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ÖZVEGY GRÓF TELEKI JÓZSEFNÉ, KIRÁLYFALVI 

ROTH JOHANNA EMLÉKEZETE.

Néhány hónap múlva lesz száz esztendeje, hogy meghalt Teleki 
József gróf özvegye, királyfalvi Eoth Johanna, aki végrendeletében 
több jótékony hagyomány mellett, a mi gyülekezetünk javára is 
tett ötezerforintos alapítványt; mindenekfölött pedig megalkotta a 
százezerforintos Roth-Teleki ösztöndíjalapot, mely azóta hatezer 
evangélikus tanuló ifjút segélyezett nemzeti közművelődésünk és 
evangélikus egyházunk nagy hasznára.

Áldott a végrendelet, de még áldottabb a végrendelkező, mert 
ez az alapítvány nem volt pillanatnyi hangulatának ötletszerű ered
ménye, hanem érzésvilágának természetes megnyilatkozása, hosszú 
élete vágyainak, törekvéseinek méltó megkoronázása.

Hogy ez így van : azt akarom én néhány igénytelen szóval el
mondani.

A százévelőtti kor nevezetes szakasza, valóságos tavaszi ébre
dése a mi hazai protestáns közéletünknek. A II. Lipót-féle szabad
elvű törvények halotti dermedettségéből ébresztették fel a századokon 
át üldözött, elnyomott magyar protestántizmust, és a két protestáns 
zsinattal megindultak a nagy alkotások és még nagyobb tervez- 
getések.

Megalapult többek közt a szentlőrinc-bonyhádi, mezőberény- 
szarvasi, nyíregyházi, ujverbászi gimnázium, a szarvasi Tessedik 
Sámuel-féle ipar-gazdasági szakiskola; megalkották az egyetemes tan
tervet. Az egyéni jótékonyság is meghozta a maga nagy áldozatait: 
ezeknek hosszú sorozatában legjelentékenyebb a pozsonyi Skaricza- 
féle 64,000 forintos Konviktus-alapítvány. Tervbevették evangélikus 
egyetem felállítását Pozsonyban. Ki tudja, hová fejlődtek volna a vi
szonyok, ha nem jön a dermesztő tavaszi fagy, a minden alkotást, 
tervezgetést megakasztó nagy állami tönk, az 1811-iki devalváció.

Ezeknek a nagy alkotásoknak és tervezgetéseknek középpontja, 
vezetője a Cserhát-hegy két lejtője, északi Pestmegye és déli Nóg- 
xádmegye volt. Itt lakott Sziráknak, a királyfalvi Both család ősi
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fészkének, otthonának szomszédságában ócsai Balogh Péter egyete
mes felügyelő, a nagy mecénás és minden jó mozgalom vezetője, 
Both Johanna férjének, Teleki Józsefnek testi-lelki jó barátja, akit 
Both Johanna végrendelete végrehajtójául is kiválasztott. Ez a vidék 
otthona evangélikus egyházunk annyi vezér családjának, köztük a 
Prónayaknak, Podmaniczkyaknak, Beniczkyeknek, Földváryaknak.

Ebben a szellemi légkörben élt a nagy végrendelkező, mert a 
királyfalvi Bothokat barátság, rokonság kapcsolta e nagy családok
hoz, melyek közt előkelő szerepük volt nemcsak vagyonuk és rang
juk, hanem evangélikus hitbuzgóságuk folytán is.

A királyfalvi Both nemzetséget kiváló vallásosság és egyházias- 
ság jellemezte. Egy tagja Caraffa alatt Eperjesen börtönt és kinzatást 
szenvedett, s mikor a pozsonyi országgyűlés alkalmával néhány 
követtársa nem akart, vagy inkább nem tudott hitelt adni ember- 
fölötti szenvedései leírásának, akkor mint valamikor Krisztus a hitet
len Tamásnak, megmutatta sebeit, hogy elhigyjék azt, amit jóérzésű 
ember elhinni borzadott.

A királyfalvi Bothok birtokukra, a katliolikus vidéken fekvő 
Szirákra evangélikus jobbágyokat telepítettek, ezek részére gyüleke
zetét alapítottak, templomot építettek s abban az oltár falára he
lyezték családi címerüket: úgy jelezve, hogy «én és az én házam 
tiszteljük az Urat». A kis Johanna konfirmációi urvacsorai kelyhét 
édesanyja a templomnak adományozta, hogy ezzel is az egyházhoz 
kapcsolja fogékony lelkét. Ilyen nevelésnek, ilyen példaadásnak volt 
a következménye nagy vallásossága, áldozatkészsége, tehát végren
delete is.

