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A GRIMM-MESÉK.

Az irodalom kutatóinak nem legutolsó feladata az, hogy az iro
dalom termékeinek keletkezését, egyes műveknek avagy elemeiknek 
vándorlását kikutassák és megmagyarázzák.

A Grimm-testvérek mesegyűjteményének rendkívüli elterjedtségét és 
a világ meseirodalmára gyakorolt óriási hatását»külön kiemelnünk feles
leges. hiszen mindnyájunknak örömet és gyönyörűséget szereztek e 
mesék gyermekkorunkban. Mégis csodálattal tapasztalhatjuk, ha végig
tekintünk azokon a műveken, melyek e mesék forrásait kutatják, hogy 
milyen hiányos és kevés az, amit belőlük megtudhatunk. Ennek ma
gyarázatát keresve, igazat kell adnunk azoknak, kik e feladatot nehéz
nek mondják, de ez még nem lenne elég ok arra, hogy kevesen szán
ták rá magukat megoldására. Okát ennek abban találhatjuk, hogy ez 
a feladat nagyjában megoldhatatlan. Ugyanis a Grimm-mesék nagy 
része - -  és pedig a legtöbb kiváló mese forrása kutatásunk körén 
kívül esik. A forráskutató csak mint kész műveket vizsgálhatja őket, 
de eredetük és előállásuk a kutató előtt örökre homályban marad. És 
éppen ezek a Grimm-mesék a legértékesebbek, ezek, melyek a nép 
ajkán éltek és melyeket a nép között jegyeztek fel a gyűjtők. A többieket, 
melyek valamely írott műből, irodalmi termékből származnak, figye
lemmel kisérhetjük első feljegyzésüktől kezdve, de hogy első fel
jegyzőjük honnan vette őket, kikutatni nem tudjuk. Pedig hogy Hans 
Sachs, Kirchhof, Montanus, Musáus stb., kikre nem egy Grimm-mese 
visszavezethető, nem a mese ősalakját jegyezték fel, hanem saját egyé
niségüknek megfelelő módon formálták át a népköltészet eme kincseit, 
mindjárt megállapíthatjuk, ha az ő meséjüket elolvassuk. S a Grimm- 
mesék, melyek ez írók művei alapján készültek, bizonnyal sokkal köze
lebb állanak az ősforráshoz, a népköltészethez, mint forrásaik, ezen 
írók feljegyzései.

Az a feladat tehát, hogy a Grimm-mesék forrásait kikutassuk, 
megoldhatatlan, ugyanis a meséknek ama nagy többsége, mely a nép 
száján élt, a forrástanulmány keretén kivűl esik. Meg kell elégednünk
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így azzal, amit a szerzők művük, a «Kinder- und Hausmärehen» 1 
különböző kiadásaihoz írt előszavaikban elárúlnak. A mesék első köte
téhez írt előszóból (1812) tudjuk meg, hogy e meséket kevés kivétellel 
Hessenben és Hanau grófságban gyűjtötték szájhagyomány után. 
A második kötet előszavában (1815) azt is megmondják, hogy a 
Kassel közelében levő Zwehrn faluban ismerkedtek meg egy öreg 
asszonnyal, ki nekik a legszebb meséket mondta el; kitűnő emlékező
tehetséget mutat elbeszélése, megfontoltan, de amellett elevenen és 
nagy kedvteléssel mesél s kívánatra ugyanazt a mesét kétszer is el
mondja csaknem szóról-szóra egyformán. Tehát a Grimm-testvérek 
mesegyűjteményében hesseni népmesékkel van dolgunk, ez az előszók
ból levonható tanulság. Sokkal becsesebbek és a forráskutatóra nézve 
rendkívül tanulságosak azok a tudományos jegyzetek és megjegyzések, 
melyekkel a gyűjtők a mesék Hl. kötetében minden darabot kisérnek. 
Megjelölik mindegyiknek a forrását, vagyis azt, hogy hol jegyezték 
fel, megvilágítják keletkezésüket és végül rámutatnak a világ minden
féle népének mesekincsében hasonló elemekre, megegyező vonásokra.

A Grimm testvérek mesegyűjteményük egyes darabjait s a német 
meséket általában is ősrégi német költészet megnyilatkozásának, tehát 
eredeti műveknek tartották, melyek az ősi mondákból fakadtak. Azóta 
az újabb kutatás bebizonyította, hogy az európai népeknél élő mese
elemek nem Európa szülöttei, hanem sokkal messzibb vidékről, a 
távol keletről: különösen Indiából kerültek ide. De már annyira bele
olvadtak a különböző népek hagyományába, hogy csak a kutató fedez
hette fel idegen voltukat. Benfey Tivadar — ki az indek mesekincsét 
egy igen nevezetes művében: a Pancatantrában tárta fel a nyugati 
népek előtt — azt hangoztatta, hogy az elbeszélések («Erzählungen») 
és különösen a mesék («insbesondere die Märchen») közös ind forrásra 
vezethetők vissza.1 2 Scherer Vilmosnak is az a véleménye, hogy ez ele
mek Indiából valók s a X. század óta vannak Németországban elter
jedve.3 Franke szerint kétségkívül vannak idegen elemek a német 
népmesékben s így a Grimm-mesékben is, de ez idegen alkatrészek 
olyan sokáig éltek az ősgermán és német elemekkel együtt, hogy tel
jesen összevegyültek az eredetileg különböző részek. így nem véletlen

1 A jegyzetekben használt rövidítésünk : K. u. H. Idézeteink a Hesse- 
éle L eipzigban (1907). H . W ohlgast bevezetésével m egjelent kiadásból valók..

2 Pan tschatan tra . (Leipzig, 1859.) I. rész. X X II. lap.
«Meine U ntersuchungen haben m ir die Ü berzeugung verschafft, dass 

wenige Fabeln, aber eine grosse A nzahl von M ärchen rmd E rzählungen 
von In d ien  aus sich fast über die ganze W elt verbreitet haben.»

3 Jacob Grimm. II . Auflage, B erlin , 1885. 110—112. 1.



az, ha nagy a hasonlóság köztük s ha Grimmék eredetieknek tartot
ták meséik nagy részét.1

B talán nem lesz érdektelen, ha — mielőtt tulajdonképpeni tár
gyunkra térnénk — néhány példán igyekszünk megvilágítani a me
sék e hatalmas vándorlását.

Az indek ismerik a következő elbeszélést: Soodam brahman és 
felesége nagy nyomorban élnek, de istenbe vetett hitüket nem vesztik 
el. Hogy nyomorán enyhítsen, felkeresi a brahman felesége rábeszé
lésére barátját és volt iskolatársát, az emberi alakban élő Chrisnen 
istent s bizton reméli, hogy az segít rajta. Hogy jóindulatát annál 
inkább megnyerje, visz neki ajándékul egy kis rizst. Chrisnen szíve
sen fogadja e kis ajándékot, mely becses azonban előtte, mert szegény 
ember hozta. Három nap múlva elbúcsúzik Soodam s haza indul, 
nagyon csodálkozik magában, hogy az isten semmivel sem viszonozta 
szerény ajándékát. Mindazonáltal nem zúgolódik, hanem megnyugszik 
az isten akaratában, mely szerint — úgy látszik szegénységben kell 
élnie. Nagy meglepetésére azonban otthon kunyhója helyén gyönyörű 
palotát talál. Először azt hiszi, hogy álmodik s csak akkor mer hinni 
szemeinek, mikor felesége elébe jön s magasztalja Chrisnen bőkezű
ségét.1 2 Ez az ind elbeszélés sok hasonlóságot mutat Philemon és 
Baucis történetével, mely Ovidius Metamorphoseseinek egyik legköltőibb 
darabja.3 Philemon és Baucis is szegénységben élnek bár, de az iste
neket megvendégelik s ezért elnyerik jutalmukat. Ugyanezeket az ele
meket találjuk Grimm : «Der Arme und der Reiche» (87) című mesé
jében. Chrisnen megjutalmazza a szegény brahmannt, palotát ad neki 
ju talm ul; e jutalmazás Ovidiusnál abban merül ki, hogy kívánságaikat 
teljesítik az istenek ; Grimméknél ugyanez a jutalma a szegénynek, kinek 
harmadik kívánsága egy szép ház, ami az ind elbeszélésre emlékeztet. 
Hasonló részei vannak Grimm «Von dem Fischer un syner Fru» (19) 
című meséjének, melyben szintén az asszony buzdítja, tüzeli férjét 
arra, hogy sorsán javítson (régi motívum, mely Évától kezdve a Livius 
említette Tanaquilon át Lady Macbethig sokszor előfordul.)4 E mesé-

1 Die B rúder Grim m . D resden u. Leipzig, 1899. 52. 1.
K itterhaus A deline (Die neuisländ ischen  Volksm ärchen. H alle, 1903.) 

az t bizonyítja, hogy a m esék nagy része ősi izlandi, illetve germ án ku ltú r - 
állapotokat örökít m eg s tá r  elénk.

-  V. ö. K ürschner: D. Nat. L it. 50. 1., 5. 1., G rim m : K inder- u. 
H ausm ärchen, I I I .  161. 1.; Polier: M ythologie des Indous 2, 66 - 70. közli 
e mesét.

3 V III. 617—724. Foss: X V III. idyllje, Hölty rom ánca: «Toffel u. 
Käthe» ugyanezt dolgozzák fel.

4 V. ö. G rim m  : K. u. H. I I I .  34. 1.



ben szintén palotát kap a szegény halász egy haltól, melyben azonban 
emberfölötti lényt, valami istenséget láthatunk.1 Mindezek az elbeszé
lések a mesék ama csoportjába tartoznak, melyek az isteneknek földi 
vándorlásáról szólanak.1 2

Sok meseelemnek elterjedtségét csak akkor fedezték fel, mikor 
Benfey «Pancatantra»-fordítása a keleti mesekincs eme klasszikus 
művét tette hozzáférhetővé. Ez a fordítás kinyitotta a kutatás szemét 
s ekkor már a tudós fordító részletes ismertetése nélkül és észrevette 
volna minden figyelmes olvasó, hogy mennyi mese köszöni eredetét 
ennek az ind gyűjteménynek. Kisérjünk a sok közül csak egyet figye
lemmel. A Pancatantra Y. könyvében olvashatjuk a következő m esét: 
Egy brahmannak hiszen Indiában más alig lehet költői mű hőse - 
volt egy fazék kásája. Fazeka a falon függött, ő maga pedig alatta 
feküdt s a következő terveket kovácsolta: «Ha éhínség üt ki, eladom 
a kását jó pénzen, a nyereségen veszek egy kecskét: ha majd ennek 
kis gödölyéi születnek, eladom mind s az árukból lovat veszek, ennek 
a csikait újra eladom. A kapott sok pénzből házat veszek. Azután 
megnősülök, elveszem egy gazdag brahman lányát. Ettől fiam születik, 
kit szívesen ringatok térdemen. Egyszer félreülök kéziratokat tanul
mányozni, a fiú azonban megzavar, mert térdemre akar ü ln i; én 
haragosan kiáltom az asszonynak: «Vidd el ezt a gyereket!» 0  nem 
hallja szavamat, mire én dühömben a fiú felé rúgo k ...»  Mikor így 
elmélkedett, olyat rúgott a lábával, hogy a fazék eltörött, s a belőle 
kiömlő kásától egészen fehér lett. A fazék eltörött, tervei meghiusúl- 
nak.3 Ki ne ismerné fel ebben Lafontaine meséjének ősét, melyben 
egy tejesasszony jár hasonlóan? Fején viszi a városba a tejesfazekat, 
útközben tervezget, hogy mire használja majd fel a nyereséget - 
nem ügyel, megbotlik s a fazék leesik, a tej kifolyik s füstbe ment a. 
terve.4 De még hasonlóbb az ind meséhez a Grimm-féle változat: 
«Der faule Heinz» (164.). A lusta Heinznek (Henrik) s hitvesének 
egy fazék méze van. Elkezdenek ők is elmélkedni: Eladják jó  pénzen 
a mézet s a kapott pénzen vesznek egy libát s majd leendő fiuk 
fogja a libát a mezőn őrizni. Ez Trine (Katalin) véleménye. Erre

1 Az Edda  ban (Kígsmál) R igr néven H eim dall isten  já r  így a földön 
s egy alkalom m al szegény embereknél száll meg, kik Philem on és Baueis- 
hoz hasonlóan m egvendégelik.

-  Odysseia, X V II. 485. «xaí te  fko t gfivoiotv éoixóxtq ui.koóanotaiv.»
The P ancha tan tra  of V ishnusarm an. Bombay, 1906. (V. könyv, 8. el

beszélés 227—8. lap). Benfey : II . könyv. 345—6. lapon.
4 Péczeli József egy meséje s Petőfi «Füstbe m en t terve» em lékeztet

nek m ég erre.
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Heinz így felel: «Azt hiszed, hogy lesz a fiúnak kedve libákat őrizni. 
Manapság nem olyan engedelmesek a gyermekek, saját fejük szerint 
cselekszenek, mivel okosabbaknak vélik magukat saját szüleiknél.» 
«Mit, nem engedelmeskedik? majd botot veszek s megpuhítom a 
bőrét!» — mondja a harcias menyecske, s mialatt így beszél, meg
suhogtatja botját s összetöri a mézes fazekat. A méz kifolyik, terveik 
meghiúsulnak. Egy másik Grimm-mesében meg a sovány Liza ve
szekszik férjével egy tehén miatt, amelyet még csak meg sem vettek 
ez is az említett mesetípushoz tartozik.1

Még sok példát hozhatnánk fel annak igazolására, hogy milyen 
hatalmas a mesék vándorlása, azonban ez kitűzött célunktól messze 
vezetne. El kell ismernünk, hogy a Grimm-mesókben igen sok elemet 
találhatunk, amely közös kincse a világ meseköltészetének. Olyan 
elemek ezek, melyeket minden nép meséjében megtalálhatunk s sok
szor nem tudhatjuk, hol eredetük és hogyan vándoroltak egyik néptől 
a másikhoz. Vannak azonban ez általános mesekincs mellett minden 
nép költészetének sajátos kincsei is, sajátos elemei, amelyek nemzeti 
vonásaikat megtartják. Ezek az elemek a legtöbbször teljesen össze
fonódtak az idegenekkel, úgy hogy nem mindig lehetséges az eredetinek 
felismerése. így van ez a Grimm-meséknél is. Itt azonban találunk 
olyan elemeket, melyekről első pillantásra, megállapíthatjuk, hogy 
nem idegen népektől, kölcsönözte a nép költészete őket, hanoii a régi 
német mythológiából és hősmondából fakadtak e hajtások. Ezek a 
részei a Grimm-féle meséknek igazolják a gyűjtők «tévedését», hogy 
ősi germán költészetet láttak meséikben.

A következőkben összeállítjuk azokat az elemeket, melyek
1. a germán mythologiára,
2. a régi hősmondára emlékeztetnek.

1. A Grimm-mesék és a germán m ythologia.

Az ősgermán sokistenimádást s a germánok pogány költészetét 
a keresztyénség elterjedésével a megsemmisülés veszélye fenyegette, 
mint az a magyaroknál meg is történt. Megóvta azonban a pogány 
istenek emlékét az Edda ; a régi Edda verseiből ismerhetjük meg a 
régi germán mythologiát. S ha nem is létezett olyan Olympos és ha 
nem is volt olyan fejlett a germánok ősi hite, mint görög rokonaiké : 
az Eddában elénk táruló mythológiát nem lehet csak szobatudósok 
fantáziájának tekinteni.1 2 Vannak ugyanis kétségtelenül ős indogermán

1 G rim m  : «Die hagere Liese» (168.).
2 Eugen Mogk : Germ. Mythologie. Leipzig (Göschen) 1900. 8. lap.
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elemek, melyek a germán nép hitében, s ennek könyvében, az 
Eddában is megnyilvánulnak.

A Grimm-mesék a mai német nép, a keresztyén német költé
szet termékei, vannak azonban bennük olyan fordulatok, olyan részek- 
amelyekhez igen hasonlóakat találunk az ősgermán mythológiában, 
Talán nem járunk teljesen helytelen úton, ha bennük ősi elemeket, 
ősi pogánykori darabokat sejtünk. A nép költészetében maradnak 
meg ugyanis az ilyen ősi vonások a legbiztosabban. Hiszen a nép- 
költészet végtelen folyamata, végtelen története egy népnek, melyben 
minden korszak, minden szellemi áramlat nyomot hagy.

Tudjuk, hogy az ősgermánok hite szerint az istenek asgardban 
laktak, s nekik is volt olyan királyuk és atyjuk, mint a görögök 
Zeusza, Odhin (Wotan) személyében. Az istenek várában van az Edda 
szerint egy hely, Hlidskial/-nak nevezik, hol az istenek királyának 
trónja áll. Ha Odhin felül trónjára, belátja az egész világot, látja, 
hogy mi történik, a földön s mit tesznek az emberek.1 .Egy napon 
Freyr, a napfény és eső istene ül fel erre a trónusra s íme, ő is látja 
azt, amit Odhin : látja az egész világot.1 2 Grimm «Der Schneider im 
Himmel» (35.) című meséjében feljut a szabócska az égbe. Ennek az 
égnek a berendezése emlékeztet az Edda leírására, a szabócska is lát 
az egek kellő közepén egy aranyos széket. Ezen a széken szokott a 
jó Isten ülni s innen szokta a világot szemlélni. Most azonban nem 
ül rajta, így a bátor szabó felül egy őrizetlen pillanatban az Isten 
trónjára. 0  is lát minden földi dolgot (éppen mint Freyr), többek 
között lát egy mosónőt, ki ruhadarabokat lop el. Erre ő, ki minden 
ruha szövetjéből ellopta a magáét, olyan dühbe jön, hogy felháboro
dásában reádobja a trónus mellett álló arany zsámolyt,

Thor (Donar)-ról, a mennydörgés hatalmas istenéről tud az 
Edda egy elbeszélést. Egy óriás elragadta mennydörgő kalapácsát s 
csak azzal a feltétellel hajlandó azt visszaadni, ha a bájos Freya 
istennő övé lesz. Ekkor Thor megy el az óriáshoz Freya képében, 
jól is játssza szerepét, csak az kelt feltűnést, hogy milyen pompás 
étvágynak örvend a bájos menyasszony : ökröket eszik meg egymaga 
s hordókkal issza a méhsört. így lakmározik a Grimm-mese fiatal 
óriása is («Der junge Kiese» [90]): anyja két nagy tál ételt tesz elébe, 
egymaga megeszi, de biz’ meg se kottyan ! A szegény asszony újra

1 Jüngere Edda I. G ylfaginning, 9. «In der Burg is t ein Ort, der 
H lidskialf heisst und wenn Odin sich da auf den H ochsitz setzt, weiss 
alle Dinge, die da geschehen». (Simrock ford.)

2 U. a. 37. «Eines Tages w ar F rey r auf H. gegangen und sah  über 
alle W elten». (Simrock ford.)
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egy nagy fazékra valót készít, ezt meg «kleiner Brocken »-nek, kis 
morzsának nevezi az óriás s még ezzel sem lakván jól, látja, hogy 
szüleinél nincs mit keresnie, tehát világgá megy.

Baldart, az istenek kedvencét, Löki gonoszsága elpusztítja; isten
társai hosszút fogadnak s a bosszúálló mindaddig nem mos kezet, 
nem fésüli haját addig, míg a gonosz, ármánykodó Lokit meg nem 
bünteti.1 Grimmnél egy kiszolgált katona az ördög szolgálatába áll, 
mivel nincs semmije. Az ördög csak azt a feltételt szabja, hogy két 
álló esztendeig nem szabad sem mosdania, sem fésülködnie, haját és 
körmét levágnia nem szabad, sőt még szemét sem szabad kitörölnie.1 2

Mikor eljön az istenek alkonya, Thor megküzd azzal a hatalmas 
sárkánykígyóval, a midgardschlangeval, mely a tengerből jön a földre 
pusztítani, azonban annak mérges lehellete a győztes istent is elpusz
títja.3 Hasonló a «Zwei Brüder» (60.) című mesében az egyik testvér 
küzdelme a sárkánnyal. 0  is leteríti a szörnyeteget, de az óriási 
fáradtságtól kimerültén rogy össze s mély álomba merül. Ezt hasz
nálja fel a gonosz marsall arra, hogy megölje, minek következtében 
elhitetheti, hogy ő a sárkány elpusztítója s hogy méltó a szép király
lány kezére.

A mytliológiában nagy szerepet játszanak az óriások, kik az 
isteneknek legádázabb ellenségei. Bóluk mondja az Edda, hogy tekin
tetüktől szétrepedtek az oszlopok és kettétörtek a gerendák.4 Hyen 
erős tekintetű embert fogad szolgálatába egy Grimm-mese királyfia: 
a szeme bekötve, mert ha leveszi a kötést, darabokra törik, amire 
ránéz, olyan éles a pillantása,5 * hasonlít hozzá még az a távlövő, kinek 
olyan éles a látása, hogy két mérföldnyi távolságból kilövi egy légy
nek egy szemét.0

Végül a három fonó asszonyról szóló mesében a német mytho- 
logia Nornái (görög párkák) juthatnak eszünkbe teljes joggal. Egyik 
nő húzza a fonalat s hajtja a rokkát; a másik nedvesíti a fonalat, a 
harmadik végül fonja s valahányszor újjával az asztalra üt, lehull 
egy csomó megfont fonál a földre. így képzeli az ősi mythologia a 
sorsot intéző istennőket: egyik adja a fonalat, másik húzza, a har
madik pedig elvágja életünk fonalát a megadott időben.7

1 Vőluspá, 37. szakasz.
2 «Des Teufels ra ssig e r Bruder» (100.).
3 Vőluspá, 55.
4 H ym iskvidha, 12. vers.
3 «Die sechs D iener» (134.).
0 «Seehse kom m en durch die ganze Welt» (71.).
7 «Die drei Spinnerinnen» (14.)
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Nem sok példánk van, amelyre hivatkozhatunk s a legjellemzőb
bekre már maguk a gyűjtők is rámutattak említett III. kötetükben; 
néhányat, talán kevésbé feltűnőt, magunk vettünk észre. Lehet néme
lyik hasonlóság nem meggyőző, nem okvetlenül kell, hogy mindenkit 
az Edda eme részeire emlékeztessen. Azonban arra példát nyújthat, 
hogy mennyi maradványa lehet a régi pogány hitnek minden nép 
költészetében. Nemcsak a költészet, hanem a mindennapi élet nyelve, 
a társalgás is sok kifejezésben őriz meg ilyen ősi elemeket s aki az 
ilyen kifejezést használja is, a legritkább esetben tudja, mit mond. 
Hogy csak egy igen ismert példára hivatkozzunk: a magyar «isten
nyila» szóban sokan nem ismerik fel ősi pogány hitünk késő marad
ványát. Mindenki a villámra, mennykőre gondol, pedig ez a mi 
hadakozó, harcias istenünkre, a magyarok istenére mutat, ki nyilával 
lelőtt a földre és ősi hitünk szerint ezzel büntetett hibáinkért.

2. A Grimm-mesék és a német hö'smonda.

Az Edda az ősgermán mythologia legrégibb fenntartója, emellett 
azonban a hősmonda legősibb vonásait, legeredetibb formáját is az 
Edda-dalok őrizték meg. Ezen mondák közűi is nem egynek a hatá
sát tapasztalhatjuk a Grimm-mesékben, vagy ha némelyiknél nem is 
lehet hatásról szó, annyi bizonyos, hogy e mesékben sok vonás em
lékeztet a hősmondára.

1. Vó'lundr. Az Edda egyik legérdekesebb mondája a Völundr xól 
(Wieland) szóló monda.1 Ha benne Hephaistos germán megszemé
lyesítését nem is láthatjuk, annyi bizonyos, hogy alakjában a tűz 
istenének, ki a kovácsmesterségben kiváló, s az ötvösművész törpéknek 
az ügyességei egyesülnek. Vó'lundr, der Schmied, kiváló ötvös volt, 
híre messze földre eljutott. Gyönyörű gyűrűket tudott készíteni s ez 
ügyessége okozta nagy szerencsétlenségét. Ugyanis Nidudr király ma
gának akarta megszerezni az[ ő művészetét; kapzsiságtól hajtatva el
fogatta s az ő udvarában kellett Vőlundrnak dolgoznia a király szá
mára. Elfogatása után kegyetlenül megcsonkították szegény Vőlundrt: 
térdidegeit elvágták, hogy meg ne szökhessen. Ezért ő állandóan 
bosszúra gondolt s csak a kedvező alkalmat várta tervének végrehaj
tására. Egyszer a király fiai jöttek hozzá s ő barátságot színlelve nyitotta 
fel kincses ládáját és mutogatta nekik kincseit. A kis fiúk belenéztek 
a ládába s mikor fejüket a fedél alá hajtották, Vőlundr a gyanútlan 
gyermekek fejére csapta a láda súlyos fedelét: így állott bosszút gyer
mekeiben a gonosz királyon. Ezután ezüstbe foglalta a fiúk fejeit s

1 V őlundrkvidha 22.
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szemeikből ékköveket s fogaikból melldíszt készített, ezeket pedig 
ajándékul küldte a királynak és királynénak. Eltekintve a longobard 
Alboin király kelyhétől s az Edda Gudrunjától, ki gyermekei kopo
nyájából nyújt italt Atlinak,1 egy Grimin-mesében is találunk e 
mondával egyező vonásokat. A a Von dem Machandelboom» (47.) 2 
című mesében hasonlóképpen öli meg a gonosz mostoha kis fiát. 
Barátságosan hívja magához a kis fiút s felnyit egy nagy lád á t; és 
ahogyan Vőlundr a kincset mutatja, úgy mutatja ebben a mesében a 
gonosz mostoha a szép almákat a kis fiúnak, mikor pedig az belenéz 
a ládába, levágja a ládafedéllel fejét. Vőlundr további kegyetlenségé
nek megfelelő az, hogy a gyermek húsából atyjának vacsorát készít. 
Ez a brutális bánásmód a Grimm-féle mesében nem indokolt, hiszen 
akármilyen gonosz is az a mostoha, az ár tálán gyermekkel szemben 
való kegyetlensége mégis magyarázatra szorúlna, amelyet azonban 
mesénk maga meg nem ad. Vőlundr a rajta elkövetett szörnyű tet
tért és jogtalanságért áll bosszút hasonlóan borzalmas módon ; a mese 
ezt a rémítő tettet átveszi, de az indító okot, mely a tettet magya
rázná, nem találhatjuk meg benne: itt nincs bosszúról szó. Pedig a 
bosszú motívuma nélkül ez az amúgy is vérfagyasztó tett még rette
netesebbé lesz. S ezért méltán mondták a «Machandelboom »-ról szóló 
mesét némely ismertetők brutálisnak 3 és ezért érthető az, hogy volt 
idő, mikor arról is elmélkedtek, vájjon a meséket helyes dolog-e 
gyermekekkel olvastatni. Akadtak, kik ilyen egyes szórványosan elő
forduló példákat állítottak össze és a mese ellen foglaltak állást. 
Azóta persze változott a helyzet s ma már nincs az a pedagógus, ki 
a mese jótékonyan tanító hatását el ne ismerné és ne helyeselné azt, 
ha a gyermekek meséket olvasnak.

*

2. Siegfried. S ha az eddig tárgyalt részekben egyes elszórt 
vonásokban merült ki minden egyezés, a leghatalmasabb és legismer
tebb Siegfried-mondának úgyszólván minden nevezetesebb és jellem
zőbb mozzanatára figyelmeztet bennünket egy-egy vonás Grimmék

1 V. ö. Jiriczek : Die deutsche H eldensage. Leipzig (Göschen) 1906. 
21. lap.

-  M achandelboom—W achholderbaiim  (borókafenyő).
;! Mellékesen m eg kell em lítenünk azt, am ire  G rim m ék (III. 84. 1.) is 

rám uta ttak , hogy Goethe «Faust»-ja I. részének V. felvonásában G retchen 
dalát a «Machandelboom»-ról szóló m esének egyik verse m agyarázza meg, 
m elyet csaknem  szóról-szóra m egtalálunk a Faust-ban. V. ö. G rim m  : K inder- 
u. H ausm ärchen (Leipzig, Hesse) 234. 1.
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meséiben. A Siegfried-mondára nézve megállapította a kutatás, hogy 
legősibb részei, az egész monda magja, mesemotivumok. Ezek köré 
csoportosultak mondái és történelmi elemek s ilyen részekből alakúit 
ki a monda. Ha őselemei tényleg mesemotivumok, önként felvetődik 
az a gondolat, hogy vájjon nem találunk- e a német népmesekincsében 
olyan elemeket, melyek a Siegfried-monda alaprészeivel megegyeznek. 
A Grimm-féle mesék valódi népmesék, bennük tehát ezen ősi elemek
nek nyoma feltételezhető. Félj egyeztetésük Paderbornban történt, 
valószínű, hogy keletkezésük helye is ez, annyi kétségtelen, hogy 
Hessen tariomány, mely a Siegfried-monda fészkétől nem esik igen 
messze. Azt vélem, kétségtelenül feltehető s megállapítható az a hipo
tézis, hogy az ősi meseelemeket láthatjuk egyrészt a Siegfried-mon- 
dában helyhez kötve, lokalizálva, másrészt pedig a Grimm-gyújte- 
ményben feljegyzett hesseni népmesékben tértől és időtől függetlenül, 
m int valódi meseelemeket. Hatást, egyik vagy másik megnyilatkozás 
elsőségét vitatni nem igen lehet, hiszen pozitiv adatok erre nézve 
rendelkezésünkre nem állanak, minket csak az vezérel, hogy az egyező 
vonásokat egymás mellé állítva megvilágítsuk, mennyi hasonlóságot 
találhatunk a Siegfried-monda s meséink között.

Vezérfonalunk legyen a továbbiakban Siegfried élete, melyet az 
Edda-dalai és a Wőlsungasaga, no meg részben a Seyfriedslied ver
seiből követhetünk nyomon.

Siegfriedet (az északi monda Sigurd-ját) megszületése után anyja 
egy üvegszekrény kébe teszi, majd pedig a szekrénykét a folyó vizére 
helyezi s a víz árja tovaragadja a csecsemőt.'1 Kétségtelenül emlé
keztet ez bennünket — ha csak a fővonást, a kitevést, ragadjuk ki — 
Mózes, Eomulus és Remus sorsára, de a ki tevés módjára nézve leg
hasonlóbb ehhez Grimm «Der König vom goldenen Berg# (92.) című 
meséje. Ebben egy tönkrement kereskedő egy fekete emberkével 
(maga az ördög!) lép egyezségre s kívánságára egy haj ócskába ülteti 
fiát, majd lábával belöki a hajót a vízbe és így sorsának engedi át 
gyermekét.1 2

Ezután hosszabb időre elvész szemünk elől a fiatal hős, már csak

1 V ilkinasaga szerint (V. ö. Grim m III . 114. 1.) ; Tliidreksaga Kap 
152— 168. : «Unterdessen gebiert Sisibe einen schönen Sohn, den sie in  
ein M ethglas thu t. . . . Das Glasgefäss trieb  der S trom  herab, wurde zur 
Zeit der Ebbe gegen eine K lippe getrieben und zerbrach.» (K ürschners 
D. N. L. (6. II.) Die N ibelungen I. 118. 1.).

2 «Der Sohn sollte sich in  ein Schiffchen setzen, und der V ater sollte 
es m it seinem  eigenen F uss fortstossen und dann sollte der Sohn dem 
W asser überlassen werden.» K. u. H. 460. 1.
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mint felserdült ifjút látjuk viszont. Óriás erejű, féktelen kedvében 
oroszlánokat fogdos össze, farkukat összeköti s ezeknél fogva fel
akasztja őket a falra.1 Ilyen a Grimm-féle fiatal óriás is.1 2 3 Siegfried- 
hez hasonló még az a legény is. aki nem tud félni.2 Ez egy elátko
zott malomban mutatja meg bátorságát, Siegfried sárkányfészekbe 
hatol be merészen s ezzel is méltó Brynhild kezére, aki megfogadta, 
hogy csakis azt fogadja el férjül, ki a félelmet nem ismeri.4 íme, ő 
neki is tanulnia kell a félést, mint a mesebeli fiúnak.

Neveléséről egy gonosz aranymives gondoskodik. Régin, a törpe, 
ez, kinek barlangjában él Siegfried s tanulja a kovácsmesterséget, vagy 
talán helyesebben művészetet, melyhez a mesebeli törpék oly kiválóan 
értenek. A mesék hőseit gyakran látjuk hasonló iskolában s Sigfried 
is, mint annyi más tanítvány, felülmúlja mesterét s munka közben 
olyat vág kardjával az üllőre, hogy az menten kettéhasad.5 A Grimm- 
féle ifjú óriás is ilyen mesternél tanúi s ő olyat üt az üllőre, hogy 
az úgy belesülyed a földbe, hogy többé ki sem lehet húzni. Regin 
azonban a kovács-, ötvösművészet mellett vadászügyességre is ok
tatja tanítványát, hozzá hasonlóan tanúinak az ikrek («Die zwei 
Brüder» (60.) is egy vadász embernél, ki hasonlóképpen nevelő apjuk, 
mint ahogy Siegfriednek is nevelőapja Regin.

Azonban a ravasz törpe minden jó tettének csak egy a rúgója: 
vágyik a Nibelungok megmérhetetlen kincsére, melyet Fafnir óriás 
bír és őriz óriás sárkányalakban. Ezt a sárkányt akarja Siegfrieddel 
elpusztíttatni, mert maga gyenge ilyen tettre s így akar minden 
megerőltetés nélkül, ravaszsága segélyével a kincs birtokosává lenni. 
Elvezeti Siegfriedet a sárkány barlangjához, sikerűi is neki a fene
vadat megölni. Siegfried kiveszi a megölt állat szívét, tűzön meg
süti. Közben hozzáér újjá a tüzes szívhez s megégeti magát, szájába 
veszi ujját. Mihelyt azonban Fafnir vére nyelvét érintette, megérti

1 Rosengarten, I. 5. S. w ar «So s ta rk , dass er die Löwen in  vollem  
Laufe fing, U nd sie dann m it den Schw änzen über die M auern hing», 
hasonló a «Hürnen Seyfried» 57—8. verse, ho l a törpét hajánál kap ja  
m eg s úgy  vágja egy sziklához, hogy a ran y  koronája darabokra tö 
rik . V agy gondoljunk W agner R ichard Jung-Siegfriedjére, hogy bánik 
Mimével.

2 «Der junge Riese». (90.)
3 «Märchen von einem , der auszog, das F ü rch ten  zu lernen«. (4.)
4 Sigurdrifas L ie d : «Aber ich sagte ih m  (Odhin), dass ich das Ge

lübde thä te , m ich keinem  M anne zu verm ählen, der sich fürchten könne.»
5 Jüngere  Edda, Skalda (Simrock : 309. L), de a «Hürnen Seyfried» 

5. versében a földbe ü ti az üllővasat.
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a madarai; nyelvéi.1 Siegfried az állati szivet megeszi s ettől érti 
meg a madarak szavát. Egy Grimm-mesében arany madár szívét eszik 
meg a gyermekek, mire minden reggel két aranyat találnak ágyuk
ban a párnák alatt. Erre az aranyra vágyik a gonosz kovács s rábírja 
atyjukat, hogy űzze el őket, mert az ördöggel cimboráinak.1 2 Siegfried 
sárkányszívet eszik s ezáltal jut ilyen csodás tulajdonság birtokába, 
a mesebeli király egy fehér kígyóból eszik egy darabot, ennek csoda
hatása az, hogy az állatok beszédét megérti. Sőt nemcsak ő érti meg, 
hanem szolgája is. ki urát megleste és hasonlóképpen tesz.3 A madarak 
csicsergését megérti Johannes is, a hű szolga, ki ebből megtudja az 
urát fenyegető veszedelmeket (mérges ing, szilaj paripa, feleségének 
halála) és saját életét kockáztatja, de megmenti a k irály t: maga kővé 
mered.4 5 Siegfried is a madarak utasítására cselekszik s megy újabb 
kalandokra.

