros Iliasa; Gyomlay Homeros 
Odysseiája; Geréb: Szemelvények Herodotos művéből. Badics: Iro
dalmi olvasókönyv I.

T anár: dr. Hittricli Ödön.
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Görögpótló rajz, h. 2 óra. Kézügyesítő gyakorlatok színes irón- 
n a l; préselt levelek rajzolása nagyítva és természetes nagyságban 
díszítmények rajzolása és tervezése a tanultak alapján. Nagyméretű, 
geometriai testek rajzolása körvonalban és árnyékolva : ceruzával, szén
nel és ecsettel. H etenkint: vázlatkönyvek. Kirándulások a szabadba 
a Műcsarnok, Szépművészeti Múzeum és Nemzeti Szalon képkiállí- 
tásaiba.

T anár: Oppel Imre.
Német nyelv, h. 3 óra. Olvasmányok a német mondák körébőL 

Goethe és Schiller balladái. Mondattan.
Tankönyvek : T ím ár: Német olvasókönyv II. Kendszeres német 

nyelvtan.
T anár: Gretzmacher Jenő.
Történet, h. 3 óra. Az ó-kor története a nyugat-római biro

dalom bukásáig.
Tankönyv: Szigethy L . : Egyetemes történet I. Kogutowicz:: 

Tört. atlasz.
T anár: dr. Koch István.
Mennyiségtan, h. 3 óra. Elsőfokú egyenletrendszerek. A négy

zetgyök. A másodfokú egyenlet és a másodfokú függvény. Másodfokú 
egyenletrendszerek algebrai és grafikai megoldása. Másodfokú függvé
nyek ábrázolása és az így kapott görbék tulajdonságainak megbeszé
lése. Planimetria.

Tankönyvek: König-Beke: Algebra. Abel-Polikeit-Lévay: Mértan.
T anár: Sídek József.
Természetrajz, h. 3 óra. Az állatok jellemző chemiai, alak- és- 

élettani tulajdonságai, összehasonlítva a növények ezen tulajdonságai
val. Sejt, szövettan. Szervek és szervrendszerek. Az állati szervek élet
működése összehasonlítva az állatkörökön át, különös tekintettel az. 
ember szerveire és életműködésükre. Kendszertan.

Tankönyv: Paszlavszky József: Állattan.
T anár: Ulbrich Sándor.
Testgyakorlat, h. 2 óra. Szabadgyakorlatok. Törzshajlításban előre,, 

törzsfordítás jobbra és balra. Törzshajlítás ferde síkban előre. Ugrási 
előgyakorlatok. Zárt állásban lépő állás, ebben térdhajlítás és guggolás. 
Négykézlábon váltogatott lábemelés. Lassú ereszkedés guggoló állásba 
és vissza. Mellső fekvő támaszban tolódás válogatott lábemeléssel,, 
mellső fekvő támaszból fordulat harántfekvő támaszba, ebben kar és 
lábemelés. Fekvésben a háton váltogatott és páros lábemelés függő
leges tartásba, kezek tarkó tartásban. Guggolásból páros térdre eresz
kedés, ebben váltogatott lábnyújtás a sarkok feltámasztásával, ugrás 
alapállásba. Kitartó futás 3—4- percig. Légzési gyakorlatok kitörésben
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előre. Birkózás fekvésben. Katonai rendgyakorlatok: szakasz alakítása 
egy ütemre. Menetelés közben szakadozás rendekre és fejlődés. Járás 
énekszóra. Játékok: kifutó, körbe róta, kiütő, füleslabda. Méta adogató 
nélkül. Jéghockey. Szertornázás mint osztálytorna. Játékóra a VI. 
osztály csoportjával szerda délután 4 —VäG-ig.

T anár: K. Galli Lajos.

VI. osztály.

Osztályfő: clr. Kliment Jenő.
Vallás, k. 2 óra. A keresztyén egyház története az egyház meg

alapításától az újabb időkig, különös tekintettel a reformáció elter
jedésére.

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

Nagyobb olvasmányok: Buda halála, Két szomszédvár, Antigone,
Julius Caesar, Nóra, Tudós nők, A kérők.

Tankönyvek: Góbi Imre : Poétika.
T anár: dr. Hazay Olivér.
Latin nyelv, h. 5 óra. Olvasmány: Livius: Szemelvények a 

II. pún háború történetéből, különösen a beszédek, a többi cursive. 
Livius élete és művei, beszédeinek a jelentősége; Vergilius Aeneisé- 
ből az I. ének. Könyv nélkül Liv. egy beszéde és részletek az Aeneis- 
bői. Régiségtanból hadügy és vallási régiségek.

Tankönyvek : Szabó Gy. Iván : Szemelv. Livius XXI—XXX. k. 
Cserép : Verg. Aeneise ; Cserép : Római régiségek.

T anár: dr. Kliment Jenő.
Görög nyelv, h. 5 óra. Olvasmány Maywald könyve alapján 

Xenophon Anabasisából és benne levő összes költemények. Könyv 
nélkül gnómák, versek. Nyelvtanból a /n-végű igék, az igeosztályok.

Tankönyv: Maywald: Görög nyelvtan és Olvasókönyv II.
T anár: dr. Kliment Jenő.
Görögpótló irodalmi olvasmányok, h. 3 óra. Szemelvények a 

görög s a klasszikus magyar lírai költészetből. Aischylos, Sophokles, 
Euripides egy-egy drámája. A közbeszédben előforduló legfontosabb 
görög eredetű szavak.

Tankönyv: Badics : Magyar irodalmi olvasókönyv II. Losonczy : 
Sophokles-Csiky Elektra.

T anár: Kovács János.
Görögpótló rajz, h. 2 óra. Gipszdíszítmények rajzolása ceruzá

val, festése egy színnel. Nagyméretű testminták mint az V. osztály-

É r te s ítő  1910— 1911. évről. 4
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ban : nehezebb beállításokban. Madarak rajzolása ceruzával, szénnel és 
pasztellel. Vázlatkönyvek és kirándulások, mint az V. osztályban.

T anár: Oppel Imre.
Német nyelv, h. 3 óra. Goethe: Hermann und Dorothea. 

Schiller: Wilhelm Tell.
Tankönyvek: Weber Rudolf: Hermann und Dorothea. Theisz 

Gyula: Wilhelm Tell.
T anár: dr. Hazay Olivér.
Történet, h. 3 óra. A középkor és újkor története 1648-ig. 

Kogutowicz: Tört. atlasz.
Tankönyv: dr. Szigethy Lajos: Egyetemes történet II.
T anár: dr. Koch István.
Mennyiségtan, h. 4 óra. A hatványfogalom kibővítése. Számtani 

és mértani sorok. Végtelen mértani sorok. Számrendszerek. Loga
ritmusok. Kamatos-kamat, járadék. Trigonometria. Függvény áb
rázolás.

Tankönyvek : König-Beke: Algebra. Abel-Lévay-Polikeit: Mértan.
T anár: Rátz László.
Természetrajz, h. 3. óra. I. Chemia és ásványtani alapfogal

mak. Egyes ásványok leírása alapján az ásványok fizikai és chemiai 
tulajdonságainak ismertetése. Rendszeres kristálytan. A legfontosabb 
elemek ismertetése, osztályozásuk. A chemiai jelzés alapelvei; vegyü- 
letek, oxidok, chloridok, szulfidok. Bázisok, savak, sók. A szén
vegyületek közül a fontosabb szénhidrogének, szénhidrátok, szerves 
savak, alkaloidok és fehérjék ismertetése. II. Ásványtan és kőzettan. 
Az ásványok rendszere. Az ásványok és kőzetek keletkezése. A kőzetek 
áttekintése. III. Geológia. A Eöld kérgére ható tényezők. A Föld 
történetének rövid vázlata különös tekintettel hazánk geológiai viszo
nyaira.

Tankönyv: dr. Hankó V. és Melczer G. : Ásványtan és chemia.
T an ár: dr. Rubacska András.
Testgyakorlat, h. 2 óra. Szabadgyakorlatok. Alapállásban nyolcad 

fordulat, ebben kitörés hátra és előre, törzsfordítással és törzshaj lítás- 
sal ugyanebben az állásban, tördelés egy térdre. Kitörésben térdhajlí- 
tás csere. Zárt állásban törzsfordítás, lábhegyre és sarokra emelke
dés ütemre. Kitörésben bokafeszítő gyakorlatok. Társak segítségével 
nagyobfokú törzshajlítás hátra és előre. Alapállásban lábfej elfogása 
ellenoldalulag, ebben szökdelés. Alapállásban lassú guggolás a karok 
magas tartásba vitelével, felállás ugyanígy vízszintes helyzetbe hozott 
karokkal, lábhegyre emelkedés, alapállás. Fekvésbep^a hason páros 
kar és lábemelés. Kitartó futás 3—4 percig. Légijei gyakorlatok, 
kitörésben törzshajlítással egybekötve. Staféta futás. Birkózás. Katonai

vei-
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rendgyakorlatok, mint az előző osztályban. Játékok az előző osztály
ban tanultak.

Tanár: K. Galli Lajos.

VII. osztály.

Osztályfő: dr. Ilazay Olivér.
Vallás, k. 2 óra. A magyar evangélikus egyház története, kiváló 

tekintettel a vallásügyek országgyűlési tárgyalásaira, a vallásügyi tör
vényekre, rendeletekre és az egyházi alkotmányra.

Tankönyv: Bereczky: A magyar protestáns egyház története.
T anár: Bereczky Sándor.
Magyar nyelv, k. 3 óra. Magyar nyelvészeti áttekintés. Magyar 

irodalomtörténet Kisfaludy Károlyig. Olvasmányok: a tankönyv szemel
vényein kívül Balassa költeményei, Zrinyiász, Murányi Vénus, Kuruc 
költészet, Mikes, Kazinczy: Pályám emlékezete, Csokonai, Berzsenyi.

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

T anár: dr. Hazay Olivér.
Latin nyelv, k. 5 óra. Vergilius: Aeneis, VI. ének, a többi 

szemelvényekben magyarul; a VI. éneknek és az egész műnek össze
foglaló megbeszélése. Sallustius: De bello Jugurthino részint ponto
san, részint cursive az egész. Cicero : In Catilinam I. latinul ponto
san, I I —IV. magyarul otthon. Kéthetenként írásbeli dolgozat, fordí
tás latinból magyarra és magyarból latinra. Etymologiai szócsoportok. 
Régiségtan: Az előző években tanultak ismétlése, újakkal való kibő
vítése. A tanulók is feldolgoztak s előadtak néhány kérdést. Minden 
alkalommal bő szemléltetés, részben a tanulóktól készített eszközök
kel. Könyv nélkül az Aen. VI. énekből a szebb helyek.

Tankönyvek: Vergilius, ed. Cserép ; Sallustius, ed. H ittrich ; 
Cicero, ed. Köpesdy; H ittrich : Régiségtan.

Tanár: dr. Szolár Ferenc.
Görög nyelv, h. 5 óra. Homeros Odysseia I., XI., XVII., XXI. 

éneke és részletek a II., V., XII., XVII. énekből görögül; az egész 
műből bő szemelvények magyarul. Összefoglalás. — Herodotos: De 
Arione citharoedo. De fontibus Nili. Cheops. De privilegiis regum 
Lacedaemoniorum. Egyéb szemelvények cursive és magyarul. Könyv 
nélkül az Odysseiából néhány, különösen az isteneknek s az embe
reknek egymáshoz való viszonyát megvilágító szemelvény. Régiség- 
tani összefoglalás. Műveltségszavak. írásbeli dolgozatok görögből ma
gyarra.

Tankönyvek: Homerus ed. Kempf; Herodotus, ed. Dávid.
4*
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T anár: dr. Szolár Ferenc.
Görögpótló irodalmi olvasmányok, h. 3 óra. Szemelvények 

Thukydides s Demosthenes műveiből. A görög irodalom vázlatos 
története. Újabb magyar történetírók s a magyar szónoklat fejlődése.

Tankönyvek : Szilasi: Szemelvények Thukydidesbó'l; Incze :
Demosthenes válogatott beszédei; Márton J . : A görög irodalom tör
ténete ; Badics: Magyar irodalmi olvasmányok III.

T anár: dr. Hazay Olivér.
Görögpótló rajz, h. 2 óra. Toll- és tusrajzolás; pasztell- és 

aquarellfestés gipszek, madarak és apróbb használati tárgyak után. 
Vázlatkönyvek és kirándulások, mint az V. osztályban.

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

Nagyobb olvasmányok: Nibelungenlied, Gudrunlied, Minna von Barn- 
helm.

Tankönyv: H irn—Paulay: Német irodalmi olvasókönyv. I.
T anár: dr. Hazay Olivér.
Történet, h. 3 óra. Az újkor története 1648-tól. Egyetemes 

politikai földrajz.
Tankönyv: dr. Szigethy Lajos : Egyetemes történelem III.
T anár: dr. Szigethy Lajos.
Mennyiségtan, h. 3 óra. Analitikai mértan (részben előbbi osz

tályokban tanultak összefoglalása). Koordináták. Két pont távolsága. 
Az egyenes egyenlete. Az egy, illetőleg két ponton átmenő egyenes 
egyenlete. Két egyenes által bezárt szög meghatározása. A pár
huzamosság és merőlegesség feltételei. A kör, ellipszis, hyperbola és 
parabola legegyszerűbb egyenletei és ide tartozó feladatok. A diffe
renciálszámítás elemei. Az érintők irány-tényezőjének meghatározása. 
A sebesség. A differenciál-hányados. Egyszerűbb függvények (hatvány, 
szorzat, hányados, trigonometriai, cyklometrikus, logaritmikus és 
összetett függvények) differenciálása. Maximum-minimum feladatok. 
A kúpszeletek érintői. Térmértan. Bevezető tételek. Soklapúak. Sza
bályos testek. Köbtartalom és felszinszámítás.

Tankönyvek : König-Beke : Algebra. Ábel-Polikeit-Lévay : Mér
tan. B átz: Matematikai Gyakorlókönyv. Bátz-Mikola: Az infinitezi- 
nális számítások elemei.

T an ár: Mikola Sándor.
Fizika, h. 4 óra. A kozmográfia elemei. A szilárd, csepp

folyós és légnemű testek mechanikája. Akusztika. A fénytanból a 
geometriai optika.

Tankönyv: Szíjártó : Kísérleti természettan.
Tanár: Mikola Sándor.
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Testgyakorlatfh.Q óra. Szabadgyakorlatok. Alapállásban térdeme
lés és lábnyujtás menetelési ütemben. Alapállásból kitörés bátra és előre, 
ebben mély törzsliajlítás fej fölé nyújtott karokkal, később a földre 
támasztott tenyereken a nyújtott láb ütemre való emelésével. Kitörés 
rézsútos irányban előre. Járás közben mérlegtartás egy lábon, ebben 
törzshajlítás előre a tenyerelésig. Páros térdelésben váltogatott láb- 
nyújtás előre, ugyanakkor törzsbajlítás bátra, karlendítés cserével. 
Mellső fekvő támaszban tolódás váltogatott lábemeléssel. Négykézláb 
fekvésben futás. Mély törzsbajlítás bátra előbb svédlétránál, később 
szabadon vagy bot mellett a bídig. Ugrási előgyakorlatok. A középtar
tásban levő kéz fejét a fellendített lábheggyel megérinteni, ugyanígy 
oldalt. Kézenállás gyakorlása a falnál. Átfordulás kézen át állásba. 
Szökdelés egy lábon párokban az ellenoldalú láb fogásával. Társas 
gyakorlatok hármas sorokban. Gulaalakítás. Kitartó futás 3—4- per
cig. Légzési gyakorlatok lebegő állásokban. Birkózás minden meg
engedett fogással. Rendgyakorlatok. Sorakozás szakaszba a középhez 
igazodással. Járási gyakorlatok. Menetelés közben fordulatok. Játé
kok : mint az előző osztályban. Játékóra a VIII. oszt. csoportjával 
péntek délután 4—7a6-ig.

Tanár: K. Galli Lajos. VIII.

VIII. osztály.

Osztályfő: dr. Hittrich Ödön.
Vallás, b. 2 óra. A vallásról általában. A különféle vallásokról. 

A kijelentésről. A Szentírásról. Isten tulajdonságai és művei. Jézus 
élete és a megváltás munkája. A szentháromságról. Az üdvösség el
sajátításáról. A kötelességekről és az erényekről. Az utolsó dolgokról.

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

Károlytól. Nagyobb olvasmányok: Bánk bán, Vörösmarty életrajza, 
Vörösmarty lírája, Petőfi, Tompa, Arany költeményei, A falu jegy
zője, Szemelvények a Hitelből, Az ember tragédiája, Gyulai néhány 
emlékbeszéde.

Tankönyv : Góbi: A magyar nemzeti irodalom története II.
T anár: Kovács János.
Latin nyelv, b. 4 óra. Horatius: Carminum I. 1, 2, 3, 4, 6, 

12, 14, 22, 24, 31, 37. II. 3, 10, 14. III. 1, 2, 3, 30. IV. 7, 8. 
Carmen sfcculare. Epodon 2. Satirarum I. 1. Epistolarum I. 2, 10. 
Ars poetica. Tacitus: Annalium I. 1—30, 60—62. II. 42—43, 53—61, 
69—73, 82—83. III. 1 -4 . VI. 20—22, 50. XIII. 1 -3, 15—16. XV.
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33—35. Cursiv fordítási gyakorlatok. Könyvnélkül ódák és senten- 
tiák Horatiusból; az előző években könyvnélkül tanultaknak ismét
lése. A római irodalom és régiségek áttekintése. Kéthetenként iskolai 
írásbeli dolgozat.

Tankönyvek: Horatius-Wirth, Tacitus-Schmidt, Wagner-Horváth- 
Római régiségek, H ittrich : Szókönyv.

T anár: dr. Hittrich Ödön.
Görög nyelv, h. 4 óra. Homeros, Ilias I. 1—611. XXIL 

1— 118, 131—175, 3 (0 -3 7 4 , 442—515. XXIII. 59— 109, 164— 187, 
212 257. XXIV. 200—237, 306—348, 478- 595. Plato: Apologia éa
Kriton. Cursiv fordítások. Kéthetenként iskolai írásbeli dolgozat. 
A könyvnélkül tanultak ismétlése.

Tankönyvek: Homeros Ilias-Kempf, Platon-Simon.
T anár: dr. Hittrich Ödön.
Görögpótló irodalmi olvasmányok, h. 2 óra. Szemelvények 

Platonból és Aristotelesből: Apologia, Kriton, Gorgias, Az állam, 
Nikomachosi etika. A görög művészet főbb alkotásai, szemléltetve a. 
Luckenbach-fóle művészettörténeti képeskönyvvel.

Tankönyvek: Alexander B. : Platon és Aristoteles (szemelvé
nyek). Zsámboki: A görög művészet kiválóbb alkotásai.

T anár: Kovács János.
Görögpótló rajz, h. 2 óra. A magyar díszítő stílus motívumainak 

gyűjtése és ezek alapján való tervezés. Csendéletfestós. Fejrajzolás- 
gipsz- és élő modellek után, egész alak rajzolása gipszmodell után. 
Vázlatkönyvek és kirándulások, mint az V. osztályban.

T anár: Oppel Imre.
Nemet nyelv, h. 3 óra. Goethe és Schiller élete és költészete. 

Olvasmányok: kisebb költemények, Iphigenie auf Tauris, szemelvények 
a Dichtung und Wahrheitból, Das Lied von der Glocke, Wallen
steins Tod.

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

ország politikai földrajza.
Tankönyv: dr. Szigethy Lajos: A magyar nemzet oknyomozó 

történelme.
Tanár: dr. Szigethy Lajos.
Mennyiségtan, h. 2 óra. Egyszerű integrálok segítségével terület

számítás, forgási testek köbtartalma, a gömb és részeinek felszíne. 
Kapcsolástan. A binomiális tétel. Függvények sorbafejtése. A közép
iskolai anyag rendszeres összefoglalása.