De ez a lelkűiét otthon volt abban a családban is, melybe há
zassága által jutott. A Teleki nemzetség, Hunyadi Mátyás édesanyja 
családjának, a Szilágyi nemzetségnek rokona, dicső helyet foglal el 
a magyar «történelmi osztály»-ban. Igen gazdag kiváló tagokban, 
kezdve a nagy Teleki Mihályon, a grófi ág megalapítóján, Apafii fe
jedelem főtanácsadóján, egész a család ma élő jeleseiig, akiket jelle
mez a nagy áldozatkészség hazafias, irodalmi és egyházi közcélokért, 
sőt sok tagját kitünteti nagy irodalmi érzék, írói, költői tehetség.

A család kiváló tagjai közt van Johanna férje, Teleki József, aki 
anyai ágon Báday Pálnak, a költőnek, II. Bákóczi Ferenc kancellár
jának unokája s unokaöccse a költő Báday Gedeonnak. Maga is író 
s mecénása az íróknak; gazdag könyvtára s múzeuma v an ; saját 
költségén kinyomatja Utrechtben a bibliát 8000 példányban s ki
osztja református egyháza négy kerülete között. Vezető szerepet visz 
a korszakalkotó 1790— 91-iki országgyűlésen, elnöke a református 
zsinatnak.



Nem természetes-e, ha ilyen férj oldalán még inkább erősödött 
Both Johanna lelkében a nemzeti művelődés és az egyház iránt való 
lelkesedés ?

És ezt a lelkületet utódaiban is megörökítette. Két fia : László 
és József az egyháziasság és jótékonyság nagy erényeinek valóságos 
megtestesülése. József például az 1816- 17-iki nagy erdélyi ínség al
kalmával valóságos atyja volt a népnek. Johanna unokája, József, a 
nagy történetíró, az akadémia kiváló elnöke és jóltevője, aki oly re
mekül ismertette ősei rokonainak, a Hunyadiaknak korát. Másik uno
kája, László, a szerencsétlen sorsú nagy emigráns, a Kegyencnek, e 
klasszikus tragédiának írója. Még folytathatnám e névsort, de elég 
legyen megemlítenem, hogy Both Johanna ivadéka anyai ágon a 
Tisza grófi nemzetség is, melynek egyik tagja, István, ma egyik leg
erősebb oszlopa a testvér református egyháznak, s a pápai reformá
tus felsőbb leánynevelő intézet javára tett 60,000 koronányi adomá
nyával megmutatta, hogy benne is él nagy elődjének, Both Johan
nának szelleme.

Bizonyára méltó, hogy áldjuk azt a végrendeletet, melyből annyi 
jó származott ezer és ezer evangélikus tanulóra — köztük, mély há
lával legyen említve, e sorok írójának édesatyjára s rá magára is — 
s így közvetve a hazára és az egyházra, de van okunk áldani a nagy 
asszonyt, a végrendelet megalkotóját is, aki hazája, egyháza iránt 
tettekben megnyilatkozó szeretetet örökölt dicső őseitől s ezt átszár
maztatta derék ivadékaira.

Lehetne-e őt méltóbban dicsőítenünk, mintha elismerjük, hogy 
ráillik a szent ige (H. Timotheus 4. rész, 7—8. v.), melyet maga vá
lasztott ki a sírja felett tartandó prédikáció alapjául, mert ő «a ne
mes harcot megharcolta és a hitet megtartotta».

Dr. Szigethy Lajos.

Roth Johanna végrendeletének a pesti gyülekezetre és a nagy 
ösztöndíjalapra vonatkozó pontjai:

A pesti augustana confessiót tartó szentegyháznak és gyüleke
zetnek azonfelül, amit a templom építésére ajánlottam és élvén, 
adhatok és adok is, rendelek s hagyok örökös fundatióul ötezer, azaz 
5000 Bftot, úgy mindazonáltal, hogy ezen summa pénz semmi szín 
alatt akármiféle épületekbe ne verettessék s el ne költessék; hanem 
annak törvényes intereséből az isteni közönséges tisztelet, az egyházi 
szolgák, úgymint praedicator, tanító és kántor fizetése elősegíttessék
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s fenntartassék. Ha pedig ezek fizetésére fundatióm interessé meg 
nem kivántatnék, vagy abból valami elmaradna: adassák belőle az 
igazán szükölködőknek, a convent rendelése szerint, alamizsna.