Kalandjaiban hű segítőtársa csodálova, (iráni. Ugyan a monda 
ránk maradt részeiben nem nagy szerep jut nek i; Granival vitte el 
a Gnitaheideről a Nibelungok kincsét, egyébként azonban csak az a 
szerepe, ami minden mesebeli hős csodalovának, táltoslovának: hű, 
nélkülözhetetlen osztályosa dicsőségének és szenvedéseinek. Grimmék 
libapásztorleányának van egy ilyen csodalova, a Fallada, mely min
den veszélytől óvja kis iirnőjót, sőt még akkor is buzdítja az elcsüg
gedt lányt, mikor levágták fejét s a város kapujában kiszegezték: 
hangját el nem vehették." Ugyanúgy hű csodalova van a jó Fere- 
nandnak, ki keresztapjától egy kulcsot kapott azzal az utasítással, 
hogy 14 éves korában nyissa ki vele a pusztai várat. 0  így cselek
szik s a várban találja a táltost, mely jó tanáccsal mindig megsegíti. 
Az ő tanácsait követve sikerűi sok nehéz feladatot megoldania s még 
urának, a királynak, menyasszonyát is elhoznia.0

Útjában találkozik Siegfried a Nibelungkirályokkal, Schilbunggal 
és Nibelunggal. Éppen nagyban civódnak, mert nem tudnak öröksé
gükön megosztozni. Örököltek atyjuktól egy köpenyt, mely láthatat
lanná tesz, egy csodakardot s azonkívül mérhetetlen kincset. Hősünk 
vállalkozik a kincs szétosztására, de előre követeli díjúi a Nibelungok 
kardját, Balmungot. Mikor ez kezében van, nem gondol a kincs-

1 F afn ism al (S iinrock: 180. 1.) prosa 5. (32—9. vers) Gudrun is é rti 
a m adarak  nyelvét, m ikor F afn ir szívéből eszik. (G udrunarkvida, I. 1— 11.)

2 «Die zwei Brüder» (60.) 309— 10. 1.
;i «Die weisse Schlange» (17.) 95, 1.
4 «Der treue Johannes» (6.) 38—9. 1.
5 «Die Gänsemagd» (89.) 439 42. 1.
0 «Ferenand getrű  un Ferenand  ungetrü» (126.) 613., 615—6. 1.



osztásra, hanem lenyakazza a királyokat, a varázsköpenyt, kardot és 
kincseket hatalmába keríti.1 A mesebeli hős hasonló csellel veszi el 
három óriástól a varázsköpenyt, mely láthatatlanná teszi s alakját 
tetszés szerint elváltoztatja, a «Kopf alle herunter, nur meiner 
nicht!» nevű kardot és a varázscsizmákat (Siebenmeilenstiefel), me
lyekkel mérföldeket lép.1 2

Ilyen események között folyik Siegfried élete, míg végre a sors 
ahhoz a helyhez nem sodorja, mely életének legfontosabb eseményé
nek színtere lesz. Eljut egy lángteng evvel körülvett sziklához, vagy 
sziklás hegyhez. Ez a Siegfried-mondának sok tudós véleménye sze
rint a magva, melyhez a többi részek később fűződtek hozzá s éppen 
ez a rész hordja a mese leghatározottabb vonásait magán; ehhez 
járúlt idővel a sárkányölő mondája, meg a kincs- és varázstárgyak 
elnyeréséről szóló elem.3

Siegfried tehát eljut egy sziklához, melyet hatalmas lángtenger 
vesz körül.4 5 Ezen eddig senki sem tudott keresztülhatolni, Siegfried, 
illetve az északi mondában Sigurd azonban nekimegy a lángtömeg
nek, hiszen a félelmet nem ismeri és ime neki nem árthat a tűz, 
épen és sértetlenül jut a lángok közepébe. Itt nagy meglepetésére egy 
páncélos, alvó alakot pillant meg. Lehajol, kardjával felhasítja pán
célját s íme gyönyörű nő fekszik előtte.” Ez a nő az Edda szerint

1 N ibelungenliet. II I . Av. 94. «Dö gaben si im  ze m ite  daz Nibelun- 
ges sw ert.» 94a.

«Den schätz er ungeteilet beliben muose Ián, 
do begunden m it im  striten  der zweier künege man, 
m it ir  vater swerte, daz Palm unc was genannt, 
e rs tre it ab in  der küene den h ö rt un t N ibelunge lant».

-  «Der König vom goldenen Berg» (92.) 464. 1. U gyanezt olvashatjuk 
az Á rgirus-m ondában is azzal az eltéréssel, hogy i t t  három  fiatal ördögtől 
veszi el a hős ugyanilyen csellel a varázstárgyakat.

3 V. ö.. Jiriczek : Die deutsche Heldensage, 87. 1.
4 S igrdrífum ál, 1. 2. : «Aber wie er h inzukam , stand  da eine Schild

burg  und  oben heraus ein Banner» — m indenesetre e ltér az ism ertebb és 
gyakoribb elbeszéléstől, m elyet m i is követtünk s m elyet W agner is felhasz- . 
ná lt N ibelung-tetralógiájában.

5 G ripisspá, 15. jóslata :
«Mit scharfem  Schwerte w irst du schneiden,
Die B rünne (Brustpanzer) trennen  m it F afn irs Tödter.»

(Sim rock: 164. 1.)
Sigrdrífum ál, 1. :

« . . . . eben zerschnitt
D as W ehrgewand dir Sigurds Waffe.»

(S im rock: 183. 1.)



Ifi

Sigrdrifa, ismertebb nevén Brynhild (Brunhild), a walkűr. A mély álom, 
melybe merült, Odhin büntetése, ki a szép walkűrt engedetlensége miatt 
sújtotta vele ; álomtövissel szúrta meg, ettől elaludt a walkűr lovával 
együtt1 és csakis akkor ébredhetett fel, mikor a félelmet nem ismerő, 
kiválasztott hős Sigurd behatolt a lángokon keresztül. Sigurd csókja 
ébreszti új életre a v alkiirt, ki azonban ez új életben nem istennő 
többé, hanem csak feleség, szerető hitves.1 2 Kinek ne jutna itten Grimm 
«Dornröschen» (50.)-je eszébe. Dornröschen (Csipkerózsa, Tüskerózsa) 
is mély álomba merül, Odhin álomtövise helyett az elátkozott orsó 
szúrása meríti mély álomba, mely 100 évig tart. Nem a szabadító 
személye van előre megállapítva, mint a Brynhild-mondában, hanem 
az alvás ideje. Az idő elteltével megjelenik a szép királyfi. Neki nem 
lángtenger állja útját, hanem sűrű töviskerítés, melynek hatalmas 
tövisei sok vállalkozó király és ifjú királyfi életét ontották. A száz 
évnek vége. a megváltó királyfi előtt szétnyílik a kerítés, nem bántják 
őt a tövisek, mint Sigurat sem bántották a lángok s behatol a leg
belső teremben fekvő Dornrőschenig. Mindenki alszik a palotában 
úgy, mint Brynhilddel is együtt alszik lova. A királyfi csókkal költi 
fel Dornrőschent, mint ahogyan csók adott új életet Brynhildnek is. 
Látjuk mennyi hasonlóság, mennyi egyezés mutat a közös mesetípusra, 
közös eredetre.3

Hiszen egyikre sem lehet ráfogni, hogy az ősformát őrzi meg ; 
a Dornrőschen-mese s a Siegfried-monda ezen része se egymás hatá
sára mutatnak, hanem a «Vegetationsmärchen»-ek független varián
sait őrzik meg.4

Sigurd felhasítja Brynhild páncélját s ekkor látja, hogy gyönyörű 
nő szunnyad a tűz közepeit. Egy mesénkben a vadásznak az óriások

1 A w alkűr lovával együtt alszik ; D ornrőschenben a király, királyné, 
az egész udvar, sőt még az állatok is elalusznak, azonkívül a tűz, a  szél 
is lecsendesednek, ugyanúgy alszik a «Der gelernte Jäger» (7.) 552. 1. 
cím ű m esében is m indenki. E z t a m otívum ot összefüggésbe hozták  az 
alvó k irályokról szóló m ondákkal, m elyek szerin t azok egész udvarukkal 
várják valam ely hegyben a felébredés p illanatát, a m egváltást. Pl. F riedrich  
R otbart a Kyffhäuserben, K ároly császár az U n terbergben ; sőt M átyás 
k irályról is van hasonló m onda. V. ö. C. F ra n k e : Die B rüder Grim m. 
(Dresden u. Leipzig, 1899.) 52. lap.

Sigrdrífum ál. «Odhin stach sie zur Strafe m it einem Schlafdorn 
und sagte, von nun  an solle sie nie wieder Sieg erfechten im  Kampfe, 
sondern sich vermählen.» (Simrock : 184. 1.)

3 Y. ö. F r. V o g t: D ornröschen—Thalia. Breslau. 1896 1— 43. 1.
4 Jiriczek : Die deutsche H eldensage. 84—5. 1. ; Y o g t: D ornröschen— 

Thalia.
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parancsára be kell hatolnia a magányosan, erdőben álló toronyba s 
onnan el kell hoznia számukra a szép királylányt. 0  be is jut és 
levág az alvó leány ruhájából egy darabot.1

Az északi Sigurd-mondában egy walkűr tehát az alvó nő, de az Edda 
egyik dalában azt olvashatjuk: «Auf dem Felsen schläft die Fürsten
tochter.»1 2 E változat már hercegkisasszonynak, királylánynak mondja 
az alvó szüzet, ami a Siegfried-monda német változatához hozza az alvó 
leány mythikus elbeszélését közelebb. Tudjuk ugyanis, hogy a Sieg- 
fried-monda legnagyobb részének színtere a Sajna vidéke, Worms 
(Wurms) város környéke. Yan egy németországi változata ennek a 
Brynhildról szóló résznek is. Ebben a variánsban Kriemhilde szere
pel, s Kriemhilde már királylány, tehát nem walkűr, amint az emlí
tett Edda-dalban is királylány vagy hercegkisasszony. A német vál
tozat szerint Kriemhildet, a wormsi király leányát egy ünnepség alkal
mával elragadja a gonosz sárkány s elviszi a Rajna mellé. Itten őrzi a 
szüzet egy nagy sziklába elzárva. Ez a szikla a Rajna mellett levő 
Drachenstein, mely nevét éppen ettől a mondától nyerte. Ezt a sár
kányt kell a hősnek legyőznie, hogy a leányt megmentse A sárkány
ölő hős mondája egybekapcsolódott a fogságban levő király leány mon
dájával. Siegfried meg is küzd a fenevaddal, de füzétől, meg a küz
delem hevétől kimerültén rogy össze, mikor megjelenik a jóságos törpe, 
Euglin, étellel és itallal látja el s szájába csodagyökereket tesz, amitől 
újra eszméletre tér.3 Grimm egy meséjében az «erdmänneken» (törpe) 
segít a hősnek ilyen jóindulatúan.4

Siegfried varázsköpenyét veszi fel s így tizenkét ember erejét 
érzi tagjaiban. Euglin megmutatja neki a helyet, hová a sárkány 
Kriemhildet elrejtette: a föld alá vezeti az ifjút. A sárkány nyolc 
ölnyire rejtette a föld alá a wormsi királyleányt, innen kell őt Sieg- 
íriednek kimentenie.5 Ugyanígy sárkány ragadja el a mese királyának 
három lányát. Édes atyjuk keresteti őket, azonban senki sem fedezi fel 
nyomukat. Végre egy ifjú vadász, ki a törpécskével jól bánt, megtalálja 
annak segélyével az elveszett kisasszonyokat. Földalatti üregbe rejtette 
zsákmányát a szörnyeteg, s mikor hősünk belép, éppen ott ül az egyik 
királylány, mellette fekszik a sárkány s kilenc fejét ölében nyugtatja.

1 «Der gelernte Jäger# (111.) «Sie (die K önigstochter) war ganz in 
ih r  H em d eingenäht, da Schnitter auch ein S tückchen von dem H em d 
ab. * (253. 1.)

2 G ripisspä, 15. (S im rock : 164. 1.)
3 H ürnen  Seyfried. 149. és 151. vers.
4 «Dat E rdm änneken» (91.) 458. 1.

Seyfrieds Lied. 58., 99.

Értesítő 19H—1912. évről.
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Az ifjú természetesen levágja a sárkány fejeit s megszabadítja a szüzet, 
valamint Siegfried is levágja a sárkányt, mely szintén Kriemhild ölébe 
hajtja fejét s alszik.1

A külvilágtól elzártság vonása ebben a részben ismét más me
sékkel hozható kapcsolatba. Itten földalatti üregben őrzik az elrablott 
leányt, az egésznek lényege a külvilágtól való elkülönítés. Erre szol
gálhat a Dornrőschen-ben egy tüskekerítés, a Brynhild-mondában a 
lángtenger, itten a földalatti üreg, végűi ugyanezen mesetípusba ta r
toznak mindazok a mesék, melyekben toronyba zárva él a király
kisasszony. A «Rapunzel# című mesében (12.) így tartja fogva egy 
gonosz boszorkány (aki a sárkánynak szerepét veszi itt fel) a kis 
leányt, Rapunzelt. Olyan toronyba zárja egy nagy erdő kellős köze
pén, melynek se ajtaja, se lépcsője, csak egy kis ablaka van. De ez 
is elég a szerelmeseknek: hosszú aranyhaját leengedi Rapunzel s en
nek segélyével jut be hozzá megmentője, a mesebeli szép királyfi. 
Ilyen toronyban ül a királyleány a már említett «Der gelernte Jäger» 
című mesében is.2

E kitérés után térjünk vissza a Siegfried-mondához. Ott hagytuk 
el hősünket, amikor a szép walkűrt álmából felébresztette. A Sieg- 
fried-monda ősi része, amely hipotézisünk szerint a Dornrőschen- 
mesetípushoz tartozik, a szűzleány felkeltésével célját elérte s az ifjú 
lények egyesülésével ez a típus teljesen ki van fejtve. Azonban mon
dánkban ezen ősforma más meseelemekkel s részben mondarészekkel 
jutott összefüggésbe. Siegfriednek válnia kell Brynhildtől, s bár nincs 
a nőnek semmi oka arra, hogy kedvesének hűségében kételkedjék, 
valami csodálatos, megmagyarázhatatlan érzés azt súgja neki, hogy 
az elválás végzetes lesz szerelmükre. Sejti, hogy a hős válásuk után 
szerencsétlenné lesz s éppen ez teszi egész viszonyukat olyan titok
zatossá és sejtelmessé. Ugyanilyen helyzetet látunk az arany hegyről 
szóló Grimm-mesében is. Nyolc évig boldogan él a szegény sorból 
felemelkedett király feleségével, ekkor azonban hirtelen eszébe jut 
édes atyja, s látni szeretné. De felesége tartóztatja s e szavakkal

1 Seyfrieds Lied, 21. «Der T rach  legt da seyn haupte  Der Junckfraw  
inn  j r  schoss.»

«Dat Frdm änneken» (91.) «da s i tt de eine K űnigsdochter un  h äd  op 
eren Schot niegene (neun) D rachenkoppe ligen.» (457. 1.)

-  A nalógiák nagyszám ban  ju th a tn a k  eszünkbe. Egy kevésbbé ism ertre  
utalok c s a k ; K onrad F le c k : «Flore u. Blancheflur» cím ű X III . szá
zadbeli einkus művében ül B lancheflur ilyen toronyban, jó dolga van, 
csak kedvesével nem  találkozhatik . Csellel azonban bejut Flore : a to rony  
őre egy rózsával te lt kosárba re jti s így  viszi be kedveséhez. (I tt m eg in t 
Falstaff ruhakosara  ju th a t eszünkbe.)
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akarja szándékától eltéríteni: «Ich weiss schon, dass es mein Unglück 
is t.» Végre azonban enged óhajának, csak azt köti ki, hogy ó't nem 
fogja varázsgyűrűje segélyével atyja házába idézni. A király pásztor- 
gúnyában jelenik meg szülei házában, kik el se akarják hinni, hogy 
tényleg király, mire a fiú haragjában megfordítja gyűrűjét s odaidézi 
nejét és gyermekét. B tette végzetessé válik további sorsára. Egyszer, 
mikor alszik, elhagyja őt felesége; 1 varázsköpenyege és csizmája se
gélyével eljut újra országába. Ott látja, hogy felesége hűtlen hozzá és 
mással ül lakodalmat, mire «Köpf alle herunter» kardjával lenyakazza 
az egész társaságot.1 2 A szószegés ebben a mesében végzetessé válik, a 
nagyobb bűnt azonban az asszony követi el hűtlenségével, ő köt újabb 
házasságot. Siegfried elválik Brynhildtől, elfelejti feleségét — legyen 
ennek oka varázsital vagy más, az erre nézve lényegtelen — s fele
ségűi veszi a wormsi királyok büszkeségét, a bájos Kriemhildet. 
E hűtlensége okozza vesztét, Brynhild élete ellen tör megmentőjének, 
mert hűtlen lett hozzá.

A Siegfried-mondában a hős válik hűtlenné s itt sokkal jobban 
ki van színezve a hűtlenség motivuma, Siegfried nemcsak megfeled
kezik kedveséről, kinek örök szerelmet és hűséget fogadott, (a mesé
ben is tovább megy a hűtlen asszony), az sem elég, hogy újra meg
nősül, hanem még a szép Kriemhild kezéért arra is vállalkozik, hogy 
Brynhildet jövendő sógora részére megszerezze. Gunther, burgund 
király, vágyik az erejéről híres Brynhildre, kit mindenféle versenyek
ben kell annak legyőznie, ki feleségűi óhajtja. Siegfried felveszi 
«Tarnkappe»-ját (varázsköpenyét), felölti Gunther alakját s megvív 
helyette az erős királyleánnyal, kinek walkűri természetét a monda 
német változata csak ebben őrzi meg.3 Miután legyőzte a hős nőt, 
álomra térnek, Siegfried azonban a hűséget meg nem szegi, hanem maga 
és sógorának menyasszonya közé az ágyba éles kardját fekteti. Ekkor 
nem is jut eszébe, hogy Brynhild az ő felesége volt előbb.4 Grimmék-

1 «Nala és D am ayanti» történetében, m ely a M ahábháratá-nak, az 
indek eposzának egyik legpoétikusabb része, ta lá lunk  ehhez h a so n ló t: 
N ala szintén elhagyja alvó hitvesét.

2 «Der König vom goldenen Berg» (92.) 462—6. 1.
3 N ibelungenlied, V II. A benteuer.
4 Sigurdharkvidha, 4.

«Sigurd der südliche sein Schwert legt’ er,
Die zierliche Waffe, m itten  zwischen sie,
E r küsste n ich t die Königin,
Der hunnische H eld hob in  den A rm  sie nicht.
Dem E rben Giukis gab er die junge.»

(S im rock : 192. 1.)

2*
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nél két testvér szerepel egyik mesében, ezek annyira hasonlítanak 
egymáshoz, mint Shakspere «Tévedések játéká»-ban az ifjak, úgy hogy 
még az egyiknek a felesége is férjének véli sógorát. Éppen ezért igen 
csodálkozik, mikor az két éjjel egymásután éles kardot fektet «fele
sége» és maga közé.1

S ezzel az a mesemotivum van összefüggésben, az az elem, hogy 
álmenyasszonnyal cserélik ki a valódit, (das Unterschieben der fal
schen Braut.) Jgy a Vőlsungasá-ban is, ahol azonban atyjának alantas 
mesterségére emlékezik vissza a leány és ezzel árulja el magát.2 
Az «Eisenofen» című mesében eltéved a királyleány, eljut egy vas
kályhához, melyben az elvarázsolt királyfi tartózkodik, míg a varázs 
alól fel nem oldják. Ez pedig akkor történik meg, mikor a királyleány 
késsel lyukat vág a kályhába. Az öreg király azonban nem engedi 
többé vissza lányát, hanem helyette a molnár lányát küldi ki. A ki
rályfi így szól belülről: «Úgy látszik, hajnalodik», mire a molnárleány 
elárulja m agát: «Igen, úgy rémlik, mintha hallanám apám malmát 
zakatolni». «Akkor te egy molnár gyermeke vagy, menj haza és küldd 
ide a királykisasszonyt» — feleli a királyfi. Másodszor a disznópásztor 
leánya megy oda, ez meg az atyja tülkének hangját hallja s csak 
mikor tényleg a királykisasszony megy ki, oldódik fel a varázs.3

Siegfried további sorsa meséink szempontjából nem érdekelhet 
m inket; Brynhild bosszújának végrehajtása, a hős megöletése nem 
hasonlíthatók Grimmék egyik meséjéhez sem.

¥

3. Gudrun. Azonban a Nibelungének, tehát a Siegfried-monda 
német feljegyzésének méltó kortársa, a Gudrundal olvasása is igen 
sok mesereminiscentiát ébreszthet bennünk. E nagy mű II. részében 
halljuk, hogy Hattel, a hegelingek ifjú királya megtudja, hogy Hagen, 
ír királynak gyönyörű leánya van. Hűdének, így hívják a király 
leányát, nagy szépségéről csodákat mesélnek, úgy hogy Hettel hírére 
is beleszeret és feleségűi óhajtja a szép Hűdét. Azonban azt is meg-

G rlpisspá, 41.
«Liegen w irst du, L enker des H eers,
Keusch bei der Maid, wie bei der M utter».

(Simroek : 168. 1.)
1 «Die zwei Bruder.» (60.) «Abends ward er in  das königliche B ette 

gebracht, aber er legte ein zweischneidiges Schw ert zwischen sich und  die 
junge Königin.» (330. 1.)

2 21. K ap.
3 «Der Eisenofen» (217.) 618—9. 1.
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tudja, hogy Hagen eddig minden kérőt, vagy minden hírnököt fel
akasztatott, ezért cselhez folyamodik s álruhában küldi hű embereit 
a veszélyes útra. Wate, a hatalmas erejű hős, Frute és az édesszavú 
Horand álruhát öltenek s kereskedők képében mennek Írországba.'1 
Frute, mint kereskedő gyönyörű árúival kelt feltűnést, éppen úgy tesz 
a «treuer Johannes», ki szintén álruhában szép árúcikkeivel csalja a 
hajóra a csodaszép királyleányt, kibe képének láttára lett szerelmes 
ura (az ifjú k irály1 2). Ugyanilyen csellel élnek Hettel emberei is, s 
ha Johannes szép dalt énekel a hajón, Horand is édes dalával ragadja 
el Hildét.3

Maga Gudrun, az eposz hősnője, egész lényében egy kedves mese«- 
alakhoz hasonlít: a tűrő, szenvedő, jobb sorsra érdemes királylányok 
közé tartozik. Ót Hartmut, a normannok királya, elragadja szülei házá
ból s anyjának, a gonosz Gerlindének gondozására bízza. Ez az ördögi 
nő meg akarja törni a vonakodó Gudrunt s cselédszolgálatokra kény
szeríti a gyenge királyleányt. Vele fűtteti szobáját,4 dús hajával kell 
port törülnie 5 és söpörnie kell a királynő szobáit.6 Gudrun, az elő
kelő származású leány, ki cselédszolgálatokat kénytelen végezni: a 
Grimm-mesék Hamupipőkéje. Hamupipőke is előkelő származású, 
mégis szolga sorban nevelik, a hamuban, piszokban dolgozik mind
addig, míg a megváltás perce nem .üt. A mesében ártatlansága és 
türelme jutalmául a szép királyfi oldalán lesz boldoggá, Gudrunért 
pedig vőlegénye, Herwig király jön el s emeli fel újra királyi pom
pába. A szegény szenvedő leányok kínzóit pedig utóléri a mesebeli 
igazságszolgáltatás keze: Gerlinde és a gonosz mostoha, meg a rossz 
testvérek, egyenlően lakóinak szívtelenségükért.

S milyen megnyugtató a meséknek igazságot osztó végzete :• a 
jók mindig elnyerik jutalmukat, a rosszak pedig megbűnhődnek. 
Ez kétségtelenül mély hatást gyakorol az ifjú olvasók minden iránt

1 G udrun, V. Av. : W ie W aten gen Iren lan d  liinfukr.
2 «Der treue Johannes» (6.) 36—7. L ; G udrun : V II. A v .: Wie die 

Ju ng frauen  die Schiffe beschauten und wie sie en tführt wurden.
3 «Der treue Johannes» (6.) 38.1. ; G udrun, VI. A v .: W ie süss H orand

.sang.
4 G udrun: XX. Av. 996.4. «Du m uost m in  phiesel eiten űnde m úost 

schüren sélbé die brende.» (Kürschners D. N. L. VI/1. 255. 1.)
5 U ott 1019. «Ob du dich, m agét schoene, n ich t bäz w ilt verdenken, 

du m uost m it dinem  háre strichen stoup von schám el unde von benken.» 
(D. N. L. V I/1. 261. 1.)

6 U ott 1019—20. «Mine kem epáten, daz w il ich dir sagen, die m uost 
d u  dri stünde ze ieclichem  tage keren unde zünden m ir daz fiur darinne.» 
<D. N. L. VI/1. 261. 1.)
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fogékony lelkére s ilyen mesék jótékony hatásában kétkedni nem 
lehet. Hyen meséket, mint a Grimm-mesék nemcsak hogy bátran ad
hatunk gyermekeink kezébe, hanem adnunk is kell, mert nagyobb a 
nevelő hatásuk, mint a legkomolyabb intéseknek és figyelmezteté
seknek.

*

4. Egyéb mondák. Siegfried és Gudrun alakja mellett még 
mennyi mondái hős jelenik meg szemeink előtt, ha Grimmék meséit 
olvassuk. A gót Ermatnarichról beszéli a monda, hogy megsértette 
Sibichnek nejét, Odiliát. A megsértett férj erre bosszúból alaptalan 
rágalmakkal bírja rá a zsarnok királyt, hogy három fiát halálos ve
szedelemnek tegye ki, sőt Odilia tanácsára még testvére fiait is meg
öleti a király, egyedül Detre marad életben, ki Attila segélyével 
leveri őt Eavennánál. A régi monda hűtlen Sibichjéhez hasonlít «Fe- 
renand ungetrű», ki gonosz tanácsával újabb meg újabb bajba dönti 
társát, «Ferenand getrű»-t. Az ő fondorkodására küldi el a király, 
kinek szolgái mindketten, Ferenand getrű-t, hogy számára szerelme 
tárgyát («’ne Leiweste») hozza el. S az ifjú az óriások közűi, vad ma
darak között is elhozza a leányt, lova jó tanácsait követve. Ez utóbbi 
vonás, hogy más számára kell menyasszonyt hoznia, újra feltalálható 
az Ermanarich-mondában, hol a fiúnak kell Sibich tanácsára atyja 
menyasszonyát elhoznia. A fiatalok azonban megszeretik egymást, 
mint ahogy a Grimm-mesében is ugyanez a helyzet áll be. így van 
ez azonban az udvari epika egyik legkiválóbb alkotásában, «Tristem 
und Isolde»-ban is. A mesében természetesen meseszerű a bonyo
dalom megoldása is, naív a megoldás: a szerelmesek egymáséi lesz
nek. U. i. Ferenand getrű cselhez folyamodik; bűvésztudományát 
mutatja be a király előtt, Ferenand ungetrű a kísérleti eszköz : le
veszi a fejét, majd újra visszateszi a helyére s csak egy vörös csík 
mutatja a nyakán a műtét helyét.1 Erre a király is szeretné ugyan
ezt saját nyakán tapasztalni. Ferenand teljesíti kívánságát, levágja 
a király fejét, van azonban magához való esze s nem «tudja» többé 
visszavarázsolni helyére. így a szép királylány az övé lesz.1 2

A «Zwei Brüder» (60.) című mesében szerepel egy gonosz m ar
sall, ki maga gyáva ahhoz, hogy a pusztító sárkányt megölje és

1 Ez a vörös csík a felólesztettnek nyakán m ondái vonás ; felfedez
he tjük  H artm ann  von Aue «Armer H ein rich »-jában is.

2 «Ferenand getrű un  Ferenand upgetrű» (126.) 614—5., 617. 1. V. ö. 
G rim m : K. u. H. II I . 223. L ; H e in r ic h : Uber die ostgotische H elden
sage, 1889.
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ezáltal a királykisasszony kezét elnyerje, azonban mikor a hős ifjú 
megöli a szörnyeteget, megjelenik. Felhasználja a sárkányölő fáradt
ságát, kimerültségét, levágja a fejét, azután meg jelentkezik jutalmáért. 
De fáradozása, cselvetése meghiúsul, most a hős előrelátásból kivágta 
és magához vette a sárkány nyelvét. Mikor hű állatai segélyével 
életét újra visszanyeri, a sárkány nyelvével igazolja magát és elnyeri 
megérdemelt bérét, a marsall pedig büntetését.1 A «Der gelernte 
Jäger» (111.) kapitánya hasonló szerepet játszik1 2 3 s a már említett 
«Tristan és Isoldé»-ban is megjelenik előttünk a marsallhoz hasonló 
alak, u. i. teljesen így jár el itten a Truchsess (pohárnok) s csak az 
udvari epika hosszadalmasságára jellemző az, hogy mennyi versen át 
nyúlik ennek az eseménynek elmondása.8

Wolfram von Eschenbach «Parzival»-jában a hőst jámborsága 
arra kárhoztatja, hogy hosszú ideig bolyongjon. Egyszer Artusnak, a 
«Tafelrunde» híres királyának, egy vadászsólyma megsebesít egy vad- 
ludat s a sebesültnek három piros csepp vére hull le a fehér hóra. 
Mikor Parzival ezeket a vércseppeket megpillantja, — érthetetlen, miért 
s csak bele lehet az érteimét magyarázni — egyszerre hirtelen eszébe 
jut elhagyott felesége, Kondwiramur s az emlékezés bús hangulatba 
ringatja.4 Egy mesénkben a varázs alatt álló királyfinak óvakodnia 
kell a fénytől, mert mihelyt fény éri, galambbá változik s ekkor a 
következőket mondja feleségének: «Hét évig kell a világban röpül
nöm. Minden hét lépésnél azonban lehullatok egy piros vércseppet s 
egy fehér tollat s ha ezen a nyomon haladsz, felszabadíthatsz a va
rázs alól.»5

Ugyancsak a Parzivalban lesz «Gawan, der Bitter ohne Furcht 
und Tadel» Chatel merveil-ben ugyanolyan csodás kalandok hőse, 
mint a Grimm-mese ifja, ki félni nem tud. Bejut Gawan egy szobába

1 K. u. H. 317. és 326. 1.
2 A hajós i t t  a királykisasszony nyakán levő kendő jobb csücskét 

vágja le, elveszi jobb papucsát és az ingéből is egy darabot. (K. u. H. 
552—3. 1.)

3 Gottfried v. S trassburg  : T ristan  und  Isolde. X III. 9064—5.
«Und sch n itt sich aus dem grausen  Mund 
E in  Stück der Zunge m it dem Schwerte.»

(Karl Pannier.)
m ikor a félholt hőst elhozzák, párviadalt kellene vívnia a pohárnokkal, 
ekkor em líti T ristan  a sárkány nyelvét, m ert a T ruchsess a sárkányfejjel 
bizonyítja hősiességét; végre a XY. énekben m inden  kitudódik. W ieland : 
Som m erm archen-jében is van  ilyen személy.

4 Parzival, Y. av. 282—3. szakasz.
5 «Das singende, springende Lőweneckerchen (Lerche).» (88.) 433. 1.
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s ott találja a «lit merveib-t, a varázságyat. Lefekszik, de abban a 
pillanatban elindul vele az ágy és fut ó'rületes gyorsasággal egy szo
bából a másikba. Közben ide-oda ugrik s beleütődik a falba, úgy hogy 
a lármától visszhangzik az egész kastély.1 Ilyen csodás ágyba fekszik 
a mesebeli ifjú is, vele is elindul az ágy, küszöbön, lépcsőn fel-le 
rohan.2 Azonban ez még csak az első megpróbáltatás, mert mihelyt 
az ágy megáll, kövek repülnek a hős Gawanra, majd még ötszáz íj 
röpíti nyilait feléje. Végre egy nagy paraszttal s Vad oroszlánokkal 
kell megküzdenie, a küzdelemtől elalél, úgy hogy a megmentett király
nők ébresztik csak fel ájulásából.3 A félelmet nem ismerő legény is 
rémes kalandokat áll k i : nagy macskákkal kártyázik, majd ember - 
fejekkel és csontokkal kuglizik, — ugyanúgy egy semmitől sem félő 
királyfi is csak sok szenvedés árán, melyeket három éjjelen át tűr 
nyugodtan, menti meg az elvarázsolt királyleányt.4 Az arany hegyről 
szóló mesében is három éjjel kell a hősnek szenvednie a szellemek 
kínzását, harmadik éjjel holtan marad a küzdőtéren, ekkor azonban 
megjelenik a királylány, kit kigyó alakból tett újra emberré az ifjú 
hősiessége s az élei vizével újra feléleszti.5 Az élet vizével lehet 
csak egy mese öreg királyát életben tartani 0 s Medea is a paradicsom
ból hozat vizet Konrad v. Wurzburg «Trojanischer Krieg»jában, és hogy 
Jajson atyját megifjítsa, e vízből főz varázsitalt számára.

Wűrzburgi Konrád «Engelhart»-ja, pedig kap atyjától, mielőtt 
útra kel, három almát. Azt az utasítást adja neki atyja, hogy adjon 
annak egyet, akivel találkozik. Ha az idegen elfogyasztja s neki sem
mit sem ad belőle: kerülje el, mert rossz ember; ha neki is ad be
lőle: kössön vele barátságot, mert megérdemli. A «Goldgans» (64.)-ról 
szóló mesében egy kalács teszi úgy próbára három fiú szivét. Először 
a legöregebbik megy az erdőbe fát vágni, találkozik az erdőben egy 
szürke emberkével, de nem ad neki a kalácsából, mire favágás köz
ben megsérti baltájával a k arjá t; a középső is hasonlóan jár, csak 
azzal a különbséggel, hogy ő lábába vág; végre a legfiatalabbik, kinek 
neve Dümmling, jószívűen megosztja az emberkével kalácsát s azért 
talál a fa gyökerei közt egy arany ludat.

*

1 Parzival, XI. av. 566—7. szakasz.
2 «Märchen von einem , der auszog, das F ürch ten  zu lernen» (4.) 

23— 28. 1.
3 Parzival, XI. 568—571. szakasz.
4 «Der Königssohn, der sich vor n ich ts fürchtet.» (121.) 593—5. 1.
5 «Der König vom goldenen Berg» (92.) 461—2. 1.
0 «Das W asser des Lebens.» (97.) 486. 1.
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Még számos ilyen érdekes egyezésre mutathatnánk rá. De bár
milyen sokat is sorolnánk fel közűlök, teljes összeállítást sohasem 
nyújthatnánk, mert más kutató szeme mindig fedezhetne fel újabb 
egyező vonásokat. Példáinkkal azt igyekeztünk bizonyítani, hogy a 
Grimm-mesék tartalmának egy része a német mondákban gyökerezik, 
vagy pedig a német hősmonda egyes jelenségeivel közös eredetre ve
zethető vissza.