Tankönyvek : König-Beke: Algebra. Abel-Lévay-Polikeit: Mértan.
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T anár: Reitz László.
Fizika, h. 4 óra. Fénytanból a színszórás, diffrakció és poláro- 

zás. Hőtan. Mágnesség és elektromosság.
Tankönyv: Szíjártó: Kísérleti természettan.
T anár: Sulek József.
Filozófia, b. 3 óra. Tapasztalati lélektan és logika.
Tankönyvek : Bőhm Károly: Tapasztalati lélektan. Logika.
T anár: dr. Hazay Olivér.
Testgyakorlat, li. 2 óra. Mint a VII. osztályban. A szertornázás- 

ban való magasabb kiképzést hetenkint szombaton délután 3—5-ig 
nyerték a IV—VIII. osztály ügyesebb tanulói.

T anár: K. Galli Lajos.

b) R en d k ívü li tantárgyak .

Egészségtan.

(VII. osztály; h. 1. óra.)

Az egészség és betegség befolyása az egyén és a nemzet jólétére. 
Az egészségünkre ható fontosabb tényezők ismertetése. A talaj, épít
kezés és lakás. A városok ellátása ivóvízzel. Csatornázás. Városren
dezés. A levegő és világosság. Szellőztetés, fűtés, világítás. A helyes 
táplálkozás alapelvei. Élelmiszerek okozta egészségi ártalmak. Köz- 
élelmezésügy. Alkoholizmus. Az észszerű testápolás alapelvei. Test- 
gyakorlás és edzés. Betegségek. Kuruzslás. Kórházak. A fertőző' beteg
ségek. Járványok. Életmentés és első segélynyújtás baleset és hirtelen 
beálló életveszély alkalmával.

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

Angol nyelv.

(Heti 4 óra.)

A) Kezdők csoportja: A kiejtés és az olvasás folytonos gyakor
lása. Az angol grammatika vázlatos áttekintése. Angol olvasmányok 
olvasása, fordítása és az azokban megismert szókincsnek feldolgozása 
angol nyelvű beszélgetések útján.

Tankönyv: Dent’s First English Book, by Walter Bippmann.
A tanfolyamon resztvettek: Biener Ernő, Herzog Jenő, Bartha 

Imre V. o. t. Mecséry Sándor I VIA. o. t. Haitsch Emil, Hajcsi 
György, Várady Károly IV/J5. o. t. Haitsch Gyula II A. o. t.
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B) Haladók csoportja: A nyelvtanból az erős ragozású igék. 
Olvasás, fordítás és angol nyelvű beszélgetés.

Tankönyvek: Ransburg : Angol nyelvtan. Royal Reader. No. III., 
R. K rön: The Little Londoner.

Ezen tanfolyamon resztvettek: Farkas László, Czentner József, 
Várady Attila, Kürtössy László, Beierl József, Klingler Frigyes 
VIII. o. t. Bruckner Aladár VII. o. t. Auer Géza, Ha.intz Géza
V. o. t. Bereczky Endre, Héjjas Kálmán, Salamon Miklós IV//1. o. t. 
Dietz István IV, B. o. t.

T an á r: Sulek József.

Művészeti rajztanfolyam.

Célja egyrészt, hogy mindazoknak, akik a rajzolás terén mutat
kozó tehetségüket fejleszteni óhajtják, alkalom adassák tudásuknak 
szakszerű vezetéssel való gyarapítására, másrészt, hogy előkészítést, 
illetőleg továbbképzést nyújtson mindazok részére, akik az V. osz
tálytól kezdve a görögöt helyettesítő tárgyakat választják. A termé
szetben látottak helyes megfigyelése és a megfigyelteknek rajzban 
való helyes visszaadása a kezdőknél inkább csak a helyes arányok
nak megértésére és visszaadására szorítkozott, míg a haladóknál 
a pontos rajz mellett a tónuskülönbözeteknek és színeknek helyes, 
lehetőleg pontos visszaadását tűztük ki elérendő célunkul.

Gyakorlatilag ismertettük a különböző ceruza, kréta, szén s 
egyéb monochrom és polychrom technikákat. A vízfestésre való át
menet gyanánt a színes írónnal, krétával (=  pasztellel) való rajzolást 
gyakoroltuk. Csak később tértünk át az aquarellfestésre, sőt néhány 
jelesebb növendékünkkel az olajfestést is megpróbáltattuk.

A rajz anyaga különben teljesen hozzáfűződött a görögöt 
helyettesítő rajz anyagához; egyrészt az elemi iskolában tanultak foly
tatását, másrészt a görögpótló rajzban tanultak előkészítését, illetőleg 
kibővítését képezte.

A tanfolyamban részt vettek az la) o sztásbó l: Freund Sán
dor, Koch György, Lukács Sándor, Lübke Lóránt, Radnai Mik
lós, Tinschmidt Emil tm., Venczel Márton tm .; az lő) osztályból: 
Barta Ervin, Berger Andor, Binet György, Duka Ferenc tm., Kele
men Béla, Rosenberg Gusztáv, Stitniczky János, Szabó Zoltán tm .; 
a Haj osztályból: Erdei Sándor, Halbrohr Imre : a 1161 osztályból: 
Balog Imre, Balog László, Bori Ernő, Háhn László, Hennel Károly, 
Kovács Lajos tm., Kovács Sándor tm., Kozma László, Lederer László, Ma
rek Lóránd, Miakits Ernő, Nagy Sándor, Rátay Miklós tm., Rubel Béla, 
Salzer Leo, Schmidt Herfrik tm., Strasser Tibor, Tóth László, Zergényi
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András, Zoltán István; a IH«j osztályból: Baumfeld Jenő, Bereczky 
István tm.. Hoepfner László, Lekotzky Kálmán, Steinberger Imre, 
Virány Pál; a lllb) osztályból: Glück István, Jeney László, Killiusz 
Gyula tm.,Ligeti Aurél, Lőwy A ndor; a IVaJ osztályból: Bereczky 
Endre tm., Császár Pál, Fürst Ferenc, Halbrohr Barnabás, Krekó 
Béla, Mecséry Sándor, Oszuszky István, Salamon Miklós, Siclierman 
István, Steinberger Sándor; a TVb) osztályból: Dietz István, Jakob- 
csits Elemér, Kármán László, Kuttner László, Okolicsányi Ferenc, 
Pözel Miklós, BaíTay Béla tm .; az V. osztályból: Chatel Ottó, Cséry 
Miklós, Engel Pál, Fellner György, Herzog Ármin, Hirsehler Pál, 
Keszler Pál, Koref Oszkár, Lóránt Pál, Obláth Leo, Schossberger Vil
mos, Szávozd Andor, Takács P á l ; a VI. osztályból: Bereczky 
Vilmos tm., Freiwirtli László, Hajós Antal, Krausz Milos ; a VII. 
osztályból: Bondy Fülöp, Hermann Erich, Sándor Béla; a VIH. osz
tályból : Gundhardt Gusztáv, Kiinger György, Kiinger István, Meitner 
Lipót; összesen 89-en. Közülük 30-an voltak kezdők, 59-en haladók. 
Tandíjmentességet a résztvevő növendékek közül 13-an (14'6%) él
veztek. A növendékek három csoportra osztva hétfőn, kedden, ille
tőleg csütörtökön délután 3—5-ig jártak el a rajzórákra.

T anár: Oppél Imre.

Gyorsírás.

A tanulóknak ezen ügyességben való kiképzésére ez idén csak 
-egy tanfolyamot tartottunk, miután a vitalrási tanfolyam a jelentke
zők csekély száma miatt nem volt megalakítható. A tanfolyamban 
résztvettek: Sándor Béla VII., Bayer Lajos, Farkas Aurél, Molnár 
Ágoston, Pfahler Pál V., Előd Marcell, Wellisch György, Bugovics 
Béla, Herczeg Béla, Leopold Iván, Baffay Béla IV., Breuer Nándor, 
Bruck László, Berkovits Pál, Glück István, Hoepfner László, Killius 
Gyula. Minnich Miklós, Sonnenfeld Ferenc, Szilágyi László, Weiler 
Ferne III. o. tanulók.

Tankönyv: Bódogh : Levelező gyorsírás.
T anár: Gretzmacher Jenő.

Vívás.

Hetenként két délutánon folytak le úgy a kezdők, mint a haladók 
gyakorló órái. A kezdők befejezték az egyszerű cseleket. Ugyanebből az 
anyagból egymásközt gyakorolták az iskola-vivást, később a szabad
vívást. Bésztvevők: Fellegi J., Pajor E. Illői, Herczeg B. TVb), 
Schrecker R., Farkas Gy. VII., Farkas L. VIII.
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A haladók az iskola egyes szakaszainak átismétlése után gya
korolták a tusra való vívást. Eésztvevó'k: Okolicsányi F., Sziklay B.
IV., Sándor J., Thaly F. V. Eisele T., Freiwirth L. V I, Sándor B., 
Décsey L., Lobi E., Kovács F., Soltész J., Barcza E., Bondy F., 
Gomperz E., Sváb J. VII.

Az egymásközt megtartott tusversenyben 4 volt-ra holtverseny
ben első : Sándor Béla és Thaly Ferenc 2, illetve 3, Décsey L. 3, illetve 
4, Sándor István 5, Bondy F.

T an ár: K. Galli Lajos.



V .

ÍRÁSBELI DOLGOZATOK.

I. M ag y ar n y e lv b ő l.

V. osztály. 1. Leírás. (Szabadon választott tárgy.) 2. Kisfaludy 
Károly «Mohács»-a. 3. A prágai kaland. (Toldi szerelme IY.) 4. Ho
gyan írja le Jókai a «Nagy ellenség»-ben a Duna pusztítását. 5. Tompa 
allegóriáiról. 6. Miklós alakja a «Toldi szereimé »-ben. 7. Ankerschmidt 
lovag. 8. Kossuth Lajos «A haza megmentéséről» mondott beszédé
nek gondolatmenete.

VI. osztály. 1. A mithoszok életéről. 2. aj Arany János keretes 
balladái, b) «Szondi két apródjá»-nak szerkezete, c) Arany János 
Tengeri hántása. 3. a)  «Ábrándozás az élet megrontója». (Vörös
marty). b) A bölcselkedő elem a magyar nemzeti lírában, c) Forma 
és tartalom. 4. a) Kreon megkegyelmez Antigonénak, b) A nép Anti
gonéban. 5. a) Julius Caesar expozíciója, b) Művészet és vallás. 6. a) 
Szabadon választott tárgy, b)  Az egyéniség hatása «Julius Caesars
ban. 7. Lindené életfilozófiája. 8. a) A hős lelki küzdelme valamely 
tárgyalt tragédiában, b) Az isteni és az emberi jog összeütközése, c) 
A néző viszonya a tragikus hőshöz. 8. a) A komikus elem fejlődése 
a drámában, b) A komikum eszközei a «Kérők»-ben. c) A poétika 
tanulságai.

VII. osztály. 1. Mily eszközökkel változtatjuk meg a szavak je 
lentését? 2. Hún mondák és magyar honfoglalási mondák Kézai kró
nikája alapján. 3. Az ország romlásának gondolata a reformációkori 
magyar irodalomban. 4. Balassi Bálint lírája. 5. a) A Zrinyiász mel
lékhősei. b) A Zrinyiász szerelmi cselekvénye. 6. a) A kuruc költé
szet vezérlő gondolatai, b) Gyöngyösi epikus stílusa, c) Az epikus 
költészet fejlődése Gyöngyösiig. 7. a) Szabadon választott tárgy, b) 
Mikes quietizmusa. 8. Az irodalmi felújulás úttörői. 9. Kölcsey és 
Berzsenyi.
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VIII. osztály. 1. Kazinczy működésének jelentősége, (Kölcsey, 
Eötvös, Gyulai beszéde s Tompa költeménye alapján.) Csokonai, 
Berzsenyi és Kölcsey lírája. Berzsenyi költészetének főbb motívumai.
2. Katona Bánk bánja, mint nemzeti tragédia. Tiborc jelleme és sze
repe a Bánk bánban. Pontyi, Mokány, Baczur Gazsi. 3. Vörösmarty 
jelentősége (isk.). A magyar nő a magyar lírában. Hazafias líránk 
motívumai Széchenyi korában. Teleki: Kegyence s Herczeg: Bizánca.
5. A szabadságszeretet Petőfi szerelmi és leíró költeményeiben (isk.).
6. Bűn és bűnhődés Arany balladáiban. 7. Az ember tragédiája 
álomképeinek összefüggése.

I I .  N ém et n y e lv b ő l.

V. osztály. 1. Lohengrin (extemporale). 2. Das Hufeisen (ford.).
з. Der getreue Eckart (ford.); 4-. Die Bürgschaft (elbeszélés kérdések 
alapján). 5. a) «Des Lebens ungemischte Freude ward keinem Ird i
schen zuteil» (elbeszélés), b) Der Bing des Polykrates (ford.). 6. Die 
Kraniche des Ibykus (elbeszélés). 7. Die Eumeniden (ford.) 8. Goethes
и. Schillers Balladen (ford.)

VI. osztály. 1. Hermann und Dorothea: Der Schauplatz des 
ersten Gesanges. 2. Das Zeitalter (H. u. D. II.). 3. Das Verhältnis 
von Goethes Hermann u. Dorothea zu seiner Quelle. 4. Ein Charak
terbild (H. u. D.). 5. Die Exposition des «Wilhelm Teil». G. Die 
Geschichte Melchtals. 7. Teli nagy monológja. 8. Unser Ausflug. 9. 
Ein Brief.

VII. osztály. 1. Der Bau des Nibelungenliedes. 2. Die Ähnlich
keit der Hilde- und Gudrunsage. 3. Luthers Bibelsprache. 4. Klop 
stocks Messias. 5, Die Abderiten. 6. Die Stürmer und Dränger. 7. 
Vorbemerkungen zu Minna von Barnhelm. 8. Lessing Laokoonjából.
9. Die drei Einheiten des Dramas.

VIII. osztály. 1. Die Tantaliden. 2. Über die Entstehung der 
«Iphigenie auf Tauris» (ford.). 3. Die antike und die moderne Iphi
genie. 4. Goethes Werke aus der Zeit der italienischen Beise. 5. 
Goethe und Madách (ford.). 6. Wallenstein.



VI. A

SZERTÁRAK.

1. K önyvtár.

Az 1910—1911-iki iskolai évben a könyvtár szaporodása követ
kező v o lt:

A) V é te l  ú t j á n .

I. F o ly ó ira to k :

1. Protestáns Egyházi és Iskolai Lap, szerk. Hamar István.
2. Evangélikus Orálló, szerk. Geduly Henrik.
3. Protestáns Szemle, szerk. Szőts Farkas.
4. Budapesti Szemle, szerk. Voinovich Géza.
5. Irodalomtörténeti Közlemények, szerk. Szilády Áron.
6. Nyelvtudományi Közlemények, szerk. Szinnyei József.
7. Egyetemes Philologiai Közlöny, szerk. Császár Elemér és 

Láng Nándor.
8. Magyar Nyelvőr, szerk. Simonyi Zsigmond.
9. Archaeologiai Értesítő, szerk. Hampel József.

10. Századok, szerk. Borovszky Samu.
11. Mathematikai és Természettudományi Értesítő, szerkeszti 

König Gyula.
12. Földrajzi Közlemények, szerk. dr. Cholnoky J.
13. Akadémiai Értesítő, szerk. Heinrich Gusztáv.
14. Magyar Paedagogia, szerk. Weszely Ödön.
15. Lehrproben und Lehrgänge. Herausgegeben von W. Fries 

u. K. Menge.
16. Hivatalos Közlöny, kiadja a m. kir. Vallás- és Közoktatás- 

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

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

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

Huemer. Hauler, v. Arnim.
23. Archiv f. systematische Philosophie, szerk. Natorp P.
24. Deutsche Rundschau für Geogr. und Statistik, szerkeszti 

Umlauft Fr.
25. Zeitschrift für mathematischen und naturwissenschaftlichen 

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

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

I I .  E g y éb  m ű v ek :

1. Diels H., Die Fragmente der Vorsokratiker. II. Band 2. 
Th. Wortindex v. W. Kranz. Berlin, 1910. Weidmann.

2. Plaszman J. dr., Jahrbuch der Naturwissenschaften. 1909—
1910. 25. Jahrg. Freiburg im Breisgau, 1910. Herder.

3. Dähnhardt 0., Natursagen. Eine Sammlung naturdeutender 
Sagen etc. Vol. 1—3. Berlin—Leipzig, 1907—1910. Teubner.

4. Newton J., Optice sive de reflexionibus lucis. Imtine red
didit S. Clarke. Londini, 1719. Inroys.

5. Haeckel E., Die Welträtsel. 10. Ausg. Leipzig, 1909. Kroner.
6. Dannemann F., Die Naturwissenschaften in ihrer Ent

wicklung. Vol. 1. Leipzig, 1910. Engelmann.
7. Wundt W., Grundzüge der physiologischen Psychologie. 6. 

Aufl. Vol. 1—2. Leipzig, 1908—1910. Engelmann.
8. Wertheimer E., Gr. Andrássy Gyula élete és kora. I. k. 

Budapest, 1910. Akadémia,
9. Schneller J., Paedag. dolgozatok. 3. k. Budapest., 1910. Hor- 

nyánszky.
10. Földi János költeményei. Kiadta Mixich Lajos", (Eégi Ma

gyar Könyvtár 25. k.) Budapest, 1910. Franklin.
11. Beke M. dr., Differenciál- és integrálszámítás. I. k. Buda

pest, 1910. Franklin.
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12. Willamovitz—Moellendorf B. Niese, Staat und Gesellschaft 
der Griechen und Römer. Berlin—Leipzig, 1910. Teubner.

13. Supan A., A fizikai földrajz elemei. Lord. Bátky Zs. dr. 
stb. I. k. Budapest, 1910. Kertész.

14. Arany J., Magyar irodalom története. Közzéteszi Pap K. 
Budapest, 1910. Franklin.

15. Lamprecht K., Moderne Geschichtwissenschaft. 2. Aufl. 
Berlin, 1909. Weidmann.

16. Luther M., Művei. Sajtó alá rendezte dr. Masznyik E. II. 
r., Y. kötet, Pozsony, 1910. Wigand.

17. Handbuch d. kiáss. Alterthums-Wissenschaft. IX. B. II. 
Abtli. 1. Theil. Geschichte der lateinischen Litteratur des Mittel- 
altér*. 1. Theil von Max Manitius, München, 1911. C, II. Beck.

18. Földes B., A szocializmus. 1—2. kötet. Budapest, 1910. 
Akadémia.

19. Hornyánszky Gyula, A görög felvilágosodás tudománya. 
Budapest, 1910. Akadémia.

20. Berzeviczy A.. A tájképfestés a Ti. században. Budapest,
1910. Akadémia.

21. Sombart W., A szociálizmus és a szociális mozgalom. 
Ford. Vezsenyi B., Budapest, 1908. Grill.

22. Timon A., Magyar alkotmány j"és jogtörténet. 4. kiadás. 
Budapest, 1910. Hornyánszky.

23. A középiskola reformja. Vita a középisk. kérdésről. Ben- 
dezte a Társadalom tud. Társaság. Budapest, 1906. Politzer.

24. Mié G. dr., Lehrbuch der Elektrizität u. des Magnetismus. 
Stuttgart, 1910. Enke.

25. Dannemann Fr., Die Naturwissenschaften in  ihrer Ent- 
Wicklung etc. II. Band. Leipzig, 1911. Engelmann.

26. Lexis W., Die Reform des höheren Schulwesens in  Preussen. 
Halle a. S. 1902. Waisenhaus.

27. Magyar Történelmi Emlékek A Frangepán-család Oklevél- 
tára. Szerk. Thallóczi L. és Barabás S. I. k. Budapest, 1910. Akadémia.

28. Bethwisch. C., Jahresberichte ü. d. höhere Schulwesen. 
XXIV. Jahrg. (1909.) Berlin, 1910. Weidmann.

29. Magyar Történeti Életrajzok. (1910.) 26. évf. II. Rákóczy 
Ferenc. írta  Márki S. dr. IH. k. Budapest, 1910. Atheneum.

30. Teuffel W. S., Geschichte der römischen Literatur. 6. Aufl. 
von W. Kroll und Fr. Skutsch 2. Theil Leipzig, 1910. Teubner.