Ugyanezen pesti ecclesiának hagyom ezüstöm között találandó 
egy ezüst, megaranyozott kannát, a melyben szentirásbeli szavak és 
igék vannak metszve; vegye tőlem ezt is azon ecclesia és használja 
a megszentelt bornak bennevaló tartására örökké.

Magam előtt viselvén azt, hogy a jámbor, istenfélő, tudós em
berek az élő Istennek eleven templomai, melyek által Isten 0  Szent 
Felségének dicsősége terjed, az Isten házának jussai megoltalmaztat- 
nak, a vallás tisztasága s annak a szent igék szerint meghatározta- 
tott s bevett szertartásai megőriztetnek s fentartatnak, s ily szüksé
ges jámborokat pedig csak a jó nevelés készíthet, — az ilyen neve
lés pedig a mostani időben sokakra nézve a megkivántató költség 
nem léte m iatt elmarad: az ebbeli káros következésű szükség pótlá
sára, következendőképen a hasznos emberek nevelésére, örökös fun- 
datióul hagyok az augustana vallást tartó s abban nevelendő tanuló 
ifjak számára egyszázezer, azaz 100,000 Rfrtot. Ezen capitálisnak 
törvényes, esztendőnkint két felerészben fizetendő interessét fordítsa 
és alkalmaztassa az Isten kegyelméből és felséges jó királyunk atyai 
engedelméből felállítandó főconsistorium, vagy ha az fel nem áll
hatna, a vallás dolgaira ügyelő főinspectorság oda, ahová a szük
ségnek bölcs meggondolásával, mind a négy superintendent!« meg
hallgatása és megegyezése után, legjobbnak Ítélni és találni fogja ; 
úgy mindazonáltal, hogy :

1- ör. Azt teljességgel semmi más szükségre soha fordítani ne 
lehessen, hanem csak a szegény tanuló, főképen pedig nemes ifjak 
nevelése elősegélésére.

2- or. Mivel a fölebbirt summának törvényes interessé esztendőn
kint hatezer, azaz 6000 Rfrtra megyen, a fölebbirt főinspectorság 
mind a négy superintendentia megegyezésével, egy vagy több főbb 
iskoláinkban választanak azok közül, a kik mind tudományokra, 
mind pedig erkölcsökre nézve legjobbak ugyan, de szegények lesznek, 
mindössze hatvan, de ha az előbbeni olcsóság ismét visszatérne, leg- 
fölebb száz tanulót s azok között a fölebbirt interes egyformán, két 
egyenlő részben osztassák e l : igy az első esetben egy-egy közülök 
száz Eftot, a másodikban hatvan Rftot nyerne stipendium gyanánt 
esztendőnkint.

3- or. A stipendiatusok választását kötöm az egyházi elöljárók, a 
tanítók és a főinspectorság lelkére : kívánom pedig, hogy két része 
ezen általam tett hagyománynak szegényebb sorsú nemes ifjaknak 
adassák, a kikben egyrészről a második cikkelyben kitett tulajdon-
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ságok találtatnak; másfelől pedig olyan szegények, hogy szülőiktől 
és másokéból neveltetésekre megkivántató költség nem telik ; egy 
harmadrésze a stipendiatusoknak pedig választassák azok közül, 
akik papságra és iskolák tanítására, vagy az orvosi tudományra töre
kednek.

4-er. Ezen stipendiatusok neveztessenek Eoth Johanna, Teleki 
grófné benefieiatusainak, akik minekutána ezen rendelésem szerint 
elválasztatnak, általam intetnek, hogy igaz és jó keresztyének, Istenö 
két, vallásukat, királyukat, hazájukat igazán tisztelők, felebarátjukat, 
sőt ellenségeiket is szivből szeretők, maguk boldogságára és mások 
példájára jó erkölesüek legyenek.

Altalánfogva pedig ezen én fundatiómnak gondviselését, hogy 
tudniillik abból soha egy fillér se vesszen el és mindig az én álta
lam kitett célra alkalmaztassák és esztendőnkint a négy szuperinten- 
dentiának és a főinspectornak gyűléseken azok, akiket illet, az inte
resnek miképen lett kiosztásáról és magának a capitálisnak mi kar
ban léteiéről számot adjanak; kötöm a főinspectorság és a tiszte
lendő superintendentiák lelkére.