Nagyon tévedne azonban az, aki ebből azt következtetné, hogy a 
német mondái elemek a Grimm-mesékben a legnagyobb számmal 
vannak képviselve s mellettük minden más háttérbe szorul. Rendkívül 
változatos az a költészeti kincs, melyet a legegyszerűbb népmese, s így 
egy Grimm-mese is, tartalmazhat. Mindenekelőtt legnagyobb része tartal
mának az ú. n. általános meseköltészetben gyökerezik; ezek a részek, 
melyek minden nép meseköltészetében fellelhetők, egyetemes jelentő
ségűek, a valódi meseelemek. Ezekhez járulnak minden nép képzele
tének sajátos termékei, a nemzeti mesekincs elemei. De mindez még 
nem meríti ki meséink tartalm át: a német monda és ősmythológia 
mennyi vonását láttuk viszont bennük, s ezek mellett még mennyi 
görög nyomot találhatunk.1 A keleti eredetű részeket nem merítettük 
ki azzal az utalással, melyet az ind mesékre tettünk, mert az arabok 
hírneves mesekönyve, az «1001 éjszaka meséi» nem kisebb hatást 
gyakorolt a nyugati népek egész költészetére, mint az ind költészet.

Ilyen változatos részekből alakultak ki a Grimm-mesék, tartal
muk ilyen heterogén elemek egyesülése, mégis milyen egységes költői 
alkotások e mesék. Ennek magyarázata az, hogy az idők folyamán 
át meg átalakúlva egységes formát nyertek ezen elemek. Az idegenek 
összeolvadtak a nemzetiekkel, úgy hogy a legtöbb esetben meg sem 
lehet a különböző darabokat egymástól különböztetni. Ilyen forrongó 
átalakúláson megy keresztül minden népmese, így alakúihattak ki a 
Grimm-mesék is a hesseni nép körében. Végre jött a két tudós 
gyűjtő: Grimm Jakab és Vilmos. Egymás munkáját egészítették ők 
ki. Jakab gyűjtötte a meséket a nép között, pontosan feljegyezte 
őket: ő a valódi tudós; Vilmos pedig mint költői lélek a gyűjtött 
anyagot egységesen alakította és stilizálta s a «Kinder- und Haus
märchen »-ben közölt darabokat úgyszólván újra teremtette. A Grimm- 
testvéreké az a nagy érdem, hogy ha e könyvet kezünkbe vesszük, 
teljesen átadhatjuk magunkat a költészet varázsának s gyönyörűséggel 
élvezhetünk, anélkül, hogy az anyag tarkaságát észrevennők.

Dr. Böhm Dezső.

1 Pl. D äum erling (Hüvelyk M atyi)-szerű alakokkal görög Íróknál is 
találkozunk ; a csodás lantos ném et Orpheus ; Johannes az önfeláldozó ba
rá tok , Amicus és Amelius képm ása stb.
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ÉVI JELENTÉS.

1. Első sorban említést kell tennünk azokról a személyi változá
sokról, melyek egyházkerületünk s iskolánk kormányzásában és tanári 
karunkban az elmúlt év folyamán bekövetkeztek.

Egyházkerületünk élére a közbizalom dr. Zsigmondy Jenőt helyezte, 
főgimnáziumunk felügyelője pedig dr. Haberern Pál lett. Nem lehet 
feladatunk, hogy e kiváló férfiak érdemeit e helyen külön méltassuk, 
hisz egész múltjuk összeforrott egyházunk életével, iskolánk évtizedes 
történetének pedig alig van olyan lapja, mely nagy érdemükről, inten
zív tevékenységükről nem tanúskodnék. Intézetünk újabb fejlődése ékes 
bizonysága annak a jóakaratnak, annak a bizalomnak és rokonszenvnek, 
mellyel irántunk viseltettek. Új felügyelőink széleskörű tudása, kitartó 
akaratereje, önzetlen hazaszeretete a legszebb reményeket ébresztik szí
vünkben s iskolánk teljes bizalommal tekinthet a jövő elé. Az ő veze
tésükkel bizonyára sikeresen fogjuk megoldhatni ama nagy és nehéz fel
adatokat, melyek iskolánk további fejlődését és haladását biztosíthatják.

A nt. képviselőtestület 1911. évi szeptember hó 26-án tartott 
ülésén Dr. Bőhm Dezsőt, ki két éven át mint helyettes tanár lelki- 
ismeretes buzgósággal töltötte be hivatását, a tanári kar ajánlatára 
egyhangúlag rendes tanárnak választotta meg. Igaz szeretettel üdvö
zöljük, szivünkből kívánva, hogy tovább is lelkesedéssel s a legszebb 
sikerrel végezze felelősséggel terhes feladatát.

2. Az iskolai év kezdete. Az 1911/12. iskolai év szeptember elsején 
kezdődött. A beiratkozott tanulók száma 640 volt, míg a múlt iskolai 
évben 653 tanulót irtunk be. A csekély csökkenés annak az üdvös 
intézkedésünknek tudható be, hogy az első osztályokba 60—60 rendes 
tanulónál többet nem vettünk fel. Hisszük, hogy egyházunk anyagi 
helyzetének javulásával e nagy számot még jobban leszállíthatjuk s 
evvel a tanulás sikerességét lényegesen javíthatjuk. A javító vizsgálatokat 
szeptember hó 1-én, a magán- és pótló vizsgálatokat 2-án tartottuk meg. 
Szeptember hó 5-én volt az ünnepélyes megnyitás, 6-án kezdetét vette a 
rendes tanítás, mely nagyobb megszakítás nélkül június hó 14-ig folyt.

3. Tanári értekezletek. A lefolyt iskolai évben 12 tanári értekez
letet tartottunk, melyeken behatóan foglalkoztunk a tanítás és nevelés 
kérdéseivel, tanítványaink tanulásbeli előmenetelével és erkölcsi maga
viseletével.
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4. Nyilvános tanítás. A tanítás egyöntetűbbé és intenzivebbé tétele 
céljából, továbbá hogy tanártársaink munkásságát és a tanításban 
követett módszerét közvetlenül is megfigyelhessük és értékesíthessük 
a nyilvános tanításokat ez évben is folytattuk. Nyilvános órát tarto ttak:

1. dr. Böhm Dezső az Ib osztályban a latin nyelvből,
2. Gretzmacher Jenő a Ha osztályban a magyar nyelvből,
3. dr. Hittrich Ödön a I lla  osztályban a latin nyelvből,
4. dr. Capesius Bernát a I lla  osztályban a német nyelvből,
5. Böröczky Gyula a ü lő  osztályban a mértanból,
6. Bátz László a VII. osztályban a mathematikából,
7. dr. Hazay Olivér a VII. osztályban a művészettörténetből.
A nyilvános tanításokat értekezletek követték, melyeken a tapasz

taltakat behatóan megbeszéltük s a tanítás javítását célzó észrevéte
leinket megtettük.

5. Vallás erkölcsi, fegyelmi és tanulmányi állapot. Az ifjúsági 
istentiszteletet ez évben is Bereczky Sándor vallástanár tartotta a fasori 
templomban. A protestáns ifjúsággal május hó 7-én járultunk az Úr 
asztalához.

A más vallásfelekezetekhez tartozó tanulók is pontosan teljesítet
ték vallásos kötelességeiket.

Tanítványaink erkölcsi magaviseleté kielégítő volt. Szigorúbb 
eljárást csak két esetben kellett alkalmaznunk.

Tanulóink szorgalmával egészben véve meg lehetünk elégedve, bár 
nem tagadható, hogy külső hatások gyakran lerontják az iskolai munka 
sikerét s hogy tanítványaink lelki élete általában nem úgy fejlődik, 
mint a hogyan azt szeretnők. De e bajokon az iskola egymagában 
nem segíthet, csakis a szülői ház gondos közreműködése javíthatna 
a mostani helyzeten.

6. Egészségi állapot.
Az egészségi állapot a lefolyt iskolai évben kedvező volt. Halál

eset ugyan, sajnos, az idén is fordult elő. Pásztor Géza lő oszt. 
tanulót vesztettük el, aki épen akkor bárányhimlő miatt ki volt tiltva 
iskolánkból. Osztálytársainak s a tanári karnak őszinte részvéte 
enyhítse gyászoló családjának fájdalmát.

A fertőző betegségek is megkímélték iskolánkat. Mindössze 22 tanuló 
volt fertőző betegsége miatt kitiltva. A betegségek közül előfordult: 
vörheny 3, kanyaró 3, bárány himlő 1, járványos fültőmirigygyulla- 
dás 15 eset.

Azonkívül még 16-an voltak kitiltva a családjukban előfordult 
ragadós betegség miatt.

Tömegesebben csak a járványos fültőmirigygyulladás (Mumps) 
lépett fel februáriusban az la, life, IYa, VI. és VH. osztályokban.
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A betegség enyhe és gyors lefolyása az oka, hogy több ebben meg
betegedett tanuló hatóságilag ki sem volt tiltva. A szülők azonban 
ezeket is visszatartották az iskola látogatásától. Minthogy a betegség 
terjesztésében a közös ivópoharak használata nagy szerepet játszik, a 
baj elharapódzását megelőzendő a vízvezetéki csapok mellett elhelyezett 
ivópoharakat azonnal bevontuk, utasítottuk a tanulókat szájuk és tor
kuk gyakori öblítésére, kioktattuk őket a betegség első jeleire s ügyel
tünk arra, hogy a betegek vagy gyanúsak az iskolától távolmaradjanak. 
Az iskolaorvos a fertőzött osztályokat hetenként 3—4-szer meglátogatta. 
Egyéb intézkedésekre szükség nem volt.

Ragadós szembetegséget egyetlen esetben sem észleltünk.
Himlőoltási kötelezettségének minden tanuló eleget tett. Ezek 

közül 6-ot az iskolában oltottunk be.
A tanulók közül ez évben is többen kerültek orvosi vizsgálat alá, 

részint önként jelentkezők, részint olyanok, akiket a tanári testület egyik
másik tagja utasított az iskolaorvoshoz, aki azokat megfelelő tanácsokkal 
ellátta, de orvosi kezelésben nem részesítette. Megvizsgálta az iskola
orvos a komáromi kerületi tornaversenyre készülő tanulókat, valamint 
azokat is, akik felmentésüket kérték torna vagy éneklés, esetleg a 
rajz technikai része alól. A felmentések száma a megszokottat meg 
nem haladta,

Nagy gondot fordítottunk az iskola helyiségeinek állandó tisztán
tartására, a levegő frissentartására szellőztetés útján s a fűtésre.

7. Iskolai ünnepek. A szokásos egyházi és hazafias ünnepeket ez 
évben is megünnepeltük. A reformáció ünnepén Bereczky Sándor, a 
márciusi 15-iki ünnepen pedig dr. Böhm Dezső tanárok tartottak 
beszédeket. Az evangélikus ifjúsági gyámintézet négy egyházias jellegű 
előadást tartott, melyen Kaczián János esperes, Bereczky Sándor, 
dr. Hittrich Ödön és dr. Koch István tanárok is közreműködtek. 
A Dal- és Zeneegyesület két hangversenyt rendezett, melyek az építési 
alap javára 300 Iv-t jövedelmeztek.

8. Szertáraink kibővítése. A szertárak építési alapja ez évben 
is szépen gyarapodott; Kéler Napoleon 2000 koronát, Kéller Terézia 
úrnő 400 koronát adományozott. A felemelt beiratási dijakból befolyt 
4500 korona, a jégpálya jövedelméből 100 korona, a Dal- és Zene
egyesület jövedelméből 300 K, az iíjúság részére tartott vetítőelőadá
sokból 148'56 K, úgy, hogy a múlt évben kimutatott 11.014'33 K-val 
és 264’60 K kamattal együtt jelenleg 18727'49 K áll rendelkezésünkre. 
Örömmel jelentjük, hogy a vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter 
úr is elismerte szertáraink átalakításának szükségét s e célra 150.000 K-t 
engedélyezett. A részlettervek hamarosan elkészültek, de ekkor kitűnt, 
hogy a rendelkezésünkre álló összeg még mindig nem elég ahhoz,
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hogy épületünket a legmodernebb igényeknek megfelelően átalakít
hassuk s szertáraink olyan elhelyezést nyerjenek, mely fejlődésüket 
hosszabb időre biztosíthassa. Az építkezést tehát el kellett halaszta- 
nunk, de hisszük, hogy nemeslelkíí jótevőink áldozatkészsége s a kor
mány támogatása a közel jövőben lehetővé fogja tenni terveink 
keresztülvitelét s iskolánk oly otthont fog kapni, mely hazafias és 
kulturális missziójának az eddiginél is nagyobb mértékben való tel
jesítését biztosítja.

9. Vetített képek bemutatása. Vetítő előadásainkat ez évben is 
nagy érdeklődéssel látogatta ifjúságunk. Előadásokat tartottak Percnyi 
Adolf Toldiról és Aladin bűvös lámpájáról, dr. Serédi Lajos János 
Vitézről, dr. Hazay Olivér az olasz renaissance-ról, dr. Koch István 
Svájcról és Luther Mártonról, dr. Böhm Dezső Eip van Winkléről, 
dr. Bexheft Ármin az ősemberről. Az Arany János kör bemutatta 
Arany balladáit Zichy Mihály rajzaival. A jövő iskolai évben előadá
saink érdekességét tanulságos mozgófényképek bemutatásával kivánjuk 
növelni.

10. Gyűjtések, a) A reformáció 400 éves évfordulójának emlékére 
létesítendő emlékműre ifjúságunk körében gyűjtést rendeztünk a 
következő eredménnyel:

I«. oszt. E lischer Pál 3 K, H ild  Károly 3 K, K arsai Albert 1 K, Raffay 
Sándor 1 K.

16. oszt. Fábián  János 1 K, Gere Jenő 1 K, K iss László 2 K, L án g h  
G yula 1 K, Mezey Pál 1 K, M iltényi László 1 K, Rátz Endre 1 K, Schranz 
Sándor 1 K, W anner H enrik  3 K.

I ln .  oszt. B lum enau Im re 1 K, Bogdán G yula 0'20 K, Fabinyi Géza 
2 K, Liibke L óránd B K, T inschm idt E m il 060  K, W enczel M árton 1 K.

116. oszt. B artha E rvin 10 K, B irkholz T ivadar 5 K, Chátel R udolf 
l K, F arkas E lem ér 0'20 K, H am m ersberg  Géza 1 K, Jankó  Dénes O’IO K, 
K átai Is tván  0‘20 K, Szilágyi G yörgy 0'12 K, V ajda Miklós 0T0 K.

I l l a .  oszt. H aitsch  Gyula 1 K, Izák Lajos 0’60 K, Kabzán Jenő 1 K, 
K repuska István 1 K, Lepter Jenő 1 K, Marosy Pál I K, Morhács M árton 
1 K, Somogyi József 1 K.

II I6 . oszt. Helvey Elek 5 K, Kiss K álm án 2 K, M iákits E rnő 2 K, 
R átái M iklós 1 K, Schm idt G yula 3 K, Schm idt H enrik  2 K, Szenthe 
Lajos 2 K.

iV a . oszt. Bereczky István  1 K, Bókay Á rpád 5 K, Fekete Ödön 1 K, 
Feledy Pál B K, G árdony Is tván  3 K, Goldschläger L óránd 10 K, L ep ter 
János 1 K, Schwarz Frigyes 4 K, Sonnenfeld Ferenc 0'30 K, Szem ere 
László 5 K.

IV6. oszt. Grcedel Albert B K, Jeney  László 1 K, Kovácsics Lajos 5 K, 
Szenthe János 2 K.

V. oszt. Bereczky E ndre 1 K, B inder Vilmos 1 K, Doleschall F rigyes
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2 K, E m ericzy Zoltán 1 K, Feledje György 5 K, H aitscli Em il 1 K, H ajósi 
G yörgy 2 K, H éjjas K álm án 1 K, Jakobosits E lem ér 1 K, Ivindó E rnő  1 K, 
K ostyál Is tv án  12 K, Krekó Béla 2 K, L ahm  Béla 1 K, Mecséry Sándor 
1 K, O koliosányi Ferenc 1 K, Oszuszky Is tv án  1 K, Pözel Miklós 1 K, 
Baffay Béla 1 K, B ajner Dezső 1 K, B ernhardt Is tv án  1 K, B ehner M ihály 
1 K, Schirger Lajos 1 K, Scholtz E rnő 1 K, Schuller Ede 1 K.

"VT. oszt. B artha  Im re 1 K, Chátel Ottó 1 K, gr. Csáky A ndor 5 K, 
Oséry Miklós 2 K, Fellner G yörgy 5 K, H elvey János 5 K, Szilasi László 
1 K, Y etsey G yula 1 K, Zorkóczy Dénes 1 K.

V II. oszt. Bereczky Vilm os 1 K, H eckenast Gusztáv 3 K, H orváth  
G yörgy 1 K, Já rm ay  Pál 2 K, M ahr Pál 1 K, Novelly Pál 1 K, Oravecz 
Pál 1 K, Saxlehner Tibor 3 K, Scholtz Andor 1 K, Thaly Ferenc 3 K.

V III . oszt. B ruckner A ladár 0-40 K, d e m e n tis  K álm án 02 0  K, Décsey 
Lajos 1 K, E lischer Ottó 2 K, F arkas G yörgy 1 K, Fellner Alfréd 2-50 K, 
G árdony Ferenc 2 K, Gyuris Ödön 0-30 K. H errm an n  Erich 1 K, Kuzmik 
Pál 2 K, Salzer Pál 1 K, Ú jhelyi Gusztáv 1 K.

Összesen 215 K 82 f.

b) Az Orsz. Gyermekszanatórium javára rendezett gyűjtésünk 
eredménye osztályonként: la. 17'58 K, lő. 15’50 K, II«. 19"50 K. 
Hb. 15-88 K, Illa . 59-04 K, Illő. 31 K, IV«. 35-04 K, IVű. 12-14 K, 
V. 33-74 K, VI. 50-48 K, VII. 13-52 K, VIII. 15-54 K. Összesen 
319 K 86 f.

- c) A siketnémák Kecskeméti intézetének javára 6 K 22 f-t gyűj
tött ifjúságunk.

Összes gyűjtéseink 541 K 90 f-t eredményeztek, mely összeg ifjú
ságunk nemes érzületéről szép tanúbizonyságot tesz.

11. Adományok. Nagylelkű pártfogóink és nemesszívű jótevőink 
iskolánkat a lefolyt iskolai évben is több kisebb-nagyobb adománnyal 
támogatták.

Ösztöndíj-alapítványaink száma ismét szépen gyarapodott. A hit
vesi és gyermeki szeretet és kegyeletérzésnek nemes példája az az 
alapítvány, melyet özv. Bőhm Károlyné és fiai a múlt évben elhúnyt 
dr. Bőhm Károly emlékére tettek. Az alapítvány alapító levele így szól:

Abból az alkalomból, hogy a Magyar Tudományos Akadémia 
felejthetetlen férjemnek, illetve édes atyánknak dr. Bőhm Károlynak 
«Az ember és világa» című műve EH-ik kötetét a nagy jutalommal tün
tette k i : mi, áldott emlékének megörökítésére a budapesti ág. hitv. ev. 
főgimnázium részére 1000, azaz egyezer koronás alapítványt teszünk. 
Ez intézet ifjúsága szorgalmának és tudásának jutalmazásával kívánunk 
az elhunyt nemes lelkének és nemes törekvéseinek megfelelő emléket 
állítani, abban a középiskolában, melyben évtizedeken át tevékeny 
munkásságot fejtett ki s mint huszonhárom éven át tanára, tizen
három éven át igazgatója, minden időkre maradandó nyomot ha-
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gyott áldásos működésével. Az Akadémia e nagy jutalma, mellyel a 
megboldogúltnak művét halála után koszorúzta, legyen a messze 
jövendőben is gyümölcsöző azokra a tanításokra és nagy elvekre, 
miket egész életén át lelkének egész hevével, mindhaláláig híven 
hirdetett.

Alapítványunkról az egyetemes egyháznak az alapítványokról 
szóló szabályrendelete 18. és következő §-ai alapján a következő

alapító levelet
állítjuk ki :

1. Az alapítvány «de. Bőhm Károly emlékére tett jutalomdij 
alapítvány» nevet viseli.

2. Az alapítvány célja, hogy annak évi kamatai a budapesti ág. 
liitv. ev. főgimnázium VIII. osztályának jó magaviseletű, lehetőleg 
protestáns, a filozófiában kiváló, de a többi tárgyakban is komoly 
gondolkozású tanulójának jutalmazására fordíttasanak.

3. Az alapítványi hatóság a budapesti deáktéri ág. hitv. ev. testvér
egyházak képviselőtestülete.

4. Az alapítvány vagyonállaga 1000 K, azaz egyezer korona, amely 
összeg a budapesti deáktéri ág. hitv. ev. testvéregyházak által meg
állapított pénztári kezelési szabályok szerint lesz kezelendő.

5. Az alapítvány tőkeállaga az alapítványi hatóság által meg
határozott és óvadékképes értékpapírokban van elhelyezve.

6 . Az alapítványokról külön számadás vezetendő és ez az alapít
ványi hatóság által kiküldött számvizsgáló-bizottság által megvizsgálva, 
annak jelentése kapcsán terjesztendő az alapítványi hatóság elé.

7. A főgimnázium tanári kara határozza meg, hogy az alapítvány 
kamatjövedelme az évzáró ünnepély alkalmával a VIII. osztály melyik 
jó maga viseletű, lehetőség szerint protestáns, a filozófiában kiváló, a 
többi tárgyakban is komoly gondolkozású tanulójának adandó ki.

8 . A főgimnázium netáni államosítása esetén az alapítványi ható
ság állapítja meg, hogy az alapítvány kamatjövedelmei mely protes
táns célra lesznek fordítandók.

Minek hiteléül alapító-levelünket négy példányban állítottuk ki, 
amelyek egyike a testvéregyházak levéltárában őrzendő meg, másik 
példánya a budapesti ág. hitv. ev. egyházmegyéhez terjesztendő fel, 
harmadik példánya a budapesti ág. hitv. ev. főgimnázium igazgatójá
nak, negyedik példánya özv. dr. Bőhm Károlyné úrnőnek adandó ki.

Kelt Budapesten 1912. május hó.
özv. dr. Böhm Károlyné, s. k.

Böhm Ottó, s. k. 
dr. Böhm Dezső, s. k.

Bőhm János, s. k.
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Hálájának és nemes gondolkodásának szép jelét adta ama magát 
megnevezni nem akaró tanítványunk, ki főgimnáziumi tanulmányai
nak elvégzése után 300 K-ás alapítványt tett, melynek kamatjait a 
VI. osztálynak egy jeles mathematikusa fogja élvezni. Az alapító levél 
így szól:

Alapítólevél.
A budapesti ág. hitv. ev. főgimnáziumnak az 1910 11-ik iskolai 

év végével érettségi vizsgát tett egyik magát megnevezni nem kívánó 
növendéke 300 koronás alapítványt tett, azzal a kikötéssel, hogy az 
alapítvány kamatai a főgimnázium VI. osztálya legjobb mathematiku- 
sának jutalmazására fordíttasanak.

A budapesti deáktéri ág. hitv. ev. testvéregyházak képviselőtestü
lete, mint a főgimnázium fenntartó hatósága 1911. évi november 
hó 2 -án tartott ülésében az alapítványt elfogadta és az alapítványról 
az egyetemes egyháznak az alapítványokról szóló szabályrendelete 
18. és következő §-ai alapján a következő

alapító levelet
állítja ki.’

1. Az alapítvány a tanári kar javaslata szerint «Egy hálás tanít
vány alapítványa» nevet visel.

2. Az alapítvány célja, hogy annak évi kamatai a budapesti ág. 
hitv. ev. főgimnázium VI. osztálya legjobb mathematikusának jutal
mazására fordíttassanak.

3. Az alapítványi hatóság a budapesti deáktéri ág. hitv. ev. testvér
egyházak képviselőtestülete.

4. Az alapítvány vagyonállaga 300 K, azaz háromszáz korona, 
amely összeg a budapesti deáktéri ág. hitv. ev. testvéregyházak által 
megállapított pénztári kezelési szabályok szerint lesz kezelendő.

5. Az alapítvány tőkeállaga az alapítványi hatóság által meg
határozott és óvadékképes értékpapírokban van elhelyezve.

6 . Az alapítványról külön számadás vezetendő és ez az alapít
ványi hatóság által kiküldött számvizsgáló-bizottság által megvizsgálva, 
annak jelentése kapcsán terjesztendő az alapítványi hatóság elé.

7. Az alapítvány kamatjövedelme a főgimnázium évzáró ünnepe 
alkalmával osztandó ki a főgimnázium VI. osztálya legjobb mathe
matikusának.

8 . Minek hiteléül három egyenlő példányban kiállítottuk a fenti 
alapító levelet, melyek egyike a testvéregyházak levéltárában meg
őrzendő, másika az egyházmegyéhez felterjesztendő, harmadika pedig 
a budapesti ág. hitv. ev. főgimnázium igazgatójának adandó ki.
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Megállapíttatott a budapesti deáktéri ág. hitv. ev. testvéregyházak 
képviselőtestületének 1912. évi márczius 26-án tartott ülésében.

dr. Zsigmondy Jenő, s. k. Kaczián János, s. k.
közfelügyelő. lelkész.

dr. Liedemann Frigyes, s. k. 
főjegyző.

Ugyancsak 300 K-ás ösztöndíj alapítvánnyal állítanak maradandó 
emléket szerető szülei az 1910-ben elhalálozott Yajner Gézának, 
főgimnáziumunk volt növendékének. Az alapító levél így szól:

Alapítólevél.

Alulírottak felejthetetlen fiunk, Yajner Géza emlékének meg
örökítésére a budapesti ágostai hitv. evangélikus főgimnázium részére, 
melynek a megboldogult nyolc éven át törekvő növendéke volt, a 
következő alapítólevelet állítjuk ki:

1. Az alapítvány «Vajner Géza emlékére telt alapítvány» ne
vet viseli.

2. Az alapítvány célja, hogy annak kamataiból egy darab 10 
(tíz) koronás arany a vallástanban kiváló szorgalmat tanúsító s a 
valláserkölcsi életben példás ágostai hitv. evangélikus Y—VIII. osz
tályú növendéknek az évzáró ünnepélyen ösztöndíjképen adandó ki.

3. Az ösztöndíj odaítélésének joga a főgimnázium mindenkori 
vallástanárát illeti. Előnyben részesítendő az a növendék, aki a vallás
tanár által kitűzni szokott vallásos tárgyit pályamű pályázatán is 
részt vett.

4. Az alapítványi hatóság a budapesti Deák-téri ágostai hitval
lású evangélikus testvéregyházak képviselőtestülete.

5. Az alapítvány meg nem támadható vagyon állaga ez idő: 
szerint 300 K. azaz háromszáz korona, amely összeg a budapesti 
ágostai hitvallású evangélikus testvéregyházak által megállapított pénz
tári kezelési szabályok szerint lesz kezelendő.

6 . Az alapítvány tőkeállománya készpénzben befizetett 300, 
azaz háromszáz koronában van elhelyezve. Fenntartjuk magunknak 
a jogot, hogy ezen összeget bármikor tetszésünk szerint felemel
hessük.

7. Az alapítványról külön számadás vezetendő és ez az alapít
ványi hatóság részéről kiküldött számvizsgáló bizottság által meg
vizsgálva, annak jelentése kapcsán terjesztendő az alapítványi ható
ság elé.

Értesítő Í9H—Í912. évről. 3
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8 . Az alapítvány kamataiból kiosztandó összegen — ez idő 
szerint tíz koronán — fölül eső rész minden évben a tőkéhez csatol- 
tassék s addig kamatoztassák, amíg a tőkeösszeg — esetleg újabb 
adományunkkal az 1000, azaz egyezer K tőkeösszegre emelkedik. Ez 
esetben az alapítvány egy évi kamata egészben VII— VIII. osztályú, 
a 2. és 3. pontban előírt feltételeknek megfelelő —• növendéknek 
adandó ki.

9. Ha az alapítványi hatóságnak a főgimnázium feletti rendel
kezési joga megszűnnék, vagy a főgimnázium evangélikus jellege meg
változnék, az alapítvány a pesti ágostai hitvallású evangélikus magyar 
egyházközség tulajdonába megy át s annak tőkéjéhez csatolandó.

Minek hiteléül három példányban kiállítottuk alapítólevelünket, 
melyek egyike az alapítványi hatóság levéltárában őrizendő meg, a 
másik példánya a budapesti ágostai hitvallású evangélikus egyház
megyéhez terjesztendő fel, harmadik példánya pedig a budapesti ág. 
hitv. evangélikus főgimnázium igazgatóságának adandó ki.

Kelt Budapesten, 1911. évi julius hó 4-én.
Vajner Andor s. k.
Vajner Andorné, 

szül. Stettberger Margit s. k.

Mindez alapítványok maradandó emlékei az alapítványozók 
nemes szándékú kegyeletének, áldásos nevelői a jótéteményeikben ré
szesülő ifjúságnak és minden időkben hathatós buzdítói a legszen
tebb célokat munkáló áldozatrakészségnek.

A Pesi Hazai Első Takarékpénztár-Egyesület kiutalványozta 
harmadik 3000 K-ás alapítványának harmadik 600 K-ás részletét.

Ohrenstein Henrik báró ez évben is 300 K-t adományozott 
szegénysorsú, szorgalmas tanulók segélyezésére.

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 Takarékpénz
tár 50 K-át, Bátz László 27 K 70 f-t, Kadnai Miklós II«. o. t. 20 
K-t, a Fasori Evang. Nőegylet 40 K-t, Kiinger Zsigmond 15 K-t, 
Wámoscher Áron 10 K-t. Néhai Loisch Ede hagyományából befolyt 
400 K 4% magyar koronajáradékban.

A Tabitha jótékony nőegyesület ösztöndíjakra ez évben is 30 
K-t adott s hat szegénysorsú tanulót látott el téli ruhával.

Egy magát megnevezni nem akaró jótevő 50 K-t, dr. Fabinyi 
Izidor 40 K-t adott ösztöndíjakra.

A Vándordiák-egyesület öt tanítványunkat viszi magával tel
jesen díjtalanul.
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A szertáraknak juttatott adományokról a szertári jelentésekben 
számolunk be.

A nagylelkű alapítványokért és adományokért fogadják az ala
pítók és adományozók hálás közönetiinket.

12. Látogatások. Iskolánk hivatalos látogatásával a nm. vallás
os közoktatásügyi miniszter iir ez évben is Erődi Béla dr. udv. taná
csos és tankerületi főigazgató urat bízta meg, ki iskolánkat március 
hó 4 , 5., 6 ., 7. és 8 -án látogatta m eg; a szokásos értekezletet pedig 
március hó 9-én tartotta meg Haberern Pál iskolafelügyelő elnök
lete alatt.

13. Tornaverseny. A május hó 18-án és 19-én Komáromban meg
tartott kerületi tornaversenyen Galli Lajos tornatanár, dr. Bőhm Dezső 
és dr. Koch István tanárok vezetése, illetőleg felügyelete alatt 38 tanít
ványunk vett részt. A füleslabdaelőmérközésben aratott győzelemért 
intézetünk oklevelet kapott, a csapat következő tagjai pedig bronz
érmet : Bruckner Aladár, Gyuris Ödön, Újhelyi Gusztáv VIII. o. t, 
Horváth György, Krausz Miroszlav, Márkus Ervin, Oravecz Pál, 
Scliolcz Andor VH. o. t. Chátel Ottó, Felde István VI. o. t . ; Márföldy 
Aladár VIII. o. t. rudon-függeszkedésért szintén bronzérmet kapott.

14 Kirándulások. Dr. Bőhm Dezső az 16 osztállyal a Normafához, 
dr. Hazay Olivér a VIH. osztállyal Esztergomba, dr. Hittrich Ödön 
az la  osztállyal a Jánoshegyre, dr. Kliment Jenő és dr. Hazay Olivér 
a VII. osztállyal a Kőhegyre és a Dobra Vodához, dr. Koch István a 
Illő  osztállyal a Gellérthegyre és más alkalommal a Hármashatár - 
hegyre, Kovács János az V. osztállyal az aquincumi múzeumba, 
dr. Loisch János a IVő osztállyal a Dobogókőre, Sulek József a Illa  
osztállyal a Jánoshegyre és a Normafához, dr. Szolár Ferenc a Hő 
osztállyal a Hűvösvölgybe rándult ki. Dr. Kubacska András több ízben 
vezette tanítványait osztályonként Budapest környékére természetrajzi 
tárgyak gyűjtése céljából. Mikola Sándor a VIII. osztály tanulóit el
vezette a magyar királyi államvasutak budapesti gépgyárába, a buda
pesti városi villamos vasút kertészutcai áramfejlesztő telepére és a 
budapesti általános villamossági részvénytársaság tutajutcai áramfej
lesztő telepére. Ez úton is köszönetét mondunk az illető gyárak igaz
gatóságainak és a vezető mérnököknek, különösen pedig Chátel 
Vilmos műszaki tanácsos úrnak a szíves fogadásért és kalauzolásért. 
A IVa osztályt elvezette a Dobogókőre turistakirándulásra. Oppel Imre 
az év végén több alkalommal elvitte a felső négy osztály görögpótló 
növendékeit a városligetbe, hogy a szabadban való rajzolást gyako
rolhassák, továbbá a Műcsarnok kiállításaira.

15. Vizsgálatok. A VIII. osztály vizsgálatait május hó 14-én, 
15-én és 17-én, az írásbeli érettségi vizsgálatokat május hó 21-én,

3*
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22-én és 23-án, a szóbeli érettségi vizsgálatokat június hó 12-én, 13-án 
1 i-én, 15-én, 17-én és 18-án tartottuk meg. A többi osztályokban 
összefoglaló vizsgálatokat tartottunk június hó 15-től június hó 20-ig, 
naponkint 6— 8 osztályban, úgy hogy mindegyik tárgynak összefoglaló 
áttekintésére egy-egy óra jutott. A magántanulókat június hó 25.-én 
vizsgáljuk meg.

16. Beiratások. A beiratkozásra vonatkozó tudnivalókat Értesítőnk 
XIII. fejezetében részletesen közöljük. Tanítványaink szüleit újból 
figyelmeztetjük arra, hogy a tandíjakat legcélszerűbben postatakarék
pénztári befizetési lapokkal, illetőleg a clearing-forgalom felhasználá
sával postatakarékpénztári csekkekkel eszközölhetik.
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TANÁRI TESTÜLET S AZ ELŐADOTT TANTÁRGYAK.

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

J e g y z e t

B ereezky Sándor
r. tanár Vallástan: I—VIII. 1 8

Exliortator. Az ifjúsági 
gyámegylet elnöke.

Dr. Böhm Dezső
r. tanár

Magyar nyelv : Illb. 
Latin nyelv : Ib. 
Német nyelv : Illb , V. 
Szépírás : 1b.

1 8
Az Ib. osztály főnöke. 

A Dal- és Zeneegyesiilet 
tanárelnöke.

Az ifjúsági könyvtár őre.

k . Oaüi Lajos
r. tornatanító

Testgyakorlás : la, Ib, Ilb— 
VIII. 2 2 Tanította a vívást és játékot.