31. Magyar Tud. Akadémiai Almanach. 1911-re. Budapest,
1911. Akadémia.

32. Baffay S., Újszövetségi apokrifusok. Pozsony, 1905. Wiegand.
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33. Csengey G., Izráel története. Eperjes, 1909. Kósch.
34. Harnack A., Lehrbuch der Dogmengeschichte. 4. Aufl. 

1—3. Band. Tübingen, 1909—10. Mohr.
35. Lazzeri G.—Bassani A., Elemente d. Geometrie. Aus der 

Italienischen übersetzt v. P. Treutlein, Leipzig, 1911. Teubner.
36. Billeter G., Die Anschauungen vom Wesen des Griechen

tums, Leipzig, 1911. Teubner.
37. Petschenig M., Stowassers Lateinisch deutsches Schul- und  

Handwörterbuch, 3. Aufl. Wien, 1910. Tempsky.
38. Szentjóbi Szabó László költeményei. Kiadta Gálos Bezsó'. 

Budapest, 1911. Franklin.
39. Verhandlungen über Fragen d. höheren Unterrichts. Berlin, 

6—8. Juni 19C0. 2. Auflage. Halle a S. 1902. Waisenhaus.
40. Verhandlungen über Fragen d. höheren Unterrichts. Berlin, 

4—17. December 1890. Berlin 1891. Hertz.
41. Hollos L., Magyarország g aster omycetái. Budapest, 1903. 

Franklin.
42. Sobotta J., Az ember anatómiájának atlasza. Ford. Nagy. 

László dr. Yol. 1—2. Budapest, 1911. Franklin.
43. Magyar Protestáns Egyháztörténeti Adattár. IX. évf. Bu

dapest, 1910. Prot. írod. Társaság.
44. Az 1910. évi nov. 1-én és 8 án tartott budapesti 2. országos 

középisk. tanári kongresszus Naplója és Jegyzőkönyve. Szerk. Endrei 
Ákos. Budapest, 1911. Atheneum.

45. Deussen P. dr., Allgemeine Geschichte der Philosophie. 
II. 1. Philosophie der Griechen. Leipzig, 1911. Brockhaus.

46. Gomperz Th., Griechische Denker. 3. Aufl. 1. B. Leipzig, 
1911. Veit.

47. Elsaesser D. Th., Linguam discito lingua. Grammatica, 
Latina. Boulers, 1910. De Meester.

48. Magyari J., Az országokban való sok romlásoknak okairól. 
Kiadta Ferenczi Z. Budapest, 1911. Akadémia.

49. Francé B. H., Das Leben der Pflanze. Yol. 1—3. Stutt
gart, 1906—1908. Kosmos.

50. Tuzson J., Rendszeres növénytan. I. kötet. Budapest, 1911. 
Hornyánszky.

51. Baffay S., Magyarázatos Újtestamentom. I. k. Budapest, 
1910. Luther.

52. Wundt U., Grundzüge der physiol. Psychologie. 6. Aufl.
3. B. Leipzig, 1911. Engelmann.

53. Magyar Prot. Egyháztörténeti Adattár. Szerk. Pokoly J- 
Budapest, 1910. Hornyánszky.
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54. Ausführl. Lexikon d. griech. u. röm. Mythologie von W. 
Roscher. Lief. 62—63.

55. Értekezések a Társadalmi Tudományok köréből. XIY. 5.
56. Értekezések a Nyelv- és Széptud. köréből. XXL 7—9.
57. Értekezések a Bölcseleti Tudományok köréből, m . 7—8.
58. Értekezések a Történeti Tudományok köréből. XXII. 8—10.

xxm. í.
59. A Magyar Tud. Akad. elhunyt tagjai felett tartott Emlék- 

beszédek. XIV. 10—12. XY. 1—6.
60. Mathematikai és Természettud. Közlemények. XXX. 6.
61. Archaeologiai Közlemények. Új folyam.
62. Magyarországi Német Nyelvjárások. 7. füzet.
63. Magyarországi Szláv Nyelvjárások. 1. füzet.
64. Magyar Shakespeare-Tár. 3. k.

B) A já n d é k  ú tjá n .
1. A nm. Vallás- és Közokt. m. kir. Minisztériumtól :
a) Horánszky L., Bacsányi János és kora. Budapest, 1907. 

Hornyánszky.
b) Kovács Dénes dr., Kossuth-Emlékalbum. Budapest, 1909. 

Wodianer.
c) Kőrös E., Iíudrun. Fordítás. Budapest, 1910. Franklin.
d) Népoktatásunk szervezése. Budapest, 1906. Eggenberger.
2. Rátz L., igazgató ú rtó l: Az infinitezimális számítások elemei 

a középiskolában. írták  Rátz L. és Mikola S. Budapest, 1910. 
Franklin.

3. Magócsy Dietz S. I. iskolai felügyelő ú rtó l: 59 darab ér
tekezés.

4. Hazay 0. tanár ú rtó l: Egy könyv szülők, tanárok és volt 
diákok számára. írta  Hazay 0. Budapest, 1910. Franklin.

5. Zarándy A. Gáspár ú rtó l: Huba vére. Szemere. Budapest, 
1910. Hornyánszky.

6. Alexy János ú rtó l:
a) Roscher W., Nationalökonomik des Ackerbaues. 6. Auíl 

Stuttgart, 1870. Cotta.
b) Roscher W., Die Grundlagen der Nationalökonomie. 8. Aull. 

Stuttgart, 1869. Cotta.
c) Haeckel E., Natürliche Schöpfungsgeschichte. 4. Aufl. Berlin, 

1873. Reimer.
7. Weber Rudolf úrtól :

É rtesítő  WlO—iO li. évről. 5
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a) Raumer Fr. von, Vorlesungen über die alte Geschichte. Vol. 
1—2. Leipzig, 1821. Brockhaus.

b) Bode G. H., Geschichte der hellenischen Dichtkunst. Vol. 
1—3. Leipzig, 1838—39. Köhler.

c) Hopgarten. Beitrag z. Zipser Volkskunde. Késmárk, 1911. 
Sauter.

8. Glatz Ernő ú rtó l: Glatz E., Az álom a költészetben. Buda
pest, 1909. Eggenberger.

2 . F iz ik a i szertár.

Glück Frigyes m ult évben érettségit tett tanuló adománya: 
Hertz-féle parabolikus tükrök az elektromos hullámokkal való kísér
letezéshez, továbbá egy kis háromfázisú dinamó és motor. Alexy 
János nyug. államvasúti felügyelő úr szakkönyveket adományozott. 
A szertár költségére beszereztünk kisebb akkumulátorokat, száraz
elemeket, 1 mikrofont, 3 Svetics-féle kondenzátort, optikai toldalé
kokat és betéteket, óraműmozdonyt, 20 kg. higanyt. Különböző elek
tromos szerelő anyagokra, vegyi és anyagszerekre mintegy 145 koro
nát költöttünk. Grósz Tibor VH. o. t. . egy játékaeroplánt, a mate
matikai szertár egy nagyobb gyujtótávolságú fényerős vetítő objectivet 
és hozzávaló állványt ajándékozott a szertárnak.

3. T erm észetrajzi szertár.

A szertár gyarapodása :
1. Állattan, a) Vétel. Ember agyveleje és szíve alkoholban. Két 

fali tábla, 1. Chelonia (Ernys), 2. Myriopoda (Lithobius forficatus). 
Kuhnert—Grassmann: Farbige Tierbilder 1—50, üveges keretekben. 
Prsep. üveghengerek csiszolt dugóval 53-60 kor. értékben, spirituózák 
számára, b) Ajándék. Ulbrich Ede úr az általa ajándékozott lepke
gyűjteményt 192 darabbal egészítette ki. Erős Lajos tanár két Canis 
vulpes embriót, ifj. Vállas Lajos úr egy mókust, Farkas L. VIH. 
o. t. Scarabeus melltűt, Berkovits P. Illő. o. t. fiatal krokodilust, 
Horváth L, II«. o. t. egy baglyot, Izák L. Ha, o. t. Felis domestica 
ikert, Kaczián P. Ha. o. t. Maja squinado-t, Körmendi F. lő. o. t. 
fiatal Anas domestica-t, Róna H. úr Kamerunból] származó igen ér
tékes preparált tárgyakat (állati bőröket és karmokat, elefánt, gorilla 
s antilop koponyát, antilop szarvakat, kaméleont, kígyót) ajándékoztak.

2. Növénytan, a) Vétel. Brendl-féle növényminták 130 kor. ér
tékben (búzaszem km., hunyor szájnyílás, mezei szarkaláb és köz. 
gyújtványfű virágja), b) Ajándék. Rátz László igazgató a legsziik-



ségesebb szemléltető eszközök beszerzésére 100 kort., iíj. Glück F ri
gyes, intézetünk volt növendéke 306'5 kor.-t adományoztak. Bátz 
L. igazgató adományából két Brendl-féle növénymintát (búzavirág 
virágzata, aranka haustoriummal lóherén); ifj. Glück Frigyes ado
mányából pedig tizenhat Brendl-féle növénymintát (anyarozs sclero- 
iiuma termőtestekkel, az érett termőtest keresztmetszete, a termőtest 
■egy része, a spóratömlő spórákkal; kenyérpenész ; májmoh hímtányérja, 
antheridiuma, nőtányérja, archegóniuma; kelőrügy kelyhe, kelőrügye, 
sporogóniuma; mezei zsurló termőfüzére, pajzsocskája, nő és hím 
előtelepe) szereztünk be.

3. Ásványtan : Vétel: Kísérleti eszközök, kémiai szerek és anya
gok 159'20 kor. értékben.

4. A kézikönyvtár Bátz L. igazgató ajándéka folytán Schmidt 
J. dr. A kristálytan története című munkával, Hollós P. Iö. o. t. 
ajándéka folytán 39 darab stereoszkópikus képpel, vétel útján pedig 
Gowans’s nature books No. 1—16 című művel gyarapodott.

Fogadják a nemesszívű ajándékozók e helyen is az intézet 
hálás közönetét.

4. T ö rtén e lm i é s  fö ld ra jz i szertár .

A történelem-földrajzi szertár az 1910/11. tanévben a követ
kezőkkel gyarapodott:

aj vétel útján :
Andree : Geographie des Welthandels Bd. I : ; Land und Leute, 

Monographien zur Erdkunde Bd. XL, XII., XVII. és XXV.; Mono
graphien zur Weltgeschichte Bd. VIH. és X IX .; Kogutowicz: Nagy 
Britannia és L'ország, Az Appennin félsziget és A föld térképe Mer- 
eator vetületben; Kümmerly : Svájc fali térképe.

b) Ajándékképen :
A vallás- és közokt. minisztérium: Magyarország (képes dísz

munka).
A régiségkiállítás kapcsán: 1. Cölöpépítmény papirosból. Készí

tette Dániel James IVb. o. t. 2. Bazilika. Készítette Bereczky István 
IHa. o. t. 3. Vajdahunyad vára. Készítette Bereczky Endre IVa. 
o. t. 4. Középkori német városrészlet. Készítette Broóser Béla VH. 
o. t. 5. Guillotine (Első típus). Készítette Gabányi Árpád, a Nemzeti 
Színház tagja. 6. Ősemberi festmények másolata (2 darab). Olajban 
festette Sztehlo Kornél, az egyet, evang. egyház ügyésze. 7. Gömör 
megyére vonatkozó 20 darab fénykép és 5 darab egyháztört. vonat
kozású régi írásról való fénykép. Adományozta Sztehlo Kornél, az 
egyet. ev. egyház ügyésze.

6 7
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Ifjúsági könyvtár.
(Az. I—IV. osztály számára.)

Az ifjúsági könyvtár a folyó tanévben következőkkel gyarapo
d o tt: 1. vétel: 51 mű; 2. ajándékozás: 26 mű; még pedig Eátz 
László igazgató 2, Hittrich Ödön dr. tanár 1. Drietomszky Károly 2, 
Freund Sándor I«. 1, Kadnai Miklós Ia. 3, Hertzka György ló. 1, 
Horváth László Ha. 1, Keller Tibor II«, 1, Donáth István IIi>. 1, 
Kunossy László Hő. 1, Lukács Kálmán Hű. 1, Zoltán István IIő. 2, 
Gárdony István III«. 1, Goldschläger Loránd HI«, 4, Palotay László 
Illő. 2, Glück Pál IV6. 1, Herczeg Béla IVő. 1 művet ajándékozott. 
Szíves adományukért fogadják hálás köszönetünket. Összes gyarapo
dás tehát 77 mű; könyvtárunk állománya: 1408 mű (tavaly: 1352, 
u. i. a vett könyvek egy részét használhatatlanná vált s kiselejte
zett művek pótlására fordítottuk). Használta 1 K díjért 230 tanuló ; 
ingyen 70 tanuló; összesen: 300. Az osztálykönyvtárakat pedagógiai 
okokból a magyar nyelv tanára vagy az osztály főnöke kezelte.

<>. Irod alm i osztálykönyvtár.

(Az V—VIII. osztály számára.)

Idei gyarapodás: Gyulai Pál, Emlékbeszédek; Csokonai váloga
tott költeményei; Kisfaludy Károly, A kérők ; Sophocles, Antigone 
valamennyi mű 30 példányban. Használati díj a VHI. o.-ban 2 K, 
a VII. és VI. o.-ban 1'40 K, az V.-ben 1 K. Díjért használta 158 tanuló, 
ingyen a tandíjmentesek. Az egyház ez évben 180 K-val járult hozzá 
a könyvtár költségeihez. Az 1910—11, tanévi beszerzések értéke 
253'70 K. Káth Arnold tanár 12 kötetet ajándékozott a könyvtárnak. 
Schwarcz Frigyes VHI. o. t. felülfizétése 1 K. Az adományokért e he
lyen is köszönetét mondunk.

7. M odern iroda lm i szertár.
Idei gyarapodás : Max Kiinger Beethoven-je kőnyomatban, mű

vészettörténeti gyűjteményünk kiegészítéséül.
Ez évben főkép arra törekedtünk, hogy a modern irodalom- és 

nyelvtanítás módszerére vonatkozó műveket szerezzünk be. Kézi könyv
tárunk a korábbi évek beszerzéseivel együtt ez idő szerint a követ
kező művekből áll.

Irodalmi oktatás. Unbescheid. Die Behandlung der dramati-



sehen Lektüre. 3. Auflage. Berlin, 1908. — Weber, Die epische Dich
tung. Leipzig, 1909. — Peper, Die lyrische Dichtung. Leipzig, 1909. — 
Meyer, Deutsche Stilistik. München, 1906. — Lehmann, Deutsche 
Poetik. München, 1908. ■—■ Münch, Vermischte Aufsätze. 2. Auflage. 
Berlin. 1896. - Münch, Aus Welt und Schule. Berlin, 1904. 
Matthias, Aus Schule, Erziehung und Unterricht. München, 1901. — 
Kunsterziehung. Ergebnisse und Anregungen des zweiten Kunster
ziehungstages in Weimar. Deutsche Sprache und Dichtung. Leipzig, 
1904. -— Anthes, Dichter und Schulmeister, Leipzig, 1904. — Biese, 
Pädagogik und Poesie. 2. Auflage, Berlin, 1908. Neue Folge, Ber
lin, 1905. — Frey tag, Die Technik des Dramas. Leipzig 1908. -  
Kudler, L’explication fcunjaise. Paris, 1907.

Magyarázatos kiadások, tankönyvek. Gaudigs Deutsche Schul
ausgaben. Schiller, Die Räuber. Leipzig, 1905. — Velhagen und Kla- 
sings Sammlung deutscher Schulausgaben. Aufsätze zeitgenössischer 
Schriftsteller. II. IV. ; Deutsche Prosa III. IV. ; Lessing, Nathan der 
Weise ; Nibelungenlied und Gudrun. Bielefeld und Leipzig. — G ra
sers Schulausgaben. Grillparzer, König Ottokars Glück und Ende. 
Leipzig. — Schulausgabe mit Anmerkungen aus Bismarcks Familien
briefen. Stuttgart (Cotta) 1907. — Freytags Schulausgaben. Schiller, 
Wilhelm Teil. 3. Auflage. Leipzig, 1905. — Deutsche Schulausgaben. 
Schillers Braut von Messina. Dresden (Ehlermann), 1896. — Zum 
deutschen Unterricht. Aus Immanuel Kants Schriften. Berlin (Weid
mann) 1903. — Erläuterungen zu Meisterwerken der deutschen Lite
ratur. Goethes Egmont. Leipzig (Reclam). .— Deutsche Dichter des 
19. Jahrhunderts. Theodor Storm. Leipzig (Teubner). 1905. — Lyon, 
Die Lektüre als Grundlage. L II. 3. Auflage. Leipzig, 1904. — 
Hopf und Paulsiek, Deutsches Lesebuch, für Obersekunda und Prima. 
13. Auflage. Berlin, 1910. — Döbelner Deutsches Lesebuch, für Se
kunda. 3. Auflage. Leipzig, 1906. — Bellermann-Jonas-Imelmann- 
S uphan : Deutsches Lesebuch, für Untertertia, 3. Auflage. Berlin, 
1902. — Scheel: Deutsches Lesebuch, für Quinta, Berlin, 1905. — 
Lehmann : Deutsches Lesebuch, für Sexta. Leipzig, 1910.

Nyelvtani oktatás. Hellwig : Die Technik des Unterrichts in der 
Grammatik. Leipzig, 1905.

írásbeliek. Laas, Der deutsche Aufsatz in den oberen Gymna
sialklassen. I. EL 3. Auflage, Berlin, 1898. — Lay, Führer durch 
den Rechtschreibunterricht. 3. Auflage. Leipzig, 1905. — Rupp, Magyar 
írásbeli feladatok. Budapest, 1897. — Menge-Weise, Dispositionen 
und Musterentwürfe zu deutschen Aufsätzen, 2. Auflage. Berlin, 
1904. — Weise-Cholevius, Praktische Anleitung zum Anfertigen 
deutscher Aufsätze. 8. Auflage, Leipzig, 1907. — Geyer, Der deutsche
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Aufsatz. München, 1906. —■ Apelt, Der deutsche Aufsatz in der 
Prima, 2. Auflage. Leipzig, 1907. Der deutsche Aufsatz in den oberen 
Klassen. Leipzig, 1910.

Modern nyelvtanítás. Philipp, A direkt módszer. Budapest, 1911. — 
Krohn, Die Methode Gouin. 2. Auflage, Marburg, 1896. — Schweitzer- 
Simonnot : Deutsches Lesebuch für Sexta-Oberprima; Grammatische 
und stilistische Übungen ; Deutsche Schulgrammatik. 7. Bde. 4. Auf
lage. Paris, 1910. — Tableaux muraux de lemons de choses et de 
langage. La Vilié. L ’habitation ä la ville. — Benedek-Körösi-Tom- 
csányi-féle szemléltető fali képek. Palkó. Baromfiudvar. A templom.

A tanári könyvtárban ezenkívül a következő didaktikai szak
munkák találhatók: Weszely, A modern pasdagogia írtjain. Budapest, 
1909. — Handbuch für Lehrer höherer Schulen. Leipzig, 1906. — 
Wendt, Der deutsche Unterricht. Münch, Der französische Unter
richt. (Baumeisters Handbuch HI.) Münch,, 1898. — Hildebrand, 
Vom deutschen Sprachunterricht in der Schule. 10. Auflage, Leipzig, 
1906. — Goldscheider, Lesestücke und Schriftwerke im deutschen 
Unterricht. München, 1906. — Lehmann, Der deutsche Unterricht. 
Berlin, 1890. — Dietlein-Polack-Frick e tc .: Aus deutschen Lese
büchern. 11 Bde. Leipzig.

Az 1910—11. tanévi beszerzések értéke 178‘86 K. Gomperz 
Ervin VII. o. tanuló Orlay Petőfi képének színnyomatú reproductióját 
ajándékozta a szertárnak, amiért e helyen is köszönetét mondunk.