Ezen százezer Rfrtból álló summát és minden más summákat és 
fizetéseket, melyeket ezen végső rendelésem szerint eltestáltam, ér
tem a most folyó váltó cédulában (Einlösungs-Scheinban), vagy ha 
ez változnék, értem azon pénzben, mely meghalálozásom idejében 
folyamatban lészen, tehát nem a már folyamatban lenni megszűnt, 
vagy ez idén egészen megszűnendő bankó cédulákban, és igy kedves 
maradékim azt és azokat halálom idején folyandó pénzben elégitsék 
ki, a következendő módon:

Ha ezen százezer, azaz 100,000 Eftból álló summa pénz tett és 
teendő tőkepénzeimből ki nem telnék, pótolják kedves fiaim öröm
mel és szivesen más reájok szállandó keresményeimből s halálom 
után találandó pénzemből; azonban kedves fiaim könnyebbségére 
rendelem, hogy ha a fölebbirottakból ki nem telnék a megirt funda- 
tionális summa: megtarthatják ugyan azt, amit pótolni kell száz
ezerig, de úgy, hogy annak töivényes interessét a fölebbírt időben 
oda, ahova az ecclesiai felsőség rendelni fogja, okvetetlen beszol
gáltassák.

Hogy pedig eddig kijelentett rendeléseim annál tökéletesebben 
és csendességgel mehessenek végbe : teszem e testámentom exeeuto- 
rává méltóságos Balogh Péter főispán és septemviralis ur ő excellen- 
tiáját, ki is gyermekeimhez vérséggel sokképen le van köttetve s ki
hez idvezült édes férjem is különös és tökéletes bizodalommal visel
tetett ; kérvén ő excellentiáját, hogy ezen végső rendeléseimet vigye 
tökéletességre, ki ha előttem költöznék a jobb életre, azon úri em-



bér exequálja testamentumomat, aki vagy fó'curátor, vagy elölülő le
szen az augustana valláson levők főconsistoriumában.

A mennybeli nagy Istent áldva, kezdettem ezen testamentom 
Írásához, úgy végzem is ; áldja az én lelkem az urat, kinek légyen 
dicséret, dicsőség és hálaadás mindörökkön örökké Amen. Ezen 
végső rendelésem költ az alábbirt úri rendek előtt Szirákon, házam
nál, julius havának 21-ik napján 1812-ik esztendőben.
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OVIDIUS ÉS NAPTÁKA.

A klasszikus Hellas és Róma írói közül, a költők művei ma
radnak meg iskolás éveink úgyszólván mindvégig változatlan, tisztán 
eszményi emlékeinek. A históriák és orációk mindazzal, ami bennük 
állami, társadalmi életre gyakorlati tudnivalónak bizonyult, észrevét
lenül szívódnak föl gondolkodásmódunk és érzésvilágunk egészen 
egyénivé különülésében ; a jellemünk kialakulásában. A tudatunkkal 
föl nem mérhető messzeségben mögöttünk lepergett való események, 
királyok és népek — igaz, örökké változatlan — egyéni vagy faji 
érdekekért folyt irtó háborúi, világok rombadőlése, s a romokon újak 
megépülése oly élessé tehetik a nagy korszakokat mozgató «gond
viselésszerű» egyének képét, hogy sem fényük, sem árnyuk el nem 
mosódik képzeletünkből soha. Maguk az annyiszor megbeszélt törté
neti tények azonban, jobbára jelentéktelen mozzanatokat hagyva meg 
eltaposott nyomokul, végkép feledésbe merülnek. Még pedig annál 
előbb, mentői bonyolultabbb hatóokokból szövődtek, s így tanulságaik
nak fölismerése mentői fárasztóbb munkáját követelte fölfogó és érté
kelő képességünknek.