G retzm aelier Jenő
r. tanai’

Magyar nyelv : Ha, lib , VI. 
Német nyelv: VI.
Szépírás : Ilb.

1 7 A Ila. osztály főnöke. 
A gyorsírás tanítója.

Dr. Hazay Olivér
r. tanár

Magyar nyelv : VII, VIII. 
Német nyelv : VII, VIII. 
Görögpótló írod. VII. 
Filozófia: VIII.

1 8
AVUI.oszt. főnöke. Az« Arany 

János» önképzőkör tanár
elnöke. A főgimn. tanári 
egyesületének pénztárosa.

Dr. l l i t t r ic h  Ödön
r. tanár

Latin nyelv : la, Illa . 
Görögpótló Írod.: VI, VIII. 1 7 Az la. osztály főnöke. 

A klassz.-fil. szertár őre.

Dr. K lim ent Jenő
r. tanár

Latin nyelv : Illb, VII. 
Görög nyelv : VII. 1 6 A VII. osztály főnöke. 

Az éremgyüjtemény őre.

Dr. koch  István
r. tanár

Földrajz : Ib, Ilb.
Történet: Illb, IVa, VI, VII. 1 8

A Illb . osztály főnöke. 
A történet-földrajzi 

szertár őre.

K ovács János
r. tanár

Magyar nyelv : la, V. 
Latin nyelv: V. 
Görögpótló írod .: V.

1 7 Az V. osztály főnöke.

Dr. K ubacska András
r. tanár

Földrajz : la.
Természetrajz: la, Ilb, IVa, 

IVb, VI.
1 6

A természetrajzi szertár őre. 
A Segélyegylet könyvtárának 

kezelője.

Dr. Loiscli János
r. tanár

Magyar nyelv : IVa, IVb. 
Német nyelv: Illa , IVa, IVb. 1 8

A IVb. osztály főnöke.
A modern irod. szertár és az 
írod. osztálykönyvtár őre.

M ikola Sándor
r. tanár

Számtan : la.
Mértan : IVa.
Algebra: IVa. Fizika:VIII. 
M atemat.: VII. Szépírás : la.

1 6 A IVa. osztály főnöke. 
A fizikai szertár őre.

M oraseher Hugó
r. énektanár

Ének I—IV. 8

Opjiel Imre
r. tanár

Mértan : la, Ib, Ha. 
Görögpótló rajz: V. VI, VII, 

VIII.
Torna : Ila. Szépírás : Ila.

2 0
A művészeti rajzszertár őre. 
A művészeti rajztanfolyam 

vezetője.

R a th  Arnold
r. tanár

Számtan : Ilb.
Mértan : Ilb, Illb , IVb. 
Algebra : IVb.
Földrajz: Illb.

1 6
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R á tz  L ászló
r. tanár

Mennyiségtan : V, VII. 6 A főgimnázium igazgatója.

Dr. Serédi Lajos
r. tanár

Magyar nyelv : Ib. 
Latin nyelv : IVa, IVb. 1 7

A tanári kar és az iskola- 
bizottság jegyzője.

Sulek József
r. tanár

Számtan* Ila, Illa.
Mértan : Illa .
Földrajz : Illa .
Mennyiségi.: VI. Fizika: VII.

1 9
A Illa . osztály főnöke. 
A mértani szertár őre.

Dr. S zigeth y Lajos
r. tanár

Magyar nyelv : Illa . 
Történet: I lla , IVb. V,VIII. 1 6

Dr. Szolár Ferenc
r. tanár

Latin nyelv : lib , VIII. 
Görög nyelv : V, VIII. 1 9 A Ilb. osztály főnöke.

Dr. T ó th  K álm án
r. tanár

Latin nyelv : TIa, VI. 
Görög nyelv : VI. 1 6

A VI. osztály főnöke.
A főgimn. könyvtárosa.

A Segély-egylet tanár-elnöke.

lllbrich  Sándor
r. tanár

Földrajz: Ha. 
Természetrajz : Ib, Ha, V. 
Számtan: Ib, Illb .

1 7

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., dr. Fényes Mór az izr. és Józan Miklós az unit. tanulókat 
tanította.

Gyakorló tan á rje lö ltek : Böröczky Gyula, szakvizsgálatott tett 
tanárjelölt, a math.-fiz. szakból; beosztva Mikola Sándor, Ráth Arnold 
és Sulek József tanárok mellé. Tanított a Ilb. osztályban számtant 
és a Illő. osztályban mértant. Capesius Bernát, szakvizsgálatott tett 
tanárjelölt, a latin-német szakból; beosztva dr. Hazay Olivér, dr. Hitt- 
rich Ödön, dr. Loiseh János és dr. Tóth Kálmán tanárok mellé. Ta
nított a Illa . osztályban német nyelvet. Dezső Zoltán, szakvizsgála
tott tett tanárjelölt, a math.-fiz. szakból; beosztva Mikola Sándor, 
Rátz László és Sulek József tanárok mellé.

Szolgaszemélyzet: 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 TANÁROK IRODALMI MŰKÖDÉSE

az 1911—1912. iskolai évben.

Bereczky Sándortól megjelent: Bibliai Történetek elemi iskolák 
részére VI. kiadásban és A keresztyén egyház rövid története közép
iskolák III. osztálya számára VII. kiadásban.

Dr. Böhm Dezső írt cikkeket az Országos Középiskolai Tanár- 
egyesület Közlönyébe és a Grimm-mesékről ezen értesítőbe.

Dr. Hitlrich Ödöntől megjelent: Görög Régiségek, Kókai La
josnál. Irt ismertetéseket az E. Ph. K.-be és tartott egy felolvasást.

Dr. Koch István írt földrajzi tárgyú cikkeket az «Urániá»-ba.
Dr. Loisch Jánostól cikkek a Tanáregyesületi Közlönyben, az 

Irodalomtörténeti Közleményekben és a Magyar Pasdagogiában.
Mikola Sándortól megjelent: A fizikai alapfogalmak kiala

kulása, Hornyánszkynál. Szerkeszti az «Uránia» népszerű tudomá
nyos folyóirat természettudományi részét. Irt cikkeket ezenkívül az 
Országos Középiskolai Tanáregyesület Közlönyébe.

Rátz László szerkesztette a Középiskolai Mathematikai Lapokat.
Dr. Serédi Lajos : Cikkek a Bpesti Hirlap és Magyarországban ; 

«Kerényi Frigyes», a clevelandi «Szabadság» jubiláns számában. Mű
fordítások.

Sulek József cikkeket irt az Urániába.
Dr. Szolár Ferenc az Evangélikus Lap I. évf. 22., 23. számá

ban a magy. prot. egyház történetére vonatkozó régi írásokat közölt az 
ev. egyet, egyház levéltárából. 1909 óta segítségére volt Góbi Im re 
egyet, levéltárosnak az egyet, levéltári jegyzék készítésében.



IV .

A TANANYAG ÉS A TANKÖNYVEK.

a) R endes tantárgyak .

I. osztály.

la) Osztályfő : dr. Hittricli Ödön.
lb) Osztályfő : dr. Böhm Dezső.
Vallás, h. 2 óra. 0 -szövetségi történetek. A legrégibb emberekről. 

Izrael népének ősapáiról. A bírákról és királyokról. Izrael népe a 
fogság után. Tanító könyvek. Próféták. Énekek és imádságok. A tíz- 
parancsolat magyarázata.

Tankönyv: Bereczky Sándor: Bibliaismertetés bibliai történe
tekkel.

T anár: Bereczky Sándor.
Magyar nyelv, h. 5 óra. Magyar történeti olvasmányok, a ta 

tárjárásig terjedő korszakból. Népmesék, Költemények Arany J., Petőfi 
S., Gyulai P.-tól. Görög hősmondák az Ilias és Odysseiából. Az ol
vasmányok alapján bevezetés a magyar nyelvtanba: egyszerű mon
dat, beszédrészek, mondatrészek. A fogalmazás és helyesírás gyakor
lására kéthetenként (ossz. XVI.) írásbeli dolgozat.

Tankönyvek : Góbi, Magyar nyelvtan I. Magyar Olvasókönyv I.
T anár: la) Kovács János.

Ib) dr. Serédi Lajos.
Latin nyelv, h. 6 óra. Olvasmány: Bóma alapítása. Ulixes ka

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

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

T anár: la) dr. Hittrich Ödön.
1 b) dr. Böhm Dezső.



41

Földrajz, li. 3 óra. A földrajzi alapfogalmak megismerése után 
Magyarország részletes földrajza. Térképvázlatok.

Tankönyvek: Lasz Samu: Földrajz I. kötet. Kogutowicz: Föld
rajzi iskolai atlasz.

T anár: la) dr. Kubacska András.
Ib) dr. Koch István.

Számtan, li. 4 óra. A négy alapművelet egész számokkal, tize
des és közönséges törtekkel. Oszthatósági viszonyok. Hosszúság-, 
terület-, térfogat-, súly- és időmérés.

Tankönyv : Beke Manó : Számtan.
Tanár : la) Mikola Sándor.

Ib) Ulbrich Sándor.
Mértani rajz, h. 3 óra. A planimetria elemei szemléleti úton. 

Diszítményi rajzok: geometriailag szerkesztve és szabadkézzel. He
tenként vázlatkönyvekbe való otthoni rajzolás természet után.

Tankönyv: Szuppán-Szirtes : Planimetriai alaktan.
T anár: Oppel Imre.
Természetrajz, h. 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) dr. Kubacska András.

Ib) Ulbrich Sándor.
Ének, h. 1 óra. A vonalrendszer, segédvonalak. Hangjegyek is

mertetése és azok időmértéke. Szünetjelek. A */*, 3/í és 4/í-es ütem
szám. A f/-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 anár: Morascher Hugó.
Szépírás, h. 1 óra. Magyar írás.
T anár: la) Mikola Sándor.

Ib) dr. Böhm Dezső.
Testgyakorlat, h. 2 óra. Játék: Szerda délután Vs 3 —4 óráig.
T anár: K. Galli Lajos. II.

II. osz tá ly .

Ha) Osztályfő : Gretzmacher Jenő. 
Ub) Osztályfő: dr. Szolár Ferenc.
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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 bibliai törté
netekkel.

T an á r: Bereczky Sándor.
Magyar nyelv, h. 5 óra. N yelvtan: szóképzés és szóösszetétel; 

összetett mondat. Olvasmányok főképen Nagy Lajos és a Hunyadiak 
koráról; egyes olvasmányok a görög s római mondákból. Költemé
nyek. írásbeli dolgozatok.

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

T anár: Gretzmacher Jenő.
Latin nyelv, h. 6 óra. Olvasmány: A római királyok törté

nete. 12 mese. Nyelvtanból az első osztály anyagának ismétlése és bőví
tése. Passivum, deponens igék. Az igék főalakjai. Aecusativus cnm 
infinitivo és ablativus absolutus szerkesztése és gyakorlása. Könyv- 
nélkül mesék, közmondások és szálló igék. Tárgyi szócsoportok. Két- 
hetenkint iskolai írásbeli dolgozat.

Tankönyvek: H ittrich: Latin olvasókönyv H., Latin nyelvtan I .
T anár: Ha) dr. Tóth Kálmán.

11b) dr. Szolár Ferenc.
Földrajz, h. 3 óra. Európa, Ázsia és Afrika földrajza. Térkép- 

vázlatok.
Tankönyvek : Lasz Samu : Földrajz H. kötet. Kogutowicz ; Föld

rajzi iskolai atlasz.
T anár: Ila) Ulbrich Sándor.

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: Ha) Sulek József.

IIb) Ráth Arnold.
Mértani rajz, li. 3 óra. Geometriai testek ismertetése, háló

zatuk megrajzolása. Felszín és térfogatszámítás. Díszítmények rajzo
lása szerkesztve és szabadkézzel. Vázlatkönyvekbe természet utáni 
otthoni rajzok.

Tankönyv: Szuppán-Szirtes: Stereometriai alaktan.
T anár: Ha) Oppel Imre.

I Ib) Ráth Arnold.
Természetrajz, h. 2 óra. Egyes ősszel virágzó növények leírása
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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 részletesebben. 
A tavaszi flóra ismeretesebb tagjainak leírása.

Tankönyv: Paszlavszky J. Természetrajz II. rész.
T anár: IIa) Ulbrich Sándor.

IIb) dr. Kubacska András.
Ének, h. 1 óra. Az első osztályban tanultak ismétlése. Ismétlő 

jel. Kis alia breve és 3/s-os ütemszám. Ligatura. Négyes beosztású 
ütemek. Fő- és mellékhangsúly. Hangközök. Dur-hangsor. A hang
jegyek ütemes olvasása és éneklése a C-dur hangnemben. Egyházi és 
világi dalok.

Tankönyv: Beleznay: Gyakorlati Énektan I. r.
T anár: Morascher Hugó.
Szépírás, h. 1 óra. Német írás.
Tanár: Ha) Oppel Imre.

Hb) Gretzmacher Jenő.
Testgyakorlat, h. 2 óra. Játék : Hétfő délután Va3—4 óráig.
Tanár: lla) Oppel Imre.

lib) K. Galli Lajos. III.

III. osztály.

illa )  Osztályfő : Sulck József.
lllh )  Osztályfő: dr. Koch István.
Vallás, h. 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 élet- és jellemképére. Énekek és imádságok.

Tankönyv: Bereczky Sándor : A keresztyén egyház rövid tö r
ténete.

T anár: Bereczky Sándor.
Magyar nyelv, h. 4 óra. Rendszeres magyar nyelvtan. Olvas

mányok : a magyar történelemből a mohácsi vész utáni korból, a gö
rögből : Perikies kora. Kisebb humoros elbeszélések Kisfaludy Károly- 
tól és Jókai Mórtól. Azonkívül Jókai: A nagyenyedi két fűzfa, Pe
regrinus, Még sem lesz belőle tekintetes asszony c. novellái. Költe
mények : hazafias versek, a nemzeti eszme fejlődésének figyelemmel 
kísérése; legnagyobb részük könyv nélkül is. Kéthetenként iskolai 
írásbeli dolgozat.

Tankönyvek: Góbi: Rendszeres magyar nyelvtan. Magyar
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olvasókönyv III. Szemelvények Jókaiból (Tanulók olvasótára). Még 
sem lesz belőle tekintetes asszony. (Olcsó Jókai 21. sz.)

T anár: Illa ) dr. Szigethy Lajos.
Illő) dr. Böhm Dezső.

Latin nyelv, h. 6 óra. Cornelius Nepos-ból Miltiades, Themi- 
stocles, Aristides, Hannibal életrajza, Phaedrusból 20 mese; közülök 
15-öt könyvnélkiil is megtanultak. Mondattanból az esetek használata ; 
acc. c. inf., abl. abs, gyakorlása. Tárgyi szócsoportok. Kéthetenként 
írásbeli dolgozat.

Tankönyvek: Hittrich Ö.: Latin olvasókönyv, Nyelvtan I. és II. 
és Szókönyv.

Tanár : Illa) dr. Hittrich Ödön.
IHb) dr. Kliment Jenő.

Német nyelv, h. 4 óra. Nyelvtan: névszóragozás, igeragozás. 
Olvasmány : állatmesék, népmesék, mondák, kisebb elbeszélések ; könyv 
nélkül több költemény. Beszédgyakorlatok. Iskolai dolgozatok.

Tankönyv: Tímár, Német nyelv- és olvasókönyv. I.
T an á r: Illa ) dir. Loisch János.

IIIój dr. Böhm Dezső.
Történet, h. 3 óra. Magyarország története 1526-ig.
Tankönyv: dr. Szigethy Lajos: Magyarok története I. r. Kogu- 

towicz: Tört. atlasz.
T an ár: Ula) dr. Szigethy Lajos.

HU) dr. Koch István.
Számtan, k. 3 óra. Összetett következtetések. Kamatszámítás. 

Kamatos-kamatszámítás. Értékpapírok. Arányos osztás. Középérték- 
számítás. Arany- és ezüsttárgyakra vonatkozó számítások.

Tankönyv: Beke Manó : Számtan.
Tanár • Illa ) Sulek József.

IIIb) Ulbrich Sándor.
Földrajz, h. 2 óra. Amerika és Ausztrália. A fizikai és csilla

gászati földrajz elemei.
Tankönyvek: Simony i: Földrajz III. rész. ítáth Arnold : Mathe - 

matikai és fizikai földrajz elemei.
T an ár: Illa ) Sulek József.

illő) Ráth Arnold.
Mértani rajz, h. 2 óra. Szimmetria. Egybevágóság. Három

szögek, négyszögek, sokszögek szerkesztése. Sugárrendszerek. Ha
sonlóság.

Tankönyv: Szuppán-Szirtes : Konstruktiv planimetria.
Tanár : I lla ) Sulek József.

111b) Ráth Arnold.



Ének, li. 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, h. 2 óra. Játék : Péntek délután Vs3—4 óráig.
T anár: K. Galli Lajos.

IV. osztály.

IVa) Osztályfő : Mikola Sándor
TVb) Osztályfő: de. Loisch 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.
Tanár: Bereczky Sándor.
Magyar nyelv, h. 4 óra. Arany János «Toldi»-jának és «Toldi 

Estéjé»-nek olvasása és magyarázata. Több ének könyv nélkül, azon
kívül kisebb költemények. Stilisztika a Toldi és a tankönyv olvas
mányai alapján. Verstan. Iskolai és házi dolgozatok.

Tankönyv: Góbi : Stilisztika.
T anár: dr. Loisch János.
Latin nyelv, h. 6 óra. Julius Caesarból: hadjárat a helvetiusok 

ellen (29. f.); a gallok és germánok szokásai (18. f,) ; Alesia ostroma 
(14. f.) ; Ovidiusból: Origó mundi, Quattuor abates mundi, Deucalion 
et Pyrrha, Philemon et Baucis, Orpheus et Eurydice, Apotheosis 
Caesaris (össz. 570 sor). A szebb részletek könyv nélkül is. Az ol
vasmányok tárgyi vonatkozásai Róma vallási, politikai és társadalmi 
életére. A fordítással együttesen a latin nyelvtan elemi részeinek 
gyakori ismétlése; a mondatszerkesztés főszabályai; részletesen, az 
összes alárendelt mellékmondatok kapcsolásának tudnivalói, mindig a 
szövegből keresett példák alapján. Kéthetenként (össz. XVI.) írásbeli 
dolgozat.

Tankönyvek: Dr. Hittrich, Latin nyelvtan. I. II. és Latin olvasó
könyv a HI., IV, oszt. számára.

Tanár : dr. Serédi Lajos.
Német nyelv, h. 3 óra. Nyelvtanból az alaktan ismétlése és kiegé

szítése. Mesék és kisebb elbeszélések olvasása, költemények nagyrészt 
könyv nélkül is. Beszédgyakorlatok. Iskolai dolgozatok.
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Tankönyvek: Tímár, Német olvasókönyv II. Rendszeres német 
nyelvtan.

T anár: dr. Loisch János.
Történet, h. 3 óra. Magyarország története 1526 óta. Alkotmány - 

tan. Magyarország és az Osztrák-magyar monarchia földrajzának át
tekintése.

Tankönyv: dr. Szigethy Lajos : Magyarok története II. r. Kogu- 
towicz: Tört. atlasz.

Tanár: IVa) dr. Koch István.
TVb) dr. Szigethy Lajos.

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

Tankönyv : König-Beke : Algebra.
T anár: IVa) Mikola Sándor.

IYb) Ráth Arnold.
Mértani rajz, h. 2 óra. A körre vonatkozó szerkesztések. El

lipsis, hyperbola és parabola.
Tankönyv: Szuppán-Szirtes : Konstruktív planimetria.
T anár: IV a) Mikola Sándor.

TVb) Ráth Arnold.
Természetrajz, h. 3 óra. Egynéhány ó'szi növény leírása után 

az organográfia részletes tárgyalása. A növények anatómiája. Che- 
miai alapismeretek kísérletekkel. A növények életjelenségei. Rend
szertan. Linné rendszerének váza. Egy természetes rendszer alapján 
a virágtalan növények főbb csoportjainak, a virágos növények ne
vezetesebb családjainak ismertetése a leírt növények alapján. Növény
gyűjtés, növénybatározás.

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, h. 2 óra. Játék : Szerda délután 4—Va6 -ig.
Tanár: K. Galli Lajos.

V. osztály.
Osztályfő: Kovács János.
Vallás, h. 2 óra. Az ó- és új-szövetségi könyvek bevezető ismer

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

Tankönyv: Batizfalvy-Bereczky: Bibliaismertetés.
T anár: Bereczky Sándor.
Magyar nyelv, h. 3 óra. Olvasmány: A tankönyv leíró, elbe

szélő, értekező s szónoki szemelvényeinek nagy része. Anonymus kró
nikája, a Toldi szerelme s Az új földesúr. Az eddig tanult lírai költe
mények ismétlése s újak a hazafias lírából. Dolgozatok.

Tankönyvek: Góbi: Retorika. Zlinszky: Szemelvények a ma
gyar nemzeti líra köréből.

T anár: Kovács János.
Latin nyelv, h. 6 óra. Olvasmány: Cicero: De imperio Cn. 

Pomp, és a Pro Archia extra causam részlete. Ovidius : Önéletrajz, 
Janus, Róma alapítása, Gabii, Fabiusok. Daedalus és Icarus. Catallus- 
ból 8 , Tibullus és Propertiusból 1—-1, Martialisból 10 költemény. Né
hány lírai költemény könyv nélkül. Nyelvtani ismétlés. Szócsoportok. 
Dolgozatok.

Tankönyvek: Cicero, ed. Dávid. Pirchala : Anthologia Latina. 
H ittrich : Latin szókönyv. Latin nyelvtan.

T anár: Kovács János.
Görög nyelv, h. 5 óra. Nyelvtan a pt-végü igékig. Olvasmányok 

az olvasókönyvből. Szótanulás különös tekintettel a műveltségszavakra, 
írásbeli dolgozat magyarból görögre.

Tankönyvek: Maywald: Görög nyelvtan, Görög olvasó és gya
korlókönyv.

T anár: ár. Szolár Ferenc.
Görögpótló irodalmi olvasmányok, h. 3 óra. Az Iliász és 

Odysszeia bő szemelvényekben. Herodotos. Gyöngyösi: Kemény János. 
Régi magyar történetírók.

Tankönyvek : Kempf J . : Homeros Iliasa s Odysseája. Geréb : 
Szemelvények Herodotosból. Badics : Irodalmi olvasmányok I.

Tanár : Kovács János.
Görögpótló rajz, h. 2 óra. Kézügyesítő gyakorlatok színes trón

nal ; 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. Prózai olvasmányok a német monda 

köréből. Költemények: H erder: Cid, Bürger, Goethe és Schiller
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balladái. Könyv nélkül legnagyobb részük. Havonként iskolai írásbeli 
dolgozat.

Tankönyv: Tímár P á l : Német olvasókönyv II.
Tanár: dr. Böhm Dezső.
Történet, k. 3 óra. Az ó-kor története.
Tankönyvek: Dr. Szigethy L . : Egyetemes történet I. rész. 

Kogutowicz: Tört. atlasz.
T anár: dr. Szigethy Lajos.
Mennyiségtan, h. 3 óra. Elsőfokú egyenletrendszerek. A négy

zetgyök. A másodfokú egyenlet és a másodfokú függvény. Másodfokú 
egyenletrendszerek algebrai és grafikai megoldása. Egyszerű algebrai 
függvények ábrázolása és e görbék tulajdonságainak megbeszélése. 
Planimetria.

Tankönyvek: König-Beke: Algebra. Ábel-Polikeit-Lévay: Mértan.
T anár: Rátz László.
Természetrajz, h. 3 óra. Az állatok jellemző chemiai, alak- és 

élettani tulajdonságai, összehasonlítva a növények ezen tulajdonságai
val. Sejt-szövettan. Szervek és szervrendszerek. A szervek életműkö
dései összehasonlítva az állatkörökön át, különös tekintettel az ember 
szerveire és működésükre. Rendszertan.

Tankönyv: Paszlavszky József: Állattan.
T anár: Ulbrich Sándor.
Testgyakorlat, h. 2 óra. Játék a YI. oszt. csoportjaival együtt, 

péntek délután 4—ViQ óráig.
T anár: K. Galli Lajos.

VI. osztály.

Osztályfő: dr. Tóth Kálmán.
Vallás, h. 2 óra. A keresztyén egyház története az egyház megala

pításától az újabb időkig, különös tekintettel a reformáció elterjedésére.
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, Tudós nők, A kérők.

Tankönyv : Góbi Imre : Poétika.
T anár: Gretzmacher Jenő.
Latin nyelv, h. 5 óra. Livius: Szemelvények a II. pún há

ború történetéből a tankönyv nyomán (65 fejezet). Vergilius : Szemel
vények az Aeneis I. H. könyvéből a tankönyv nyomán. írásbeli dol
gozatok : Fordítások latinból magyarra s magyarból latinra.

Tankönyvek: Livius XXI—XXX. szemelvényekben. Összeáll!-
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tóttá Szabó Gy. Iván. Szemelvény P. Vergilius Maró Aeneiséből Cserép 
Józseftől. Cserny-Dávid, Latin stílusgyakorlatok.

T anár: dr. Tóth Kálmán.
Görög nyelv, h. 5 óra. Szemelvények Xenophon Anabasisából 

és Memorabiliáiból továbbá a görög lyrikusokból a tankönyv nyomán. 
Fordítás magyarból görögre. A nyelvtant ismételtük s befejeztük.

Tankönyv: Maywald József, Görög nyelvtan, Görög gyakorló- és 
olvasókönyv.

Tanár : dr. Tóth Kálmán.
Görögpótló irodalmi olvasmányok, b. 3 óra. Szemelvények a 

görög s a klasszikus magyar lírai költészetből. Aisebylosból Agamem
non, A leláncolt Prometheus, Sophoklesből Aias, Elektra, Philoktetes, 
Euripidesbó'l Iphigenia Taurisban.

Tankönyvek: Badics : Magyar irodalmi olvasókönyv I I . ; Váradi- 
Agamemnon, Zilahi-Prometheus, Csiky-Aias, Philoktetes, Elektra, 
Kempf-Iphigenia.

T anár: dr. H ittnch Ödön.
Görögpótló rajz, b. 2 óra. Nagyméretű geometriai testcsoportok 

rajzolása nehezebb beállításokban. Csendéletfestés. Kirándulás a sza
badba. Képkiállítások. Hetenként vázlatkönyvek.

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

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

Gyula: Wilhelm Tell.
T anár: Gretzmacher Jenő.
Történet, h. 3 óra. A középkor és újkor története 1648-ig.
Tankönyvek: dr. Szigethy Lajos: Egyetemes történet II. Kogu- 

towicz: Tört. atlasz.
T anár: dr. Koch István.
Mennyiségtan, h. 4 óra. A hatványfogalom kibővítése. Számtani 

és mértani sorok. Végtelen geometriai sor. Számrendszerek. Loga
ritmus. Kamatos-kamat és járadékszámítás. Trigonometria. Függvé
nyek ábrázolása.

Tankönyvek : König-Beke: Algebra. Abel-Lévay-Polikeit: Mértan.
T anár: Sulek József.
Természetrajz, h. 3. óra. Chemiai és ásványtani alapfogalmak. 

Ásványtan és kőzettan. Geológia.
Tankönyv: dr. Hankó V. és Melczer G. : Ásványtan és chemia.
T anár: dr. Kubacska András.
Testgyakorlat, h. 2 óra.
Tanár: K. Galli Lajos.

Értesítő i9 i i — Í9i2. évről. 4
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VII. osztály.

Osztályfő: dr. Kliment Jenő.
Vallás, h. 2 óra. A magyar evangélikus egyház története, tekin

tettel a vallásügyek országgyűlési tárgyalásaira, a vallásügyi törvé
nyekre, rendeletekre, az egyház jótékony intézményeire és alkot
mányára.

Tankönyv: Bereczky: A magyar protestáns egyház története.
T anár: Bereczky Sándor.
Magyar nyelv, h. 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. 
Katona: Bánk-bán.

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

Tanár : dr. Hazay Olivér.
Latin nyelv, h. 5 óra. Vergilius Aeneiséből a VI. ének 

részletesen, VII., VIII. és IX. énekből szemelvények; az Aeneis jelentő
sége, Vergilius élete, művei; Sallustius: De hello Iugurthino ; Cicero: In 
Verrem : De Signis és a két műre és íróikra vonatkozó tudnivalók.

Tankönyvek: Vergilius Cserép-, Sallustius Hittrich-, Cicero
Zsámboki kiadásában. Cserép : Római régiségek.

T anár: őr. Kliment Jenő.
Görög nyelv, h. 5 óra. Homeros Odysseiájából az L, II., XIII. 

ének részletesen, V., VI. cursive. Az egész költemény átttekintése. 
Herodotos II. könyvéből Egyiptomra vonatkozó közlései és a mara- 
thoni csata Dávid I. Szemelvényei szerint.

Tankönyvek : Homeros Odysseiája Kemenes-, Herodotos Dávid 
J. kiadásában.

T anár: dr. Kliment Jenő.
Görögpótló irodalmi olvasmányok, h. 3 óra. Szemelvények 

Thukydidesből. A görög irodalom vázlatos története. Újabb magyar 
történetírók s a magyar szónoklat fejlődése. Görög műveltségszavak. 
Művészettörténet: a renaissance-festészet problémái.

Tankönyvek: Szilasi: Szemelvények Thukydidesből. Márton
J . : A görög irodalom története. Badics: Magyar irodalmi olvas
mányok IH.

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

Nagyobb olvasmányok: Nibelungenlied, Gudrunlied, Minna von Barn- 
lielm, Dichtung und Wahrheit.

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

politikai földrajz.
Tankönyvek: dr. Szigethy L ajos: Egyetemes történelem HL

Kogutowiez : Tört. atlasz.
T anár: dr. Koch István.
Mennyiségtan, h. 3 óra. a) Algebra. A másodfokú egyenlet el

mélete. Másodfokúakra redukálható egyenletek. A tiszta harmadfokú 
egyenlet, b) Elemző mértan. Koordináták. Két pontnak egymástól 
való távolsága. Az egyenes egyenlete. Az egy, illetőleg két ponton át
menő egyenes egyenlete. Két egyenes által bezárt szög meghatáro
zása. A párhuzamosság és merőlegesség feltételei. A kúpszeletek 
egyenletei. A ferde hajítás. A parabola egyes pontjaiban rajzolható 
érintők iránytényezőjének meghatározása. A differenciál-hányados. 
Egyszerűbb függvények és differenciálhányadosuk ábrázolása. Függ
vények ábrázolása az első és második differenciálhányados alapján. 
A szorzat, hányados és összetett függvény differenciálhányadosa. Tri
gonometriai függvények differenciálása. Maximum-minimum. A kúp
szeletek érintőinek egyenletei, c) Térm értan.

Tankönyvek: König-Beke : Algebra. Abel-Polikeit-Lévay: Mértan.
T anár: Rátz László.
Fizika, h. 4 óra. A szilárd, cseppfolyós és légnemű testek 

mechanikája. Akusztika. A fénytanból a geometriai optika.
Tankönyv : Szíjártó : Kísérleti természettan.
Tanár: Sulek József.
Testgyakorlat, h. 2 óra. Játék a VIII. oszt, csoportjával hétfő 

■délután 4—V26 óráig.
Tanár: K. Galli Lajos. VIII.

VIII. osztály.

Osztályfő: dr. Hazay Olivér.
Vallás, h. 2 óra. A vallásról általában. A különféle vallásokról. 

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

Tankönyv: Zsilinszky M ihály: Hit- és Erkölcstan.
4*
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T an ár: Bereczky Sándor.
Magyar nyelv, h. 3 óra. A magyar irodalom története Kisfaludy 

Károlytól. Nagyobb olvasmányok: Bánk bán, Vörösmarty lírája,.
Petőfi, Tompa, Arany költeményei, Zord idők, Szemelvények a Hi
telből, Az ember tragédiája, Gyulai: Vörösmarty életrajza, Emlék- 
beszéd Arany János felett.

Tankönyv : Góbi: A magyar nemzeti irodalom története H.
T anár: dr. Hazay Olivér.
Latin nyelv, h. 4 óra. Horatius: Carminum I. 1,3,  4, 9, 34,. 

37. II. 3, 10. HI. 1, 3, 9, 30. IV. 7, Carmen saeculare. Epodon 2, 
7. Satirarum I. 9. H. 8. Epistolarum I. 9, 20. Ars poetica. Tacitus: 
Annalium I. 1—30. Cursiv fordítás minden isk. auctorból és Plau
tus Captiviéből. Könyv nélkül Horatius-költemények. Szótanulás, 
A római régiségek ismétlése. A római irodalom összefoglaló áttekin
tése az egyes osztálybeli olvasmányok s az idei cursiv szemel
vények alapján. írásbeli dolgozat latinból magyarra.

Tankönyvek: Horatius-Wirth, Tacitus-Schmidt, H ittrich: Kó
mái régiségek, Simonyi: Szókönyv.

T anár: dr. Szolár Ferenc.
Görög nyelv, h. 4 óra. Homeros, Ilias I. 1—12, H., III. 

145— 160. VI. 119- 236, 407—432, XIX., XXII. 477—515. görögül, 
jellemző helyek könyv nélkül; az egész műből bő szemelvények ma
gyarul. Plato : Apologia és Kriton. A drámaírókról s a görög irodalom 
egyéb részeiről egy-egy tanuló referált szorgalmi olvasmányai kapcsán 
szemelvényeket mutatván be fordításban.

Tankönyvek: Homeros Hias-Kempf, Platon-Simon.
T anár: dr. Szolár Ferenc.
Görögpótló irodalmi olvasmányok, h. 2 óra. Szemelvények 

Platonból: Apologia, Kriton, Gorgias, Az állam, A görög művészet 
főbb alkotásai, szemléltetve a Luckenbach-féle művészettörténeti 
képeskönyvvel.

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

T anár: dr. Hittrich Ödön.
Görögpótló rajz, h. 2 óra. A magyar díszítő stílus motívumainak 

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

T anár: Oppel Imre.
Német nyelv, h. 3 óra. A német irodalom Goethétől Heinéig, 

Nagyobb olvasmányok: Dichtung und Wahrheit. Faust.
Tankönyv: Hirn és Paulay: Német irodalmi olvasókönyv II ,
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Tanár : dr. Hazay Olivér.
Történet, li. 3 óra. Magyarország oknyomozó története és alkot

mányának ismertetése.
Tankönyv: dr. Szigethy Lajos: A magyar nemzet oknyomozó 

történelme.
T anár: dr. Szigethy Lajos.
Mennyiségtan, h. 2 óra. Egyszerű integrálok segítségével terület- 

számítás, forgási testek köbtartalma. Az integrálszámítás alaptétele. 
A gömb és részeinek felszíne. Súlypont és tétlenségi momentum ki
számítása. A potentiál fogalma. A középiskolai anyag rendszeres 
összefoglalása. . , .

Tankönyvek: Éönig-Beke: Algebra. Ábel-Lévay-Polikeit: Mértan. 
Bátz-Mikola: Az intinitezimális számítások a középiskolában.

T anár: Mikola Sándor.
Fizika, li. 4 óra. Fénytanból a színszórás, diffrakció és poláro- 

aás. Hőtan. Mágnesség és elektromosság.
Tankönyv: Szíjártó: Kísérleti természettan.
T anár: Mikola Sándor.
Filozófia, h. 3 óra. Tapasztalati lélektan és logika.
Tankönyvek: Bőhm Károly: Tapasztalati lélektan. Logika.
T anár: dr. Hazay Olivér.
Testgyakorlat, h. 2 óra.
T anár: K. Galli Lajos.

b) K en d k ívü li tantárgyak.