8. K la ssz ik a -filo ló g ia i szertár.

A klasszika-filológiai szertár beszerzés útján a következőkkel 
gyarapodott: Thumb : Handbuch der griechischen Dialekte ; D ieh l: 
Excursions archeologiques en Gréce ; Domaszewski: Die Rangordnung 
des Römischen Heeres; U rban: Geographische Forschungen und 
Märchen aus griechischer Z eit; H achtm ann: Olympia und seine 
Festspiele ; Ziegeler: Aus Sicilien; Menge : Troja und die Troas; 
Hertzberg: Kurze Geschichte der Altgriechischen Kolonisation; Menge: 
Ithaka ; Berger : Lateinische Stilistik ; Teubner : Künstlermodellier
bogen-Saalburg ; Zippelius : Priene ; Langewiesche : Bilder aus Italien; 
Sauerlandt: Griechische Bildwerke; D ieh l: Res gestae divi Augusti; 
D iehl: Pompeianische Wandinschriften ; Ziebarth : Aus der antiken 
Schule ; D ie l: Vulgärlateinische Inschriften ; Jacobsohn : Altitalische 
Inschriften ; D iehl: Lateinische Christliche Inschriften ; Sallet: Die 
antiken M ünzen; Schirmer: Bilder aus dem altrömischen Leben; 
Stäedler: Horaz’ sämtliche Gedichte im Sinne I. G. Herders er-
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k lä rt; Erman : Die Aegyiptisehe Eeligion ; Kekule von Stradonitz, 
Die Griechische Sculpturj; Erman-Krebs: Aus den Papyrus der könig
lichen Museen; Sclrabart: Das Buch bei den Griechen und Römern; 
Meillet-Prinz : Einführung in die vergleichende Grammatik ; Ferrero : 
Grösse und Niedergang Roms; Brandt: Sehen und Erkennen; Hacht- 
mann : Pergamon; Schulze: Die römischen Grenzanlagen und das 
Limeskastell Saalburg; Dussaud: Les Civilisations Préhellóniques; 
Deissmann: Licht vom Osten, Das Neue Testament und die neu
entdeckten Texte der hellenistisch-römischen Welt.

A szertár a következőktől kapott ajándékokat: A vallás és köz- 
oktatásügyi minisztériumtól: Vári : A classica philologia encyclopaediá- 
j á t ; Strasser Alfrédné úrnőtől, (Homeros, indiai Dionysos,) két gipsz
fejet. Dr. Tóth Kálmán tanártól, Schwartz:. Charakterköpfe aus » 
der antiken Literatur I. részt. Stern Sándor VIII. o. tanulótól a Mo
numentum Ancyranum fényképét. Dr. Hazay Olivér tanár és tanít
ványai Bischitz Sándor, Bloch Imre, Franki Dezső, Herzel Pál és 
Liehmann István VI. o. tanulók, kik a húsvéti szünidőben Olasz
országba tanulmányi utat tettek, Sandro Botticelli: A tavasz című 
képét ajándékozták.

Szertárunk szemléltető eszközökben páratlan módon gyarapodott 
azon minden tekintetben örvendetes sikerű régiség- és hélyegkiállítás 
által, melyet intézetünk tanuló ifjúsága dr. Szolár Ferenc tanár ve
zetése alatt rendezett. Más években is rendeztek kiállítást tanítvá
nyaink, mely alkalommal minden szemlélő előtt örvendetes módon 
mutatták he, hogy az iskola falain kívül micsoda szép, hasznos dol
gokkal foglalkoznak; kis gyűjteményeikből látható volt, hogy mily 
kedvvel érdeklődnek a természettudományok i rá n t ; szép készítmé
nyeik a fotografálásban való ügyességüket bizonyították.

Ez évben maguk a V1L osztály tanulói vetették fel a régiség
éé bélyegkiállítás tervét, amit szép sikerrel meg is oldottak. A tanulók 
kiállították különféle régi tárgyaikat, régi pénzeiket és bélyeggyűjte
ményüket ; a kiállításra készítettek régiségekre-, régi épületekre vo
natkozó modelleket, rajzokat, festményeket. Maguk között gyűjtött 
pénzen beszereztek nagyszámú gipsztárgyat és római hadi gépeket 
ábrázoló modelleket és képeket. Több szülő és érdeklődő is részt vett 
a kiállításban, melynek kapcsán tanítványaink vetített képekkel kisért 
sikerült előadásokat is tartottak. Úgy a régiségek megbecsülésében, 
mint a bélyeggyűjtésben tanítványainkban az a tudat jutott kifeje
zésre, hogy az emberi kultúra összes alkotásai idők múltával érték
kel, beccsel bírnak. A tanulók lelkes buzgólkodása folytán a szertár 
a következőkkel gyarapodott:
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A Kiáss. Fii. Szertárnak készített tárgyak.

1. Saalburg. Készítette Dániel Ervin VII. o. t. ; fakeretét csinálta 
Levins Lajos VII. o. t . ; a keretet festették Haeffner Jenő és Réczey 
Miklós V. o. t.

2. Pompeii ház (az orvos háza) [fából]. Csinálta Levius Lajos 
VIL o. t . ; a falfestményeket (Amelio, Dipinti Murali di Pompei után) 
festették Márföldy Aladár VII. és Kohlért Richard VIII. o. t. ; a há
zat festették Haeffner Jenő és Réczey Miklós V. o. t.

3. Ugyanaz kicsiben (papírból). Készítette és festette Bereczky 
Vilmos VI. o. t.

■4. Peristyliumos pompeii ház keresztmetszete (gipszből). Csinálta 
és festette Gyuris Ödön VII. o. t.

5. A római fórum látképe. Alaprajz után olajban festette Gyu
ris Ödön VII. o. t.

6. Falrészlet Lívia házából. Készítette lombfűrésszel Gertler 
György VII. o. t. ; festette Kappeter István VIII. o. t.

A z ifjúság  g y ű jté sé b ő l a szer tá rn a k  a ján d ék ozo tt
tárgyak .

H a d i rég iségek .

1. Testudo . , .... .... .... .... Hermann Erich, Újhelyi Gusztáv, Szilágyi
Lajos VII. o. t., K 12"- .

2. (i arietaria....... _  Vida Alfréd, Bondy Fülöp, Mischer Ottó
VH. o. t„ K 17' .

3. (i ad fodiendum .... Abelsberg Béla VII. o. t., K 8’ .
4. Falx muralis .... .... .... Bruckner Aladár VII. o. 1, K 2' -.
5. Létrák két faltörő kossal Sváb János VII. o. t., K 17- .
6. Aries subrotatus.... .... .... Kohn Ede VII. o. t. K 12' .
7. T e r e b r a ___ _ _  ... Barcza Ernő VII. o. t., K 4’ .
8. Pluteus a) _  ....._.....  Bokor György VH. b. t. K 7' .
9. Musculus.... .... .... _  .... Krammer Jenő, Gárdony Ferenc, Kuz-

mik Pál VII. o. t„ K 10- .
10. Pluteus b) _  .... _  _  _  Gattein István VH. o. t.. K (>■
11. Catapulta_ ........... ....  Both Antal, balassagyarmati tanár aján

déka, K 17’—.
12. Arcuballista ... .... __ Sváb János VII. o. t., K 7* .
13. Turris ambulatoria _  I. b) o., K 27'- .
14. Scala.... ...._____ .... ._. Elfer István, Kovács József VII. o. t. K 6'



15. Onager...___ ___  .... Fellner Alfréd, Gomperz Ervin YIE oszt.
tanulók, K 12'—.

16. Ballista _____ .... _  .... IY. b) oszt., K 22' .
(Mind a 16 hadi eszközt Percsina Mihály bognármester készí

tette Balassagyarmaton Both Antal fó'gimn. tanár útmutatásai szerint.)

G ip szek .
1. Korintusi oszloprend ... Birkholz Tivadar, Binét György, Bíró Imre,

Bodansky Bichard, Farkas Elemér, Hor- 
nitzek István, Hirsch István, Kelemen Béla, 
Lilienthal Dezső, Löwenstein Endre, Ne- 
ményi Imre, Soltész Gáspár, Steinitz 
Imre, Steiner Pál, Schlichter Ferenc, 
Szendrei Ferenc, Takáts Imre, Winter 
Aladár I. b) o. tanulók, K 4 0  .

2. Dór oszlopzat _  ... .... .... IV. a) oszt., K 32' —.
3. Diána te m p lo m ____ V. oszt. K 70' .
4. Parthenon-metopa(relief) Kovács József VII. o. t., K 3'50.
5. « « « Wack Keresztély I. bj o. t., K 3'50.
6. « « « Szávozd Andor Y. o. t., K 3-50.
7. « <( (í Hertzka György, Nagel Vilmos, Bubinstein 

László, Takáts Imre I. h) o. t. K 4' -.
8. « Ö (í Ernyey Imre, Grünwald György VIII. o. 

tanulók, K 4'- .
9. « (( <1 VI. oszt., K 3'50.

10. Eginai hármas relief. VI. oszt., K 4 '-  .
11. Fasces .... ... III. b) oszt., K 4- .
12. Traianus__ V. oszt., K 10' .
13. Epikuros ~ ~  _ Domony Miksa VII. o. t., K 8' .
14. Ariadne ... Gomperz Ervin VII. o. t., K 8'—.
15. Cicero ....... Elfer István, Levius Lajos VII., o. t., K 8.,
16. Theseus . Körmendi Ferenc I. b) o. t., K 8'—.
17. Artemis...... Szávozd Andor V. o. t. K 18' .
18. Brutus Stein János III. a) o. t., K 8' .

(A többit lásd a művészeti rajzszertárnál.)
A gipsztárgyak patinával való bevonását Oppel Imre tanár veze

tése mellett Haefner Jenő és Kéczey Miklós V. o. tanulók végezték.
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K épek.

1. F. Matsch : Achilleus „  A II. b) oszt., III. a) oszt., III. b) oszt.
ajándéka, K 48'—.

2. Böcklin : Heiliger Hain.... I. h) oszt., H. b) oszt., IY. b) oszt., Y. oszt.,
Fellner Alfréd VII. o. t. gyűjtése, Gomperz 
Ervin VH. o. t., Murai György VH. o. t., 
Stern Nándor VH. o. t., Goldschlaeger 
Lóránd és Virány Pál Hl. a) oszt. tanulók 
ajándéka, K 54'—.

3. Schweninger: Arcadie .... A VIII. oszt. ajándéka, K 36'—.
Fogadják mindezekért úgy a szülők és érdeklődők, mint a kiállí

tás vezetője, dr. Szolár Ferenc, nemkülönben az ifjúságot szép mun
kájában buzdító és támogató tanárok és a tanulók őszinte, hálás köszö- 
netünket.

9. É rem gyű jtem én y.

Az éremgyűjtemény 212 darab magyar, lengyel, olasz és antik 
pénzből és éremből álló meghatározott, leírt és rendezett gyűjtemény
nyel résztvett az iskolánk ifjúsága által rendezett régiség- és bélyeg
kiállításon. Gyarapodása 3 e., 3 r., 2 bankó, összesen 8 darab, ebből 
1 e., 3 r. darabot és 2 Kossuth bankót Dönti András, 2 e. darabot 
A. L. úr adományozott. Adományukért fogadják az intézet nevében is 
köszönetünket. 1911. év. január elsejétől fogva az éremgyűjtemény is 
részesül 30 K rendes átalányban. A gyűjteményben van összesen 
2515 darab.

10. M értani rajzszertár.

Az elmúlt tanévben a mértani szertár költségén beszereztünk egy 
fény erős objektivet (vetítési célokra) 300 K árban és elkészíttettük a 
hozzávaló állványt 15 K-ért.

11. M ű vészeti rajzszertár.

Gyarapodás az 1910—11. iskolai évben:
I. Vétel ú tján : 1. 10 drb. háromlábú asztalka 50 K; 2. 14 drb. 

Wertheimzár a rajztáblaszekrényre 22 K ; 3. kitömött madarak és 
exotikus lepkék és bogarak 122 K; 4. lábszőnyeg a szertári szobába 
35 K; 5. Várdai Szilárd : Magyar motivumok I. kötete 20 K ; 6. Gyü
mölcsutánzatok 56-50 K ; 7. apróbb kiadások 40-42 K. Összesen: 
345-92 K.

H. Ajándékozás útján: 1. Glück Frigyes úr 49-50 K; 2. a VHI. ősz-
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tályú görögpótlók 100 K ; 3. F. Gy. Y. o. t. 30 K ; 4. Szávozd Andor
V. o. t. 20 K ; 5. Cséry Miklós V. o. t. 20 K ; 0. Goldschläger Lóránt 
I Ha) o .t. 5 1 ;  7. dr. Marek József ú r : 4 drb. állatkoponya; 8. Feledi 
Dezső ú r : két mahagonifa posztamentum, két ferde zsámoly; 9. nö
vendékektől : Haeffner Jenő Y. o. t. 1 macskakoponya; Bruchsteiner 
Fedor IV. a) o. t. 1 váza; Domony Miksa VII. o. t. Michelangelo: 
Rabszolgájának gipszszobra ; Both Albin ATI. o. t. Donatello : Sz. Cecilia 
gipszrelief; Schrecker Rezső és Soltész Frigyes VII. o. t. Milói Vénusz 
gipszszobra; Farkas György VII. o. t. Donatello : «A nevető gyermek» 
című gipszszobra; a VI. osztály tanulói Sophokles gipszszobra; Neményi 
Álarcéi V. o. t. kutyacsoport bronzból, 1 virágváza : Kiinger György 
és István VIII. o. t. 2 Chimaera a párisi Notre Dame-ról (gipsz); 
Szávozd Andor V. o. t. 1 porcellán tehéncsoport, 5 lepke, üveg alatt; 
Haeffner Jenő V. o. t. 1 miskolci korsó; 2 cserépedény; Hajós Antal
VI. o. t. 1 hortobágyi kis ostor; Ligeti Aurél III. b) o. t. 1 porcel
lán kulacs; Goldschläger Lóránt HI. a) o. t. 1 fadoboz égetéssel; 
Meller Vilmos V. o. t. 1 régi kétcsövű pisztoly.

Fogadják a jószivű adományozók e helyütt is hálás köszöne- 
ttinket.

12. E g észség ta n i szertár.

Nagyobb beszerzések ez évben nem voltak.

13. Torna szertár.

A lefolyt tanévben a következő beszerzésekkel gyarapodott: 3 drb. 
fiiles labda, (31 K), 2 drb. diszkosz (21 K), 1 drb. gerely (4-50 K), 
2 drb. 2As cm-es beosztású ugrómérő, magas ugráshoz (16 K), 
4 drb. egyenes léc (2-40 K).



V I. B .

A  szertárak  g-yarapoclása az 1910. polgári évben.

Szám S z e r t á r
| Rendes 

átalány
Külön
járulék Összesen

Az 1910. évi 
beszerzések 

értéke

1. K önyvtár „„ _  __ __ 1590 4 8 .4 6 1 1638.46 1410.93
2. F izikai szertár ......... ......... 500 4G7.4 5 1 2 967.45 1062.93
3. Term észetrajzi szertár _  _ 300 381 .503 681.50 523.68
4. Történelm i és földrajzi szertár 170 — 170.— 180.50
5. Modern irodalm i szertár _ 80 4 5 .1 0 4 125.10 105.22
6. Klasszika-filológiai szertár™ 150 — 150.— 209.74
7. M értani rajzszertár 50 — 5 0 .— 439.60
8. Művészeti rajzszertár ____ 150 129.70 5 279.70 345.92
9. Egészségtani szertár — — — 10.80

10. Torna-szertár _.... 100 — 100.— 83.40
11. Irodalm i osztálykönyvtár 180 9 7 .6 0 6 277.60 215.70
12. Ifjúsági könyvtár.... __ .... _ 120 3 3 2 .906 452.90 317.95

..
Összesen K _  í 3390 1442.71 4832.71 4906.37

1 A S z e n tiv á n y i  B o g u m il-a la p b ó l.
2 A S z e n tiv á n y i B o g u m il-a la p b ó l 48.45 K ., G lü e k  E rő s  J á n o s  ad o m á n y a  

344 K., k ü lö n  m e g s z a v a z o tt  ö sszeg  75 K.
3 G lü c k  E rő s  J á n o s  a já n d é k a  306.50 K ., k ü lö n  m e g s z a v a z o tt ö sszeg  75 K.
4 A S im o n y i-a la p b ó l.
5 G lü ck  E rő s  J á n o s  a já n d é k a  49.50 K ., h a s z n á la t i  d íjak b ó l 80 .20  E .
3 H a s z n á la t i  d íjak b ó l.



V II. A.

IFJÚSÁGI EGYESÜLETEK.

I. Arany János-kör. A kör tanárelnöke ez idén Kovács János 
volt, tisztviselői: a VIII. osztályból Markos Béla első titkár, Kürtössy 
László másodtitkár, Fellner Pál főpénztáros, gr. Haller Ferenc fő
ellenőr, Pomozy Lajos és Grünwald György főkönyvtárosok, a Vn. osz
tályból Újhelyi Gusztáv harmadtitkár, Décsey Lajos pénztáros, Szilágyi 
Lajos ellenőr, Brooser Béla, Bruckner Aladár és Levius Lajos könyv
tárosok, a VI. osztályból Székely Ernő pénztáros, Frank Dezső ellenőr, 
Oravecz Pál, Bereczky Vilmos és Krausz Frigyes, majd ennek helyébe 
Kiss Ernő könyvtárosok. A VIH. o.-ból 38, a VH-ikből 37., a Vl-ikból 
47 rendes tag és az V. o.-ból 40 olvasó-tag iratkozott a körbe.

A kör az alakuló ülésen kívül 20 rendes, 1 rendkívüli ülést 
tartott. Ez üléseken napirendre került: 10 értekezés, 6 szabadelőadás, 
30 eredeti költemény, 4 műfordítás, 8 novella, 24 bírálat és 25 szava
lat. A legjobb szavalónak Quittner Marcell VIII. o. tanulótól fel
ajánlott jutalmat, Vörösmarty összes műveit, Szilágyi Lajos VII. o. 
tanuló nyerte el.

Március 4-én Arany János emlékének rendkívüli ülést szentelt 
a kör. Ezen először Markos Béla VIII. o. t. elsőtitkár foglalkozik meg
nyitó beszédében Arany «magyar »-ságával. Utána Oravecz Pál VI. o. t. 
szavalja Szabolcska M ihály: «Arany János emlékezete» c. versét. 
Majd Kürtössy László VIH. o. t. felolvassa «Arany felfogása a köl
tészetről» c. dolgozatát, végül Szilágyi Lajos VH. o. t. szavalja Arany 
János: «Tengeri hántás» c. költeményét,. Ülés után a kör testü- 
letüleg kivonult a temetőbe, ahol Újhelyi Gusztáv VII. o. t., harmad
titkár megkoszorúzta Arany sírját.

A kör tagjai közreműködtek az iskolai ünnepeken: a refor
mációi és a március 15-iki ünnepen, a Zene-egylet hangversenyén és 
az Í910 nov. 6-én, Erkel Ferenc emlékére rendezett zenedélelőttön.

A következő folyóiratokat járatta a k ö r: Természettudományi 
Közlöny, Magyar Nyelv, Magyar Nyelvőr, Művészet, Uránia.
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A kör vagyona tavaly 1840'79 K volt. Az idei bevétel 516 69 
korona, a kiadás 4-87'51 K. A kör vagyona jelenleg 1869'97 K. Az 
egész kiadást a könyvtár gyarapítására fordítottuk. Könyvtárunknak 
ajándékozta Altman István úr, körünk volt tagja, Képek Spanyol- 
országból e. művét s Kátz László igazgató, a következő m űveket: 
König: Musset, Y árdai: Mikszáth, Császár: Kisfaludy S., Grünwald: 
A régi Magyarország. Az ajándékokért e helyen is köszönetét mon
dunk a szíves adakozóknak.