Ám, a kezdettől fogva hihetetlen regékben távolabbi okot is 
kereső figyelmes szemléletünk, a költői alkotás hátterében rejtettebb 
vonatkozásokat sejt, hogy velük a költött történetben mutatkozó héza
gokat pótolgassuk. Mélyebb és mégis hozzánkvalóbb tanulságokat áhít, 
amik fölérjenek az egésznek megértésére kifejtett szellemi energiával, 
így és ezért, minden közvetlenül ránkható eleven történet, ellen
állhatatlanul továbbszövögetésre indítja önmagától is tevékeny, nyug
talanul alkalmat kereső kép és mesealkotó készségünket. Ez a mind 
tudatosabbá erősödő kapcsolni törekvésünk, melyet tarka képek, szí
nes ötletek, szemfényvesztő gyorsasággal változó történetek, s mind
ehhez a könnyen érthető beszéd alaki szépségei sokáig és állandóan 
foglalkoztatnak, teszi tudásunk feledhetetlen birtokává Ovidius köl
tészetét.

Két félesztendő jut reá, a gimnáziumi oktatás derekán. Tehát 
akkor, mikor az egészséges ifjú lélek a költői mesemondás iránt még
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mindig fogékony, a kigondolt történetekbe azonban már a maga, 
valónak álmodott képzeletvilága színes alakjait tudja beillesztgetni. 
A tartalom és közlésének összhangzatos bubája így teljesen betölti 
ugyan tudni és teremteni vágyását, de józan Ítélkezését, a tanulságo
kat fegyelmezett erkölcsi érzékkel mértékelő belátását már meg nem 
vesztegetheti a költői alkotás prizmáján átlövellő sugarak szivárványa.

Nincs is olyan költőnk, akit annyira az ő epigonjának mondhatnánk, 
mint ahogyan Virágot és Berzsenyit a Horatius, Zrínyit és később 
a nemzeti romantika epikusait, Pázmándi Horváthot, Vörösmartyt, 
Czuczort a Vergilius «megértő lelkű tanítványainak» hirdetheti köl
tői irodalmunk története. Viszont azonban Gyöngyösi és Csokonai 
nem pusztán a fabulákkal tarkázás mesterségét tanulták el tőle, ha
nem, mint annyi más költőnk között főkép Jókai, a vidám életfel
fogást, a játszi ötleteket, a szavakkal festés rögöt is megelevenítő 
művészetét, a színes képekkel teleszőtt zengő beszédet. Ki nem apadó 
forrása ezért az ábrázoló művészetnek is. Coreggio, Tiziano Vecelli, 
Rubens, Boticher, Pompeo Batoni több, ma is csodált alkotása Ovi- 
diusnak köszöni mesterük teremtő ihletét, ragyogó színeik pazar 
pompáját, mindenekfölött pedig élethű mozgalmasságukat. Minden 
történeti korszaknak is kedves költője volt csakúgy, mint nagy kor
társai : Vergilius és Horatius. Amazt a fönségben, emezt a magas 
szárnyaláséi érzésben ugyan utói nem érte ; meséinek itt-ott föltűnő 
frivolsága miatt sokszor alatta marad a minden tekintetben klasszikus 
elsőrangúságnak is, de szinte határtalan mesealkotó képessége, alak
jainak és történetkéinek emberi közvetlensége, színes áradatként höm
pölygő bűvös beszéde neki is biztosították a magának annyira 
epedett és annyiszor megjósolt — halhatatlanságot.

★
Kinek, minek tartotta magát, elmondja saját életírása. Szólaljon 

meg itt egészen magyar verses beszédben. Érzéseinek, gondolatainak 
hűségén ez a magyaros alak nem változtat semmit. Legtöbbször szinte 
szóról-szóra fordítható, — mert közvetlen és könnyed, — beszédében pe
dig, a magyar költői előadásnak temérdek szó- és gondolatképére, színes 
fordulatára akadhatunk, tisztán alaki tanulságul is. (Ez egészen ma
gyar versben természetesen a klasszikus neveket is magyarosan írtam).

(Trist. IV . elegia 10-a.)

A gyöngéd viszonyok dalosát olvasod . . .
Tudd meg hát utókor, hogy én ki is vagyok.
Hűs vizektől buja Szulmó az én hazám 
(Rómától kilencvenezer lépés talán),



Ott születtem akkor, ládd, mikor a végzet 
Két hős konzulunkkal ugyanegy mód végzett.
S ha tán ez is érdem : — ősi lovagrendbe 
Törvényes származás, nem vaksors emelt be ;
Nem elsőszülöttnek, . . . egy fi után jöttem,
Ki tizenkét hóval született előttem.
S mindkettőnké egy volt születésünk napja, 
Kalácsot hát kettőt áldoztak meg rajta.
Pajzsos Minervának öt ünnepnapjából 
Első ez, amelyen véres bajvivás foly.