Fizikai gyakorlatok.

A VII. osztály fizikai gyakorlatainak keretében hosszúságot 
mértünk noniussal, mikrométerrel, kathetométerrel, vastagságmérővel, 
szöget noniussal (theodolittal); hosszúságot, területet és térfogatot 
súlymérés (mérleg) igénybevételével.

Magasságot határoztunk meg a szabadesés törvényeinek felhasz
nálásával ; az Atwood-féle géppel igazoltuk a dynamika alaptörvényeit, 
a Grimsehl-féle pisztollyal a ferde hajítás törvényeit. Kísérleti úton 
meghatároztuk a tengely körül forgó test tehetetlenségi nyomatékát, 
kísérletekből levezettük a sztatika alaptörvényeit. Meghatároztuk az 
inga lengési idejét,kiszámítottuk a nehézségi gyorsulást, foglalkoztunk 
a megfordítható ingával. Meghatároztuk a szilárd és a cseppfolyós 
testek sűrűségét a hidrosztatikai mérleggel, pyknometerrel, a csepp- 
Lolyósakét a különböző areométerekkel.

Amint az időjárás lehetővé tette, rendszeres fotografáló tanfolya-
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mot kezdtünk meg. Böviden megismerkedtünk a különböző fotogra- 
fáló lencserendszerekkel, a felvételre szolgáló készülékekkel, a fény
érzékeny lemezek különböző fajaival, a negatív-eljárás elemeivel. A po
zitív eljárások közül ezen tanévben a brómezüst és a klórbrómezüst 
papírokra és lemezekre való másolással foglalkoztunk.

A gyakorlatokban résztvett 26 tanuló, kik két csoportban, heti 
2—2 órában dolgoztak. Névsoruk : Benke Balázs, Bereczky Vilmos, 
Bischitz Sándor, Bodó Bichárd, Elbogen Henrik, Franki Dezső, 
Glücksthal Andor, Herzel Pál, Holzmann Gyula, Jármay Pál, Jónás 
Pál, Katona Zsigmond, Krausz Frigyes, Liebmann István, Lukács 
Antal, Márkus Ervin, Parlagi Béla, Perl György, Saxlehner Tibor, 
Schwarz György, Steiner Károly, Strasser Pál, Székely Ernő, Szűcs 
Géza, Szűcs József, Thaly Ferenc.

Vezető tanár: Sulek József.
A Vili. osztály fizikai gyakorlatai: színképek vizsgálata spek

troszkóppal, ráccsal és egyszerű prizmával, diffractiós vonalak vizsgá
lata egyszerű réssel, polarizált fény vizsgálata saját készítményű üveg
tükrös analizátorokkal, fényintenzitás mérése saját készítményű zsír
foltos fotométerekkel, áttetsző anyagok absorptio coefficiensének meg
határozása, lencsék gyújtótávolságának meghatározása, fotográfiai gya
korlatok. Állandó hőmérsékletek mérése és a hőmérő alappontjainak 
meghatározása, hűtő keverékek vizsgálata, oldatok forrási hőmérsék
letének függése a koncentrációtól, a testek hülésének és melegedésé
nek az időtől való függése (grafikonok készítése), olvadási hőmérsék
letek meghatározása, fajhő mérések vízkaloriméterrel, olvadási és pá
rolgási hők meghatározása, telített gőzök feszültségének függése a hő
mérséklettől Papin fazékkal és saját szerkezetű barometrikus csővel 
(grafikonok készítése), a harmatpont meghatározása, intuitív kísérletek 
a hővezetőkópesség fogalmának kifejlesztésére. Mágnességi alapkísér
letek, mágnesek készítése, mágnesek pólusának meghatározása, mág
neses tömegek (póluserők) mérése mágneses mérleggel, mágneses erőterek, 
fotografálása a legkülönfélébb változatokban, homogén mágneses terek 
vizsgálata, a mágnes körüli tér térképelése kis iránytűkkel, vas
tömegek hatása a mágneses tér megváltoztatására, a Föld mágnessé- 
gének horizontális intenzitása. Elektrostatikai alapkísérletek, az alap
fogalmak intuitív kifejlesztése kísérletekkel, elektrostatikai megoszlás 
és sűrítés vizsgálata, leydeni palackok lassú kisülése rossz vezetőkön 
keresztül, a feszültség esés vizsgálata, Ohm törvényének elektrostatikai 
eszközökkel való megállapítása. Dolgozás erős árammal (minden dol
gozó csoport megfelelő lámpareostattal változtatta az áramintensitást), 
az áram mágneses hatásának megállapítása, lámpák kapcsolása egy
másután és egymásmellé, Ohm törvényének erős árammal való in
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tuitív megállapítása, dolgozás ampére- és voltmérőkkel, ellenállásmérés 
helyettesítéssel, ellenállásmérés Wheatstone-féle híddal, elektrolitek 
ellenállásának meghatározása Wheatstone-híddal, váltakozó árammal 
és telefonnal, elektrochemiai aequivalensek meghatározása, 1 voltampére- 
seeond caloriaasquivalensének meghatározása, a különböző elektromos 
lámpáknál 1 gyertya fény hány wattot fogyaszt, az induotionál sze
replő fogalmak kifejlesztése intuitív kísérletekkel, dolgozás cohererrel, 
Röntgen fotográfiák készítése. Ahol a rendelkezésre álló eszközök meg
engedték, a gyakorlatok ugyanabban a frontban (gleicher Front) 
folytak le.

A gyakorlatokban résztvett 36 tanuló, kik két csoportban, heti 
2— 2 órában dolgoztak. Névsoruk : Alexander Pál, Bareza Ernő, Bondi 
Fülöp, Brooser Béla, Bruckner Aladár, Clementis Kálmán, Czoniczer 
Gábor, Dániel Ervin, Domony Miksa, Elfer István, Elischer Ottó, 
Farkas György, Gertler Károly, Gomperz Ervin, Grósz Tibor, Gyuris 
Ödön, Halmos Ede, Herrmann Erich, Kovács György, Kovács József, 
Krámer Jenő, Kuzmik Pál, Murai György, Pantler Andor, Rakonitz 
Dezső, Both Albin, Rusznyák Imre, Salzer Pál, Sándor Béla, Schrecker 
Rezső, Soltész Imre, Stern Nándor, Szilágyi Lajos, Szokoll Aurél, 
Újhelyi Gusztáv, Zimmermann Ferenc.

Vezető tan ár: Mikola Sándor.

Egészségtan.

(VH. osztály; h. 1 óra.)

Az egészség védelme az egyén, a hatóságok s a társadalom ré
széről. A betegségek létrejötte. A hajlamosság kérdése és a szervezet 
ellenállóképessége. Az egészséget fenyegető káros befolyások közül tü
zetesebben : a táplálkozás, ivóvíz, alkoholizmus, levegő és lakóhely. 
Ezzel kapcsolatban a közélelmezés, vízvezeték, csatornázás és épít
kezés egészségügye. Védekezés a fertőző betegségekkel szemben. Első 
segélynyújtás.

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

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. ősz-
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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 [Ia) osztályból: Salzer Jenő, 
Hankó Béla, Rajna Ferenc, Tüske Emil, Brak Imre, Székely Pál, 
Stern Egon, Bleissner Ernő tm., Szalay László, Szilárd Zoltán, Sűsz 
György, Somogyi Pál, Goldberger Antal, Kollár László ; az Ib) osz
tályból : Müller István, Miltényi László, Szűcs László, Kasztriner Iván, 
Pollák József, Wanner Henrik, Morhács Pál, Thauer Károly, Elek 
István, Schäfer János, Bokor Endre, Sebestyén Loránd, Lángh Gyula ; 
a Ha) osztályból: Freund Sándor, Lenkei Andor tm., Tinschmidt 
Emil tm., Yenczel Márton tm., Lukács Sándor, Radnai Miklós, 
Szilágyi György tm., Bálint Sándor; a IIW osztályból: Barta Ernő, 
Stitniczky János, tm., Jankó Dénes; a ITLa) osztályból: Izák Lajos 
tm., Erdei Sándor, Morhács Márton tm., a IIIb) osztályból: Lederer 
László, Rátay Miklós tm., Miakits Ernő, Kovács Lajos tm., Marek 
Lóránd, Greiner Tibor ; a IYa) osztályból: Lehotzky Kálmán, Steinber- 
ger Imre, Szemere László, Bereezky István tm., Hoepfner László, Braun 
László, tm., Baumfeld Jenő, Auer Ernő, Virány Pál; a IV h) osz
tályból : Jeney László, Killiusz Gyula tm., Ligeti Aurél; az V. osz
tályból : Frei Frigyes, Sándor Tibor, Steinberger Sándor tm., Lithvay
0. Andor, Jakobcsits Elemér, Halbrohr Barna, Sziklás Béla, Pözel 
Miklós, Haller István gr., Feledy György, Roheim György; a YI. 
osztályból: Herzog Ármin, Holitscher Ferenc, Fellner György, En
gel Pál, Obláth Leo, Lóránt Pál, Stein Andor, Cséry Miklós ; a VII. 
osztályból: Krausz Miloslav ; a VHI. osztályból: Sándor Béla. Össze
sen 80. Közülük 28-an kezdők, 52-en haladók. Tandíjmentességet 
15-en (18'75°/o) élveztek. A rajzórák hétfőn, szerdán, illetőleg pén
teken délután 3—5-ig voltak.

T anár: Oppel Imre.
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Gyorsírás.

A Gabelsberger-Markovics rendszerű gyorsírás elsajátítására 
kezdő és haladó tanfolyamot tartottunk. A kezdők tanfolyamában 
résztvettek : Bálint Imre, Bulkay Lajos, Farkas Aurél, Felde István, 
Haintz Géza, Herczog Jenő, Medanich Silvio, Sziklás Károly VI., Frey 
Frigyes, Glück Pál, Haintz Jenő, Herczeg Béla, Kindó Ernő, Ladányi 
Andor, Leopold Iván, Nagy László, Raffay Béla, Salamon Miklós, 
Steller Gyula, Scholtz Ernő, Sziklás Béla, Rainer Fülöp, Takács 
Gyula V., Hoepfner László, Minnich Miklós, Virány Pál, Lakner 
Imre, Killius Gyula, Makra Lajos IV., Bárok Andor, Blaskovich Ist
ván, Györgyfalvay Dezső, Haitsch Gyula, Izák Lajos, Keller Tibor, 
Kiss Kálmán, Kohn Leo, Kovács Lajos, Kovács Sándor, Lukács Kál
mán, Makra Imre, Morhács Márton, Rados József, Rátay Miklós, 
Váry Gyula, Veréb Lajos Hl. o. tanulók. Haladók voltak: Sándor 
Béla VIII., Jónás István VL, Előd Marcell V., Bruck László, Glück 
István és Sonnenfeld Ferenc IV. o. tanulók.

Tankönyv: Bódogh : Levelező gyorsírás. A vitaírás rövid tan
könyve.

Tanár: Gretzmacher Jenő.

Vívás.

Ez évben a vívás tanulására jelentkező algimnáziumi tanulók a 
nekik jobban megfelelő vítőrvívásban nyertek oktatást; név szerint: 
Benkő Gy., Szász E. IVfe., Marek L., Rátay M. illő. Freudenberg E.. 
Récsey E. Hla,, Hornicsek J. Hő.

Kardvívásban részt vettek kezdők: Raffay B., Szúnyog A. V. 
Haladók : Décsey L., Bondy F., Farkas Gy., Sándor B. VIII., Eisele 
T., Freiwirth L„ Thaly F. VH., Sándor J. VI., Herczeg B. V., Fel
legi F. IVö.

T anár: K. Galli Lajos.
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ÍRÁSBELI DOLGOZATOK.

I. M agyar nyelvből.

V. osztály. 1. Levél egy nyári kirándulásomról. (Isk.) 2. Török 
Bálint (elbeszélés). 3. Szoborleírás. 4. Anonymusról. 5. Az új földes
úrból : korrajz, Ankerschmidt. 6. Szubjektív részek a Toldi szerelmé
ben. A két Bence. 7. Édesanyák Homérosz époszaiban. Ovidius jel
leme önéletrajzában. 8. Legutolsó olvasmányom. 9. Micsoda jogtalan
ságok ellen érvel Deák első feliratában. (Isk.)

VI. osztály. 1. Költészet és valóság. (Yojtina Ars poéticája 
alapján). 2. Etele és Buda jelleme. 3. Arany balladáinak szerkezete. 
4. Szabadon választott regény ismertetése. 5. A gyógyszerész és a 
lelkész jellemzése a «Hermann und Dorothea»-ban. 6. Antigone tragi
kuma. 7. Házi olvasmányul választott tragédia tragikumának fejtege
tése. 8. A «Tudós nők» komikuma.

VII. osztály. 1. a) Szókincsünk eredete, b) A halotti beszéd mint 
irodalmi mű. 2. a) Mondái elemek Anonymusnál. b) Irodalmi viszo
nyok a magyar középkorban, c) Legenda. 3. a) Balassi élete lírájá
ban. b) A protestáns kor epikai tárgyai, c) A vitadráma. 4 .a )  Zrínyi 
és Magyari. b) A Zrinyiász vallásos eszméje. 5. a) Zrínyi Miklós, a 
költő, b) A «Murányi Vénus» beállítása, c) Az epikus költő hőse. 
6. a) Irodalmi mű volt-e Mikes leveleskönyve? b) Faludi és Páz
mány. 7. aj Magyar testőrök Bécsben. b) A «Peleskei nótárius», 
mint korrajz. c) Gvadányi és Gaál «Peleskei nótárius»-a. 8. a) Szaba
don választott tárgy, b) A nyelviíjítás jogosultsága, c) Kazinczy és az 
ország korabeli állapota. 9. a) Bánk-bán tragikuma, b) II. Endre 
és Bánk.

VIII. osztály. 1. aj Szociális gondolatok a Bánk-bánban. bj 
Magyar élet Kisfaludy Károly vígjátékaiban. 2. aj Barnabás jelleme 
Kemény tragikumának szempontjából, bj Eötvös és Kemény regényei
nek célja, ej A Toldi-monda részei Kisfaludy Károlynál és Yörös-
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martynál. 3. Petőfi otthon. 4. a) Lucifer és Mephisto, b) Az athéni 
és a francia szín. 5. a) «Te Lucifer meg, egy gyűrű te is Mindensé- 
gemben, működjél tovább!» b) .A Toldi-trilógia fejlődése, c) «Nem 
két világ csodája Lettem, csak népemből egy.» 6. a) A történeti tárgy 
a hazafias eszme szolgálatában, b) Irodalmunk a szabadságharc után. 
c) Gyulai Pál, a kritikus. 7. a) Magyarország az Aurora korában. 
b) A magyar széppróza fejlődése, c) Mit tett a szépirodalom a mai 
Magyar-ország kiépítéséért ?

II. N ém et nyelvből.
V. osztály. 1. Die deutsche Götterwelt. 2. Wie Moros die H in

dernisse überwindet. 3. Das Gedicht vom Wartburger Sängerkrieg 
(ford.) 4. Der Stoff und Aufbau von Goethes «Erlkönig». 5. Der ge
treue Eckart. 6. Wie Polykrates den Bat seines Freundes befolgt. 
7. Wie wurden die Kraniche die Bacher des Ibykus ? 8. Das In 
terregnum (ford.) 9. Goethes u. Schillers Balladen.

VI. osztály. 1. a) Die Hauptpersonen im I. Gesang (Herrn, und 
Dor.). b) Der Zug der Vertriebenen. 2. Über «Hermann und Doro
thea». (ford.) 3. Die Freunde unter den Vertriebenen. 4. Hermann 
und Dorothea (ford, a VIH. énekből). 5. Die letzten Hindernisse. 
6. Die Exposition in «Wilhelm Teil». 7. Der Eütli-Bund. b) Über 
«Wilhelm Teil» (ford.). 8. Der Apfelschuss.

VII. osztály. 1. Kriemhilde erzählt den Tod Siegfrieds. 2. Luther 
und seine Bibelsprache. 3. Die Haupt- und Staatsaktion. 4. Die Ab- 
deriten. 5. Die Stürmer und Dränger. 6. Die Ballade von Erlkönigs 
Tochter. 7. Aus Lessings Laokoon. 8. Das Gemälde des Timanthes. 
(Laokoon.) 9. Immanuel Kant.

VIII. osztály. 1. Werthers Leiden. 2. Fausts Vertrag. 3. Über 
die «Mütter» des Faust. 4. Aus den Gesprächen Eckermanns mit 
Goethe. 5. Goethe, das Vorbild unseres Lebens. 6. Das Lied von der 
Glocke. 7. Friedrich Nietzsche.



V I. A.

SZERTÁRAK.

1. T anári könyvtár.

Az 1911 —1912-iki iskolai évben a könyvtár szaporodása a kö
vetkező v o lt:

A) Vétel ú tján .

I. F o ly ó ira to k :

1. lYotesláns Egyházi és Iskolai Lap, szerk. Hamar István
2. Evangélikus Őrálló, szerk. Noszkó István.
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 

Főnig 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. R. Menge.
16. Hivatalos Közlöny, kiadja a m. kir. Vallás- és Közoktatás- 

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

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

szerk. Ilberg J. és Gerth B.
21. Zeitschrift für das Gymnasialwesen, szerk. Müller H. J.
22. Zeitschrift für die österreichischen Gymnasien, szerkeszti 

Huemer, Hauler, v. Arnim.
23. Archiv f. systematische Philosophie, szerk. L. Stein,
24. Deutsche Rundschau für Geographie, szerkeszti Prof. Dr. H. 

Hassinger.
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. Baffay S.
28. Athenaeum, szerk. Pauer I.
29. Magyar Figyelő, szerk. Herczeg Ferenc.

Főgimnáziumunk könyvtára tagja volt a «Voss’ Sortiment» cég
által létesített «Wissenschaftlicher und literarischer Lesezirkel» c. 
vállalatnak, amelynek útján az eddig felsoroltakon kívül 11 folyó
iratot kapott.

II. E gyéb  m űvek:

1. Buchholz E., Anthologie aus den griechischen Lyrikern. I. 
B. G., H. B. 5. Aufl. Leipzig, 1910—11. Teubner.

2. P. Ovidius Naso, De arte amatoria l. III. et amorum libri
III. Erkl. v. P. Brandt. Vol. 1—2. Leipzig, 1902—1911, Dietrich..

3. Jahrbuch der Naturwissenschaften. 1910—1911. 26. Jahrg. 
Herausg. v. Dr. J. Plaszman Freiburg im Breisgau, 1910. Herder.

4. Révai Nagy Lexikona. HI. k. Budapest, 1911 Bévai.
5. Imre S., A nevelés sorsa és a szocializmus. Budapest, 1909.
6. Imre S., Gr. Széchenyi 1. nézetei a nevelésről. Budapest, 

1904, Politzer.
7. Fináczy E., A francia középiskolák múltja és jelene. Buda

pest, 1890, Lampel.
8. Sombart W., Die deutsche Volksiviiischaft im  19. Jahrhun

dert. 2. Aufl., Berlin, 1909, Bondi.
9. Corpus iuris Hung arid. Magyar törvénytár 1000—1910. 

Millenniumi emlékkiadás. Szerk. dr. Márkus Dezső. Yol. 1—34. Buda
pest, 1897—1910, Franklin.

10. Filarszky N., Növénymorphologia. Budapest, 1911, Franklin.
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11. Magyar Prot.. Egyháztörténeti Adattár. Szerk. Pokoly J. 
Budapest, 1910, Hornyánszky.

12. Zoványi J., Puritánus mozgalmak a magyar ref. egyház
ban. Budapest, 1911, Hornyánszky.

13. Középkori krónikások. Szerk. Gombos A. 1 —11. k. Brassó 
és Budapest, 1901—1910. Brassói Lapok, Athenaeum.

14-. Ziegler Th., Die geistigen und socialen Strömungen des
19. Jahrh. Berlin. 1911, Bondi.

15. Ebbinghaus H., Grundzüge der Psychologie. Fortgeführt v. 
E. Dürr. II. Band. 2—3. Lief. Leipzig, 1911, Veit.

16. Sinay M., Praelectiones publicae in históriám ecclesiasticam 
sa/’culi XVI.  Ford. Herpay Gábor, Debrecen, 1911, Hegedüs.

17. Hahn H., Handbuch für physikalische Schülerübungen. 
Berlin, 1909, Springer.

18. Weinhold A. F., Physikalische Demonstrationen. 5. Aufl. 
Vol. 1—3. Leipzig, 1911—12, Barth.

19. Dannemann Fr., Die Naturwissenschaft in  ihrer Ent
nickelung etc. IH. Band. Leipzig, 1911. Engelmann.

20. Gercke A.—Norden E., Einleitung in die Altertums-Wis
senschaft. Vol. IH. Leipzig, 1911, Teubner.

21. Atlienaei Deipnosophistarum l. A'V. Graece-Latiné ed. ill. 
et indicibus instruxit J. Schweighäuser. Vol. 1—14. Argentorati 
1801—07. Soc. Bipontina.

22. Zeitschrift f. d. österreichischen Gymnasien. Vol. 9. (1858), 
Wien. 1859, Gerold.

23. Révai Nagy Lexikona. IV. kötet. Budapest, 1912, Bévai 
testvérek.

24 Gr. Andrássy Gy., A magyar állam fönmar adásának és 
alkotmányos szabadságának okai. 1—3. k. Budapest, 1901—11, 
Franklin.

25. Ebert H. dr., Lehrbuch der Physik. Vol. 1. Leipzig, 1912, 
Teubner.

26. Gyulai P.. Bírálatok. 1862—1903. Budapest, 1911, Akadémia.
27. Gardner A. E., A régi Athén. Ford. dr. Schmidt Márton. 

Vol. 1. Budapest, 1911, Akadémia.
28. Szigetvári I.. A komikum elmélete. Budapest, 1911, 

Akadémia.
29. Euripides, Drámái. Ford. Csengery J.. Budapest, 1911, 

Akadémia.
30. Blümner H.. Die römischen Privatalterthümer. (Handb. der 

kiáss. Altertumswiss. IV. B. 2. Abth. 2. Theil.) München, 1911, C. 
H. Beck.
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31. Aristoteles, lloXtreia 'Afhjvalov. Terlium ed. G. Kaibel et U. 
de, Wilamowitz—Moellendorf. 2. Übersetzt v. G. Kaibel u. A. Mess
ung. 2. Aufl. Berlin, 1898, Weidmann; Strassburg, 1891, Trübner.

32. Poctae Lalim  minőres et fragmenta poelarum Romanorum. 
Recensuit et emend. Aem. ßaehrens. Yol. 1—6. Lipsias, 1879—1886, 
Teubner.

33. Corpus iuris civilis. Ediderunt Th. Mommsen, P. Krüger, 
R. Schoell, Gu. Kroll. Ed. stercotypa Yol. 1—3. Berolini, 1904—11, 
'Weidmann.

34. Vetos testamentum Graecum cum Latina translatione. 
Ed. J. N. Jäger. Vol. 1 2 .  Paris. 1878, F innin—Didót.

35. Geographi Graeci minores. Graece et Latiné ed. prolego- 
menis, annotatione, indicibus mslr. C. Müller. Vol. 1—3. Paris, 
1882. Finnin Didót.

36. Rethwisch. C., Jahresberichte ü. d. höhere Schulwesen. 
XXV. .Jahrg. (1910.) Berlin, 1911. Weidmann.

37. Buecheler F.—Riese A., Anthologia Latina. Pars I. fase.
1 2. Ed. 2.; pars II. fase. 1 2. Lipsiae, 1895—1906, Teubner.

38. Kriza J., Vadrózsák. 1. és 2. kötet, 2. kiadás, kiadja a 
Kisfaludy-Társ. Budapest, 1911, Athenaeum.

39. Magyar Történeti Életrajzok. 27. évi. (1911.) 1 -5 . f. 
Budapest, 1911, Athenaeum.

40. Stobaeus J„ Florilegium cd. Th. Gaisford. Vol. 1—4. 
Oxonii. 1822, Typogr. Clarendoniana.

41. Stobaeus J., Eclogarum physica.rum et ethicarum ll. duó. 
Accedit Hieroclis commcntarius ele. ed. Th. Gaisford. Vol. 1—2. 
Oxonii, 1850, Typogr. academica.

42. Sohm R., Institutionen. 14. Aufl. Leipzig, 1911, Duncker u. 
Humblot.

43. Reviczky Gy., Költeményei. 3. kiadás. Budapest, 1911, 
Athenmum.

44. Gaal J„ Berzeviczy Gergely élete és müvei. Budapest, 1902, 
Politzer.

45. Malthas T. R„ Tanulmány a népesedés törvényéről. Ford. 
György Endre, Budapest, 1902. Politzer.

46. Heine II., Sámmtl. Werke, 12. B. Hamburg, 1862. Hoff
mann u. Campe.

47. Harting H. dr., Optisches Hilfsbuch. Berlin, 1909, Schmidt.
48. Kromayer J.. Antike Schlachtfelder. IH. B. 2. Abth. Berlin. 

1912. Weidmann.
49. Lilieneron D. V., Ausgew. Gedichte. 38—42. Aufl. Berlin, 

1910, Schuster.
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50. Dehmel R., 100 ausgew. Gedichte. Berlin, 1909, Fischer.
51. Ludwig 0., Werke. Yol. 1—3. Leipzig, Bibliogr. Institut.
52. Grillparzer Fr., Werke. Yol. 1—5. Leipzig, Bibliogr. Inst.
53. Beutter Fr., Werke. Vol. 1—5. Leipzig, Bibliogr. Inst.
54. Hebbel Fr., Werke. Yol. 1—4. Leipzig, Bibliogr. Inst.
55. Scheffel J. B., Gesammelte Werke. Vol. 1—6. Stuttgart, Bonz.
56. Storm. Th., Sämtliche Werke. 25. Aufl. Vol. 1 8. Braun-

schweig, 1911, Westermann.
57. Keller G., Gesammelte Werke. Vol. 1—10. Stuttgart, 

1911, Cotta.
58. Freytag G., Soll und Haben. Leipzig, 1912, Hirzel.
59. Ibsen Il„ Särntl. Werke. Vol. 1—5. Berlin, 1911. Fischer.
60. Dittenberger Guil., Sylloge inscriptionum Graecarum. Ed. 

H. Vol. 1—3. Lipsiae, 1898— 1901, Hirzel.
61. Dittenberger Guil., Orientis Graeci inscriptiones selectae. 

Vol. 1—2. Lipsiaa, 1903—1905. Hirzel.
62. Lothar K., Henrik Ibsen. Leipzig, 1902, Seemann.
63. Meyer C. F., Werke. Vol. 1—9. Leipzig, 1907— 12. 

Haessel.
64. Sudermann H., Frau Sorge. Stuttgart, 1911, Cotta.
65. Bartels A., Die deutsche Dichtung der Gegenwart. 8. Aufl. 

Leipzig, 1910, Avenarius.
66. Longinus D., 1. De sublimitate libellus. Ed. A. O. Prickard. 

Oxonii, 1906, Clarendon Press. 2. Übersetzt v. II. F. Müller. Heidel
berg, 1911, Winter.

67. Gyulai P .,, Költeményei. 6. kiadás. "Vol. 1—2. Budapest. 
1904, Franklin.

68. Mörike E., ' Werke. Herausg. v. H. Maync. Vol. 1—3. 
Leipzig, 1909, Bibliograph. Institut.

69. Goedeke K„ Grundrisz zur Gesell, d. deutschen Dichtung. 
H. Aufl. IX. B. Dresden, 1910, Ehlermann.

70. Babrius, Fabulae, ed. 0. Crusius. Ed. maior. Lipsi®. 
1897, Teubner.

71. Ebbinghaus H.—E. Dürr, Grundzüge der Psychologie. II. 
B. 4. Lief. Leipzig, 1912, Veit.

72. Herodotus II. Buch m it sachlichen Erläuterungen. He
rausg. y . A. Wiedemann. Leipzig, 1890, Teubner.

73. Révai Nagy Lexikona. V. k. Budapest, 1912, Révai.
74 Classen J., Beobachtungen über den Homerischen Sprach

gebrauch. Frankfurt a/M., 1879, Winter.
75. Herondas, Mirniambi. Novis fragm. auctum quartum ed. O 

Crusius Ed. minor. Lipsi*, 1908, Teubner.



76. Gragger E., Philologiai dolgozatok a magyar-német érint
kezésekről. Budapest, 1912, Hornyánszky.

77. Magyar Prot. Egyháztörténeti Adattár. Szerk. Pokoly J. 
Budapest, 1911. Hornyánszky.

78. Ausführl. Lexikon d. griech. u. röm. Mythologie von W. 
Boscher. Lief. 64

79. Értekezések a Philosophiai és Társadalmi Tudományok 
köréből. I. 1.

80. Értekezések a Nyelv- és Széptud. köréből. XXI. 10. 
XXII. 1- 3.

81. Értekezések a Történeti Tudományok köréből. XXIH. 2.
82. A Magyar Tud. Akad. elhunyt tagjai felett tartott Emlék

beszédek. XV. 7—10.
83. Mathematikai és Természettud. Közlemények. XXXI. 1—2. 
84 Archaeologiai Közlemények. Új folyam.
85. Magyarországi Német Nyelvjárások.
86. Magyarországi Szláv Nyelvjárások.
87. Magyar Shakespeare-Tár. 4. k.

t>5

B) A j á n d é k  ú t j á n .

1. Goldsohläger L. IVa. o. tanulótól: Mollerus M., Manuale de 
praeparatione ad mortem. Görlitz, J. Eambau, 1612.

1. A Nm. Vallás- és Közokt. m. kir. Minisztériumtól: Ossian 
költeményei. Magyar versekben Kálmán Károlytól. Budapest, 1911, 
Akadémia.

3. Weber Eudolf ú rtó l: Thierry A., Attila történelme. Ford. 
Szabó K. Pest, 1866, Eáth Mór.

4. Mágocsy Dietz S. ú rtó l: 76 darab értekezés.
5. Gaal J. ú rtó l: Gaal J., Magyarország közgazdasági és tár

sadalmi politikája. 1—2. k. Budapest, 1907, Kilián.
6. Mikola Sándor tanár ú rtó l: Mikola S., A physikai alap

fogalmak kialakulása. Budapest, 1911. Hornyánszky.
7. Eátz L., igazgató ú rtó l: Görgey Arthur, Életem és működé

sem Magyarországon az 184-8. és 1849. években. Fordította németből 
id. Görgey István. 1—2. k. Budapest, 1911, Franklin.

8. Hoitsy P. ú rtó l: Hoitsy P., A meteorologia új alapjai 
Budapest 1911, Franklin.

9. Eátz L. igazgató ú rtó l:
a) Berget A., Léghajózás és repülés. Ford. Bogdánfy Ö. Buda

pest, 1911, Term. T. Társ.

Értesítő 1911— 1912, évről. 5
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b) Richard J., Oczeánografia. Ford. dr. Pécsi A. Budapest, 
1912, Term. Tud. Társ.

2. Irod a lm i osztá lykönyvtár.

(Az V—YIII. osztály számára.)

Idei gyarapodás : Arany Bolond Istókja 30 példányban. Hasz
nálati díj a VHI. o.-ban 2 K, a VH. és VI. o.-ban 140 K, az V.-ben 
1 K  Díjért használta 146 tanuló, ingyen a tandíjmentesek. A könyv
tár állománya 30 mű 990 kötetben.

3. Ifjúság i könyvtár.

(Az. I —IV. osztály számára.)

Az ifjúsági könyvtár a folyó tanévben következőkkel gyarapo
d o tt: 1. vétel: 129 mű; 2. ajándékozás: 27 m ű; még pedig Rátz 
László igazgató 1, Hild Károly (la.) 1, Salzer Jenő (la.) 1, Bory 
Dénes (16.) 1, Mezey Pál, (16.) 5, Miltényi László (16.) 1, Müller 
István (16.) 2, Polgár Géza (16.) 1, Pollák József (16.) 1, Rátz Endre 
(16.) 1, Reich István (Ib.) 2, Smilovits Samu (16.) 1, Szűcs László 
(16.) 1, Tassi Géza (16.) 2, Eabinyi Géza (Ha.) 1, Springut Jenő 
(Ha.) 1, Weisz Herbert (Ha.) 1, Fenyves Zoltán (Hő) 1, Körmendi 
Ferenc (H6.) 2 művet ajándékozott. Szíves adományukért fogadják 
hálás köszönetünket. Összes gyarapodás tehát 156 mű. Könyvtárunk 
állománya jelenleg: 1410 mű (1910 11-ben 1408 mű). A folyó évben 
nagy mennyiségű használhatatlan könyvet selejteztünk ki s részben 
teljesen xij példányokkal pótoltuk ezeket, részben megjavítottuk. A két 
I. osztály könyvtárával kezdtük a könyvtár szükségessé vált teljes fel- 
frissítését. Használta 1 K díjért 203 tanuló; ingyen 62 tanuló ; ösz- 
szesen: 265. Az osztálykönyvtárakat a magyar nyelv tanára vagy az 
osztály főnöke kezelte.

4. F iz ik a i szertár.

Feledy Dezső igazgató úr, főleg Olaszországra vonatkozó dia- 
positiveket ajándékozott.

Hirschler Frigyes, tavaly érettségit tett tanuló a két- és három 
fázisú váltakozó áram demonstrálásához való berendezést és az elektro
mos hullámokhoz való Lecher-féle berendezést ajándékozta a fizikai 
szertárnak.
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Altmann István volt tanítványunk kisebb elektromos eszközöket 
küldött a szertár részére. Fogadják hálás köszönetünket.

A szertár évi átalánya ismét legnagyobbrészt az elhasznált anya
gok, törékeny eszközök pótlására, javítására és kiegészítésére fordít- 
tatott, úgyhogy új beszerzésre alig maradt valami. E címen a követ
kezők szerepelnek: egyszerű üveglencsék, accumulatoros üvegek, üveg
tölcsérek, lombikok, főzőpoharak, retorták, pipetták, üveghengerek, 
porcellántálak, üvegkádak, fedő üveg, ragasztó szalagok, vöröslámpák, 
üveg csövek, különböző vegyszerek a kísérletezéshez, vegyszerek a 
fotografáláshoz, fotograflemezek és papírok, gummilapok, kaucsuk- 
csövek, ívlámpaszenek, izzókörték, szekrénypolcok, szíjkorong, deszka
darabok, csavarok, szegek, sárga- és vörösrézlapok, ólomlemez, platina
lap, ráncosszűrő, nemez, csavarhuzó, fúró, amerikai csipőfogó.

Üj kísérleti eszközök: 1 nonius minta, 1 negyedkor nonius, 
Galilei lejtő, 1 forgóasztal, 1 inga a tétlenségi momentumhoz, fono
gráf hengerek, 1 üres biconvexlencse, 1 adapter a fotografáló masiná
hoz, 6 drb kazetta, 1 kópváltó a vetítő masinához, 1 elsütő a fotog- 
raf masinához, 1 kis háromfázisú motor különböző tipusú anke- 
rekkel.