II. Főgimnáziumi Segély egylet: A Segélyegyletet ebben az 
■évben is dr. Tóth Kálmán vezette. Ifjúsági tisztviselők voltak: 
elnök Czentner József, VIII. oszt. tanuló; főjegyző: Fellner Pál, 
V ili. oszt. tanuló ; aljegyző: Vida Alfréd VII. oszt. tanuló. Osztály
pénztárosok s választmányi tagok voltak a VIII. osztályban : Szlabey E., 
Ungár G y.; a VII. o.-ban: Elischer 0., Salzer P., Stern N .; a 
VI. oszt.-ban: Bischitz S., Gliicksthal A., Inczédy G., Jármay P á l; az
V. o.-ban: Stein A., Fésűs I., Chatel 0., Vetsey Gy. ; a IV. b) o.-ban : 
Várady K., Haitsch E. ; a IV. a) o.-ban : Kilczer B., Bereczky E. ; 
a III. b) o.-ban: Berkowich P., Jeney L. ; a III. a) o.-ban: Feledi P., 
Gárdonyi I . ; a II. bj o.-ban: Zoltán L, Vázsonyi I. ; a II. a) o.-ban: 
Fürst Gy., Haitsch Gy. ; az I. ölő.-ban: Neményi I., Jankó D. ; az 
I. a) o.-ban : Mátray M., Scheiber G.

Bevételek 1910 június 1-től 1911 május 31-ig: 1. Tagdíjak 
a folyó iskolai évről: az I. a) osztályban 10900 kor.; az I. b) osztály
ban 28000 kor.; a II. a) osztályban 161'43 kor.; a II. b) osztályban 
149'40 kor.; a III. a) oszt.-ban 140'13 kor.; a III. b) osztályban 9200 kor.; 
a IV. a) osztályban 74'56 kor.; a IV. b) osztályban 86'88 kor.; az 
V. osztályban 18203 kor.; a VI. osztályban 16L44 kor.; a VII. osz
tályban 111 '80 kor.; a VIII. osztályban 15900 kor. Összesen ilO S 'V l kor.

2. Utólagosan befolyt tagdíjak 43"24 kor.
3. Adományok és pedig: a) Pesti Hazai Első Takarékpénztár- 

Egyesület adománya 200 kor., b) Egyesült Budapesti Fővárosi Takarék- 
pénztár adománya 100 kor., c) Magyar Országos Központi Takarék- 
pénztár adománya 50 korona, d) Rátz László igazgató adománya 
a Középiskolai Mathematikai Lapok előfizetési díjából 33 kor.,
e) St. M. úr ajándéka 100 kor., f) A Gábor Ignác-fóle intézet aján
déka 100 kor. g) báró Kornfeld Ferenc ajándéka 20 kor. h) Glück Pál 
IV. b) o. t. ajándéka: 15 kor. Összesen 618 kor.

4. Szelvény- és takarékpénztári kam at: 918'39 kor.
5. Vegyesek : 2.9'í>2 kor.
A bevételek összege 3317'82 kor.
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Kiadások:

1. Beiratási díj, tandíj és vizsgadij: 345 kor.
2. Vegyesek: 95'56 kor.
3. írószerek: 342 '34 kor.
4. Könyvek : 466-17 kor.
5. Ösztöndíjak : 730 kor.
A kiadások összege 1979 07 kor.
A pénztári maradvány tehát (3317-82 —• 1979'07) =  1338-75 

korona.
Az egyesület vagyona 1911 junius 1-én:

1910 jun. 1-én volt _ _ _ _ _ _  2201034 kor.
A folyó évi pénztári maradvány 1338-75 «

Összeg _  _  23349-09 kor.

Ez az összeg következó'képen van elhelyezve:

1) 4 u/o magyar korona ért. járadékban 185001— kor.
2) 4%  magyar földhitelint. záloglevélben _  _  „  2000-— «
3) Takarékpénztári betétben 2849'09 «

Összesen _  _  23349-09 kor.

A Segélyegylet könyvtárát dr. Kubaeska András kezelte. A könyv
iárból a tanév folyamán 98 tanuló 1519 drb. könyvet kapott hasz
nálatra. Könyvekre és bekötésükre 466'17 koronát fordítottunk. Fogad
já k  egyesületünk mélyen tisztelt pártfogói hálás köszönetünket. Hála
telt szívvel kell e helyen megemlékeznünk intézetünk nemes j ól
tevőjéről, néhai Loiseh Ede úrról, ki végrendeletében 400 koronát 
hagyományozott egyesületünkre. Minthogy ez az összeg még nem folyt 
be, csak a jövő évi Értesítőben számolhatjuk el.

IH. Főgimnáziumi Ifjúsági Gyámegylet. A főgimnáziumi ifjúsági 
•gyámegylet működése tizenharmadik évében is Bereczky Sándor vallás
tanár vezetése alatt munkálkodott. A tanév elején tartott közgyűlés 
titkárnak Czentner József VIII. o. tanulót, pénztárosnak Kuzmik Pál
VII. o. tanulót, ellenőrnek Kürtössy László Vni. o. tanulót válasz
totta meg. Osztálypénztárnokok és ellenőreik a következők voltak: 
la) Lübke Loránd, Mátray Mihály ; Ib) Chátel Rudolf, Klaár Vilmos ; 
Ha) Pigler Andor, Haitsch Gyula; llb) Kiss Kálmán, Kovács Sán
dor ; Illoj Bereczky István, Lehoczky Kálmán, Illő j Jeney László, 
Kürschner Béla ; TN a) Rainer Dezső, Kilczer B éla; TVb) Hajtsi György, 
Hász Sándor; V. o. Chátel Ottó, Cséry Miklós ; VI. o. Thaly Ferenc, 
;Saxlehner T ibor; VH. o. Kuzmik Pál, Újhelyi Gusztáv; VÜK osztály
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Czentner József, Kürtössy László. Az egyes osztályokból befolyt a 
tanév végéig 402 korona 37 fillér, vallásos esték jövedelméből 55 kor. 
34 fillér, ehhez járult a múlt évi hátralékból 6 kor. 50 fillér, kamat 
34 kor. .27 fillér. Az évi összes bevétel 498 kor. 48 fillér volt.

A bevétel egynegyed részét, 124 kor. 62 fillért, az egyetemes 
egyházi gyámintézet pénztárába szolgáltattuk be. A rendelkezésünkre 
maradt háromnegyed részből, 373 kor. 86 fillérből adtunk a budapesti 
protestáns 'árvaháznak 20 koronát, a rozsnyói evangélikus árvaház
nak 20 koronát, a pozsonyi Theologusok Otthonának 20 koronát, 
az egyetemes gyámintézet jubiláns alapja javára 50 koronát, a klo- 
podiai egyháznak 20 koronát a palonczai egyháznak 20 körönét, a 
nagykárolyi egyháznak 30 koronát, segélyül Szokoll Aurél VII. o. 
tanulónak 30 koronát, Schön Péter V. o. tanulónak 20 koronát, 
Felde István V. o. tanulónak 20 koronát, és Leffler Gyula I. oszt. 
tanulónak 20 koronát. Kiosztottunk tehát 270 koronát; a meg
maradt 103 korona 86 fillért a múlt évi tőkéhez, 1128 korona 
80 fillérhez csatoltuk, mi által tőkénk 1232 korona 66 fillérre emel
kedett.

A gyámegylet által az intézet nagytermében rendezett egyházi 
jellegű esti előadásokon, melyeket ifjak és felnőttek nagy számmal 
látogattak, a tanári karból dr. Szigethy Lajos Székács Józsefről, 
dr. Szolár Ferenc «Mária Terézia és a protestánsok® címmel és 
Bereczky Sándor az esti előadások céljáról tartottak előadásokat. Az 
ifjúság köréből felolvasást tartottak : Grünwald György VIII. tanuló 
«Az 1610-iki zsolnai zsinat jelentőségéről!), Kürtössy László «Az e. e. e. 
gyámintézet 50 éves múltjából» címmel, Kuzmik Pál VII. o. t. «A pesti 
á. h. evangélikus egyház megalakulásáról». Szavaltak és zeneműveket 
adtak elő a következő ifjak: Molnár János V. o. t., Geönczy Béla
VIII. o. t., Bruckner Aladár VII. o. t., Oravecz Pál VI. o. t., Farkas 
György VII. o. t., Freiwirth László VI. o. t., Jeney László III. o. t., 
Sass Loránd VIII. o. t., Szegő János IV. o. t., Brooser Béla VII. o. t., 
Fellner Alfréd VII. o. t., Újhelyi Gusztáv VII. o. t., Beierl József 
VIII. o. t., Heckenast Gusztáv VI. o. t., Fellner György V. o. t., 
Helvey János V. o. t., Bereczky Endre IV. o. t.

IV. Főgimnáziumi dal- és zeneegyesület ezidei tanárelnöke Oppel 
Imre volt. Tisztviselői: Turnai László (VHI.) iíjusági elnök ; Markos 
Béla (VHL) főjegyző; Czentner József (VIH.) főpénztáros; Dach 
Miklós (VIH.) főkönyvtáros ; Breuer Tibor (VIH.) főgondnok ; Sass 
Lóránt (VIII.) ellenőr; Kramer Jenő (VH.) aljegyző ; Kuzmik Pál (VII.) 
alpénztáros ; Bruckner Aladár (VII.) alkönyvtáros ; Gárdony Ferenc 
(VH.), Heckenast Gusztáv (VI.) és Spitzer Pál (V.) algondnokok. A tagok 
száma 199 (tavaly 269). Az énekkari próbákat az egész éven át Erődi
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Ernő zenei szakfelügyelő, a zenekari próbákat pedig Turnai László 
ifjúsági elnök vezette.

Az egyesület ezidén hangversenyt, Erkel ünnepélyt és két zene- 
délelőttöt rendezett, azonkívül részt vett a főgimnázium március 15-iki 
ünnepélyén.

A hangversenyt 1911. évi március hó 16-án tartottuk meg a 
következő műsorral:

1. H a y d n : T r a u e r - S y m p h o n ie .  I. II . és IY . tétel. E lőadja a- 
Dal- és Zeneegyesület zenekara Turnai László V III. o. t. vezetésével.

2. A r a n y  : A  h a m is  t a n ú .  Szavalja Orlay György Illa) o. t.
3. M o z a r t  : Z o n g o r a v e r s e n y .  C-moll. I. téte l. Z enekarkísérettel 

előadja Rubel Béla I I b) o. t.
1. a) S t o j a n o v it s  P é t e r : I I .  A r i a  a «T ig ris»  c. operából. H egedűre 

á tír ta  a szerző, b) V i e u x t e m p s  : P o lo n a i s e .  H egedűn előadja Stojanovits 
Péter, főgim názium unk volt növendéke ; zongorán k ísé ri Keresztély Ernő, 
főgim názium unk volt növendéke.

5. a) E r ő d i  E r n ő  : I s t e n ,  k i r á ly ,  h a z a . b) A  d a l  d ic s ő íté s e . 
E lőadja a Dal- és Zeneegyesület énekkara Erődi Ernő karnagy  vezetésével.

6 . S a r a s a t e  : C ig á n y -d a lo k .  Hegedűn előadja Spitzer Pál V . o. t . ; 
zongorán kíséri Turnai László V III . o. t.

7. R o s t a n d  ; C y ra n o  d e  B e rg e ra c .  I. felv. 4. jelenet. Szavalja 
Szilágyi Lajos V II. o. t.

8 . a) G o l t e r m a n n  : A -m o l l  C o n z e r t .  A ndante, b) B r a h m s  : M a g y a r  
t á n c .  G ordonkán előadja Quittner Lóránt V III. o. t . ; zongorán k ísé ri 
Quittner Marcell V III. o. t.

9. C h o p i n  : K r a k o w ia k .  Z ongorán előadja zenekisérettel Bondi. 
Fülöp V II. o. t.

10. H ä n d e l -M a r t u c c i  : S u i te .  Előadja a Dal- és Zeneegyesület zene
kara Turnai László V III. o. t. vezetésével.

A hangverseny meghívó- és műsor rajzára pályázatot hirdettünk. 
A 10 - 10 koronás pályadíjat Bereczky Vilmos VI. o. t. és Jármay Pál
VI. o. t. nyerték el.

A hangverseny bevételeihez a következő hölgyek és urak járul
tak feliilfizetésekkel: Herzel Bernát 37 korona; dr. Marek József 
21 kor. ; Kéler Napoleon 20 kor. ; br. Kornfeld Pál 20 kor. ; Horváth 
Andor és László 12 kor. ; Pataki Gyula 11 kor. ; Haintz Géza 10 kor. ; 
dr. Liedemann Frigyes 10 kor. ; Pecz Samu 10 kor. ; Scholtz Gusztáv 
10 kor. ; dr. Zsigmondy Jenő 10 k o r.; Strasser Ervin 6 kor. ; Böhm 
Ottó 5 kor. ; Kaczián János 5 kor.; K. J. 5 kor. ; Török Gyula 
5 kor. ; Vázsonyi János 4 kor. ; Lepter János 4 kor. ; Finger Fehérke 
2 kor. ; X. Y. 2 kor. ; Z. 2. kor. ; Bárok Andor 1 kor.; összesen 212 kor.

Fogadják a jószivű adakozók nemeslelkű adományaikért e helyen 
is legőszintébb köszönetünket. Hálásan köszönjük egyúttal intézetünk 
volt növendékeinek és barátainak, különösen Stojanovits Péter zenei 
szakfelügyelő úrnak hangversenyünkön való szives közreműködését, 
mellyel nagyban hozzájárult a hangverseny sikeréhez.

É rte sítő  '1910— 1911. évről. 6
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A hangverseny tiszta jövedelméből 500 koronát a szertárak épí
tési alapjára adtunk.

Nov. 30-ikán tartotta az egyesület nyilvános Erkel-ünnepélyét, 
amely a két zenedélelőttel együtt, magánszámok előadásával szóra
koztatta az egybegyült hálás közönséget.

Március 15-ikén az énekkar adott elő Erődi Ernő karnagy ve
zetésével két énekszámot.

Az egyesületi tagok részére a filharmóniai társaság hangver
senyeire bérleteket váltottunk, melyeket 33°/o-os árengedménnyel bo
csátottunk a tagok rendelkezésére.

Minthogy egyesületünk a képzőművészetek iránt is különös ér
deklődéssel viseltetik, a hangverseny és zenedéleló'ttök meghívóinak 
és műsorainak díszítésére rajzokat készíttettünk, sőt 2 drb. 10 koro
nás arannyal két ügyes és szorgalmas rajzolót meg is jutalmaztunk. 
Ez idén Kapeter István VIII. o. t. és Clementis Kálmán VII. o. t. 
kapták meg a 10—10 koronás jutalomdíjat.

A 20 koronás jubileumi díjat a tanárelnök Turnai László ifjú
sági elnöknek ítélte oda.

Az egyesületnek tulajdona: egy Bösendorfer-féle zongora, egy 
harmonium, egy cimbalom, egy cselló, három viola, hét hegedű, egy 
fuvola, egy kürt, továbbá 513 zenemű 546 kötetben.

Az egyesület tavalyi vagyona volt 8669 kor. 38 fill. Ez idei tiszta 
nyereség : 259 korona, az építési alapra adtunk azonban 500 koronát, 
úgy hogy a mostani vagyon 8428 kor. 38 fill. Ebből 8000 kor. 4%-os 
magyar koronajáradékban, 200 kor. egy Tiszaszabályozási és szegedi 
nyereménykölcsönben és 228 kor. 38 fillér takarékpénztárban van 
elhelyezve. Az összes értékpapírokat letétbe helyeztük az Osztrák 
magyar bankba.



V II. B.

Az ifjú ság i egy esü letek  vagyon i állapota.

Sz
ár

a

A z e g y e sü le t n ev e
Vagyoni 

állapot 1910 
június 1-én

Vagyoni 
á lla p o t 1911 
június 1-én

Gyarapodás

i A rany János-kör_________ 1840-79 1869-97 29-18
2 Főgim názium i Segély-

egylet-------------------------- 22010-34 23349-09 1338-75 '
3 Főgim názium i ifjúsági

gyám egylet------------------ 1128-80 1232-66 103-86
4 Főgim názium i dal- és

z e n e e g y le t____________ 8669-38 8428-38 — 241*—

Összesen : K j  33649-31 34880-10 1230-79

0*



JÓTÉKONYSÁG.

V III.

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

I. A Teleki—Róth Johanna grófnő alapította ösztöndíjakat 
(65—65 K) Kürtössy László VIII. o. t. és Zimmermann Ferenc
VII. o. t.

II. Az Egyesült Budapest Fővárosi Takarékpénztár ösztön
díját (200 K) Drietomszky Károly I lla  o. t. és lnczédy Gábor
VI. o. t,

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

IV. A Glosius Artner Karolina alapítvány jövedelméből 42—42 
koronát Brooser Béla VII. o. t. és Molnár János V. o. t.

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

1. A Loisch Eduárd és Ottilia született Melczer alapítvá
nyának évi kamataiból 100—100 koronát Farkas László VIII. o. t., 
Markos Béla VIII. o. t., Clementis Kálmán VII. o. t. és Bereczky 
Endre IVa. o. t.

2. A Králik Lajos dr.-féle ösztöndíjat (90—90 K) Czentner 
József V in . o. t. és Szlabey Ernő VIII. o. t.

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

4. A Bulyovszky Gyula-féle 20—20 K-t a magyar nyelv ta
nulásában tanúsított buzgóságuk jutalm ául: Szegő János IVa. o. t., 
Hász Sándor IVő. o. t., Pözel Miklós IV6. o. t., Jeney László Illő.
o. t. és Blaskovich István Hő. o. t.
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5. A Döbrentey Gábor-féle egy aranyat az Arany János-kör 
tanárelnöke Markos Béla VIII. o. t.-nak ítélte oda a körben tanúsí
tott munkássága jutalmául.

6. A Székács József dr.-féle 3 darab aranyat a magyar nyelv 
tanulásában tanúsított buzgóságáórt Lehotzky Kálmán EHa. o. t.

7. A Walther Ágoston-féle alapítvány kamatait (40 K) Kilczer 
Béla IVa. o. t.

8. A Kunewalder Fülöp-féle ösztöndíjat (40—40 K) Fésűs 
József V. o. t. és Scholtz Ernő TVb. o. t.

9. Az 1882. január 25-én elhalálozott Kárl János dr. főgimná- 
zimni tanár emlékére alapított ösztöndíj kamataiból 1 drb 10 frankos 
aranyat Steiner Károly VI. o. t., a természetrajz tanulásában tanúsí
tott buzgósága elismeréséül.

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

11. Az 1894-ben meghalt ifj. bojári Vigyázó Sándor gróf
főgimnáziumunk volt növendékének emlékére alapított 20,000 koronás 
alapítvány kamataiból 600 K-t Kürtössy László tiszta jelesen érett 
tanuló, 360 K-t Czentner József tiszta jelesen érett tanuló.

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

13. Az 1898-ban elhalálozott Lamm Dezső V. o. t. emlékére 
alapított ösztöndíjat (18 K) Molnár János V. o. t.

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

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

16. Az 1899-ben elhunyt Bergl Gyula, főgimnáziumunk volt 
növendékének emlékére alapított ösztöndíj kamatját (20 K) Grünwald 
György VIII. o. t.

17. Az 1901-ben elhalálozott Weisz Arthur, főgimnáziumunk 
volt növendékének emlékére alapított ösztöndíj kamataiból 20—20 
K-t Klein Gábor VIII. o. t., mint jó mathematikus és Farkas László 
Vili. o. t., mint jó fizikus.

18. Az 1907-ben elhunyt Ráth Géza V. o. t. emlékére alapí
tott 40 koronás ösztöndíjat Czentner József VUE. o. t.
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19. Az ugyancsak Ráth Géza emlékére alapított s volt osztály* 
társai közt a legjobb mathematikus jutalmazására szánt 20 K-t Klein 
Gábor VUL o. t.

20. A Steinacker Ödön-féle 10 koronás jutatalmat a német 
nyelv szorgalmas tanulásáért Szilágyi László IHű. o. t.

21. A Schreyer Jakab dr. által alapított 20 koronás jutalmat 
Orlay György Illa . o. t.

22. A Deutsch Oszkár-féle 10 koronás jutalmat, mely VUL 
osztálybeli, a latin nyelvben kiváló tanulónak szól, Geönczy Béla
vm. o. t.