Atyánk nevelőbe — gyöngéd szeretettel -  
Korán Kóma híres tudósihoz vitt el.
Bátyám a közélet bősz harcát kedvelve 
Ékesszólást tanult kis korától kezdve.
Én már kis koromban a költést szerettem, 
Múzsámnak szolgája szinte lopva lettem.
Atyánk gyakran mondta, «jobb ha félbe hagyod, 
Örökül, ládd Homér egy batkát se hagyott.» 
Hatott reám szava. Helikontól messze 
Róttam a szavakat szabadján eresztve 
S magától verődött mind kellő méretbe,
Mit csak úgy mondók is, már versnek illett be. 
Bár lassú lépéssel, — éveink haladtak,
Bátyámra is, rám is férfitógát adtak;
Széles bíborszegély takarta a vállunk,
S régi tanúlmányhoz új erővel láttunk.

Ép kétszer tellett ki bátyámnak tíz éve,
Hogy elhunyt. Lelkemnek fele húnyt ki véle.

Az ifjúkor első tisztségét elnyertem,
A «Három őrférfi» között egyik lettem.
Már a Tanácsház v á r t . .  . Keskenyb lett a szegély, 
Am tisztsége súlyát el nem viselhetém;
Se testem, se lelkem nem vette be terhét 
És a kilincselés nyűgét levetették.
Keresnem a magányt, mire szívem vágyott,
Az áoni szüzek adták a tanácsot.
Ezóta rajongtam én úgy a költőkért,
Kiről tudtam, hogy az, nekem már istent ért.

Mit irt Madarakról, Kígyókról, Füvekről 
Bár korosb volt Mácer, nekem olvasá föl.
Kis körünknek jogán szinte egyek lévén,
Nekem zengé Propere, mi ég szive mélyén.



Maró szavú Basszúsz, s hősök harsonája 
Pontikusz, barátom volt e társaságba’.
S mikor anzon lantja pendűlt az új nyelven. 
Zengő szavú Horác bűvölé el lelkem.
Vergilt csak ép láttam. A kegyetlen végzet 
Tiltá, hogy Tibullusz öleljelek téged.
Nyomodba jött Grallusz ez, s Propere őneki: 
Negyediknek a sort aztán én töltém ki.
Mint ón a korosbnak, az ifjak meg nékem 
Hódoltak, s Tháliám ott forgott közkézen.

Hogy első versimmel Bóma elé álltam,
Alig volt még kétszer nyirva a szakállam.
S im’ az egész város szinte lázban égett, 
Zengvén — úgy álnéven —- szép Korinna téged.

Sokat összeirtam. Mit bűnnek gondoltam,
A mindent tisztító tűzbe-lángba dobtam.
S pályámra, versimre szórván a sok átkot,
Több, ami tetszett vón’, . . . induláskor lángolt.

Lágy szívem volt m indig; kis okra tüzelve, 
Kupido nyilával könnyen megsebhette.
Bár ez voltam s égtem szikrán is lobogva, 
Nevemről piszkos hírt nem verhettek dobra. 
Gyerekifju koron cudar feleséget 
Kaptam, no de a frigy hamar is ért véget; 
Minek foltja nem volt, utána lett másik,
Ám e házasság sem tarthatott sokáig. 
Harmadikkal éltem szinte mindörökre,
Ezt sujtá szegényt, hogy férje ki van lökve. 
Korán nagyapává tett kétszer a lányom,
De nem egy apától, két más házasságon.
Betelt apám sorsa. Kilencszer öt évre 
Még kilenc ötévet számlált már az élte.
Hogyha én halok meg . . . ő épen úgy sirna, 
Mint én sírtam. Anyám utána szállt sirba. 
Boldog mindakettő, jókor szálltak földbe, 
Bűnhödésem hogy már őket nem gyötörte;
Én is boldog vagyok, hogy nem éltükben ért 
E csapás . . . így szivük nem fáj gyermekükért.

Ám, ha a holtakból más marad, mint név me 
S az égő máglyáról elszárnyal a lélek : 
Szülőimnek árnyi, ha hírem halljátok,
S a Sztüksz-parton is zúg a rám zúdult átok,



Tudjátok meg, esdem, nem hazudom néktek, 
Kiűzésem oka tévedés, nem vétek.