A fizikai gyakorlatokban résztvevő tanulók személyenként 20 
koronát fizettek. Az így begyült összegből a következő eszközök sze
reztettek be: 24 kémcső, 12 lombik, 6 üvegcsésze, 6x12  főzőpohár, 
■6 pároló csésze, 7 kg üvegcső, 4 drb küvetta, 1 üvegkocka, 6 pykno- 
meter, 3 Bunsenállvány teljes felszereléssel, 3 tükrös mérő vessző, 
3 túlfolyási edény, 1 Grimsehl-féle pisztoly, 1 Grimsehl-féle kettős 
ágyú, 2 analitikus mérleg (250 gr teherbírás, 0'4 mg) 1 analitikus 
mérleg (500 gr teherbírás, 0'4 mg) 1 Mohr-féle mérleg, 1 hidrosta- 
tikai mérleg, 4 súlysorozat, 3 stopperóra, 3 metronóm, 3 mikrometer-

esavar, 10 csipesz, 3 tolómérce, 7 mérővesző, 3 hőmérő 0—50°, 1 !
5

6 hőmérő (—10-től 130-ig, 1°), 3 főzőedény, 3 készülék Boyle-Ma- 
riotte törvényéhez, 3 készülék Gay Lussac törvényéhez. 1 egyenes- 
állású spectroscop, 6 ebonitrúd, 6 üvegrúd hozzávaló dörzsölővei. 
Ezeken kívül beszereztünk közhasználatú tárgyakat, ezek a követke
zők : 12 drb pléh doboz, firneisz, gitt, Auerégők, 3 drb olló, 6 drb 
lámpaüveg, 4 drb kézilámpa, 1 mécses, 1 karbidlámpa, 7 drb gyer
tyatartó, 1 csomag gyertya, 7 drb cukorszóró, 20 drb mágneshez való 
acél, 3 csomag kötőtű, 30 drb vaskarika, 3 drb kanál, karbid, viasz, 
jég, parafadugaszok és lapok. Beszereztünk továbbá 4 drb a tanulók 
gyakorlatairól szóló kézikönyvet.

5*
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5. T erm észetrajzi szertár.

A szertár gyarapodása :
a) Vétel útján ; kitömött állatokkal 46 korona értékkén ( 2 si

rály, 2 vöröslábú vércse, 2 parti fecske, 1 zöld harkály, 1 mogyorós 
szajkó); egy szétszedhető' oktaéderrel 16'28 korona értékben.

b) Ajándék ú tján : Ulbrich Ede úr az általa ajándékozott, 
2549 darabból álló lepkegyűjteményt 152 darabbal egészítette k i; 
Rátz L. igazgató lir Magyarország földalatti gombái című művet, 
Mágocsy Dietz S. egyetemi tanár úr Magyarország bányászati tér
képét, Feszt L. 1 üveg káliumot, 1 üveg nátriumot, 1 üveg jódot, 
Háry A. la. o. t. 1 üveg codeint, Csörgő T. VI. o. t. weiz-i ásvá
nyokat, Török Z. Hla. o. t. 10 üvegben vezuvi ásványokat és kőzete
ket, 1 korallvázat Capri szigetéről, 3 darab pompejii téglát, Blumenau 
I. Ií>. o. t. óradnai pyritet, Előd M. V. o. t. reichmelleri kálisót és 
agyagpalát, Meller V. VI. o. t. 1 darab tűzálló téglát, Bruckner A. 
VIEL o. t. 1 kitömött mókust, Balog P. és Bruck K. Ha. o. tanulók 
tengeri csiga- és kagylóhéjakat ajándékoztak.

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

6. T örtén elm i es fö ld ra jz i szertár.

A szertár gyarapodása az 1911/12. tanévben vétel útján:
a)  H. T runk; Die Anschaulichkeit des geogr. Unterrichtes ; 

Schenk-Koeh : Lehrbuch der Geschichte VIII. u. IX. T eil; Maspero : 
Das alte Aegypten, Beöthy Zs. Művészetek története HI. kötet.

b) Lehmanns: Kulturgesch. Karakterbilder 4 d rb ; Langl’s 
Bilder zur Geschichte 2 d rb ; Lehmann’s Geogr. Karakterbilder 9 
d rb ; Hölzel: Geogr. Karakterbilder 3 drb.

c) Kogutowicz: Magyarorsz. hegy- és vízrajzi térképe, Ibériai 
félsziget és Franciaország fali térképe ; Finály : Magyarország a ró
maiak alatt; Andrees: Neuer alig. und öst.-ung. Handatlas 1912; 
Meyers : Historischer Handatlas ; Hartlebens : Kleines stat. Taschen
buch ; J. Perthes; Taschenatlas 1912.

7. M odern irod a lm i szertár.

Idei gyarapodás : Hubens önarcképe rézkarcban. R. Lehmann, 
Der deutsche Unterricht, 3. Auflage, Berlin, 1909. J Boock, Methodik 
des deutschen Unterrichts, Berlin, 1901. J. Volkelt, Aesthetik des
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Tragischen, 2. Auflage, München, 1906. E. Lehmann, Deutsches Lese
buch, 2—7 Teil, Leipzig. Hölzel-féle képek: Berlin, házépítés. J. Be
zárd, De la méthode littéraire, Paris, 1911. 0. Weise, Unsere Mund
arten, Leipzig, 1910. W. Wilmanns, Deutsche Schulgrammatik. I. II. 11. 
Auflage, Berlin 1910. W. Eein, Grundlagen der Paedagogik und Didaktik. 
Meyer 1909. S. Freud, Zur Psychopathologie des Alltagslebens. Ber
lin 1910. E. Lehmann, Übersicht über die Entwicklung der deutschen 
Sprache und Literatur, 7. Auflage. Berlin, 1910. L. Bellermann, Ab
riss der Grammatik, Berlin, 1910. H. Kleist, Michael Kohlhaas, Leipzig, 
1910. J. G. Sprengel, Die neuere deutsche Dichtung in der Schule, 
Frankfurt, 1911. J. P. Eckermann, Gespräche mit Gcethe. Halle. 0. 
Ludwig, Zwischen Himmel und Erde. Wien 1910. G. Hauptmann, 
Die Weber, Berlin. G. Hauptmann, Die versunkene Glocke, Berlin.
W. Eaabe, Die schwarze Galeere, Wiesbaden, 1910. F. Hebbel, He- 
rodes und Mariamne. Leipzig, 1907. E. Büttner, Übungsstoff für die 
Bechtschreibung, 4. Auf!., Berlin, 1903. C. F. Meyer, Jürg Jenatsch, 
109. Auflage. Leipzig, 1910. F. Johannesson, Was sollen unsere Jun
gen lesen? Berlin, 1911. K. Duden, Orthographisches Wörterbuch, 
Leipzig, 1911. E. Krön, Der kleine Deutsche, Marburg, 1910. H. 
Kleist, Prinz Friedrich von Homburg, Lipzig, 1908. F. Hebbel, Agnes 
Bernauer, Wien, 1910. W. Eaabe, Der Hungerpastor, 39. Auflage, Ber
lin, 1911. H. Bohm und W. Steinert, Kleine Deutsche Sprachlehre, Wien, 
1910. P. Bourget, Essais de psychologie contemporaine, I. H Paris. 
J. Lemaitre, Les contemporains. I. H. Paris. J. Lemaitre, Impressions 
de théatre. I. H. Paris, W. Eaabe, Zum wilden Mann, Leipzig, Kaib- 
linger F., Alkotó nyelvtudomány, Budapest, 1912. H. Deckelmann, 
Die Literatur des 19. Jahrhunderts, Berlin, 1912.

Dr. Fabinyi Imre úr ajándékozása: Schülers Wilhelm Teil, von 
J. Meyer. Nürnberg, 1858., továbbá egy szemléltető kép Schiller H a
rangjához. Mikola Sándor tanár úr ajándékozása : Moliére színnyomatú 
arcképe ; Karsai Albert la. osztályú tanuló két kötetet ajándékozott 
a szertárnak. Az adományokért köszönetét mondunk.

8. K lassz ik a -filo lóg ia i szertár.

A szertár beszerzés útján a következőkkel gyarapodott: Noack, 
Ovalhaus und Palast in Kreta. Homerische Paläste. A keleti alpok 
térképei. Willrich, Livia. Kukula, Eömische Säkularpoesie. Deissmann, 
Die Urgeschichte des Christentums im Lichte der Sprachforschung. 
Herseus, Petronii cena Trimalchionis. Hoeber, Griechische Yasen. 
Diehl, Poétarum Komanorum veterum reliquiae. Hartmann, Die Wort- 
famüien der lateinischen Sprache. Cauer, Grundfragen der Homer-
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kritik, Franchi-Lietzmann, Specimina eodicum Graecorum Vaticano- 
rum. Schubart, Papyri Graecae Berolinenses. Nestle, Die Vorsokratiker 
in Auswahl übersetzt. Lanciani, Das Forum Bomanum. Noaek, Die 
Bömische Campagna. Stendhal-Henry Beyle, Bömische Spaziergänge. 
Baedeker, Unteritalien-Sicilien. Poland, Geschichte des Griechischen 
Yereinswesens. Struck, Griechenland, Band I. Athen und Attika. Fick, 
Die Homerische Dias. Willemsen, Die Bömerstädte in Südfrankreich. 
Cramer, Das römische Trier. Maurel, Un mois a Borne. Löwy, Die 
griechische Plastik. Az olasz-francia Alpok katonai térképei. Neff, Der 
Examinator. Furtwängler-Ulrichs, Denkmäler griechischer und römischer 
Skulptur (2. kiadás). Pauiy-Wissowa, Bealencyclopädie der classischen 
Altertumswissenschaft VH. kötet. A IVa. osztály tanulói F riedrich: 
Salve, Imperator című képét ajándékozták, a IY6. osztály tanulói 
pedig Forti : Pompeji Yia Sacra című kópét. Ligeti Aurél, Löwy Andor 
egy-egy nagyobb pasztell képet rajzoltak Caesar De b. G. művének 
olvasott részéhez. Fogadják az ajándékozók e két szép emlékért s 
becses rajzaikért köszönetünket.

9. É rem gyű jtem én y.

Az éremgyűjteményben 2532 drb van. Az idei gyarapodás 17 
drb. Ajándékozott Bayer Lajos VI. o. t. 10 r. érmet, 2 bankót, Stein 
Andor VI. o. t. 5 r. érmet. Adományukért fogadják hálás köszö
netünket.

10. M értani raj/.szertár.

Állománya az elmúlt tanév folyamán nem gyarapodott.

11. M űvészeti rajzszertár.

Gyarapodás az 1911—12. iskolai évben:
I. Vétel ú tján : Muther : Geschichte der Malerei I—HI. kötet 

43'20 K. Klassiker der Kunst II. kötet 16’80 K. Gowanns Art Books 
43—46. kötet 3'20 K. Neugebeuer: Teppichkunde 24-— K. B randt: 
Sehen und Erkennen 6. Woermann: Kunstgeschichte 61'20 K. Ma
gyar Iparművészet (1912) 20 K. Studio (1912) 19-20 K.

H. Ajándékozás útján : Hirschler Frigyes tavalyi VUL o. tan. 
120 K ajándékából beszereztük Markup Béla állatszobrai közül az 
elefántot, orrszarvút, szarvast; a hazai zoológiái laboratórium aján
déka 1 drb kitömött kakas; kitömött állatokat ajándékoztak: Zergényi 
András II. o. és Fellner György VI. o. t . ; könyveket ajándékoztak:
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Csörgeő Tibor VL o. t., Fellner György VI. o. t., Szűcs József és 
Géza VII. o. t., "Wellisch György V. o. t. és Schwarcz Lajos V. o. t.

Fogadják a jószívű adakozók e helyütt is hálás közönetünket.

12. E g észség ta n i szertár.

26 darab külömböző szemléltető falitábla az egészségtan taní
tásához, külön utasítások szerint rajzoltatva, összesen 350 K értékben.

13. Torna szertár.

A lefolyt tanévben a következő új beszerzésekkel szaporodott: 
nyolcrétű svéd létra, egy pad, egy rugó labda, 12 drb kézi labda, 
2 drb 3 m hosszú, 2Va cm vastag léc, 2 drb kovácsolt vas gereblye, 
1 drb svéd gerely; összesen 470 K 80 f. értékben.



V I  B.

A  sz er tá r a k  g y a r a p o d á sa  az 1911. p o lg á r i évb en .

Szám S z e r t á r Bendes
átalány

Külön
járulék Összesen

Az 1911. évi 
beszerzések 

értéke

1. Tanári könyvtár ... ....... .. 1590 4 9 .66 1 1639.66 1669.76
2. Irodalm i osztálykönyvtár 180 211 .5 0 1 2 391.50 286.86
3. Ifjúsági könyvtár.™ _  __ 120 2 0 0 .2 5 2 320.25 454.45
4. F izikai szertár __ „  __ 630 1020. — 2 1650.— 1541.35
5. Természetrajzi szertár __ _ 380 4 9 .66 1 429.66 638.05
6. Történelm i és földrajzi szertár 250 — 250.— 369.32
7. Modern irodalm i szertár __ 130 — 130.— 186.29
8. Klasszika-filológiai szertár™. 180 520 .— 3 4 700.— 675.79
9. É r e m g y ü j t e m é n y ......... ... 30 — 30.— 3 0 .—

10. M értani rajzszertár.... _  _ 50 — 50.— 15 .—
11. Művészeti rajzszertár.... „ . .... 200 496.10* 696.10 689.36
12. Egészségtani szertár _  ._ — 350. — 5 6 350.— 3 50 .—
13. Torna-szertár .... ™. _. „. 100 304. — « 403.— 470.80

Összesen K _  _ 3840 3201.17 7041.17 7377.03

1 A Szentiványi Bognmil-alapitványból.
2 Használati díjakból.
3 A régiség kiállítás alkalmával az ifjúság által a szertárnak ajándékozott 

gipszek, képek és fából való kis hadigépek értéke.
4 Hirschler Frigyes ajándéka 120 K, a maturánsoké 110 K, rajztanfolyamból 

74 K, felszerelésekre a közös alapból 72 K, egyéb apró ajándékokból 120-10 K.
5 Bégebben megszavazott összeg.
6 Külön megszavazott összeg.



V II. A.

IFJÚSÁGI EGYESÜLETEK.

I. Arany János-kör. A kör tanárelnöke dr. Hazay Olivér volt. 
Tisztviselői: Elsó'titkár: Újhelyi Gusztáv VIEL o. t. Másodtitkár: 
Szilágyi Lajos VIII. o. t., majd ennek megbetegedése után Czoniczer 
Gábor VIII. o. t. Harmadtitkár : Bischitz Sándor VII. o. t. Fó'pénztáros : 
Farkas György VIII. o. t., fó'ellenó'r Both Albin VIII. o. t., főkönyvtá
rosok Brooser Béla és Bruckner Aladár VIII. o. t. Osztálypénztárosok 
Inczédy Gábor VII. és Vetsey Gyula VI. o. t., ellenőrök Oravecz Pál 
VII. és Stein Andor VI. o. t., könyvtárosok: Horváth György, Ka
tona Zsigmond, Újhelyi Ernő VII. o. t. és Ehrmann Kornél, Herzog 
Jenő és Pfahler Pál VI. o. t., majd Újhelyi Ernő kilépése után 
Márkus Ervin VH. o. t.

A körnek 14-5 rendes és 36 olvasó tagja volt, még pedig a 
VHI. osztályból 49, a VII. osztályból 48, a VL-ból 48 rendes tagja, 
az V. oszt.-hói 36 olvasó tagja. Az alakuló és záró ülésen kívül egy 
rendkívüli és 23 rendes ülést tartott, melyek közül az egyiket sza
való versenynek szentelte. Azonkívül dec. 9-én vetített képekkel kísért 
szavaló előadást rendezett az egész ifjúság számára. Előadásra került 
Arany 4 balladája Zichy Mihály rajzaival.

A március 2-án tartott rendkívüli ülést a kör Arany János em
lékének szentelte. Ezen Újhelyi Gusztáv megnyitó szavai után Czo
niczer Gábor VIII. o. t. elszavalta Buda Halála IX. énekéből Gyöngy
vér és Ildikó jelenetét. Majd Bischitz Sándor olvasta fel Arany 
Jánosról szóló megemlékezését. Az ülést Farkas Aurél szavalata: 
«Ráchel siralma» zárta be.

A rendes üléseken napirendre került 13 értekezés, 3 szabad 
előadás, 6 novella, 8 eredeti költemény, 6 műfordítás, 22 bírálat s 
22 szavalat. A kör megszavazott egy 10 koronás aranyat szavalási 
díjnak, melyet a szavaló versenyen Czoniczer Gábor VIII. o. t. nyert 
el. Az ajándékképen felajánlott pályadíjakat a következők nyerték
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e l : a legértékesebb gondolatokat leginkább tetszetős formában nyújtó 
dolgozatra kitűzött első díjat (egy db. 20 koronás arany) Bischitz 
Sándor VII. o. t., a II. díjat (egy db. 10 koronás arany) Perl György 
VII. o. t ,  a legkiválóbb bírálatra kitűzött 10 koronás aranyat Czo- 
niczer Gábor VIII. o. t., ugyancsak egy 10 koronás arany jutott 
Kramer Jenő VIII. o. t.-nak mint legkiválóbb felszólalónak.

A kör tagjai közreműködtek az iskolai ünnepeken s a Dal- és 
Zeneegyesület hanzversenyén is.

A kör vagyona a tavalyi óv végén 1869'97 K volt, az idén 
128-05 K-t csatoltunk a tőkéhez, úgy hogy a vagyon most 1998U2 K. 
A kiadást a könyvtár gyarapítására fordítottuk. Ajándékképen is ka
pott a könyvtár egy-egy könyvet Eátz László igazgató és dr. Szolár 
Ferenc tanár úrtól. Az ajándékokért e helyen is köszönetét mondunk.

IL Főgimnáziumi Dal- és Zeneegyesület tanárelnöke ez idő 
szerint dr. Böhm Dezső. A folyó iskolai évben tisztviselői a követ
kezők voltak: Sándor Béla (VIII.) ifjúsági elnök; Újhelyi Gusztáv 
(VIII.) főjegyző; Kuzmik Pál (VIII.) főpénztáros; Szilágyi Lajos 
(VIII.) ellenőr, kit a II. félévben betegsége miatt Bruckner Aladár 
(VIII.) helyettesített; Bakonitz Dezső (VIII.) főkönyvtáros; Halmos 
Ede (VHI.) főgondnok; Heckenast Gusztáv (VII.) aljegyző; Herczel 
Pál (VII.) alpénztáros; Scholtz Andor (VII.) alkönyvtáros ; Katona 
Zsigmond (VII.), Meller Vilmos (VI.) és Előd Marcell (V.) álgond- 
nők ok. A választmány tagjai voltak : Brooser Béla, Herrmann Erich. 
Kovács József, Bóth Albin VIII., Liebmann István, Oravecz Pál, Po
zsonyi Andor, Székely Ernő VH., Cliátel Ottó, Vetsey Gyula VI. és 
Salamon Miklós V. o. tanulók. A tagok száma 185. Az ének- és zene
kar próbáit az egész éven át Erödi Ernő, székesfővárosi zeneszak
felügyelő vezette; az énekkar próbái csütörtökön 12—1 és 4—5, a 
zenekaréi pedig vasárnap d. e. 10—12 voltak egész éven át rendsze
resen. A próbákon különösen az alsóbb osztályos tagok vettek részt 
nagy szorgalommal, de azonkívül Halmos Ede (VIH), Meller Vilmos 
(VI.) és Előd Marcell (V.) gondnokok is nagyban segítették elő a 
próbák munkáját szorgalmukkal s buzgalmukkal.

A Dal- és Zeneegyesület két nagy hangversenyt rendezett, 
azonkívül részt vett a főgimnázium március 15-iki ünnepélyén (két 
ének- s egy zenekari számmal).

Az első hangversenyt 1911. évi december 21-én rendeztük kö
vetkező m űsorral:

1. B o ie l d ie ü  : A  B a g d a d i  K a l i f a .  N y i t á n y .  Előadja a D al- és 
Zeneegyesület zenekara E rödi E rnő  karnagy vezetésével.

2. E n d r ő d i : A  k e l t ő  ó r a .  Szavalja Vázsonyi János I I I b) o. t.
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3. Schubert : S o n a ta .  N r. 3. Andante. M e n n e t .  Allegro. E lőadják 
hegedűn Herczel P ál V II. o. t., zongorán N em ényi Marcel VI. o. t.

4. a) Mozart : S a r a s t r o  á r i á j a  a  « V a rá z s fu v o lá » -b ó l. b) H a- 
lévy : B r o g n i  á r i á j a  a  Z s id ó n ő -b ő l .  É nek li B ru ckn er A ladár  V III. 
o. t., zongorán k íséri Újhelyi Gusztáv V III. o. t.

5. a) B ach-Saint-Saens : G a v o t te .  H -m o ll. b) Smetana : C se h  
tá n c .  F -d u r . Zongorán előadja Bondy Fülöp  V III. o. t.

6. a) Schubert : A  H á r s f a ,  b) E rődi E rnő : S zü lő fö ld em .. E lő
adja a Dal- és Zeneegyesület énekkara Erődi E rnő  karnagy  vezetésével.

7. a) J en sen : A p ré s  m id i  s e r e in e .  b) J en sen : F e u  fo l le t .  
c) Chaminade : P ié c e  d a n s  le  s ty le  A n c ie n .  Z ongorán előadja Szegő  
János V. o. t.

8. Arany J ános : P á z m á n  lo v a g . Szavalja Szilágyi Lajos V III. 
oszt. tan.

9. W ie n ia w s k y  : P o lo n a i s e  No. 2. B r i l l a n t e .  H egedűn előadja D ick 
Marcel IV 6 o. t., zongorán k íséri Heckenast G usztáv  V II. o. t.

10. H ändel : L a r g o .  Előadja a Dal- és Zeneegyesület zenekara  
E rődi E rnő  karnagy  vezetésével. A zongoraszólam ot R ubel Béla  I l lb j  o. t., 
az orgonaszólam ot Bereczky E ndre  V. o. t. játssza.

A hangverseny tiszta jövedelméből újjáalakíttattuk Heckenast 
Gusztáv zongoragyárossal Bősendorfer-zongoránkat 350 K költségen, 
azonkívül könyvtárunk és kottatárunk gyarapítására 251 K-t fordí
tottunk. Hogy hangversenyünk ilyen nagy anyagi sikerrel végző
dött, nagyban előmozdították a nemeslelkű adakozók, kik bevételünket 
a következő felülfizetésükkel emelték: özv. dr. Bőhm Károlyné 5 kor., 
Bőhm Ottó 5 kor., Edelmann Ignác 8 kor., Egressy István (Ib) 2 
kor., Eenyves Béla (Ila) 3 kor., Földváry Valeria 10 kor., Goldschlä
ger Loránd (IVa) 2 kor., dr. Haberern J. Pál 20 kor., Haintz Béla 
20 kor., Hajósi György (V.) 10 kor., Herzel Bernát 38 kor., Jármay 
Jenő 10 kor., Kasztriner Miklós 4 kor., Kéler Napoleon 10 kor., 
br. Kornfeld Ferenc (VI.) 10 kor., br. Kornfeld Pál 20 kor., br. 
Kornfeld Mór 20 kor., dr. Liedemann Frigyes 10 kor., Maróthi Fürst 
Károly 2 kor., Maróthi Fürst László 60 kor., Mikola Sándor 4 kor., 
N. N. 21 kor., N. N. 15’50 kor., Pataki Gyula P50 kor., br. Prónay 
Dezső 10 kor., Rajner Dezső (V.) 1 kor., dr. Scheimann Emil 2 kor., 
Scholtz Gusztáv 10 kor., Stein János (IVa) 10 kor., Zólyomi Wagner 
Géza 20 kor., dr. Zsigmondy Jenő 10 kor., X. Y. 1 kor. Összesen: 
375 korona.

Fogadják a nemeslelkű adakozók e helyen is legőszintébb kö- 
szönetünket.

Második hangversenyünk 1912. évi március hó 29-én volt, mű
sora következő v o lt:
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1. Mozart : S e r e n a d e  G -d u r vonós zenekarra. Előadja a D al- és 
Zeneegyesület zenekara E rődi E rnő  karnagy  vezetésével.

2. Arany J ános : T e te m r e  h ív á s .  Szavalja Orlay György TVa) o. t.
3. a) Chopin-Sarasate : N o c tu r n e ,  b) Sakasate : S p a n y o l  tá n c .  

H egedűn előadja Spitzer Pál V I. o. t., zongorán k íséri Turnai L ászló , i n 
téze tünk  volt növendéke.

4. a) Chopin : G y á s z in d u ló ,  b) Délibes : P á s  d e  í le u rs . Zongorán 
előadja R ubel Béla  1116,1 o. t.

5. a) E rődi E rnő : A  ta v a s z .  (Dalműrészlet négyszólamú vegyes
karra.) 6) E rkel F erenc: B o r d a l  a  « B á n k -b á n  o p e rá b ó l .  Basszus
szóló énekkarkísérettel. Előadja a Dal- és Zeneegyesület énekkara E rődi 
E rnő  karnagy vezetésével. A basszus-szólót B ru ckn er  A ladár  V III. o. t. 
énekli.

6. Chwatal : "Víg s z á n k  á z á s . (Gyermekszimfónia.) Prológus. Sza
valja Jeney László  IV6 o. t. Szánkázók megérkezése, Keringő, M ulatság a 
csárdában, Hazatérés. E lőadja a  D al- és Zeneegyesület zenekara E rődi 
E rn ő  ka rnagy  vezetésével.

7. K iss J ózsef : A  N a p h o z .  Szavalja Oravecz Pál V II. o. t.
8. Koessler J ános : G a u d e a m u s  ig i tu r .  (H atszólam ú vegyeskar.) 

E lőadja a D al- és Zeneegyesület énekkara E rődi E rnő  karnagy  veze
tésével.

9. Godard : S o u s  b o is . Zongorán előadja N em ényi Marcel V I. o. t.
10. R é g i e m lé k e k , a) K ö z z e n e  a  « C sik ó s» -b ó l vonós zenekarra. 

b) K ö z z e n e  a  « P e le sk e i n ó tá r iu s » - b ó l .  Hegedű-szóló zenekarkísérettel. 
E lőadja a Dal- és Zeneegyesület zenekara E rődi E rnő  karnagy vezetésé
vel. A hegedű-szólót Herczel Pál V II. o. t. játssza.

Második hangversenyünk jövedelméhez felűlfizetéseikkel hozzá
járultak: Abelsberg Béla 10 kor., Domony Miksa 20 kor., Domony 
Móricnó 6 kor., Edeskuty Jenő 10 kor., Goldschläger Lóránd (IV«) 
1 kor., Haintz Béla 10 kor., Hajósi György (V.) 10 kor., Herzel 
Bernát 2 kor., Jeney László (IV6) 2 kor., Kaczián János 10 kor., 
Kéler Napoleon 10 kor., br. Kornfeld Mór 20 kor., br, Kornfeld 
Zsigmondné 16 kor., dr. Liedemann Frigyes 10 kor., Makra Imre 
(IH6) 1 kor., Maróthi Fürst László 18 kor., Mikola Sándor 5 kor., 
Morhács Márton 1 kor., N. N. 1 kor., Ohrenstein Henrik 4 kor., 
Pollák Jakab 5 kor., Rátz László 20 kor., Sóltz Gyula 10 kor., Su- 
rányi Béláné 10 kor., Vázsonyi János (III6) 4 kor., Wellisch György 
(V.) 6 kor. Összesen: 222 korona.

Fogadják a jószívű adományozók egyesületünk hálás köszöne
tét. A tiszta jövedelemből 300 koronát adtunk a főgimnázium épí
tési alapja javára.

Mindkét hangverseny műsorrajzára pályázatot hirdettünk, me
lyen az egyesület tagjai nagy számmal vettek részt. Az első hang
verseny rajzpályázatán Gyuris Ödön (VIII.), a másodikén Bereczky
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Vilmos (VII.) rajzát találta legsikerültebbnek a bíráló bizottság; ennek 
alapján a kitűzött 10—10 koronás pályadíjat nekik ítélte oda a vá
lasztmány s az ő rajzuk díszítette a hangversenyek meghívóit.

A két hangversenyen kívül három zenedélelőttöt is rendezett a 
Dal- és Zeneegyesület. (Ezek közül egyet Liszt Eerene emlékére). A zene- 
déleló'ttökön az egyesület legbuzgóbb tagjai működtek közre hegedű-, 
zongora- és kamarazeneszámokkal, továbbá énekkel és szavalatokkal.

A Dal- és Zeneegyesület 20 koronás jubileumi díját a tanár
elnök Sándor Béla VIII. o. t. ifjúsági elnöknek ítélte oda buzgó mű
ködésének elismerésére.

Az egyesület tulajdona: 1. Hangszerek: egy Bősendorfer-zon- 
gora, egy harmonium, egy cimbalom, egy cselló, három viola, hét 
hegedű, egy fuvola, egy kürt, azonkívül nagyszámú gyermekhang
szerek ; 2. a könyvtárban 543 zenemű van, szaporodás 30 darab ze
nemű 250 kor. 53 f. értékben.

Az idei bevételek összege 2821 K 27 f., a kiadások összege 
2365 K 30 f s így a tiszta jövedelem 455 K 97 f. E jövedelmet a 
múlt évi vagyonhoz hozzáadva, .az egyesület mostani vagyona 
8925 K 32 f, mely összegből 8000 K 4°/o-os magyar koronajáradék
ban, 200 K egy Tiszaszabályozási és szegedi nyereménykölcsönben és 
725 K 32 f takarékpénztárban van elhelyezve.

II. Főgimnáziumi Segély egylet: A Segélyegyletet ebben az 
évben is dr. Tóth Kálmán vezette. Ifjúsági tisztviselők voltak: 
elnök: Elischer Ottó VIII. oszt. tanuló; főjegyző: Salzer Pál VIEL 
oszt. tanuló; aljegyző: Jármay Pál VII. oszt. tanuló. Osztálypénz
tárosok s választmányi tagok voltak a VIII. osztályban: Soltész J., 
Décsey L . ; a VII. o.-ban: Jármay P., Thaly F., Inczédy G., Bi- 
schitz S .,; a VI. oszt.-ban : Vetsey Gy.; Stein A., Fésűs I., Chátel O. ; 
az V. o.-ban: Bereczky E., Haller I. gr., Hajcsi Gy., Haitsch E. ; 
a IV. b) o.-ban : Jeney L., Berkowits P . ; a EV. a) o.-ban: Gárdony 
L, Goldschläger L. ; a Hl. b) o.-ban: Zoltán I., Vázsonyi I . ; a III. 
a) o.-ban: Fürst Gy., Haitsch G y.; a II. b) o.-ban: Neményi E, 
Pfahler I. ; a II. a) o.-ban: Lenkei A., Bálint S. ; az I. b) o.-ban : 
Zoltán Gy., Starnberger S .; az I. a) o.-ban: Elischer P., Salzer J.

Bevételek 1911 június 1-től 1912 május 31-ig: 1. Tagdíjak 
a folyó iskolai évről: az I. a) osztályban 89-26 kor.; az I. b) osztály
ban 89-56 kor.; a II. a) osztályban 128-95 kor.; a II. b) osztályban 
19068 kor.; a III. a) oszt.-ban 198‘90 kor.; a -IH. b) osztályban 
159'34 kor.; a IV. a) osztályban 145-93 kor.; a IV. b) osztályban 
92-68 kor.; az V. osztályban 150-05 kor.; a VI. osztályban 159-10 
kor.; a VII. osztályban 157-09 kor.; a VIII. osztályban 134-70 kor. 
Összesen i696'24 kor.
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2. Utólagosan befolyt tagdíjak 2 i2 ‘73 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) Eátz László igazgató úr adománya 
a Középiskolai Mathematikai Lapok előfizetési díjából 20'70 kor., 
e) Badnai M. Ha o. t. ajándéka 20 kor., f) Fasori Evangélikus Nő
egylet adománya 40 kor. g) dr. Kiinger Zsigmond úr adománya 15 
kor., h) Wamoseher Áron úr adománya 10 kor. Összesen: 455‘70 kor.

4. Néhai Loiscli Ede úr hagyománya: 400 K névértékű 4% 
Egyesült Budapesti Fővárosi Takarékpénztári záloglevél.

4. Szelvény- és takarékpénztári kam at: 997:07 kor.
6. Árfolyamkülönbözet: 252483 kor.
A b ev é te le k  ö sszege 4014'57 kor.
K ia d á so k :
1. Beiratási díj, tandíj és vizsgadij : 276-00 kor.
2. Vegyesek: 127'61 kor.
3. írószerek: 307'68 kor.
4. Könyvek : 667'04 kor.
5. Ösztöndíjak : 850 kor., a melyből azonban 50 kor. a követ

kező év számlájára jut, úgy hogy itt csak 800 kor. számoltatik el.
A k iadások  ö sszege 2178 33 kor.
A pénztári maradvány tehát (4014-57 — 2178'33) =  1836 24 

korona.
Az egyesület vagyona 1911 junius 1 -én :

1910 jun. 1-én az egyesület vagyona volt .... 23349'09 kor.
A folyó évi pénztári maradvány _  _  .... _  1836'24 «
Tehát az egyesület vagyona 1911 jun. 1-én __ 25185'33 kor.

Ez az összeg következőképen van elhelyezve:
1) 4'Vo magyar korona ért. járadékban 21500'— kor.
2) 4%  magyar földhitelint. záloglevélben _  _  _  2000'— «
3) 4% Egyesült budapesti fővárosi tp. záloglevélben 400.—- «
4) Takarékpénztári betétben „. „. _  .„ _  .... _  1285'33 «

Összesen _  _  25185'33 kor.

A Segélyegylet könyvtárát dr. Kubacska András kezelte. A könyv
tárból a tanév folyamán 102 tanuló 1748 drb. könyvet kapott hasz
nálatra. Könyvekre és bekötésükre 667'04 koronát fordítottunk.

IH, Főgimnáziumi Ifjúsági Gyámegylet. A főgimnáziumi ifjúsági 
gyámegylet fennállása tizennegyedik évében is Bereczky Sándor vallás- 
tanár vezetése alatt munkálkodott. A tanév elején tartott közgyűlés
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titkárnak Kuzmik Pál VIII. o. tanulót, pénztárosnak Heckenast Gusz
táv VII. o. tanulót, ellenőrnek Újhelyi Gusztáv Vffl. o. tanulót vá
lasztotta meg. Osztálypénztárnokok és ellenőreik a következők vol
t a k : la) Szalay László, Hild Károly; I b) Wanner Henrik, Mezey 
P á l; I Ia) Tinschmidt Emil, Fabinyi Géza; IIb) Chátel Rezső, Hollós 
P á l ; TTla) Haitsch Gyula, Izák Lajos; II Ib) Kiss Kálmán, Blasko- 
vich István; TV a) Lehoezky Kálmán, Szemere László; TVb) Jeney 
László, Grödl A lbert; V. o. Rainer Dezső, Bereczky E ndre; VI. o. 
Oséry Miklós, gr. Csáky Andor; VH. o. Saxlehner Tibor, Heckenast 
Gusztáv ; VHI. osztály Kuzmik Pál, Újhelyi Gusztáv. Az egyes osz
tályokból befolyt a tanév végéig 359 korona 35 fillér, vallásos esték 
jövedelméből 42 kor. 79 fillér, ehhez járult a múlt évi hátralékból 
3 kor. 98 fillér, kamat 38 kor. 12 fillér. Az évi összes bevétel 444 
kor. 94 fillér volt.