23. Az 1874-ik évi maturánsok ösztöndíját (90 K) Zimmermann 
Ferenc VII. o. t.

24 Az 1882-ik évi maturánsok ösztöndíját (40 K) Gertler 
Károly VII. o. t.

25. Az 1883-ban érettségi vizsgálatot tett ifjak által alapí
tott 30 K-ás pályadíjra az 1910—11. iskolai évre a tanári kar ezt a 
tételt tűzte k i : «Hunfalvy Pál». A kitűzött határidőig egy pályamű 
érkezett be. A bíráló szaktanárok e munkának, minthogy tartalmilag 
és alakilag megfelel, a pályadíjat odaítélték.

26. Az 1899-ben maturált ifjak ösztöndíját (50 K) Haitsch 
Gyula Ila. o. t.

VL 1. A Tabitha jótékony nőegyestilet ez idén is 20 E -t 
adományozott egy szorgalmas és jó magaviseletű tanuló megjutalma- 
zására, mely jutalmat a tanári testület Rados József Ha. o. tanuló
nak ítélte oda.

2. A Tabitha jótékony nö'egyesület által pályadíjul adomá
nyozott 10 K-ás aranyra a vallástanár a következő tételt tűzte k i : 
Hited legyen élő Int. A jutalmat Kürzer Béla IVa. o. t. dolgozata 
nyerte el.

VII. 1. A Dal- és Zeneegyesület jubileumi alapjának 20 koronás 
jutalomdíját Turnai László A lii. o. t. kapja.

2. A Dal- és Zeneegyesület jutalomdíjait (10—10 K) Kapeter 
István Vin. o. t. és Clementis Kálmán VH. o. t., mint ügyes 
rajzolók kapják.

3. A Dal- és Zeneegyesület pályadíjait műsorrajzra (10—10 K) 
Bereczky Vilmos VI. o. t. és Jármay Pál VI. o. t. kapják.

VIII. A Tóth Kálmán dr. tanár vezetése alatt álló Ifjúsági 
Segélyegylet ez idén 730 K-t szavazott meg szegénysorsú, jó maga
viseletű tanulók segélyezésére. Ebből az összegből kap: 75—75 K-t 
Farkas György VII. o. t. és Kiss Ernő VI. o. t . ; 70 K-t Levius Lajos 
VII. o. t. ; 50—50 K-t Asbótli Károly VHL o. t., Gertler György
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Y. o. t., Haitsch Emil IV  b. o. 1, Reiner Fülöp IV 6. o. t., Kindó 
Ernő IVrt. o. t. ; 40—40 K-t Bidkay Lajos Y. o. 1, Héjjás Kálmán 
IVa. o. t . ; 30—30 K-t Takáts Gyula IV6. o. t. Weiler Ferenc Illa . 
o. t. Killius Gyula III6. o. t., Kiss Kálmán 116. o. t . ; 20—20 K-t 
Poós Ferenc IIa. o. t., Kovács Sándor IIb. o. t., Klaár Vilmos 
16. o. tanuló.

IX. A Bereczky Sándor tanár vezetése alatt álló Ifjúsági Gyám
egylet ez idén 90 K-t szavazott meg jó magaviseletű és szegénysorsú 
tanulók segélyezésére. Ebből az összegből kap : Szokol Aurél VII o. t. 
30 K-t, Schön Péter V. o. t., Felde István V. o. t. és Lejfler Gyula 
la. o. t. 20—20 K-t.

X. Báró Ohrenstein Henrik gyárigazgató szegénysorsú tanulók 
segélyezésére 300 K-t adott, mely összegből karácsonyi ajándékul 
25—25 K-t kaptak: Zimmermann Ferenc VII. o. t., Inczédy Gábor 
YI. o. t.- Kiss Ernő VI. o. t., Molnár János V. o. t., Schön Péter 
V. o. t., Weiler Ferenc III«. o. t., Kiss Kálmán H6. o. t., Lukácsi 
Géza II«. o. t. Poós Ferenc Ha. o. t., Simon Ferenc Ha. o. 1, 
Klaár Vilmos 16. o. t., Pfáhler József 16. o. t.

XI. Dr. Fabinyi Izidor jutalomdíjait (20—20 K) Pfáhler József 
16. o. t. és Tinschmidt Emil la. o. t. kapják.

XII. Egy névtelen jótevő jutalomdíját (10 K) Gyuris Ödön 
VH. o. t. kapja jeles rajzaiért.

A kiosztott, illetőleg adományozott ösztöndíjak, jutalmak, pálya
díjak és segélyek összege : 4126 korona.

Az alumneumban 11 tanuló kapott ingyen ebédet. A alumneumi 
alap csekélysége nem engedi, hogy több tanulót lássunk el ebéddel 
Ajánljuk e humánus intézményt barátaink és jótevőink szíves 
figyelmébe.

Végül megemlítjük még, hogy az iskolafenntartó egyház nt. kép
viselőtestülete az egész évi tandíjat 69 tanulónak, a félévi tandíjat 
pedig 29 tanulónak engedte el.

A főgimnáziumi Ifjúsági Segélyzőegylet 1979 K 07 f.-rel, az 
Ifjúsági Gyámegylet pedig 90 K-val támogatta ifjúságunkat. A rész
letes adatokat Értesítőnk VII. fejezete tartalmazza.



ALAPOK ÉS ALAPÍTVÁNYOK TŐKEÉRTÉKE 
1910 DECEMBER 31-ÉN.

Az alap v. alapítvány címe

1. Alumne u m ........  .... __ ........ ... .... .... .... .... .... K
2. Bojári Vigyázó Ferenc és Jozefin ................. «
3. Loisch Ede és Ottilia sz. Melczer.... .... ._. ._. .... «
4. Pesti Hazai Első Takarékpénztár .... „  .... _.. «
5. Szertárak építési alapja _  .... .... „  _  _.. .... «
0. Egyesült Budapesti Fővárosi Takarékpénztár .... «
7. Dr. Králik Lajos .... .... .„ .... .... .... .... _. .... «
8. Múzeum- és könyvtáralap _  ......... .... .........  «
9. Dr. Wágner Géza .... ....................._ .... .... .... .... «

10. Bulyovszky Gyula .............. . _  .... .......... .... «
11. 1874. évi maturánsok ... ... .... .... ... .... .... .... «
12. Kunewalder Fülöp .... _  .... .... — ~~ — —
13. 1899. évi maturánsok _  _  -  — — ~  — — "
14. Báth Géza emlékalap .... _  .... — — —
15. 1882. évi maturánsok _  .... .„ — 0
16. Woisz A rtú r.... ._ _  _  — — — —
17. Tuczentaller Sándor .._ .... - -- —
18. Walther Ágost „. _  —
19. Dr. Székács József._ „
20. 1883. évi maturánsok m ............. .... — - —
21. Kornfeld György .... .„ .. _  — — - — — *
22. Dr. Schreyer Jakab .... ... ....... — -- — —
23. Bergl Gyula .... .... .._ .... - — — — — — ‘
24. Báth Géza mat. jutalomdíj-alap ..„ .... .......-
25. Lamm Dezső _  ._. _  ~~ -- —
26. Döbrentey Gábor ......... — —
27. Dr. Ormay Lajos „  _  ._ _.
28. Hampel Lajos .„ .................     — — —
2D. Schranz Andor — _  — — — *
30. Dr. Kari János — — — — —
31. Deutsch Oszkár „. __ ._ — — — — — 8
32. Steinacker Ödön._ _    -. — ~ ~ _“

34067-19 
23257-58 
10283-32 
7800-50 
7350-03 
5000'— 
4464-80 
2411-24 
2295-65 
2124-26 
2072-54 
2068-86 
1232-84 
1228-92 
1181-52 
1063-84 
102S-87 
1023-33 
872-22 
857-87 
837-92 
515‘99 
515-44 
419-94 
416-68 
409-84 
375-52 
313-43 
288-49 
254-79 
271-90 
201 -50

Összesen: K 116506-82



X.

A FŐGIMNÁZIUMI TANULÓK NÉVSORA.*

I. a. OSZTÁLY.
Adler Sándor, 1900. Budapest, izr. 
Alberti Ferenc, 1899. Budapest, izr. 
Balog Pál, 1900. Budapest, izr.
Bálint Sándor, 1900. Budapest, izr. 
Benedek György, 1900. Budapest, izr. 
Blumenau Imre, 1900. Budapest ág. h. ev. 
Detre Pál, 1900. Budapest, izr.
Dékány Lajos Miklós, 1899. Budapest, izr. 
Fabinyi Géza, 1900. Budapest, ág. h. ev.

10. Fenyves Béla, 1900. Budapest, izr. 
Freund Sándor, 1900. Szombathely, izr. 
Förstner Pál, 1900. Budapest, r. k. 
Fuchs Frigyes* 1900. Resicabánya, ág. 
h. ev.
Gere Jenő, 1900. Budapest, ref. ftm. 
Glücklich Gyula, 1899. Budapest, izr. 
Gruber Sándor, 1899. Budapest, ág. h. ev. 
llankó Béla, 1898. Budapest, ág. h. ev. ftm. 
Iléjjas Ferenc, 1900. Székelyudvarhely, 
ref. trn.
Holtzspach Nándor, 1900. Budapest, r. k. 

20. Jeszenszky Árpád, 1900. Szombathely, 
ág. h. ev. ftm.
Kalmár Sándor, 1900. Budapest, izr. 
Kaszaniczky Gyula, 1900. Budapest, ág. 
h. ev.
Keleti György, 1900. Budapest, izr. 
Kertész János, 1901. Budapest, r. k. 
Kimer Zoltán, 1900. Budapest, ág. h. ev. 
Koch György, 1900. Budapest, izr.

Kolin Mihály, 1900. Budapest, izr. 
Leffler Gyula, 1900. Jolsva, ág. h. ev. tm. 
ö. d.
Lenkei Andor, 1900. Budapest, izr. tm.

30. Lukács Sándor, 1900. Budapest, izr. 
Lübke Lóránt, 1900. Budapest, ág. h. ev. 
Masztiss István, 1900. Liptószentmikiós, 
ág. h. ev.
Mátray Mihály, 1900. Bpest, ág. h. ev. tm. 
Minicli József, 1901. Budapest, r. k. 
Mohácsi István, 1900. Budapest, ág. h. 
ev. ftm.
Mráz Gusztáv, 1900. Szielnic, ág. h. ev. ftm. 
Müller György, 1900. Budapest, r. k. 
Nagy Ferenc, 1899. Orsóvá, ref. 
Neumann Tibor, 1901. Ohuba-Forgács- 
puszta, izr.

40. Radnai Miklós, 1900. Budapest, izr.
Rein László, 1901. Budapest, izr.
Rust Béla, 1900. Budapest, izr.
Sándor Pál, 1900. Budapest, izr. 
Scheiber Gábor, 1900. Budapest, izr. 
Schwertner Richard, 1900. Budapest, r. k. 
Schwimmer Jenő, 1900. Czered, izr. 
Springut Jenő, 1900. Budapest, izr. 
Stein Aurél, 1900. Budapest, izr.
Steiner Lajos, 1900. Budapest, izr.

50. Strauss Frigyes, 1901. Budapest, izr. 
Szeleczky Gyula, 1900. Budapest, ág. 
h. ev. fim.
Székács Béla, 1900. Budapest, izr. 
Szilágyi György, 1900. Budapest, ref. tm.

* R ö v i d í t é s e k :  ág . h. ev. =  á g o s ta i h itv a l lá s ú  e v a n g é l ik u s ;  ref. =  r e fo r m á 
t u s ; r . k . =  ró m a i  k a th o l ik u s ; g. k . —  g ö rö g  k a th o l ik u s ;  i z r .  =  iz r a e l i t a ;  tm . =  ta n -  
d í jm e n te s ;  f tm . =  f é l ta n d í jm e n te s ;  ö . d . =  ö s z tö n d íja s ;  is m . =  is m é tlő .
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Szúnyog Géza, 1900. Simonmajor, izr. ism. | 
Tenk Sándor, 1900. Budapest, ág. h. j 
ev. ftm.
Tinsehmidt Emil, 1900. Tópiósüly, ág. h. 
ev. lm.
Varga László, 1900. Budapest, izr. 
Vendéghegyi László, 1899. Budapest, ág. 
h. ev. ftm.
Weisz Herbert, 1900. Wien, izr.

60. Weisz Jenő, 1900. Budapest, izr.
Wenczel Márton, 1900. Budapest, ág. h. 
ev. tm.
Wiegmann Frigyes, 1899. Törökbálint, 
ág. h. ev. ism.

63. Zimmermann Oszkár, 1900. Abaújszántó 
izr.

É vközien  k im a ra d t :
Dezsényi Gyula, 1900. Budapest, izr. 
Haraszti Sándor, 1900. Békéscsaba, ref. 
Horváth Dénes, 1900. Budapest, ref. 
Klaar Emil, 1900. Budapest, ág. h. ev. itm. 
Lanzenberger Ottó, 1900. Csömör, ág. 
h. ev. ftm.
Posszert István, 1899. Budapest, ág. h. 
ev. ism.

70. Unger József, 1900. Budapest, ág. h. ev.j 
ftm.

M agántanuló :
Egger Iván, 1900. Budapest, izr.
Flittner János, 1900. Budapest, ág. h. ev. 

73. Strasser János, 1900. Budapest, izr.

I. b. OSZTÁLY.
Barta Ervin, 1900. Riga, ág. h. ev. 
Berger Andor, 1900. Budapest, izr.
Bitiét György, 1901. Gödöllő, izr. 
Birkholz Tivadar, 1900. Bpest, ág. h. ev. I 
Bíró Imre, 1900. Budapest, izr. 
Blumenthal József, 1900. Gödöllő, izr. 
Bodansky Richard, 1900. Wien, izr. 
Braun Gusztáv, 1900. Győr, izr.
Chátel Rudolf, 1900. Budapest, ág. h. ev. 

10. Duka Ferenc, 1900. Brassó, ág. h. ev. ftm. j 
Epstein József, 1900. Budapest, izr. 
Farkas Elemér, 1901. Budapest, ref.
Fejér István, 1900. Budapest, izr.

Fenyves Zoltán, 1900. Budapest, ref. 
Fischer István, 1900. Budapest, izr. 
Fodor Ferenc, 1900. Budapest, izr. 
Garay Ödön, 1900. Kolozsvár, ág. h. ev. 
Grosz Mihály, 1900. Bikáts (Tolna m.), 
ág. h. ev.
Grünwald Andor, 1900. Budapest, izr. 

20. Haffner Zoltán, 1900. Budapest, ág. h. ev. 
Hammersberg Géza, J9 j0. Budapest, ág. 
h. ev.
Hertzka György, 1900. Karlsbad, izr. 
Hirsch István, 1900. Budapest, izr. 
Hollós Pál, 1900. Budapest, ref. 
Horniczek István, 1899. Nagy becskerek,, 
r. k.
Jankó Dénes, 1900. Budapest, ág. h. ev. ti» 
Kátai István, 1900. Ádánd (Somogy m.), 
ref.
Kelemen Béla, 1900. Budapest, izr. 
Klaár Vilmos, 1899. Bpest,ág. h.ev.tm.ö.d. 

30. Kós Pál, 1900. Radistyán (Borsod-m.), 
ref. ftm.
Kovács László, 1900. Zenta, izr.
Kökény Gábor, 1898. Budapest, ref., fim. 
Körmendi Ferenc, 1900. Budapest, izr. 
Lilienthal Dezső, 1900. Budapest, izr. 
Liszt Artur, 1900. Budapest, ág. h. ev., itm. 
Löwenstein Endre, 1900. Budapest, izr. 
Malonyay István, 1900. Budapest, r. k. 
Margalit Miklós, 1900. Karád (Zemplén 
m.), izr.
Metzger Miklós, 1900. Budapest r. k. 

40. Molnár Pál, 1899. Budapest, ref. ftm. 
Nagel Vilmos, 1900. Budapest, izr. 
Neményi Imre, 1900. Budapest, izr. 
Petzold Pál, 1898. Rákoskeresztúr, ág, 
h. ev. ism.
Pfahler József, 1900. Budapest, ág. h. 
ev. tm. ö. d.
Rubinstein László, 1900. Budapest, izr. 
Schlichter Ferenc, 1901. Budapest, izr. 
Soltész Gáspár, 1901. Budapest, izr. 
Steiner Pál, 1900. Berzeuce (Somogy m.) 
izr.
Steinitz Imre, 1900. Budapest, izr.

50. Stitniczky János, 1900. Budapest, ág. h. 
ev. ftm.
Szabó Tivadar, 1900. Budapest, ref.
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Szabó Zoltán, 1900. Miskolc, ref. ftm. 
Széli Tivadar, 1899. Budapest, ág. h. ev. 
Szendrei Ferenc, 1900. Budapest, izr. 
Szűcs István, 1899. Nagykanizsa, ág. h. ev. 
Takáls Imre, 1901. Budapest, ág. h. ev. 
Tasi Géza, 1899. Gomba (Pest m.) ref. 
Wack Keresztély, 1900. Budapest, ág. h. ev. 
Weiss István, 1900. Budapest, izr.

60. Widder Béla, 1900. Nagymihály (Zemp
lén m.), r. k.
Wilcsek Béla, 1900. Budapest, izr. 
Winter Aladár, 1900. Budapest, izr.

63. Zacher Endre, 1900. Maglód, (Pest in.), 
ág. h. ev. ftm.

M eg h a lt:
Holier Lajos, 1897. Budapest, ág. h. ev. 
ftm.
Oravecz Andor, 1900. Budapest, ág. h. 
ev. ftm.

Évközben k im a ra d t;
Bagár Ferenc, 1899. Budapest, ág. h. 
ev. ism.
Deutsch Jenő, 1901. Gyöngyös, izr. 
Kovács János, 1898. Kemenesmihályfa 
(Vas-m.), ág. h. ev. ftm.
Weisz Zoltán, 1900. Vajdahunyad, izr.

M agán tanu ló :
70. Kelen György, 1900. Budapest, izr.
71. Rosenberg Gusztáv, 1900. Budapest, izr.

II. a. OSZTÁLY.
Balogh Sándor, 1899. Budapest, ág. h. ev. 
Bárok Andor, 1898. Kisköre, izr. 
Buchwald Pál, 1899. Budapest, izr. 
Dömök Béla, 1900. Bélaház, ref. ftm. 
Eiser Ármin, 1900. Budapest, izr.
Erdei Sándor, 1899. Homonna, izr. 
Franki László, 1900. Dunapentele, izr. 
Freudenberg Endre, 1899. Szabadka, izr. 
Fuszek Lóránd, 1899. Budapest, ág.h.ev. 

10. Fürst György, 1899. Budapest, izr. 
Haitsch Gyula, 1899. Aszód, ág. h. ev. 
tm. ö. d.
Halbrohr Imre, 1899. Arad, izr.

Herzel János, 1899. Arad, izr.
Hirschlcr Andor, 1899. Budapest, r. k. 
Holczmann Jenő, 1899. Ráczkeve, izr. 
Horváth Nándor, 1899. Budapest, ág. 
h. ev. tm.
Izák Lajos, 1899. Budapest, ág. h. ev. tm. 
Kabzán Jenő, 1897. Bpest, ág. h. ev. ism. 
Kaczián Pál, 1898. Budapest, ág. h. ev. tm. 

20. Kauders Aurél, 1898. Hatvan, izr. ism. 
Keller Tibor, 1899. Budapest, izr.
Kiss Attila, 1899. Hódmezővásárhely, ref. 
Kolm Leo, 1899. Dolnje-Miholjac, izr. 
Krepuska István Kálmán, 1899. Buda
pest, ág. h. ev.
Krishaber György, 1899. Újpest, izr. 
Ladányi Miklós, 1900. Budapest, izr. 
László Imre, 1899. Budapest, izr. 
Leitersdorf József, 1899. Budapest, izr. 
Leitersdorf Sándor, 1898. Budapest, izr. 