A bevétel egynegyed részét, 111 kor. 24 fillért, az egyetemes 
egyházi gyámintézet pénztárába szolgáltattuk be. A rendelkezésünkre 
maradt háromnegyed részből, 333 kor. 70 fillérből adtunk a budapesti 
protestáns árvaháznak 20 koronát, a rozsnyói evangélikus árvaház
nak 20 koronát, a pozsonyi Theologusok Otthonának 20 koronát, 
az eperjesi Theologusok Otthonának 20 koronát, külmisszióra 20 ko
ronát, az újpesti egyháznak templomópítésre 30 koronát; segélyül 
Felde István VI. o., Molnár Ágoston VI. o., Schön Péter VI. o. 
és Leffler Gyula Ha oszt. tanulónak 30—30 koronát. Kiosztottunk 
tehát 250 koronát; a megmaradt 83 korona 70 fillért a múlt 
évi tőkéhez, 1232 korona 66 fillérhez csatoltuk, mi által tőkénk 
1316 korona 36 fillérre emelkedett.

A gyámegylet által az intézet nagytermében a lefolyt tanévben 
rendezett egyházi jellegű esti előadásokon, melyeket ifjak és felnőttek 
nagy számmal látogattak, Írást magyaráztak: Kaczián János esperes 
és Bereczky Sándor tanár, vetített Luther-képeket magyarázott dr. 
Koch István tanár és dolgozatot olvasott fel «Ifjabb Plinius villái» 
címmel dr. Hittrich Ödön tanár. A tanulók közül dolgozatokat ol
vastak fe l: Kuzmik Pál VHI. o. tanuló «A protestánsok helyzetéről 
a szatmári béke idején» és Farkas György VHI. o. t. «Miksa királyról 
mint a reformáció hívéről». Szavaltak és zeneműveket adtak elő: Új
helyi Gusztáv, Binder Vilmos, Jeney László, Krekó Béla, Farkas Aurél, 
Szegő János, Bereczky Endre, Kostyál István, Heckenast Gusztáv, 
Hász Sándor, Fellner György, Freiwirth László, Gyuris Ödön, Mezey 
Pál, Chátel Ottó, Orlay György, Brooser Béla, Szilassy László, Bruck
ner Aladár.

A vallásos esték meghívóit Kertész József nyomdász úr kedvez
ményes árban nyomatta ki.
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JÓTÉKONYSÁG.

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

I. A  T elek i—R ő th  J o h a n n a  g ró fnő  alapította ösztöndíjakat 
(65—65 K) Zimmermann Ferenc VIII. o. t. és Kiss Ernő VII. o. t.

II. Az E g y e sü lt B u d a p est F ő v áro si T a k a ré k p é n z tá r  ösztön
díját (200 K) lnczédy Gábor VII. o. t.

III. A bányai ág. h. ev. egyházkerület által kezelt N ém eth  
I s tv á n  tá b o rn o k  alapította ösztöndíjat (84 K) Molnár János VI. o. t.

IV. A G losius A r tn e r  K a ro lin a  alapítvány jövedelméből 42—42 
koronát Szokott Aurél VIII. o. t. és Tinschmidt Emil Ha. 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 L oisch E d u árd  és O ttil ia  s z ü le te t t  M elczer alapítvá
nyának évi kamataiból 100 -100 koronát Clementis Kálmán V ili. 
o. t., Bcreczky Endre V. o. t., Haitsch Emil V. o. t. és Scholtz Ernő 
V. o. t.

2. A K rálik  L ajos dr.-féle ösztöndíjat (90—90 K) Brooser 
Béla VIH. o. t. a magyar nyelv és irodalom és Inczédi Gábor Vn. o. t. 
a latin nyelv tanulásában kifejtett buzgóságáért.

3. A Zólyom i W á g n er G éza dr. alapította ösztöndíjat (80 K) 
Kuzrnik Pál VIII. o. t.

4. A B ulyovszky  Gyula-féle 20—20 K-t a magyar nyelv ta
nulásában tanúsított buzgóságuk jutalm ául: Jeney László IVb. o. t., 
Blaskovich István HIÍ>. o. t., Fabinyi Géza Ha. o. t., Miltényi László 
Ib. o. t., Szalay László la. o. t.

5. A D ö b ren tey  G ábor-féle tizfrankos aranyat az Arany János- 
kör-tanárelnöke Czoniczer Gábor VHI. o. t.-nak ítélte oda a körben 
tanúsított munkássága jutalmául.

Értesítő 1911—I9Í2 . évről. 6
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6. A S zék á cs  Jó z se f  d r .-féle 3 darab aranyat a magyar nyelv 
tanulásában tanúsított buzgóságáért Kovács Sándor Illő. o. t.

7. A W a lth e r  Á goston-íé le  alapítvány kamatait (40 ív) Fésűs 
József VI. o. t.

8. A K unew alder Fülöp-féle ösztöndíjat (40—40 K) ez év
ben elemi és polg. iskolai növendékek kapják.

9. Az 1882. január 25-én elhalálozott K ari Já n o s  dr. főgimná
ziumi tanár emlékére alapított ösztöndíj kamataiból 1 drb 10 frankos 
aranyat Sándor István VI. o. t., a természetrajz tanulásában tanúsí
tott buzgósága elismeréséül.

10. Az 1889. május 5-ón elhalálozott O rm ay  Lajos dr. főgim
náziumi tanár emlékére tett alapítvány kamatait (10 K) Glücksthid 
Andor VII. o. t., mint jó mathematikus.

11. Az 1911. május 18.-án elhalálozott dr. Böhm K ároly , főgim
náziumunk huszonhárom éven át volt tanárának és tizenhárom éven 
át volt igazgatójának, 1896 óta kolozsvári egyetemi tanárnak emlékére 
ez év folyamán tett alapítvány kamatait (40 K) Farkas György VIII. 
o. t. a filozófiában tanúsított buzgóságért.

12. Az 1894-ben meghalt ifj. b o já ri V igyázó S á n d o r  g ró f, 
főgimnáziumunk volt növendékének emlékére alapított 20,000 koronás 
alapítvány kamataiból 600 K-t Zimmermann Ferenc tiszta jelesen érett 
tanuló, 360 K-t Clementis Kálmán tiszta jelesen érett tanuló.

13. Az 1889-ben meghalt S ch ra n z  A n d o r  VIII. o. t. emlékére 
tett alapítvány kamatjából egy aranyat, mely az alapító levél értelmé
ben jeles előmenetelő, példás magaviselető VIII. o. tanulónak adandó, 
Zim mennann Ferenc VIII. o. t.

14. Az 1898-ban elhalálozott Lam m  D ezső  V. o. t. emlékére 
alapított ösztöndíjat (18 K) Nagy László V. o. t.

15. Az 1903-ban meghalt K orn fe ld  G yörgy , főgimnáziumunk 
volt növendékének emlékére alapított ösztöndíj kamatait (30 K) a 
magyar nyelv és irodalom tanulásában kiváló eredményt tanúsított 
Czoniczer Gábor VIII. o. t.

16. Az 1901-ben meghalt T u c z e n ta lle r  A u ré l V. o. t. emlékére 
alapított ösztöndíj kamatait (40 K) Steller Gyula V. o. t.

17. Az 1899-ben elhunyt B erg l G yu la , főgimnáziumunk volt 
növendékének emlékére alapított ösztöndíj kamatját (20 K) Gyuris 
Ödön V ni. o. t.

18. Az 1901-ben elhalálozott W eisz A rth u r , főgimnáziumunk 
volt növendékének emlékére alapított ösztöndíj kamataiból 20—20 K-t 
Gertler Károly mint jó mathematikus és Kuzmik Pál mint jó fizikus.

19. Az 1907-ben elhunyt R á th  G éza V. o. t. emlékére alapí
tott 40 kpronás ösztöndíjat Szegő János V. o. t.
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20. Az ugyancsak R á th  G éza emlékére alapított és az Y. osz
tály legjobb mathematikusa jutalmazására szánt 10 K-t Okolicsányi 
Ferenc V. o. t.

21. Az 1910-ben elhalálozott V a jn e r  G éza főgimnáziumunk 
volt növendékének emlékére alapított ösztöndíj kamatját (10 K), 
a vallás tanulásában kifejtett buzgóságáért Farkas Aurél VI o. t.

22. A S te in a c k e r  Ödön-féle 10 koronás jutatalmat a német 
nyelv szorgalmas tanulásáért Izák Lajos Illa . o. t.

23. A S c h re y e r  Ja k a b  dr. által alapított 20 koronás jutalmat 
Kiss László Ib. o. t.

24 A D eu tsch  O szkár-féle 10 koronás jutalmat, mely VIII. 
osztálybeli, a latin nyelvben kiváló tanulónak szól, Clementis Kál
mán  vm. o. t.

25. E gy h á lá s  ta n í tv á n y  ösztöndíj-alapítványának kamatait 
(10 K) Popper Aladár VI. o. t. mint jó mathematikus.

26. Az 1874-ik év i m a tu rá n so k  ösztöndíját (90 K) Gertler Károly 
VIII. o. t.

27. Az 1882-ik év i m a tu rá n so k  ösztöndíját (40 K) Orlay 
György IVa. o. t.

28. Az 1883-ban é re tts é g i  v iz s g á la to t  t e t t  if jak  által alapí
tott 30 K-ás pályadíjra az 1911—12. iskolai évre a tanári kar ezt a 
tételt tűzte k i : A szatmári béke korszakalkotó jelentősége. A kitűzött 
határidőig három pályamű érkezett be. A bíráló szaktanárok a pálya
díjat a «Kurucvilág» c. dolgozatnak ítélték oda.

29. Az 1899-ben m a tu r á l t  if jak  ösztöndíját (50 K) Thaly 
Ferenc VII. o. t.

VI. 1. A T a b ith a  jó té k o n y  n ő e g y e sü le t ez idén is 20 K-t 
adományozott egy szorgalmas és jó magaviseletű tanuló megjutalma- 
zására, mely jutalmat a tanári testület Morhács Mir ószláv IVa. o. ta
nulónak ítélte oda.

2. A T ab ith a  jó té k o n y  n ö 'eg y esü le t által pályadíjul adomá
nyozott 10 K-ás aranyra a vallástanár a következő tételt tűzte k i : 
«Legyetek irgalmasok, mint a mennyei Atyátok is irgalmas.» Béér- 
kezett nyolc pályamű. A díjat Kiss Kálmán Illő. o. t. dolgozata 
nyerte el. Dicséretet érdemeltek : Orlay György IVa. o. t. és Szentlw 
János IVő. o. tanulók pályaművei.

VII. 1. A Dal- és Z e n e e g y e sü le t jubileumi alapjának 20 koronás 
jutalomdíját Sándor Béla VUL o. t. kapja.

2. A Dal- és Z e n e e g y e sü le t pályadíjait műsorrajzra (10—10 K) 
Bcreczky Vilmos VII. o. t. és Gyuris Ödön VEH. o. t. kapják.

A kiosztott ösztöndíjak, pályadíjak és jutalomdíjak összege 
2910 K 84 fillér.

- 6*
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Vm. A Tóth Kálmán dr. tanár vezetése alatt álló Ifjúsági 
Segélyegylet ez idén 850 K-t szavazott meg szegénysorsú, jó maga
viseletű tanulók segélyezésére. Ebből az összegből kap : 75—75 K-t 
Héjjas Kálmán V. o. t., Lehotzky Kálmán TV a. o. t . ; 70 K-t Levins 
Lajos V ili. o. t . ; 50—50 K-t Farkas György VIII. o. t ,  Kindó Ernő 
V. o. t. Szilágyi László IXb. o. t., Györgyfálvay Dezső HIó. o. t ,  
Kiss Kálmán ü lő . o. t., Haitsch Gyula III«. o. t . ; 40—40 K-t Bulkay 
Lajos VI. o. t., Poós Ferenc III«. o. t . ; 30—30 K-t Weiler Ferenc 
IVa. o. t., Kozma László TVb. o. t., Killius Gyula IV ó. o. t. Simon 
Ferenc ü l« , o. t., Schranz Sándor I b. o. t . ; 20—20 K-t Kovács 
Lajos Ilit», o. t., Pfáhler József Hő. o. t., Tomcsányi László Tlő. 
o. t., Kluár Vilmos I ló. o. t., Lángh Gyula ló. o. tanuló.

IX. A Bereczky Sándor tanár vezetése alatt álló Ifjúsági Gyám
egylet ez idén 120 K-t szavazott meg jó magaviselet« és szegénysorsú 
tanulók segélyezésére. Ebből az összegből kap : 30—30 K-t Felde 
István VI. o. t., Molnár Ágoston VI. o. t., SchőnPéter VI. o. t. és 
Leffler Gyula II«. o. t.

X. Dr. Fabinyi Izidor jutalomdíjait (20— 20 K) Bogdán Gyula 
II«. o. t. és Xeményi Imre Hó. o. t.

XI. Egy névtelen jótevő jutalomdíját (50 K) Simon Sándor 
la. o. t.

XII. Báró Ohrenstein Henrik jutalomdíjait kapják : Tasi Géza, 
Vincze István (ló.), Binét György (Hó.), Bados József (III«.), Braun 
László (IV«.), Haeffner Tivadar (IVÓ.), Jónás István (VI), Katona 
Zsigmond (VII.) 30—30 K-t, Mika Sándor (VII.) 00 K-t.

XIII. Jutalomkönyveket következő jóviseletű és szorgalmas tanít
ványaink kapnak: Szilárd Zoltán (la.), Mezey Pál (ló,), Lenkei 
Andor (Ila.), Pfáhler József (IIó.), Keller Tibor (Illa.), Pataki Ferenc 
(IIIÓ.), Kanócz Dénes, Kirchner Béla (IV«.), Achtzehner József, Ligeti 
Aurél (IVÓ.). Előd Marcell, Hász Sándor Pőzel Miklós, (V.), Auer 
Géza, br. Kornfeld Ferenc, Sándor István, Stein Andor (VI.), Po
zsonyi Andor, Thaly Ferenc (VII.).

Az alumneumban 11 tanuló kapott ingyen ebédet, mely jótéte
ményre 1332 K 16 f-t költöttünk.

Megemlítjük még, hogy az iskolafenntartó egyház nt. képviselő
testülete az egész évi tandíjat 91 tanulónak, a félévi tandíjat nedig 
17 tanulónak engedte el. Az elengedések összege 8420 K.

A fentebb említett segély díjakon kívül a főgimnáziumi Segély
egylet 1378 K 33 f-rel támogatta ifjúságunkat. Az Arany János-kör 
pedig 60 K-t adott jutalmakra.

Az ösztöndíjak, jutalmak, pályadíjak, elengedett tandíjak és 
segélyek összege, vagyis az összes jótétemények értéke 15,461 K 33 f.



I X .

ALAPOK ÉS ALAPÍTVÁNYOK TŐKEÉRTÉKE 
1 9 1 1  DECEMBER 3 1 -É N .

Az a la p  v. a la p ítv á n y  cím e

1. Alimmeum _  ................ .... _
2. Bojári Vigyázó Ferenc és Jozefán _  .........
3. Szertárak építési alapja _  .... _  .... ....
4. Loisch Ede és Ottilia sz. Melczer _  ._ ....
5. Pesti Hazai Első Takarékpénztár _  .... ....
G. Egyesült Budapesti Fővárosi Takarékpénztár
7. Dr. Králik Lajos ...........................................
8. Múzeum- és könyvtáralap .... ......... _  ....
9. Dr. Wagner Géza .... .... .... _  ._. ....

10. Bulyovszky Gyula .... .... .............. _ .... ._
11. 1874. évi maturánsok ........_ ....... . ....... ..
12. Kunewalder Fülöp ._. _  ..................... . _
13. Ráth Géza emlékalap _ _ _ _ _ _
14. 1899. évi maturánsok .... _
15. 1882. évi maturánsok .... .... .... ... _  ....
16. Weisz A rtur. .. ......._ .... .... ................
17. Tuczentaller Sándor _  _  _  _  .... _
18. Walther Ágost ....... . ... .... _  .........  ~
19. Dr. Székács Józsefe _  .... _  „  _  _
20. 1883. évi maturánsok _ _ _ _ _ _
21. Kornfeld György _  .... .... ._ _  _  ....
22. Dr. Schreyer Jakab _ _ _ _ _ _  ...
23. Bergl Gyula _ _ _ _ _ _ _ _
24. Ráth Géza mat. jutalomdíj-alap _  „  „
25. Lamm Dezső _ _ _ _ _ _ _ _
26. Döbrentey Gábor _ _ _ _ _ _ _
27. Dr. Ormay Lajos _ _ _ _ _ _ _
28. Hampel Lajos _ _ _ _ _ _ _ _
29. Egy hálás tanítvány alapítványa _  _  _
30. Vajner Andor ....... . _  „  .... „  ....
31. Schranz Andor _ _ _ _ _ _ _
32. Deutsch Oszkár
33. Dr. Kari János _ _ _ _ _ _ _
34. Steinacker Ödön_ _ _ _ _ _ _ _

K
<i 

« 

<í 

0
«

((

«
ö

«
a
«

«

a
a
(i

c
Összesen: K

34269-35 
23313-83 
15778 97 
10291 12 

8698-97 
5000"— 
4480-45 
2411-14 
2305-82 
2128-13 
2074-61 
2070-86 
1237-82 
1235-95 
1187-82 
1066-02 
1029-79 
1024-05 
875-26 
863-99 
841-19 
516"50 
515-94 
426-61 
417-17 
409-05 
380-78 
313-87 
305 40 
304-30 
288-18 
272-46 
255-19 
201.50 

126787-39



X.

A FŐGIMNÁZIUMI TANULÓK NÉVSOKA.*

I. a. OSZTÁLY.

Bleissner Ernő, 190-1. Budapest, ág. h. 
ev. ftm.
Brak Imre, 1901. Budapest, izr.
Bruck György, 1901. Budapest, izr. 
Clementis Kornél, 1900. Aranyosmarót, 
ág. Ii. ev. ftm.

5. Czinner Alfréd, 1901.Demnia (Galícia), izr. 
Dénes .Miklós, 1902. Nagykanizsa, izr. 
Elischer Pál, 1902. Budapest, ág. h. ev. 
Elsner Pál, 1901. Budapest, izr.
Fendt Olivér, 1901. Budapest, r. k. tm.

10. Gmehling Róbert, 1901. Bpest, unitárius. 
Goldberger Antal, 1902. Budapest, izr. 
Gruber Sándor, 1899. Bpest, ág. h. ev. ism. 
Hankó Béla, 1898. Bpest, ág. h. ev. ism. 
Hári Andor, 1900. Budapest, izr.

15. Hári Félix, 1901. Budapest, izr.
Hild Károly, 1901. Budapest, ág. h. ev. 
Hilkene Fülöp, 1901. Pécs, ág. h. ev. 
Holitser András, 1901. Budapest, izr. 
Horváth Vilmos, 1901. Bpest, ág. h. ev. tm. 

20. Huzlicska János, 1899. Csömör, ág. h. 
ev. tm.
Jeszenszky Árpád, 1900. Szombathely, 
ág. h. ev. ism.
Karsai Albert, 1901. Budapest, ref. 
Keller László, 1899. Budapest, r. k. 
Kemény István, 1901. Budapest, r. k. tm. 

25. Kollár László, 1901. Budapest, izr.
Köss Endre, 1901. Budapest, izr.

Mahstaller Gábor, 1901. Bpest, ág. h. ev. 
Makovszky László, 1901. Budapest, r. k. 
Mellinger László, 1901. Budapest, izr. 

30. Michalup Henrik, 1901. Wien, r. k.
Ott Lajos, 1900. Budapest, ág. h. ev. tm. 
Pollák Sándor, 1901. Budapest, izr. 
Raffay Sándor, 1901. Pozsony, ág. h. ev. tm. 
Rajna Ferencz, 1902. Budapest, izr.

35. Rácz Imre, 1901. Rákoskeresztúr, izr. 
Riess Győző, 1900. Budapest, izr.
Sachs Richard, 1901. Budapest, izr. 
Salzer Jenő, 1901. Budapest, izr.
Sándor György, 1901. Budapest, izr.

40. Scheimann Béla, 1901. Budapest, izr. 
Sellei Ferencz. 1902. Budapest, izr. 
Simon Sándor, 1901. Budapest, ág. h. 
ev. tm. ö. d.
Somogyi Pál. 1902. Budapest, izr.
Stern Egon, 1901. Wien, izr.

45. Süsz György, 1901. Budapest, izr.
Szabó Jenő, 1901. Budapest, ref.
Szalay László, 1902. Szeged, ág. h. ev. 
tm. ö. d.
Szávozd Miklós, 1901. Kálóz, izr. 
Székely Pál, 1900. Budapest, izr.

50. Szilárd Zollán, 1901. Tótkeresztúr 
(Vas m.), izr.
Szőnyi László, 1901. Budapest, izr. 
Török Pál, 1901. Budapest, izr.
Tüske Emil, 1901. Budapest, ág. h. ev. 
Vajda Endre, 1900. Bpest, ág. h. ev. 

55. Vidos Elemér, 1902. Budapest, izr.

* Röv i d í t é s ek :  ág. h. ev. =  ágostai hitvallású evangélikus; ref. =  reformá
tus; r. k. =  római katholikus; g. k. =  görög katholikus; izr. =  izraelita; tm. =  tan- 
díjmentes ; ftm. =* féltandíjmentes; ö. d. =  ösztöndíjas; ism. =  ismétlő.
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Wámoscher László, 1901. Zombor, izr. 
Ii7. Zerkovitz Andor, 1900. Budapest, izr.

É vközben  k im a r a d t: 
Baumgarten Edgár, 1901. Budapest, izr. 
Dorn Frigyes, 1901. Budakeszi, ág. h. ev. 

60. Wachsmann, István, 1901. Bpest, izr.

I . b. OSZTÁLY,

Bokor Endre, 1901. Budapest, izr.
Bory Dénes, 1900. Budapest, ref. ftm. 
Csabay Béla, 1901. Kisújszállás, ref. 
Edelmann Tibor, 1902. Budapest, izr.

5. Egressi István, 1901. Budapest, izr.
Elek István, 1902. Budapest, izr. 
Eördögh Gábor,1901.Kismarton, ág. h. ev. 
Fábián János, 1900. Sárszentlőrinc, ág. 
h. ev. tm.
Flamm Gyula, 1901. Budapest, izr.

10. Gere Jenő, 1900. Budapest, ref. ism. 
Goldberger Ernő, 1901. Budapest, izr. 
Haintz Ödön, 1901. Budapest, r. k. 
Hajnalt! Jenő, 1899. Bpest, ág. h. ev. ftm. 
Hancke Rezső, 1899. Leipzig, ág. h. ev. 

15. Havas Ede, 1901. Petrozsény, ág. h. ev. 
Hebel Lajos, 1901. Budapest, izr. 
Hennefeld Hugó, 1901. Budapest, izr. 
Kasztriner Iván, 1901. Budapest izr.
Kiss László, 1901. Sopron, ág. h. ev. 
tm. ö. d.

20. Kőim György, 1901. Budapest, izr. 
Lángh Gyula, 1901. Budapest, ág. h. ev. 
tm. ö. d.
Lendl Károly, 1901. Budapest, r. k. ftm. 
Lilientlial Dezső, 1900. Budapest, izr. ism. 
Mezey Pál, 1901. Mödling, ág. h. ev. 

28. Miltényi László, 1901. Budapest, ág. h. 
ev. ftm. ö. d.
Morhács Pál, 1901. Mosócz, ág. h. ev. tm. 
Müller István, 1901. Budapest, izr. 
Polgár György, 1901. Budapest, izr. 
Pollák Antal, 1901. Budapest, izr.

,‘10. Pollák József, 1901. Budapest, izr.
Rátz Endre, 1901. Budapest, ref.
Reich István, 1901. Budapest, izr.
Rein Antal, 1902. Budapest, izr.
Schäfer János, 1902. Budapest, izr.

35. Schranz Sándor, 1900. Bpest, ág. h. ev. 
tm. ö. d.
Schweitzer Iván, 1901. Miskolc, izr. 
Sebestyén Loránd, 1901. Budapest izr. 
Smilovits Sámuel, 1902. Gyergyöholló, izr. 
Solti Géza, 1901. Budapest, r. k.

40. Sonnenfeld Imre, 1901. Budapest, izr. 
Spiegel Zoltán, 1901. Budapest, izr. 
Starnberger Sándor, 1901. Budapest, izr.. 
Strausz László, 1901. Budapest, izr. 
Szabó Gyula, 1901. Miskolc, ref. ftm, 

45. Szúnyog Ernő, 1901. Budapest, izr. 
Szűcs László, 1901. Budapest, izr.
Tasi Géza, 1899. Gomba, ref. ism. ö. d. 
Taubner Zoltán, 1901. Budapest, izr. 
Thauer Károly, 1901. Budapest, r. k. 

50. Unger János, 1901. Budapest, ág. h. ev. 
Vajda István, 1900. Budapest, izr. 
Vincze István, 1902. Felsőlövő, ág. h. 
ev. tm. ö. d.
Wanner Henrik, 1901. Budapest, ref. 
Wolfinger Pál, 1902. Budapest, izr.

55. Zoltán György, 1901. Budapest, izr.

M eghalt :
Pásztor Géza, 1901. Budapest, izr.

É vközben  k im a r a d t : 
Grünwald Ernő, 1901. Budapest, izr. 
lvlévay László, 1901. Budapest, r. k. 
Polgár Géza, 1901. Budapest, izr.

60. Radvány Imre, 1901. Budapest, izr. 
Szalay Sándor, 1901. Kalocsa, ág. h. ev.

M a g á n ta n u ló k :
Freund Miklós, 1902. Mohács, izr.
Gábor György, 1902. Budapest, izr. 
Zanatta Gastone, 1901. Fiume,, r. k.

65. Zelewski Ottó, 1902. Budapest, ág. h. ev.

II . a. OSZTÁLY.

Adler Sándor, 1900. Budapest, izr. tm. 
Alberti Ferenc, 1899. Budapest, izr. 
Balog Pál, 1900. Budapest, izr.
Bálint Sándor, 1900. Budapest, izr.

5. Blumenau Imre, 1900. Budapest ág. h. ev. 
Bogdán Gyula, 1900. Budapest, ref. ö. d.
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Brück Károly, 1900. Budapest, izr.
Detre Pál, 1900. Budapest, izr.
Egger Iván, 1900. Budapest, izr.

10. Fabinyi Géza, 1900. Bpest, ág. h. ev. ö. d. 
Fenyves Béla, 1900. Budapest, izr. 
Freund Sándor, 1900. Szombathely, izr. 
Förstner Pál, 1900. Budapest, r. k. 
Glücklich Gyula, 1899. Budapest, izr.

15. Héjjas Ferenc, 1900. Székelyudvarhely, 
ref. tm.
Holtzspach Nándor, 1900 Budapest, r. k. 
Kaszaniczky Gyula, 1900. Bpest, ág. h. ev. 
Kertész János, 1901. Budapest, r. k. 
Kolin Mihály, 1900. Budapest, izr.

20. Kovács György, 1900. Budapest, izr. 
Kunszke Lajos, 1899. Bicske, ág. h. ev. 
Leffler Gyula, 1900. Jolsva, ág. h. ev. tm. 
Ö. d.
Lenkei Andor, 1900. Budapest, izr. tm. 
Lukács Sándor, 1900. Budapest, izr.

25. Lübke Lóránt, 1900. Budapest, ág. h. ev. 
Minich 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. 

30. Oroszlán Jenő, 1900. Budapest, izr. 
Radnai Miklós, 1900. Budapest, izr.
Rein László, 1901. Budapest, izr.
Rust Béla, 1900. Budapest, izr.
Sándor Pál, 1900. Budapest, izr.

35. Schweriner 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.

40. Székács Béla, 1900. Budapest, izr. 
Szilágyi György, 1900. Budapest, ref. tm. 
Tinschmidt Emil, 1900. Tápiósüly, ág. h. 
ev. I in. ö. d.
Varga László, 1900. Budapest, izr. 
Weisz Herbert, 1900. Wien, izr.

45. Weisz Jenő, 1900. Budapest, izr.
Wenczel Márton, 1900. Budapest, ág. h.
ev. tm.
Zimmermann Oszkár, 1900. Abaújszántó, 
izr.

É vkö zb en  k im a r a d t :
Meister Frigyes, 1900. Budapest, ág. h. ev. 
Szúnyog Géza, 1900. Simonmajor, izr.

M a g á n ta n u ló  :
50. Dékány Miklós, 1899. Budapest, izr. 

Flittner János, 1900. Budapest, ág. h. ev. 
Koch György, 1900. Budapest, izr. 
Scheiber Gábor, 1900. Budapest, izr.

54. Strasser János, 1900. Budapest, izr.

I I . b. OSZTÁLY.

Balló István, 1899. Kolozsvár, ág. li. ev. 
Barta Ervin, 1900. Riga, ág. h. ev. 
Berger Andor, 1900. Budapest, izr. 
Binét György, 1901. Gödöllő, izr. ö. d. 

5. Birkholz Tivadar, 1900. Bpest, ág. h. ev. 
Bíró Imre, 1900. Budapest, izr. 
Brachfeld Iván, 1900. Budapest, r. k. 
Braun Gusztáv, 1900. Győr, izr.
Chátel Rudolf, 1900. Budapest, ág. h. ev. 

10. Elek Sándor, 1900. Budapest, izr. 
Epstein József, 1900. Budapest, izr. 
Farkas Elemér, 1901. Budapest, ref. 
Fejér István, 1900. Budapest, izr. 
Fenyves Zoltán, 1900. Budapest, ref.

15. Fischer István, 1900. Budapest, izr. 
Garay Ödön, 1900. Kolozsvár, ág. h. ev. 
Grünwald Andor, 1900. Budapest, izr. 
Hammersberg Géza, 1900. Budapest, ág 
h. ev.
Hertzka György, 1900. Karlsbad, izr. 

20. Hirsch István, 1900. Budapest, izr. 
Hollós Pál, 1900. Budapest, ref. 
Hornitczek István, 1899. Nagy becskerek, 
r. k.
Jankó Dénes, 1900. Bpest, ág. h. ev. ftm. 
Kátai István, 1900. Ádánd (Somogy m.), 
ref.

25. Kelen György, 1900. Budapest, izr. 
Klaár Vilmos, 1899. Bpest, ág. h. ev. tm. ö. d. 
Kovács László, 1900. Zenta, izr. 
Körmendi Ferenc, 1900. Budapest, izr. 
Löwenstein Endre, 1900. Budapest, izr. 

30. Margalit Miklós, 1900. Karád (Zemplén 
m.), izr.
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Metzger Miklós, 1900. Budapest r. k. 
Nagel Vilmos, 1900. Budapest, izr. 
Neményi Imre, 1900. Budapest, izr. ö. d. 
Pfahler József, 1900. Budapest, ág. h. 
ev. tm. ö. d.

35. Rosenberg Gusztáv, 1900. Budapest, izr. 
Rubinstein László, 1900. Budapest, izr. 
Schlichter Ferenc, 1901. Budapest, izr. 
Schneller Zoltán, 1900. Budapest, izr. 
Schuster András, 1900. Rákoskeresztúr, 
ág. h. ev.

40. Soltész Gáspár, 1901. Budapest, izr. 
Steiner Pál, 1900. Berzence (Somogy m.) 
izr.
Steinitz Imre, 1900. Budapest, izr. 
Slitniczky János, 1900. Budapest, ág. h. 
ev. ftm.
Szabó Tivadar, 1900. Budapest, ref. ftm. 

45. Szabó Zoltán, 1900. Miskolc, ref. 
Szendrei Ferenc, 1900. Budapest, izr. 
Szurday István, 1900. Budapest, izr. 
Tomcsányi László, 1900. Kecskemét, ág. 
h. ev. tm. ö. d.
Wilcsek Béla, 1900. Budapest, izr.

50. Winter Aladár, 1900. Budapest, izr.

É vközben  k im a ra d t;  
Györgyey Lajos, 1900. Budapest, izr. 
Widder Béla, 1900. Nagymihály (Zemp
lén m.), r. k.

M ag á n ta n u ló :
53. Vajda Miklós, 1900. Rudapest, ref.

I I I . a. OSZTÁLY.

Bárok Andor, 1898. Kisköre, izr. 
Buchwald Pál, 1899. Budapest, izr. 
Dénes Gyula, 1899, Nagykanizsa, izr. 
Eiser Ármin, 1900. Budapest, izr.

5. Erdei Sándor, 1899. Homonna, izr. 
Fleischmann Ferencz 1898. Peremarton, 
izr.
Franki László, 1900. Dunapentele, izr. 
Freudenberg Endre, 1899. Szabadka, izr. 
Fürst György, 1899. Budapest, izr.

10. Haitsch Gyula, 1899. Aszód, ág. h. ev. 
tm. ö. d.

Halbrohr Imre, 1899. Arad, izr.
Herzel János, 1899. Arad, izr.
Holzmann Jenő, 1899. Ráczkeve, izr. 
Horváth Nándor, 1899. Budapest, ág. 
h. ev. tm.

15. Izák Lajos, 1899. Budapest, ág. h. ev. 
tm. ö. d.
Kabzán Jenő, 1897. Bpest, ág. h. ev. 
Kaczián Pál, 1898. Budapest, ág. h. ev. tm. 
Keller Tibor, 1899. Budapest, izr.
Kolm Leo, 1899. Dolnje-Miholjac, izr. 

20. Krepuska István Kálmán, 1899. Buda
pest, ág. h. ev.
Kulai György, 1899. Újpest, izr.
Ladányi Miklós, 1900. Budapest, izr. 
László Imre, 1899. Budapest, izr. 
Leitersdorf József, 1899. Budapest, izr. 

25. Lepter Jenő, 1899. Gödöllő, ág. h. ev. 
Lukácsi Géza, 1899. Budapest, ág. h.ev. 
Marosy Pál, 1899. Mezőhegyes, ág. h. ev. 
Molnár Tibor, 1899. Budapest, izr. 
Morháes Márton, 1898. Mossóez, ág. h. 
ev. tm.

30. Möldner Károly, 1896. Bpest, r. k. ism. 
Neumann Miksa, 1899. Kereszt, izr. 
báró Ohrenstein György, 1898. Bpest, izr. 
Pigler Andor, 1899. Bpest, ág. h. ev. 
Poós Ferenc, 1899. Budapest, ág. h. ev. 
tm. ö. d.

35. Rados József, 1899. Budapest, ág. h. 
ev. tm. ö. d.
Récsei Andor, 1899. Budapest, r. k. 
Schirger Géza, 1899. Bpest, ág. h. ev. tm. 
Simon Ferenc, 1898. Budapest, ág. h. 
ev. tm. ö. d.
Somogyi József, 1899. Bpest, ág. h. ev. 

40. Surányi Gyula, 1899. Budapest, izr. 
Szalai György, 1899. Budapest, izr. 
Szarka Sándor, 1899. Budapest, izr. 
Szilágyi László, 1899. Budapest, izr. 
Török Zoltán, 1899. Gyergyótölgyes, r. k. 

45. Van den Eynde Lucien, 1899. Buda
pest, r. k.
Váry Gyula, 1898. Budapest, ref. tm. 
Veréb Lajos, 1896. Szák, ág. h. ev. ftm. 
Virány László, 1899. Budapest, izr. 
Vörös Kálmán, 1897. Budapest, ág. h.
ev. ism.
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É vkö zb en  k im a r a d t : 
iiO. Meister Antal, 1899. Bpest, ág. h. ev.