30. Lepter Jenő, 1899. Gödöllő, ág. h. ev. 
Lukácsi Géza, 1899. Bpest, ág. h.ev. ö. d. 
Marosy Pál, 1899. Mezőhegyes, ág. h. ev. 
Molnár Tibor, 1899. Budapest, izr. 
Morhács Márton, 1898. Mossócz, ág. h 
ev. tm.
Neumann Miksa, 1899. Kereszt, izr. 
Novák Zoltán, 1897. Budapest, ref. 
báró Ohrenstein György, 1898. Bpest, izr. 
Pigler Andor, 1899. Bpest, ág. h. ev. 
roós Ferenc, 1899. Budapest, ág. h. ev. 
tm. ö. d.

40. Rados József, 1899. Budapest, ág. h. 
ev. tm. ö. d.
Récsei Andor, 1899. Budapest, r. k. 
Schirger Géza, 1899. Budapest, ág. h. ev. 
Simon Ferenc, 1898. Budapest, ág. h. 
ev. tm. ö. d.
Somogyi József, 1899. Bpest, ág. h. ev. 
Surányi Gyula, 1899. Budapest, izr. 
Szalai György, 1899. Budapest, izr. 
Szarka Sándor, 1899. Budapest, ág. h. ev. 
Szilágyi László, 1899. Budapest, izr. 
Török Zoltán, 1899. Gyergyótölgyes, r. k. 

50. Van den Eynde Lucien, 1899. Buda
pest, r. k.
Váry Gyula, 1898. Budapest, ref. tm. 
Veréb Lajos, 1896. Szák, ág. h. ev. tm. 
Virány László, 1899. Budapest, izr.
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Évközben k im a ra d t :
54. Horváth László, 1899. Sörnyepuszta, r. k. 

ism.

II. b. OSZTÁLY.
Balogh Imre, 1899. Budapest, izr. 
Balogh László, 1899. Budapest, izr. 
Blaskovich István, 1899. Szeged, ág. h. 
ev. tm. ö. d.
Bori Ernő, 1899. Budapest, ref.
Donátli István, 1899. Budapest, izr. 
Flusser Gyula, 1899. Budapest, izr. 
Führer László, 1899. Budapest, ref. 
Garami Pál, 1899. Budapest, r. k. 
Gerber Ármin, 1899. Budapest, izr.

10. Greiner Tibor, 1900. Budapest, izr. 
Grossmann Róbert, 1899. Budapest, izr. 
Hahn László, 1899. Budapest, ág. h. ev. 
Helvey Elek, 1899. Baden, ref.
Hennel Károly, 1898. Budapest, ág. h. 
ev.
Jakab Mihály, 1900. Kaba, izr. 
Jendrassik Ernő, 1898. Budapest, r. k. 
Kiss Kálmán, 1899. Sopron, ág. h. ev. 
tm. ö. d.
Kovács Lajos, 1898. Érsekvadkert, ág. 
h. ev. tm.
Kovács Sándor, 1898. Ómoravica, ref. 
tm. ö. d.

20. Kozma László, 1899. Budapest, izr. 
Kunossy László, 1899. Budapest, izr. 
Kuntz Árpád, 1897. Budapest, ref. 
Landauer Ede, 1899. Budapest, izr. 
Lederer László, 1899. Torontál-Csóka, 
izr.
Lukács Kálmán, 1899. Szekszárd, izr. 
Marek Lóránt, 1899. Budapest, r. k. 
Martin Jenő, 1899. Budapest, r. k. 
Marion Miklós, 1899. Budapest, izr. 
Miákits Ernő, 1899. Budapest, ág. h. ev. 

30. Mihályi Károly, 1898. Budapest, ref. 
Nagy Sándor, 1899. Budapest, izr. 
Pataki Ferenc, 1899. Budapest, izr. 
Rakonitz Jenő, 1899. Budapest, izr. 
Rátái Miklós, 1898. Budapest, ág. h. ev. 
tm.
Rubel Béla, 1899. Budapest, izr.

Salzer Leo, 1899. Budapest, izr. 
Schmidt Gyula, 1899. Budapest, ág. h. ev. 
Schmidt Henrik, 1899. Budapest, ág. h. 
ev. tm.
Solti Ödön, 1899. Budapest, r. k.

40. Starnberger Pál, 1898. Budapest, izr. 
Strasser Tibor, 1900. Budapest, izr. 
Szabolcsi Bence, 1899. Budapest, izr. 
Szentbe Lajos, 1899. Budapest, ref. 
Szűcs Miklós, 1898. Kassa, ág. h. ev. 
Szűsz Artúr, 1899. Kobáriszentlőrinc, 
izr.
Tóth László, 1897. Budapest, ág. h. ev. 
ism.
Vázsonyi János, 1900. Budapest, izr. 
Wieschendorff Henrik, 1898. Budapest, 
ág. h. ev.
Zergényi András, 1899. Budapest, ág. 
h. ev.

50. Zoltán István, 1899. Budapest, izr.

Évközben k im a ra d t:
Hollós Tivadar, 1900. Budapest, izr.
Pós Miklós, 1898. Alsópálfalva, ág. h. ev. 
Zsebráczky Géza, 1897. Sopron, ág. h. ev.

M agántanu ló:
Dabasi Endre, 1S99. Monor, izr.

55. Báró Hatvány Bernát, 1900. Hatvan, izr.

III. a. OSZTÁLY.

Balkovilz Lajos, 1898. Erzsébetfalva, ág. 
h. ev.
Baumfeld Jenő, 1899. Budapest, izr. 
Benkő György, 1898. Budapest, izr. 
Bereczky István, 1898. Bpest, ág. h. ev. tm. 
Blau Ernő, 1898. Szeged, izr.
Bókay Árpád, 1899. Budapest, ág. h. ev. 
Braun László, 1898. Budapest, izr. tm. 
Breuer Nándor, 1897. Budapest, ág. h. ev. 
Bruck Gyula, 1899. Budapest, izr.

10. Bruck László, 1898. Budapest, izr.
Felde Ádárn, 1898. Kötse, ág. h. ev. 
Feledy Pál, 1S98. Budapest, ref.
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Gárdony István, 1898. Budapest, ref. 
Goldschläger Loránd, 1900. Bpest, izr. 
Hoepfner László, 1898.Zalaszentgrót,r. k. 
Kanócz Dénes, 1898. Csepel, r. k. 
Kirchner Béla, 1898. Besztercebánya, r.k. 
tm.
Klein Miklós, 1898. Fegyvernek, izr. 
Krempels Péter, 1897. Bpest, ág. h. ev. 

20. László István, 1898. Budapest, izr. 
Lehotzky Kálmán, 1898. Békéscsaba, ág. 
h. ev. ö. d.
Lepter János, 1897. Bpest, ág. h. ev. 
Maurer Béla, 1898. Budapest, ág. h. ev. 
Miuich Miklós, 1899. Budapest, r. k. 
Morhács Miloszlav, 1895. Bingula, ág. 
h. ev. isin. ítm.
Müller Géza, 1897. Erdőbénye, ág. h. ev. 
Orlay György, 1898. Budapest, ref. ö. d. 
Pfáhler János, 1896. Bpest, ág. h. ev. 
Radó László, 1898. Budapest, izr.

30. Scheiber Ottó, 1896. Budapest, izr. 
Schwarz Frigyes, 1898. Bpest, ág. h. ev. 
Sonnenfeld Ferenc, 1898. Budapest, izr. 
Stein János, 1898. Budapest, izr. 
Steinberger Imre, 1898. Mármarossz. izr. 
Steirer Károly, 1898. Budapest, izr. 
Stern Imre, 1897. Budapest, izr. 
Szemere László, 1899. Budapest, ref. 
Szerényi Andor, 1898. Budapest, izr. 
Szonda Ferenc, 1898. Budapest, r. k. 

40. Thomán László, 1898. Budapest, izr. 
Vermes Jenő, 1898. Budapest, izr. 
Virány Pál, 1898. Budapest, izr.
Weiler Ferenc, 1896. Budapest, ág. h. 
ev. tm. ö. d.
Widder Aurél, 1898. Budapest, izr.

43. Zimmermann Lipót, 1898.Abaujszántó, izr.

M eghalt :
Drietomszky Károly, 1898. Budapest, ág. 
h. ev. tm. ö. d.

Évközben k im arad t :
Gerlei Gedeon, 1898. Oderberg, r. k. 
Jelűnek Alfonz, 1899. Budapest, izr.

M agántanuló :
49. Lichtschein Miklós, 1898. Sajókazinc izr.

III. b. OSZTÁLY.
Achtzehner József, 1898. Bpest, r. k. 
Adler Pál, 1898. Budapest, izr.
Auer Ernő, 1898. Budapest, izr.
Bayer Jenő, 1898. Budapest, ág. h. ev. 
Berkovits Pál, 1898. Budapest, izr. 
Bischitz Imre, 1898. Budapest, izr.
Brust Ferenc, 1897. Budapest, izr.
Dénes György, 1898. Budapest, r. k. 
Deutsch Frigyes, 1898. Budapest, izr. 

10. Dick Marcell, 1898. .Miskolc, izr.
Engel László, 1898. Dománd, izr.
Fellegi János, 1899. Szeged, izr.
Franki Ernő, 1898. Budapest, izr.
Fuchs Ernő, 1898. Budapest, izr.
Gervai Andor, 1899. Budapest, izr. 
Glück István, 1898. Budapest, izr. ism. 
Gróf Endre, 1898. Mány, izr.
Groedel Albert báró, 1898. Máramaros- 
sziget, ág. h. ev.
Haeffner Tivadar, 1896. Bpest, ág. h. ev. 

20. Jeney László, 1899. Budapest, ág. h. 
ev. ö. d.
Jünker Ferenc, 1898. Budapest, izr. 
Killius Gyula, 1898. Bpest, ág. h. ev. tm. ö. d. 
Kirschner Béla, 1898. Budapest, ág. h. ev. 
Kozma Ferenc, 1898. Kispest, ág. h. ev. 
Lakner Imre, 1899. Hatvan, izr.
Lengyel György, 1898. Alsó-Alap, r. k. 
Ligeti Aurél, 1898. Budapest, izr.
Lőwy Andor, 1898. Budapest, izr. 
Mandula György, 1898. Eperjes, r. k. 

30. Meiszter Jenő, 1897. Budapest, izr.
Pajor Endre, 1898. Budapest, izr. 
Palotay László, 1898. Budapest, izr. 
Préhn Ernő, 1895. Philadelphia, ág. h. 
ev. ism.
Rosszák József, 1897. Bpest, ág. h. ev, 
Szenthe János, 1898. Budapest, ref. 
Szilágyi László, 1898. Bpest, ref. tm. ö. d. 
Veith György, 1899. Budapest, ref. 
Vörös Kálmán, 1898. Bpest, ág. h. ev. 
Wagenblast Vilmos, 1897. Budapest, ág. 
h. ev. ism.

40. Wilcsek Jenő, 1898. Budapest, izr.
Winkler Pál, 1898. Budapest, izr.

42. Woititz Ferenc, 1898. Budapest, izr.
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Évközben k im a ra d t:
Huszár Zoltán, 1898. Budapest, r. k. 
Katona József, 1898. Sárszentlőrinc ág. h.
e v .

M agántanu ló:
45. Möldner Károly, 1896. Budapest, r. k.

IY. a. OSZTÁLY,

Abelsberg Ernő, 1896. Budapest, izr. 
Bereczky Endre, 1896. Budapest, ág. h. 
ev. tm. ö. d.
Binder Vilmos, 1897. Bpest, ág. h. ev. 
Bruchsteiner Fedor, 1897. Budapest, izr- 
Császár Pál, 1897. Budapest, r. k. ftm. 
Előd Marcel, 1897. Budapest, r. k. 
Emericzy Zoltán, 1897. Bpest, ág. h. ev. 
Frey Frigyes, 1897, Budapest, izr. 
Marólhi Fürst Ferenc, 1898. Budapest, izr. 

10. Halbrohr Barnabás, 1897. Arad, izr. 
Héjjas Kálmán, 1896. Székelyudvarhely, 
ref. tm. ö. d.
Jakab György, 1897. Kaba, izr.
Kilczer Béla, 1897. Bpest, ág. h. ev. tm. ö. d. 
Kindó Ernő, 1895. Bpest, ág. h. ev. ftm.ö.d. 
Kostyál István, 1897. Szenicz, ág. h. ev. 
Krekó Béla, 1897. Budapest, ref. 
Krepuska Géza, 1897. Budapest, ág. h. ev. 
Ladányi Andor, 1897. Budapest, izr. 
Láhm Béla, 1898. Budapest, ág. h. ev. 

20. Lukács Imre, 1897. Budapest, izr. 
Mecséry Sándor, 1897. Bpest, ág. h. ev 
Müller Henrik, 1896. Bpest, r. k.
Nagy László, 1897. Budapest, izr. 
Oszuszky István, 1895. Bpest, ág. h. ev. | 
Pohl Sándor, 1897. Tinnye (Pest m.), r. k̂  
Rajner Dezső, 1897. Bpest, ág. h. ev. 
Róth Géza, 1896. Nagydobrony, izr. 
Salamon Miklós, 1897. Budapest, izr. 
Scheidl Nándor, 1897. Budapest, r. k.

30. Schirger Lajos, 1896. Bpest, ág. h. ev. ftm’ 
Schwartz Lajos, 1897. Fancsika (Bihar m.) 
izr.
Sichermann István, 1897. Bpest, izr. 
Sidwers Jenő, 1897. Budapest, izr. 
Steinberger Sándor, 1897. Máramaros- 
sziget, izr.

Strobl István, 1897. Vinga (Temes megye.) 
izr.
Szegő János, 1898. Bpest,ág. h.ev.tm. ö. d. 
Szúnyog Andor, 1897. Budapest, izr. 
Weiss István, 1897. Budapest, izr.

39. Wellisch György, 1897. Budapest, izr.

IY. b. OSZTÁLY.
Antal Imre, 1897. Budapest, izr.
Bugovits Béla, 1896. Budapest, r. k. ism. 
Dániel James, 1897. Berlin, izr.
Dietz István, 1897. Budapest, izr. 
Doleschall Frigyes, 1897. Bpest, ág. h. ev. 
Feledy Miklós György, 1897. Bpest, ref. 
Frank Ernő, 1896. Budapest, izr.
Franki Géza, 1896. Budapest, izr.
Gerlei Lajos, 1897. Oderberg, r. k.

10. Glück Pál, 1898. Alvinc, izr.
Haintz Jenő, 1897. Budapest, r. k. 
Haitsch Emil, 1897. Aszód, ág. h. ev. 
tm. ö. d.
Hajcsi György, 1897. Bpest, ág. h. ev. 
Gróf Haller István, 1896. Kerelőszentpál, 
r. k. önk. ism.
Hász Sándor, 1897. Bpest, ág. h. ev. ö. d. 
Ilerczeg Béla, 1896. Bpest, izr. önk. ism. 
Jakobsits Elemér, 1897. Szabadka, ág. 
h. ev.
Kármán László, 1896. Budapest, izr. ism. 
Kemény László, 1897. Budapest, izr.

20. Krámer Pál, 1898. Budapest, izr.
Kuttner László, 1897. Budapest, r. k. 
Lederer Andor, 1897. Nyíregyháza, izr. 
Lehóczky Gyula, 1897. Bpest, ág. h. ev. 
Leopold Kornél Iván, 1898. Szekszárd, izr. 
Litvai Olivér Andor, 1897. Csabrendek,izr. 
Okolicsányi Ferenc, 1897. Bpest, ág. h. ev. 
Pőzel Miklós, 1897. Bpest, ág. ii. ev. ö. d. 
Rafl'ay Béla, 1897, Pozsony, ág. h. ev. tm. 
Réhner Mihály, 1896. Bpest, ág. h. ev. ism. 

30. Reiner Fülöp, 1897. Zirc, izr. ö. d. 
Reinhardt István, 1897. Köveskála, ág. 
h. ev. tm.
Roheim György, 1898. Budapest, izr. 
Rottenberg László, 1897. Budapest, izr. 
Sándor Tibor, 1898. Budapest, izr. 
Schollz Ernő, 1897. Bpest, ág. h.ev. tm. ö. d.
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Sclmller Ede, 1897. Budapest, ág. h. ev. 
Somogyi Imre, 1897. Óbecse, izr.
Steller Gyula, 1896. Szepesváralja, ág. 
h. ev. tm.
Strelisky József, 1897. Budapest, izr.

40. Szávozd Imre, 1898. Budapest, izr. 
Sziklai Béla, 1897. Budapest, ref.
Takáts Gyula, 1897. Bpest, ág. h. ev. tm. ö.d. 

43. Várady Károly, 1897. Budapest, ref.

Évközben k im a r a d t:
4 4  Fisermann Richárd, 1897. Bpest, ág. h. ev.

V. OSZTÁLY.
Auer Géza, 1896. Budapest, izr.
Bálint Imre, 1896. Budapest, izr.
Bartha Imre, 1896. Budapest, ref.
Bayer Lajos, 1896. Budapest, ág. h.ev. tm. 
Bereczky .lenó, 1896. Mencshely, ág. h. ev. 
Biener Ernő, 1896. Budapest, izr.
Bulkay Lajos, 1896. Bpest, ág. h. ev. 
tm. ö. d.
Chátel Ottó, 1895. Budapest, ág. h. ev. 
Cséry Miklós, 1897. Budapest, ág. h. ev. 

30. Csörgeö Tibor, 1896. Budapest, r. k. 
Domony Ede, 1896. Budapest, izr. 
Ehrmann Kornél, 1897. Fiume, izr. 
Engel Pál, 1896. Dormánd, izr.
Farkas Aurél, 1895. Nagykanizsa, ág. h. 
ev. ftm. ism.
Felde István, 1894. Kötcse, ág. h. ev. tm. 
Fellner György, 1896. Budapest, ref. 
Fésűs József, 1897. Budapest, izr. ö. d. 
Gárdonyi György, 1897. Budapest, izr. 
GertlerGyörgv, 1896. Budapest, izr. tm. ö.d. 

20. Grossmann György, 1896. Budapest, izr. 
Haeffner Jenő, 1894 Bpest, ág h. ev. ism. 
Haintz Géza, 1896. Budapest, r. k. 
Helvey János, 1896. Budapest, ref. 
Herstein Gyula, 1896. Bicske, ág. h.ev. 
Herzog Ármin, 1897. Budapest, izr. 
Herzog Jenő, 1896. Budapest, izr. 
Hirschter Pál, 1896. Budapest, izr. 
Hoiitseher Ferenc, 1896. Budapest, izr. 
Jónás István, 1896. Budapest, ág. h. ev. 

30. Keszler Miklós, 1896. Losonc, izr.
Klein Pál, 1896. Budapest, izr.

Koref Oszkár, 1897. Budapest, izr.
Láng Pál, 1896. Budapest, izr.
Lederer György, 1897. Budapest, izr. 
Lóránt Pál, 1896. Budapest, izr.
Medanich Silvio, 1896. Léva, r. k.
Meller Vilmos, 1896. Budapest, izr.
Mezei György, 1896. Bikács, ág. h. ev. 
Molnár Ágoston, 1895.Budapest, ág. h. ev. 

40. Molnár János, 1896. Budapest, ág. h. 
ev. tm. ö. d.
Neményi Marcell, 1896. Bécs, izr.
Obláth Leó, 1896. Budapest, izr.
Pfahler Pál, 1896. Bpest, ág. h. ev. lm. ö. d. 
Popper Aladár, 1896. Budapest, izr. 
Kéczey Miklós, 1896. Nagybecskerek, ref. 
Sándor István, 1896. Dicsöszentmárton, r.k 
Scheiber Imre, 1896. Budapest, izr. 
Schön Péter, 1893.Harta,ág. h.ev. ftm. ö. d 
Schwarz György, 1896. Budapest, izr.

50. Seltenreich Ervin. 1896.Budapest, ág. h. ev. 
Spitzer Pál, 1896. Fiume, izr.
Stein Andor, 1896. Budapest, izr.
Szilasi László, 1896. Budapest, ref. 
Takács Pál, 1896. Gárdony, izr.
Unger Béla, 1895. Érd, ág. h. ev. 
Vetsey Gyula, 1896. Budapest, ág. h. ev. 
Zirner Ákos, 1895. Budapest, izr. ism.