I I I . 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.

S. Donáth 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. 
Györgyfalvay Dezső, 1899. Zenta, ág. 
h. ev. tm. ö. d.
Hahn László, 1899. Budapest, ág. h. ev. 
Br. Hatvány Bernát, 1900. Hatvan, izr. 
Helvey Elek, 1899. Baden, ref.

IS, Kiss Kálmán, 1899. Sopron, ág. h. ev. 
tm. ö. d.
Kovács Lajos, 1898. Érsekvadkert, ág. 
h. ev. tm. ö. d.
Kovács Sándor, 1898. Ómoravica, ref. 
tm. ö. d.
Kozma László, 1899. Budapest, izr. 
Kunossy László, 1899. Budapest, izr.

20. Kuntz Árpád, 1897. Budapest, ref. 
Landauer Ede, 1899. Budapest, izr. 
Lederer László, 1899. Torontál-Csóka, 
izr.
Lukács Kálmán, 1899. Szekszárd, izr. 
Makra Imre, 1899. Törökbecse, r. k.

28. Marek Lóránt, 1899. Budapest, r. k. 
Martin Jenő, 1899. Budapest, r. k. 
Marion Miklós, 1899. Budapest, izr. 
Maurer Béla, 1898. Bpest, ág. h. ev. ism. 
Miákits Ernő, 1899. Budapest, ág. h. ev. 

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

38. Salzer Leo, 1899. Budapest, izr.
Schmidt Gyula, 1899. Budapest, ág. h. ev. 
Schmidt Henrik, 1899. Budapest, ág. h. 
ev. ftm.
Starnberger Pál, 1898. Budapest, izr. 
Strasser Tibor, 1900. Budapest, izr.

40. Szabolcsi Bence, 1899. Budapest, izr. 
Szenthe Lajos, 1899. Budapest, ref. 
Szusz Artúr, 1899. Koháriszentlőrinc, 
izr.
Tóth László, 1897. Budapest, ág. h. ev. 
Vázsonyi János, 1900. Budapest, izr.

45. Wieschendorff Henrik, 1898. Budapest, 
ág. h. ev.
Zoltán István, 1899. Budapest, izr.

É vközben  k im a r a d t:
Csató Jenő, 1896. Bpest, ág. h. ev. ism. 

48. Grossmann Róbert, 1899. Budapest, izr.

IY . a. OSZTÁLY,

Balkovitz Lajos, 1898. Erzsébetfalva, ág. 
h. ev.
Baumfeld Jenő, 1899. Budapest, izr. 
Benkő György, 1898. Budapest, izr. 
Bereczky István, 1898. Bpest, ág. h.ev. tm 

5. Blau Ernő, 1898. Szeged, izr.
Bókay Árpád, 1899. Budapest, ág. h. ev. 
Braun László, 1898. Budapest, izr. tm. ö. d. 
Breuer Nándor, 1897. Budapest,ág. h.ev. 
Bruck Gyula, 1899. Budapest, izr.

10. Bruck László, 1898. Budapest, izr. 
Fekete Ödön, 1898. Diesőszentmárton, ref. 
Felde Ádám, 1898. Kötse, ág. h. ev. 
Feledy Pál, 1S98. Budapest, ref.
Gárdony István, 1898. Budapest, ref.

15. 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.

20. Krempels Péter, 1897. Bpest, ág. h. ev. 
László István, 1898. Budapest, izr. 
Lehotzky Kálmán, 1898. Békéscsaba, ág. 
h. ev. ö. d.
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Lepter János, 1897. Hpest, ág. h. ev. 
Lichtschein Mikftjs, 1898. Sajókazincz, izr. 

25. Minich Miklós, 1899. Budapest, r. k. 
Morhács Miroszlav, 1895. Bingula, ág. 
h. ev. ism. tm. ö. d.
Orlay György, 1898. Budapest, ref. ö. d. 
Radó László, 1898. Budapest, izr. 
Scheiber Ottó, 1896. Budapest, izr.

30. 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.

35. Stern Imre, 1897. Budapest, izr.
Szemere László, 1899. Budapest, ref. 
Szerényi Andor, 1898. Budapest, izr. 
Szonda Ferenc, 1898. Budapest, r. k. 
Thomán László, 1898. Budapest, izr.

40. 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.

44. Zimmermann Lipót, 1898.Abaujszántó,izr.

IV . b. OSZTÁLY.

Achtzehner József, 1898. Bpest, r. k. 
Ádler Pál, 1898. Budapest, izr.
Auer Ernő, 1898. Budapest, izr.
Bayer Jenő, 1898. Budapest, ág. h. ev. 

5. Berkovits Pál, 1898. Budapest, izr. 
Bischitz Imre, 1898. Budapest, izr.
Brust Ferenc, 1897. Budapest, izr.
Deák Andor, 1899. Budapest, izr.
Dick .Marcell, 1898. Miskolc, izr.

10. Engel László, 1898. Dománd, izr.
Fellegi János, 1899. Szeged, izr.
Franki Ernő, 1898. Budapest, izr. 
Friedenthal István, 1897. Budapest, izr. 
Fuchs Ernő, 1898. Budapest, izr.

18. Glück István, 1898. Budapest, izr.
Gróf Endre, 1898. Many, izr.
Groedel Albert báró, 1898. Máramaros- 
sziget, ág. h. ev.
Haeffner Tivadar, 1896. Budapest, ág. h. 
ev. ftm. ö. d.
Jákó Frigyes, 1898. Budapest, izr.

20. Jeney László, 1899. Budapest, ág. h. 
ev. ö. d.
Junker Ferenc, 1898. Budapest, izr. 
Killius Gyula, 1898. Bpest, ág. h.ev.tm. ö. d. 
Kovatsits Lajos, 1897. Bpest, ág. h. ev. 
Kozma Ferenc, 1898. Kispest, ág. h. ev. ö. d. 

25. Lakner Imre, 1899. Hatvan, izr.
Lengyel György, 1898. Alsó-Alap, r. k. 
Ligeti Aurél, 1898. Budapest, izr.
Lőwy Andor, 1898. Budapest, izr.
Makra Lajos, 1898. Aracs, r. k.

30. Mandula György, 1898. Eperjes, r. k. 
Meiszter Jenő, 1897. Budapest, izr.
Pajor Endre, 1898. Budapest, izr.
Préhn Ernő, 1895. Philadelphia, ág. h. ev. 
Rosszák József, 1897. Bpest, ág. h. ev. 

35. Sass Loránd, 1899. Makó, izr.
Szász Elemér, 1898, Galgócz, izr. 
Szentbe János, 1898. Budapest, ref. 
Szilágyi László, 1898. Bpest, ref. tm. ö. d. 
Veith György, 1899. Budapest, ref.

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

É vközben  k im a ra d t:
43. Póczak Pál, 1897. Budapest, ág. h. e \.

V , OSZTÁLY.

Bereczky Endre, 1896. Budapest, ág. h. 
ev. tm. ö. d.
Binder Vilmos, 1897. Bpest, ág. h. ev. 
Császár Pál, 1897. Budapest, r. k. tm. 
Daniel James, 1897. Berlin, izr.

8. Doleschall Frigyes, 1897. Bpest, ág. h. ev. 
Előd Marcel, 1897. Budapest, r. k. 
Emericzy Zoltán, 1897. Bpest, ág. h. ev. 
Feledy György, 1897. Budapest, ref. 
Frey Frigyes, 1897. Budapest, izr.

10. Maróthi Fürst Ferenc, 1898. Budapest, izr. 
Glück Pál, 1898. Alvincz, izr.
Haintz Jenő, 1897. Budapest, r. k. 
Haitsch Emil, 1897. Aszód, ág. h. ev. 
tm. ö. d.
Hajcsi Gyögy, 1897. Budapest, ág. h. ev. 

15. Halbrohr Barnabás, 1897. Arad, izr.



92

*

Gróí Haller István, 1896. Kerelőszentpál, 
r. k.
Hász Sándor, 1897. Budapest, ág. li. ev. 
Héjjas Kálmán, 1896. Székelyudvarhely, 
ref. tm. ö. d.
Herczeg Béla, 1896. Budapest, izr.

20. Jakobesits Elemér, 1896. Szabadka, ág. 
h. ev.
Kemény László, 1897. Budapest, izr. 
Kindó Ernő, 189B. Bpest, ág. h. ev. tm. ö. d. 
Kostyál István, 1897. Szenicz, ág. h. ev. 
Krekó Béla, 1897. Budapest, ref.

25. Krepuska Géza, 1897. Budapest, ág. h. ev. 
Kuttner László, 1897. Budapest, r. k. 
Ladányi Andor, 1897. Budapest, izr. 
Láhm Béla, 1898. Budapest, ág. h. ev. 
Léderer Andor, 1897. Nyíregyháza, izr. 

30. Leopold Iván Kornél, 1898. Szckszárd. izr. 
Litvay Olivér Andor, 1897. Csabrendek, izr. 
Masznyik Géza, 1897. Lippa, ág. h. ev. 
Mecséry Sándor, 1897. Bpest, ág. h. ev. 
Nagy László József, 1897. Bpest, izr. ö. d. 

35. Okolicsányi Ferencz, 1897. Budapest, ág. 
h. ev. ö. d.
Oszuszkv István, 1895. Bpest, ág. h. ev. 
Pohl Sándor, 1897. Tinnye (Pest m.), r. k. 
Pőzel Miklós, 1897. Bpest, ág. h. ev. 
Raffay Béla, 1897. Pozsony, ág h. ev. tm. 

40. Rajner Dezső, 1897. Bpest, ág. h. ev. 
Réhner Mihály, 1896. Budapest, ág. h. ev. 
Reiner Fülöp, 1897. Zirc, izr.
Reinhardt István, 1897. Köveskála, ág. 
h. ev. tm.
Roheim György, 1898. Budapest, izr. 

45. Rottenberg László, 1897. Budapest, izr. 
Salamon Miklós, 1897. Budapest, izr. 
Sándor Tibor, 1898. Budapest, izr. 
Schirger Lajos, 1896. Bpest, ág. h. ev. tm. 
Scholtz Ernő, 1897. Budapest, ág. h. 
ev. tm. ö. d.

50. Schuller Ede, 1897. Bpest, ág. h. ev. tm. 
Schwartz Lajos, 1897. Fanesika, izr. 
Sichermann István, 1897. Bpest, izr. 
Somogyi Imre, 1897. Óbecse, izr. 
Steinberger Sándor, 1897. Máramaros- 
sziget, izr. tm.

55. Steller Gyula, 1896. Szepesváralja ág. 
h. ev. tm. ö. d.

Strelisky József, 1897. Budapest, izr. 
Szávozd Imre, 1898. Budapest, izr. 
Szegő János, 1898. Bpest, ág. h. ev. tm. ö. d. 
Sziklás Béla, 1897. Budapest, izr.

60. Szúnyog Andor, 1897. Budapest, izr. 
Takéts Gyula, 1897. Bpest, ág. h. ev. ftm. 
Várkonyi István, 1897. Budapest, izr. 

63. Wellisch György, 1897. Budapest, izr.

V I. OSZTÁLY.

Auer Géza, 1896. Budapest, izr.
Bálint Imre, 1896. Budapest, izr.
Bartha Imre, 1896. Budapest, ref.
Bayer Lajos, 1896. Budapest, ág. li.ev. tm. 

5. Bereczky Jenő, 1896. Mencshely, ág. h. ev. 
lm.
Biener Ernő, 1896. Budapest, izr. 
Bulkay Lajos, 1896. Bpest, ág. h. ev. 
tm. ö. d.
Chátel Ottó, 1895. Budapest, ág. h. ev. 
Gr. Csáky Andor, 1896. Budapest, ref. 

10. Cséry Miklós, 1897. Budapest, ág. h. ev. 
Csörgeö Tibor, 1896. Budapest, r. k. 
Domony Ede, 1896. Budapest, izr. 
Ehrmann Kornél, 1897. Fiume, izr. 
Engel Pál, 1896. Dormánd, izr.

15. Farkas Aurél, 1895. Nagykanizsa, ág. h. 
ev. tm. ö. d.
Felde István,1894. Kötcse, ág. h. ev.tm. ö.d. 
Fellner György, 1896. Budapest, ref. 
Fésűs József, 1897. Budapest, izr. ö. d. 
Gárdonyi György, 1897. Budapest, izr. 

20. Gertler György, 1896. Budapest, izr. tm. 
Grossmann György, 1896. Budapest, izr. 
Györgyfalvay Miklós, 1897, Zenta, ág. 
ev. tm.
Haintz Géza, 1896. Budapest, r. k. 
Hegedűs László, 1896. Budapest, izr.

25. Helvey János, 1896. Budapest, ref. 
Herzog Ármin, 1897. Budapest, izr. 
Herzog Jenő, 1896. Budapest, izr. 
Holitscher Ferenc, 1896. Budapest, izr. 
Jónás István, 1896. Bpest, ág. h. ev. ö. d. 

30. Klein Pál, 1896. Budapest, izr.
Koref Oszkár, 1897. Budapest, izr.
Báró Kornfeld Ferenc, 1897. Bpest, izr. 
Lederer György, 1897. Budapest, izr.
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Lóránt Pál, 1896. Budapest, izr.
35. Medanich Silvio, 1896. Léva, r. k.

Meller Vilmos, 1896. Budapest, izr. 
Mezei György, 1896. Bikács, ág. h. ev. 
Molnár Ágoston, 1895. Budapest, ág. li. cv. 
lm. ö. d.
Molnár János, 1896. Budapest, ág. h. 
ev. un. ö. d.

40. Neményi Marcell, 1896. Becs, izr.
Obláth Leó, 1896. Budapest, izr.
Pfahler Pál, 1896. Bpest, ág. h. ev. tm. 
Popper Aladár, 1896. Budapest, izr. ö. d. 
Réezey Miklós, 1896. Nagybecsk., ref. tm. 

45. Sándor István, 1896. Dicsőszentmárton, 
r. k. ö. d.
Scheiber Imre, 1896. Budapest, izr. 
Schön Péter, 1893. Harta, ág. h. ev. tm. ö. d. 
Schwarz György, 1896. Budapest, izr. 
Spitzer Pál, 1896. Fiume, izr.

50. Stein Andor, 1896. Budapest, izr.
Sziklás Károly, 1896. Budapest, izr. tm. 
Szilasi László, 1896. Budapest, ref. 
Unger Béla, 1895. Érd, ág. h. ev. fim. 
Vetsey Gyula, 1896. Budapest, ág. h. ev. 

55. Zirner Ákos, 1895. Budapest, izr. 
Zorkóczy Dénes, 1896. Salgótarján, ág. Ii.ev.

M a g á n ta n u ló :

57. Háner Viktor, 1892. Botfalu, ág. h. ev.

V II. OSZTÁLY.

Barakonyi Ferenc, 1895. Bpest, ref. 
Benke Balázs, 1895. Bpest, ref. tm. 
Bereczky Vilmos, 1895. Budapest, ág. h. 
ev. tm. ö. d.
Bischitz Sándor, 1895. Budapest, izr.

5. 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. Freiwirth László, 1895. Budapest, ref. 
Glücksthal Andor, 1895. Bpest, izr. ö. d- 
Grosz Soma, 1895. Miskoicz, izr.
Hajós Antal, 1S95. Budapest, izr.

Heckenast Gusztáv, 1895. Bpest, ág. h. ev. 
15. Herczel Pál, 1895. Budapest, izr.

Hersch Ernő, 1895. Nagy-Szeben, izr. 
Holzmann Gyula, 1895. Ráczkeve (Pest 
m.), izr.
Horváth György, 1895. Bpest, ág. h. ev. 
lnczédy Gábor, 1894. Bpest, ág. h. ev. 
tm. ö. d.

20. JármayPál, 1895. Budapest, ág. h. ev. ö. d. 
Jónás Pál, 1896. Budapest, izr.
Katona Zsigmond, 1895. Sátoraljaújhely, 
ref. tm. ö. d.
Kis Ernő, 1895. Bpest, ág. h. ev. tm. ö. d. 
Krámer Aladár, 1895. Divény, izr.

25. Krausz Frigyes, 1894. Prága, r. k. 
Liebmann István, 1895. Budapest, izr. 
Lőwy Géza, 1895. Nagytétény, izr. 
Lukács Antal, 1896. Budapest, izr.
Mahr Pál, 1895. Miskoicz, ág. h. ev.

30. Márkus Ervin, 1896. Budapest, izr.
Mika Sándor, 1895. Bpest, r. k. tm. ö. d. 
Novelly Pál, 1895. Budapest, ág. h. ev. 
Oravecz Pál, 1895. Bpest, ág. h. ev. tm. 
Parlagi Béla, 1895. Budapest, izr.

35. Perl György, 1896. Budapest, izr.
Planer Zoltán, 1895. Budapest, r. k. 
Pozsonyi Andor, 1894. Budapest, izr. 
Saxichner Tibor, 1895. Bpest, ág. h. ev. 
Scholtz Andor, 1895. Bpest, ág. h. ev. lm. 

40. Schwarz György, 1895. Budapest, r. k. 
Steiner Károly, 1896. Budapest, izr. 
Steirer Dezső, 1895. Budapest, izr. 
Strasser Pál, 1895. Budapest, izr. 
Székely Ernő, 1895. Budapest, izr.

45. Sziics Géza, 1896. Budapest, izr.
Szűcs József, 1896. Budapest, izr.
Thaly Ferenc, 1895. Budapest, ref. ö. d. 
Vass György, 1896. Kolozsvár, izr.
Zala Pál, 1895. Budapest, izr.

É vközben  k im a r a d t  :

50. Újhelyi Ernő, 1896. Budapest, ref.

M a g á n ta n u ló :

Pályi Lajos, 1895. Budapest, izr.
52. Roboz Béla, 1894. Sátoraljaújhely, izr.
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V III , OSZTÁLY.

Abelsbei'g Béla, 1894. Budapest, izr. 
Alexander Pál, 1895. Budapest, izr. 
Barcza Ernő, 1895. Budapest, izr.
Bokor György, 1894. Budapest, izr.

5. Bondy Fiilöp, 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. Bpest, izr. ö. d. 

10. Daniel Ervin, 1894. Berlin, izr.
Décsey Lajos, 1895. Budapest, reí. 
Domony Miksa, 1894. Budapest, izr. 
Elfer István, 1894. Budapest, izr. 
Elischer Ottó, 1894, Wien, ág. h. ev. 

15. 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. 

25. Hirschhorn Lajos, 1894. Bpest, izr.

Kovács György, 1894. Budapest, izr. 
Kovács József, 1895. N.-Becskerek, izr. 
Kramer Jenő, 1894. Budapest, izr. 
Kuzmik Pál, 1894. Bpest, ág. h. ev. ö. d. 

30. Levins Lajos, 1894. Eperjes, ág. h. ev. tm. 
Lobi Mór Ernő, 1894. Cservenka, izr. 
Márföldy Aladár, 1894. Újpest, ág. h. ev. 
ftm.
Murai György, 1894. Szeged, izr. 
Pantler Andor, 1894. Budapest, izr.

35. 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. 
ö. d.

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.

45. Szokoll Aurél,1894. Bpest,ág. h. ev. tm.ö.d. 
Török Ferenc, 1893. Bpest, ág. h. ev. 
Újhelyi Gusztáv, 1895. Bpest, ref. tm. 
Várkonyi Pál, 1894. Budapest, izr. 
Zimmermann Ferenc, 1893. Budapest, 
ág. h. ev. tm. ö. d.

M a g á n ta n u ló :
50. Elfer Imre, 1893. Budapest, izr. önk. ism.
51. Mravics Nándor, 1882. Farkasd, gör. kel.
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ÉRETTSÉGI VIZSGÁLATOK.

Az érettségi vizsgálatra a mit. és főt. püspök úr Kaczián János 
esperes urat, a am. vallás- és közoktatásügyi mininszter úr dr. Szelényi 
Ödön pozsonyi ág. h. ev. egyetemes theologiai akadémiai tanár urat 
küldötte ki. Az osztályvizsgálaton résztvett 49 tanuló, a tanári kar 
valamennyijöket bocsátotta érettségire E rendes tanulókon kívül 1 
magántanuló jelentkezett; 1 reáliskolát végzett tanuló, a szabályzat 
értelmében kapott engedély alapján a latinból, 1 régebben maturált 
tanítványunk a görögből kiegészítő érettségit tett. Az írásbeliek május 
hó 22-én, 23-án és 24-én voltak, melyekre a mit. és főt. püspök úr 
a következő tételeket tűzte k i :

1. A magyar nyelv és irodalomból. A magyar regény ú ttörői: 
Jósika, Eötvös, Kemény.

2. A latin nyelvből. Vergilii Aeneidos VIII. 36- 65. (0 sate 
gente deum . . .  celsis caput urbibus exit.)

3. A mathematikából. L Az algebrából. Ábrázoljuk a következő 
függvényeket:

1. y =  — x 2, +  2 x  +  3,

írjuk le változásukat. Ábrázoljuk külön rajzban azt a negyed
fokú függvényt, amely a kettő szorzásából keletkezik és írjuk le a 
változását.

II. a mértanból: Egy gömb sugara r =  10 cm. Messük a göm
böt a középponttól d =  4 cm távolságban fekvő síkkal. Számítsuk ki 
az így keletkező gömbszeletek köbtartalmát.

A szóbeli vizsgálatok június 12—18 napjain folytak le. Ered
ményüket a következő táblázat foglalja egybe :
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Osztály
Beiratkozott
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A tanulók vallása
Tandíj-
mentes A tanulás eredménye
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h. ev. reí. r. k. g. k. unit. izr. fél egész jeles jó
elég
séges

egy
elég
telen

két
elég-
télén

több
elég
telentanuló

IA . GO 60 3 _ 18 2 5 _ i 34 3 7 12 16 18 3 2 4 55

I B. 61 4 65 5 i 15 7 6 — — 37 5 6 20 18 10 3 2 3 56

II A. 49 5 54 2 — 12 3 6 — — 33 1 7 15 16 13 4 2 50
I I  B. 52 1 53 2 — 12 7 4 — — 30 2 4 4 20 13 3 9 1 50
I I I  A. 50 — 50 1 — 20 1 4 — — 25 i 10 10 1 1 19 7 1 — 48
I l l  B. 48 — 48 2 13 6 4 — — 25 2 5 10 10 10 7 5 3 45
IY  A. 44 — 44 — — 11 5 5 — — 23 5 13 9 15 2 4 43
IV B. 43 — 43 1 11 2 4 — — 26 i 2 5 8 16 2 7 3 41
V. 63 63 — — 27 3 6 — — 27 i 13 18 14 17 9 4 62
VI. 56 1 57 — — 18 6 4 — — 29 i 13 14 26 14 2 — 56

V II. 50 2 52 1 — 11 7 5 — — 29 — 8 7 22 14 2 2 1 48
V III. 49 2 51 — 13 5 2 1 30 i 10 13 25 13 _ — 51

Összesen 625 15 640 17 i 181 54 55 1 i 348 18 90 141 195 172 14 38 15 605



Xlli.

TUDNIVALÓK.

I. Beiratások az lUlií—Í9Í3. iskolai évre. Június 27-én 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 27-én 10—12-ig a II. és III. osztályba;
« « 12—1-ig a IV. osztályba;

Június 28-án 8— 10-ig az I. osztályba ;
« « 10—12-ig az V—VIII. osztályba;

Június 29-ón 8- 10-ig az I—III. osztályba;
« « 10— 12-ig a IV—VIII. osztályba Írunk be.

Július 1-én 8—10-ig az összes osztályokba más iskolákból jövő 
tanulókat írunk be.

Az I. osztályba és más intézetből jövő bármely osztályba irat
kozó tanulók kötelesek a keresztlevelet, illetőleg a születési bizo
nyítványt, iskolai, oltási és ha 12-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 vehe
tők át.)

Augusztus 31-én d. e. 8 órakor tartjuk a javító-, szeptember
2.-án a pótló- és magánvizsgálatokat; 2.-án és 3.-án, amennyiben még 
hely marad, beiratás lesz az I—VIII. osztályokba. Az iskolai évet szep
tember 7-én, d. e. 9 órakor nyitjuk meg.

II. Tandíjmentességi szabályzat.
1. Tandíjmentességért folyamodhatnak : aj oly ág. hitv. ev. 

és ref. tanulók, akik szegénységüket hiteles hatósági bizonyít
vánnyal igazolják és kiknek iskolai bizonyítványában az elégségesek



99

száma nem több, mint a jók és jelesek száma együttvéve és a kiknek 
a magaviseleté is jó. b)  Oly nem protestáns tanulók, akik a feltéte
leknek mindenben megfelelnek. Ezeknek száma azonban összes szá
muknak 5% -át nem haladhatja meg.

2. Tanárok, tanítók és közoktatásügyi tisztviselők gyermekei, 
ha egyébként a feltételeknek megfelelnek, szegénységi bizonyítvány 
bemutatása nélkül is részesíthetők a tandíjmentesség kedvezményében.

3. A 20 K beíratási díjat a tandíjmentes tanulóknak is meg 
kell fizetniük.

4. A szegénységi és iskolai bizonyítvánnyal felszerelt és a kép
viselőtestülethez intézett kérvényeket legkésőbb szeptember 15.-ig, 
illetve február 15.-ig kell az igazgatónak átadni.

5. A tandíj fizetése alól való felmentés évről-évre történik, s 
vagy az egész iskolai esztendőre, 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.

6. Az egész tandíj elengedésében részesült tanuló is elveszít
heti a tandíjmentességet a második félévre, h a : a) az első félévi 
osztályozás nem felel meg a feltételeknek; b) ha magaviseletből ke- 
vésbbé szabályszerű, vagy épen rossz osztályzatot kapott. Az elvesztett 
tandíjmentességért újabb folyamodásnak van helye, ha az illető tanuló 
az előző félévben az előírt minősítést ismét megszerezte.

7. Ha az egész vagy fél tandíjmentes tanuló az év végén javító
vizsgálatra utaslttatik s a javító-vizsgálatot oly eredménnyel teszi 
le, hogy általános osztályzata eléri a megjelölt fokozatot, a követ
kező osztályra ismét folyamodhatik tandíjmentességért.

8. Az 1—7. 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 beiratási és tandíjat.

Hl. 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

7*
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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-éig, 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.



X IV.

Az 1912—1913-ik iskola i tan évb en  használandó  
tan könyvek  jegyzéke.

I. A. és B. osztály.
Bereczky.Ó -szövetségi élet- és je llem 

rajzok.
Kis énekeskönyv.
K laár Fülöp. Luther kis kátéja. 
Újszövetség zsoltárokkal.
Beke. Számtan.
Góbi I. M agyar nyelvtan, I. r.
Góbi I. M agyar olvasókönyv, I. r. 
H ittrich  0 . L atin  nyelvtan, I. r. 
H ittrich  O. L atin  olvasó, I. r. 
Kogutowicz. Földr. isk. atlasz.
Lasz Sam u. Földrajz, I. r. 
Paszlavszky J. Kis term észetrajz, I. r. 
Szuppán-Szirtes. P lan im etr. alaktan.

II. A .  és B. osztály.
B ereczky. B ibliaism ertetés.
Kis énekeskönyv.
K laár Fülöp. Luther kis kátéja. 
Újszövetség zsoltárokkal.
Beke. Számtan.
Góbi I. M agyar nyelvtan, I I . r. 
Góbi I. M agyar olvasókönyv, II . r. 
H ittrich  O. L atin  nyelvtan , I. r. 
H ittrich Ö. L atin  olvasó, I I .  r. 
Kogutowicz. Földr. isk. a tlasz, II . r. 
Lasz Sam u. Földrajz, I I . r. 
Paszlavszky J. Kis term észetrajz. 
Szuppán-Szir tes. S tereom etr. alakt.

III. A. és B. osztály.
Bereczky. Kövid egyh.-történet.
Kis énekeskönyv.
K laár Fülöp. L u ther kis kátéja. 
Újszövetség zsoltárokkal.
Beke. Szám tan.
Góbi L. ^Rendszeres m agyar nyelvtan. 
Góbi I . M agyar olvasókönyv, I I I . r. 
H ittrich  0 . L atin  nyelvtan, I. és II . r. 
H ittrich  O. L atin  olvasókönyv, I I I -

IV . oszt. számára.
H ittrich Ö. L atin  szókönyv. 
Kogutowicz. Történelm i isk. atlasz 
Kogutowicz. Földrajzi isk. atlasz. 
R á th  A. Mathorn. és fizikai földr. 

elemei.
S im o n y i J. Földrajz, I I I .  r.
Szigethy  L. Magyarok története, I. r. 
Szuppán-Szir tes. Constructiv plani- 

m etria  gim n. számára.
T im ár Pál. Német nyelv és olvasó, 

I. rész.

IV. A. és B. osztály.
B ereczky. H it- és erkölcstan.
Kis énekeskönyv.
K laár Fülöp. L u ther kis kátéja. 
Újszövetség zsoltárokkal.
Góbi 1. S tilisztika és verstan. 
H ittrich  Ö. L atin  nyelvtan, I. és II . r.
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H ittrich  Ö. L a tin  olvasókönyv, I I I —
IV. oszt. szám ára.

H ittrich 0. L a tin  szókönyv. 
Kogutowicz. Történelm i isk. atlasz. 
Ilonig-Béke. Algebra.
P aszlavszky J. Növénytan.
Szigethy L. M agyarok története, II . r. 
Szuppán-Szirtes. Constr. p lanim etria 

gim n. szám ára.
Tím ár. N ém et olvasó. II . r.
Tím ár. Rendsz. ném et nyelvtan.

V. o sz tá ly .

B atizfa lvy-B ereczky . Bibliaism ert. 
M agyar biblia. Á tdolgozott kiadás. 
Ábel-Lévay-Polikeit. M értan, I. r. 
D ávid. Cicero O rationes select®. 
Góbi 1. R etorika.
H ittrich . Róm ai régiségek.
H ittrich. L a tin  szókönyv. 
Kogutowicz. Történelm i isk. atlasz. 
K önig-Beke. Algebra.
M aywald. Görög nyelvtan.
M aywald. Görög olvasókönyv, I. i\ 
Paszlavszky J. Á llattan.
Pirchala. A nthol. L atina.
Szigethy L. Egyetem es történet,

I .  r.
Tím ár. N ém et olvasó. II . r.
Tím ár. Rendsz. ném et nyelvtan.

A  g ö rö g ö t  p ó t ló  ta n f o ly a m b a n .

B adics. Magy. irod. olvasókönyv, I. r. 
Geréb. H erodotos (Jeles írók iskolai 

tá ra  72.)
Kempf. H om eros Iliása.
Kempf. H om eros Odysseiája.

VI. o sz tá ly .

B ereczky. Keresztyén egyháztörténet- 
Újszövetség zsoltárokkal.
Á bel-L évay-Polikeit. M értan, I. r.

H ittrich . Római régiségek.
Cserép. Szemelv. Vergilius Aeneisé- 

ből, J. i. 57.
Góbi I. Poétika.
H ittrich  Ö. L a tin  nyelvtan, I. r. 
Kogutowicz. Történelm i isk. atlasz. 
König-Beke. Algebra.
L utter N. Logar. táblák.
M aywald. Görög nyelvtan. 
M ayw ald. Görög olvasókönyv, I I .  r. 
B&th-Melczer-Hankó. Á sványtan és 

chem ia.
Szabó Gy. Iván. Livius X X I—XXX. 
Szigethy L. Egyetem es történet, II . r.

A  g ö rö g ö t  p ó t ló  ta n f o ly a m b a n .

Badics. írod . olvasmányok, II . r. 
C siky-Losonczy. Sophokles E lek trája . 

(J. i. 52.)
H ittrich. Görög régiségek.

VII. o sz tá ly .

B ereczky. M agyar prot. egyh. tö rt. 
Újszövetség zsoltárokkal.
Ábel-Lévay-Polikeit. M értan, II. r. 
Cserép. Róm ai régiségek.
Cserép. Szemelv. Vergilius Aeneisé- 

ből, J. i. 57.
Dávid. H erodoti Epitome.
Góbi I. A magy. nemz. irod. tö rt. I. r. 
H irn  P aulay. Német irod. olvasó a 

V II. oszt. sz. I. r.
H ittrich . Sallusti Crispi B ellum  Ju- 

gu rth inum . (J. i. 51.)
K em pf. Szemelv. Homeros Odysseiá- 

jából. (J. i. 53.)
Kogutowicz. Történeti iskolai atlasz. 
König-Beke. Algebra.
M ayw ald. Görög nyelvtan.
Lutter. L ogaritm . táblák.
Szigethy L. Egyetem es tö rt. I I I .  r. 
Szíjártó  M. K ísérleti íizika, I. r., 2. k. 
Szinnyei. A m agyar nyelv, 7. kiad.

v.



A  g ö rö g ö t  p ó t ló  ta n f o ly a m b a n .

Bodies. M agyar, irod. olvasók.,
I I I .  r.

Márton. A görög irodalom  tö rté 
nete.

Szilasi. Szemclv. Thukydidesből.

V ili.  o sz tá ly .

Újszövetség zsoltárokkal.
Zsilinszky. H it- és erkölcstan.
Ábel-Lévay-Polikeit. M értan, II. r.
Böhm . Logika.
Böhm . Tapasztalati lélektan.
Góbi I. A magy. nemz. irod. tört., 

II. r.
H irn-Paulay. Német iroda lm i olvasó, 

a V III . oszt. szám ára, I I . r.
Cserép. Róm ai régiségek.
Kogutowicz. Történelmi isk. atlasz.
Kcmpf. Szemelv. H om eros Iliasá- 

ból. (J. i. 59.)
König-Beke. Algebra.
Lutter. Logar. táblák.
Schm id t A. Szemelv. Corn. Taeitus- 

ból. (J. i. 56.)
Szigetiig L . A m agyar nem zet tört.
Szíjártó  M. Kísérleti fizika, I I . r.
W irth  Gy. Szemelv. Qn. H oratius- 

ból. (.T. i. 75.)

A  g ö r ö g ö t  p ó t ló  ta n f o ly a m b a n .

A lexander B. Szemelvények l ’laton 
és A ristotelesből.

Segé d k ö n y  v e k .

Pro test, tanulóknak. Magy. B ib lia  
(I V III. o.), átdolgozott kiadás. 

B u riá n . Latin-m agy. szótár. 
B urián . M agyar-latin szótár. 
E lischer J. H om erosi szótár (V II—

V III . oszt.).
K elem en Béla. M agyar-ném et szótár 

I I I —V III. o.
K elem en Béla. Német-magy. szótár 

I I I —V III. o.
K elem en Béla. N ém et szótár, a két 

rész egybekötve.
M arczali H. K útfők a m agyar tö r

ténethez (V III. o.).
M ika S. M agyar történelm i olvasó

könyv, I. rész a I I I . oszt. szám ára, 
II . rész a IV . oszt. szám ára, I I I .  
rész az X. oszt. szám ára, IV. rész 
a V I. oszt. szám ára, V. rész a
V II. oszt. szám ára, VI. rész a
V III . oszt. szám ára.

Piátz L. M ath, gyakorlókönyv, I. és 
II . rész.

Seréd i L. A filozófia története (V III. 
oszt.) Stam pfel tudom , zsebkönyv
tá r  156 157a't>.

F igyelm eztetjük a t. szülőket, hogy csakis az itt felsorolt s a könyv
kereskedők jegyzékében m egjelölt k iadású  könyveket vegyék, m ert más 

kiadások az iskolában nem  használhatók.
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