59. ZorkóczyDénes, 1896.Salgótarján,ág.h.ev.

Évközben k im a ra d t:
Balog Ernő, 1895. Czecze, izr. ism.

60. Gyuriss Kálmán, 1893. Mária-Nosztra, 
ág. h. ev.
Br. Tornyai Schossberger Vimos, 1895. 
Budapest, izr.

Mag án tanu ló :
Gr. Csáky Andor, 1896. Budapest, ref. 
Br. Kornfeld Ferenc, 1897. Budapest, izr. 
Szávozd Andor, 1896. Kálózd, izr.

65. Zinner István, 1896. Újpest, izr.

VI. OSZTÁLY.
Barakonvi Ferenc, 1895. Bpest, ref. 
Benke Balázs, 1895. Bpest, ref.
Bereczky Vilmos, 1895. Budapest, ág. h. 
ev. tm. ö. d.
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Bischitz Sándor, 1895. Budapest, izr. 
Bloch Imre, 1895. Budapest, izr.
Bodó Richard, 1895. Brassó, izr.
Eisele Tibor, 1895. Budapest, r. k. 
Elbogen Henrik, 1895. Budapest, izr. 
Franki Dezső, 1895. Besztercebánya, izr. 

10. Freiwirlh I.ászló, 1895. Budapest, ref. 
Glücksthal Andor, 1895. Budapest, izr. 
Heckenast Gusztáv, 1895. Bpest, ág. h. ev. 
Herczel Pál, 1895. Budapest, izr.
Hersch Ernő, 1895. Nagy-Szeben, izr. 
Holzmann Gyula. 1895. Ráezkcve (Pest 
m.), izr.
Horváth György, 1895. Bpest, ág. h. ev. 
lnczédy Gábor, 1894. Bpest, ág. h. ev. 
lm. ö. d.
Jármay Pál, 1895. Budapest, ág. h. ev. ö. d. 
Jónás Pál, 1896. Budapest, izr.

20. Katona Zsigmond, 1895. Sátoraljaújhely, 
ref. lm.
Kiss Ernő, 1895. Bpest, ág. h. ev. tm. ö. d. 
Krámer Aladár, 1895. Divény, izr. 
Krausz Frigyes, 1894. Prága, r. k. 
Liebmann István, 1895. Budapest, izr. 
Löwy Géza, 1895. Nagytétény, izr. 
Lukács Antal, 1896. Budapest, izr.
Mahr Pál, 1895. Miskolcz, ág. h. ev. 
Márkus Ervin, 1890. Budapest, izr.
Mika Sándor, 1895. Budapest, r. k.

30. Novelly Pál, 1895. Budapest, ág. h. ev. 
Oravecz Pál, 1895. Bpest, ág. h. ev. tm. 
Parlagi Béla, 1895. Budapest, izr.
Perl György, 1896. Budapest, izr.
Planer Zoltán, 1895. Budapest; r. k. 
Pozsonyi Andor, 1894. Budapest, izr. ö. d. 
Rothauser István, 1895. Siófok, (Vesz
prém m.), izr.
Saxlehner Tibor, 1895. Bpest, ág. h. ev 
Scholtz Andor, 1895. Bpest, ág. h. ev. tm. 
Schwarz György, 1895. Budapest, r. k. 

40. Steiner Károly, 1896. Budapest, izr. 
Steirer Dezső, 1895. Budapest, izr. 
Strasser Pál, 1895. Budapest, izr. 
Székely Ernő, 1895. Budapest, izr.
Sziics Géza, 1896. Budapest, izr.
Szűcs József, 1896. Budapest, izr. 
Takács István, 1894. Gárdony (Fejér 
megye), izr.

Thaly Ferenc, 1895. Budapest, ref. 
Újhelyi Ernő, 1896. Budapest, ref.

49. Zala Pál, 1895. Budapest, izr.

ÉvJcözben k im a r a d t:
50. Kiss István, 1894. Budapest, ág. h. ev. ism. 

Molnár Béla, 1895. Csíkvánd (Győr in.) 
ág. h. ev.

M agántanuló:
Hajós Antal, 1895. Budapest, izr.

53. Pályi Lajos, 1895. Budapest, izr.

VII. OSZTÁLY.
Abelsberg Béla, 1894. Budapest, izr. 
Alexander Pál, 1895. Budapest, izr. 
Rarcza Ernő, 1895. Budapest, izr.
Bokor György, 1894. Budapest, izr. 
Bondy Fülöp, 1894. Budapest, izr. 
Brooser Béla, 1895. Budapest, ág. h. ev. 
tm. ö. d.
Bruckner Aladár, 1893. Petrozsény, ág. 
h. ev. tm.
Clementis Kálmán, 1894. Nagyszombat, 
ág. h. ev. tm. ö. d.
Czoniczer Gábor, 1895. Budapest, izr. 

10. Daniel Ervin, 1894. Berlin, izr.
Décsey Lajos, 1895. Budapest, ref. 
Doniony Miksa, 1894. Budapest, izr. 
Elfer István, 1894. Budapest, izr. 
Elischer Ottó, 1894, Wien, ág. h. ev. 
Farkas György, 1895. Budapest, ref. tm. 
ö. d.
Fellner Alfréd, 1895. Budapest, ref. 
Gárdony Ferenc, 1894. Bpest, ref. 
Gattein István, 1894. Budapest, izr. 
Gertler Károly, 1894. Bpest, izr. tm.ö. d. 

20. Gomperz Ervin, 1895. Budapest, izr. 
Grósz Tibor, 1894. Budapest, izr.
Gyuris Ödön, 1894. Bpest, ág. h. ev. tm. ö. d. 
Halmos Ede 1897. Budapest, izr. 
Herrmann Erich, 1894. Bpest, ág. h. ev. 
Hirschhorn Lajos, 1894. Bpest, izr. 
Kovács György, 1894. Budapest, izr. 
Kovács József, 1895. N.-Becskerek, izr. 
Kramer Jenő, 1894. Budapest, izr. 
Kuzmik Pál, 1894. Budapest, ág. h. ev.
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30. Levins Lajos, 1894. Eperjes, ág. 1). ev. 
lm. ö. d.
Lobi Mór Ernő, 1894. Cservenkn, izr. 
Márföldy Aladár, 1893. Újpest, ág. h. ev. 
Murai György, 1894. Szeged, izr. 
Pantler Andor, 1894. Budapest, izr. 
Rakonitz Dezső, 1894. Budapest, izr. 
Roth Albin, 1894. Budapest, izr. 
Rusznyák Imre, 1895. Pétervásár, izr. 
Salzer Pál, 1894. Budapest, ág. h. ev. 
Sándor Béla, 1894. Dicső-Szt-Márton, r. k. 

40. Schrecker Rezső, 1894. Budapest, izr. 
Soltész Imre, 1894. Nagy-Maros, izr. 
Stern Nándor, 1894. Budapest, izr.
Sváb János, 1894. Puszta-Fábián, izr. 
Szilágyi Lajos, 1894. Budapest, r. k. 
Szokoll Aurél,1894. Bpest,ág. h. ev. tm.ö.d. 
Török Ferenc, 1893. Bpest, ág. h. ev. 
Újhelyi Gusztáv, 1895. Bpest, ref. tm. 
Weiss Pál, 1894. Budapest, izr.

49. Zimmermann Ferenc, 1893. Budapest, 
ág. h. ev. tm. ö. d.

Évközben k im a ra d t:
50. Gyárfás Albert, 1893. Budapest, izr. 

Loksa Imre, 1894. Budapest, ág. h. ev.
52, Vida Alfréd, 1895. Budapest, izr.

VIII. OSZTÁLY.
Asbóth Károly,1893. Bpest,ág.h.ev. tm.ö.d. 
Beierl József, 1893. Budapest, ág. h. ev. 
Breuer Tibor, 1893. Budapest, izr. 
Czentner József, 1893. Bpest, ág. h. ev. 
lm. ö. d.
Dach Miklós, 1893. Budapest, izr.
Ernyei Emil, 1892. Pozsony, ref.
Farkas László 1894. Budapest, ref. tm. ö. d. 
Fellner Pál, 1893. Budapest, ref.

10. Fest Lajos, 1892. Budapest, ág. h. ev. 
Geönczy Béla, 1893. Péczel, ref. ö. d. 
Gränwald György, 1892. Tolna-Bikács, 
ág. h. ev. ö. d.
Gundhart Gusztáv, 1893. Nagyszeben, 
ág. Ii. ev.
Gr. Haller Ferenc, 1892. Kerelőszent- 
pál, r. k.
Hegyi Kálmán, 1893. Budapest, ref.

Heller Rezső, 1893. Budapest, izr. 
Hirschler Frigyes, 1893. Budapest, izr. 
Kapeter István, 1893. Budapest, r. k. ö. d. 
Klein Gábor, 1894. Budapest, izr. ö. d. 

20. Kiinger György, 1893. Budapest, izr. 
Kiinger István, 1893. Budapest, izr. 
Kiinger Pál, 1893. Budapest, izr. 
Klingler Frigyes, 1893. Bpest, ág. h. ev. 
Kohlért Richárd, 1893. Budapest, r. k. 
Kovács Sebestény Zoltán, 1893. Temesvár, 
ref.
Kiirtössy László, 1892. Nógrádpatak, ág. 
h. ev. tm. ö. d.
Lederer István, 1894. Budapest, izr. 
Löry Endre, 1892. Budapest, izr. 
Löwinger József, 1893. Budapest, izr. 
Markos Béla, 1893. Budapest, g. k. ö. d. 

i 30. Medveczky Ferenc, 1893. Budapest, r. k. 
Meitner Lipót, 1894. Budapest, izr. 
Pomozi Lajos, 1892. Budapest,ref. tm. ö. d. 
Popper Andor, 1893. Budapest, izr. 
Vágfalvi Quittner Lóránd, 1893. Buda
pest, izr.
Vágfalvi Quittner Marcell, 1893. Buda
pest, izr.
Sass Lóránd, 1893. Budapest, ág. h. ev. 
Schwarcz Frigyes, 1893. Bpest, ág. h. ev. 
Schwarz Imre, 1892. Sarkad, izr.
Singer Zsigmond, 1893.Nagytétény,izr.ö.d. 

40. Stern Sándor, 1892. Wien, izr.
Szlabey Ernő, 1893. Bpest, ág. h. ev. ü.d_ 
Turnai László, 1893. Győr, izr. ö. d. 
Ungár György, 1893. Budapest, izr. 
Várady Attila, 1893. Budapest, ref.

45. Vecsei Jenő, 1892. Kassa, izr.

Évközben k im arad t:
Braun Richárd, 1893. Budapest, izr.

M agán tanu ló :
Bárdos Endre, 1887. Nagyiéta, izr. ism. 
Benyovszky Alfonz, 1891. Wien, ref. 
Egyedi György, 1894. Újpest, r. k.

I 50. Elfer Imre, 1893. Budapest, izr. önk. ism. 
Nógrády Imre, 1893. Budapest, r. k. 
Predmerszky Gusztáv, 1890. Lubina, ág. 
b. ev. ism.

53. Strasser Ervin, 1894. Budapest, r. k. 
-------- 7Értesítő  1910— 1911. évről.



XL

ÉRETTTSÉGI VIZSGÁLATOK.

Az érettségi vizsgálatra a főt. püspök úr Kaczián János esperes 
urat, a nm. vallás- és közoktatásügyi mininszter úr Schneller István 
kolozsvári egyetemi tanár urat, az ő akadályoztatása folytán történt 
lemondása után pedig Széprétliy Béla urat, a brassói állami főreál
iskola igazgatóját küldte ki. Az osztályvizsgálaton résztvett 48 tanuló 
közül egyet javítóvizsgálatra utasítottunk, 47-et pedig érettségi vizsgá
latra bocsátottunk. Az írásbeli érettségi vizsgálatokat május hó 22-én, 
23-án és 24-én tartottuk meg. Az írásbeli vizsgálatokra a püspök úr 
a következő tételeket tűzte k i :

1. A magyar nyelv és irodalomból. Eötvös költészete, mint kora 
hangulatának és eszméinek kifejezője.

2. A latin nyelvből. Cicero: in' Verrem IV. caput II. I 2. 
«Antequam de incommodis . . . insula tollendam arbitraretur».

3. A mathematikából. I. Az algebrából. Ábrázoljuk az

y± — x 2 — 5 x  +  4 és y.z =  x  — 4

függvényeket s vizsgáljuk meg e függvények változását, ha x  változik 
— oo-től -f- oo-ig. Döntsük el a rajz alapján, hogy x-nek mely érté
keinél lesz az y± szorzat pozitív, negatív vagy zérus. Ezután vé
gezzük el az (x2 — 5 x  +  4) (x  — 4) szorzást, ábrázoljuk az így 
keletkező harmadfokú függvényt s vizsgáljuk meg ugyancsak a rajz 
alapján ennek változását, ha x  változik — oo-től +  oo-ig.

II. A mértanból. Rajzoljuk meg e köröket:

x 2 — 6 x  +  y l — 18 y  +  65 =  0, x2 +  10 x  +  y2 +  14 y  — 7 =  0.

Mi e körök középpontjait összekötő egyenes egyenlete ? Mekkora szö
get zár be ez az egyenes az abscissa tengely pozitív irányával ?

A szóbeli érettségi vizsgálat eredményét a következő táblázat 
mutatja.
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X II. A  tan u lók  sta tisz tik a i k im utatása.

Osztály
[Beiratkozott

Ö
ss

ze
se

n

K
im

ar
ad

t

te©

A tanulók vallása
j  Tandíj- 

mentes A tanulás eredménye

V
iz

sg
ál

at
ot

te
ttrendes magán- ág

ii. ev. ref. r. k. g. k. unit. izr. fél egész jeles jó
elég
séges

egy
elég
telen

két
elég-
télén

tö b b
elég
telentanuló

I  A. 70 3 73 7 _ 25 6 6 _ _ 36 11 7 15 18 13 7 . 2 61
I B . 69 2 71 2 2 23 10 4 — — 34 11 3 5 18 19 3 9 5 59
I I  A. 54 — 54 1 — 20 4 5 — — 25 1 10 9 16 17 6 4 1 53
I I  B. 53 2 55 3 — 15 7 5 — — 28 — 6 12 11 16 10 1 — 50
I I I  A. 48 i 49 2 1 15 4 6 — — 24 1 5 12 12 7 8 5 — 44
I l l  B. 44 i 45 2 — 12 3 6 — — 24 — 2 4 14 10 8 3 3 42
IY A . 39 — 39 — — 13 2 5 — — 19 3 3 9 12 10 5 1 - 37
IV  B. 4 4 — 44' 1 — 16 3 5 — — 20 — 6 8 15 11 5 4 — 43
V. 61 4 65 3 — 20 6 4 — 35 2 6 15 22 13 6 2 — 58
VI. 51 2 53 2 — 13 7 5 — 28 — 6 8 17 18 2 i 1 47
VII. 52 - 52 3 — 14 5 2 — 31 — 10 13 23 9 4 — — 49
V III. 46 7 53 1 — 12 9 7 1 24 — 5 11 20 17 - i — 49

Összesen 631 22 653 27 3 198 66 60 1 328 29 69 121 198 160 64 37 12 592



X III.

TUDNIVALÓK

I. Beiratások az 19H —19Í2. iskolai évre. Június 28-án 8 órá
tól 10-ig az I. osztályba csak protestáns tanulókat írunk be és vallás- 
különbség nélkül azokat, akik az elemi iskola IV-ik osztályát a 
deáktéri ev. iskolában végezték. A többi napokon ez a korlátozás 
megszűnik.

Június 28-án 10—12-ig a II. és III. osztályba;
« « 12—1-ig a IV. osztályba;

Június 29-án 8—10-ig az I. osztályba ;
« i 10—12-ig az V—VIII. osztályba;

Június 30-án 8—10-ig az I—III. osztályba ;
« « 10—12-ig a IV—VIII. osztályba Írunk be.

Az I. osztályba és más intézetből jövő bármely osztályba ira t
kozó tanulók kötelesek a keresztlevelet, illetőleg a születési bizonyít
ványt, iskolai, oltási és ha 11-dik évüket betöltötték, újraoltási 
bizonyítványt bem utatni;

a többi osztályokba (II—VIII.) iratkozók pedig kötelesek a 
«beiratási törzslapot» pontosan kitölteni s a beiratáskor benyújtani. 
(E törzslapok az osztálytanároknál vehetők át.)

Szeptember 1-én d. e. 8 órakor tartjuk a javító-, 2-án a 
pótló- és magánvizsgálatokat; 2-án és 4-én, amennyiben még hely 
marad, beiratás lesz az I—VIII. osztályokba. Az iskolai évet szeptem
ber 5-én, d. e. 9 órakor nyitjuk meg.

II. Tandíjmentességi szabályzat.
1. Tandíjmentességért oly ág. hitv. ev. és ref. tanulók folyamod

hatnak, akik szegénységüket hiteles hatósági bizonyítvánnyal igazol
ják és kiknek iskolai bizonyítványa jó rendű és magaviseletük is jó.

2. A szegénységi és iskolai bizonyítvánnyal felszerelt és a kép
viselőtestülethez intézett kérvényeket a beiratkozás alkalmával kell 
az igazgatónak vagy helyettesének átadni, s ugyanakkor kell a 20 K 
beiratási díjat megfizetni; a kérvény legkésőbb szeptember 15, illetve 
február 15-ig nyújtandó be.
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3. A tandíj fizetése alól való felmentés évről-évre történik, s 
vagy az egész iskolai esztendó're, vagy csupán a felére terjedhet, ami 
a folyamodók anyagi helyzetének s esetleg más körülményeknek mél
tányos figyelembevételétől függ. A féltandíjmentesek az iskolai esztendő 
mindkét felére járó tandíjnak felét-felét kötelesek megfizetni.

4. Az egész tandíj elengedésében részesült tanuló is elveszít
heti a tandíjmentességet a második félévre, ha: a) az első félévi 
osztályozás alkalmával általános osztályzata nem éri el a jó fokoza
to t; b) ha magaviseletből kevésbbé szabályszerű, vagy épen rossz osz
tályzatot kapott. Az elvesztett tandíjmentességért újabb folyamodásnak 
van helye, ha az illető tanuló az előző félévben az előírt minősítést 
ismét megszerezte.

5. Ha az egész vagy fél tandíjmentes tanuló az év végén javító
vizsgálatra utasíttatik s a javító-vizsgálatot oly eredménnyel teszi 
le, hogy általános osztályzata eléri a jó fokozatot, a következő osz
tályra ismét folyamodhatik tandíjmentességért.

6. Az 1—5. pontban foglalt feltételek és korlátozások a protestáns 
árvaházi növendékekre és az iskolafenntartó egyház alkalmazottainak 
fiaira nem vonatkoznak, osztályismétlés esetében azonban mind az 
árvák, mind az alkalmazottak fiai megfizetik a behatási és tandíjat.

ü l .  A tandíj összege.
1. Tandíj fejében azon ág. h. ev. tanulók, kiknek szülei a buda

pesti deáktéri ág. h. ev. testvér-egyházak cselekvő tagjai, egy iskolai 
esztendőre 70 (hetven) koronát, a többi ág. h. ev. tanuló, akár hely
beli, akár vidéki, 76 (hetvenhat) koronát, az ev. ref. vallásúak szintén 
76 (hetvenhat) koronát fizetnek. A nem protestáns tanulók egy évre 
150 (százötven) koronát fizetnek. A magántanulók ugyanannyit fizet
nek mint a rendes tanulók.

A vegyes házasságból származott, nem protestáns vallású tanuló 
is az evangélikusok részére megszabott összegben fizeti a tandíjat, ha 
apja vagy anyja (az evangélikus házasfél) cselekvő tagja a budapesti 
deáktéri testvér-egyházak valamelyikének.

2. A tandíjat két részletben kell lefizetni. Első felét (35, 38, 
illetve 75 koronát) a beiratkozás alkalmával, vagy legkésőbb szep
tember hó 15-óig, második felét február hó 15-éig.

3. A tandíjon kívül minden tanuló az egyházi alkalmazottak 
fiainak s a prot. árvaház növendékeinek kivételével beiratási díj 
fejében 20 koronát fizet.
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