Lelkeknek ez elég. Kik tudni szeretnék,
Mit tettem azután, im’ ezt fogadják még.
Kám jött már a vénség boldog időm űzve,
Őszbe csavarodott sötét hajam fürtje;
Születésem óta Píza olajlombját 
Győzelmes futtatók dijíil tizszer hordták,
S a Fekete-tenger zordon balpartjára 
Tomiba űzött a császár haragjába.
Bomlásomnak okát — hajh •— mindenki tudja,
Saját vallomásom hát el nem árulja.
Tolvaj szolgahadért, álnok barátokért
Száműzésnél — mondjam? — nagyobb fájdalom ért.
Nem törték meg lelkem e szörnyű csapások,
Erejét kifejtve csüggedetlen állok. . .

Magamért nem aggva, eddig nyugton éltem,
Most szokatlan fegyvert kell forgatnom nékem ; 
Szárazon és vizen annyi baj zúdult rám,
Ahány csillag ragyog fönn az egek boltján.
Hosszas hányódással eljutottam végre 
Nyilas szarmaták és géták zord földére.
Ámbár szomszédomban fegyver csattog folyton, 
Megkönnyülök, ha bús sorsom dalba fojtom . . .
Hajh, hosszú napjaim így ütöm itt agyon,
Bárha senkim sincs is, aki rám hallgasson.
Hogy kínos napoknak meg nem öl unalma,
S fejem — örök bútól sem verem a falba :
Hála neked Múzsám . . .  Te vigasztalsz engem,
Te csitítod búm’, s Te gyógyítod gyötrelmem.
Vezér s bajtárs vagy, s ez Isztertől elvonva,
A Helikon mélyén adsz helyet számomra.
Mit csak holtunk után ad meg a H ír . . .  nékem : 
Nagy nevet adtál Te — mi ritka — hogy éltem ;
S a hitvány irigység, mely az élőt rágja,
Kedves fogait a művembe nem vájja.

Bár koromnak sok ás nagy költői voltak :
A birálók engem le nem dorongoltak.
Sokat többre tartók nálam. De kisebbnek 
Engem se mondottak s mindenek ismernek.
S ha van némi igaz a költő beszédben :
Holtomban se leszek a földé egészen.
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Dalom szerzé e hírt, vagy csak rokonszenved:
Nyájas olvasóm te, forró hála neked.

★
Számkivetése helyén írt Bús dalai (Tristium libri Y.) közt ez az 

alábbi két siralom megelőzi ugyan önéletírását, de így utána olvasva, 
minden hullámát elénk görgeti a «keserűség tengerének», melynek 
örvényeiben a boldog otthonából kitaszított költőnek, hasztalan re
mélve a haragos isten, Augustus, majd utóda Tiberius irgalmát, 
mindhalálig kellett hányódnia.

(Trist. I I I .  elégia 2 -a.)

Végzetem hát ez volt. Hajh, a világ végén,
A jégsarkot lakó szittyákhoz jövék ón.
Sem te, Létó fia, . . . sem te tudós csapat 
Nem védtetek — Múzsák — engem, papotokat.

3 Hogy gaz célok nélkül játszám a valóval,
S hogy dalom vigabb, mint é n . . . abba mi jó van?
Lám, száz szenvedés ért földön s a habokba’,
S most az örök fagytól zord Pontusz tart fogva.

Kissé kényelmesnek, puhának születtem, 
ío A durvább munkához sohasem volt kedvem:

S kínok kínja tép most. . . A parttól elverve,
Mért az út meg nem ölt, s nem fúltam tengerbe ?
Állá a bajt lelkem, sőt erejét adta 
Testemnek a szinte tűrhetlen kínokra; 

is És mig hullám, s vihar kétség közt dobáltak,
Nem érzém, mi szörnyen sújt a gond, a bánat.
Hajh, most, hogy a kínos útnak immár vége,
S éljutók a súlyos büntetés helyére:
Csak sirhatok. Könnyem zuhog, mint a patak,

20 Mely tavaszi hótól áradattá dagad.
Kóma, kis családom, s mind, mit elvesztettem 
Szüntelen hő vággyal forognak eszemben.

Minek ajtaján oly sokszor dörömböltem,
Mórt meg nem nyílottál mély sírom előttem ?

25 S mi gyakran tornyosúlt, mért nem hozott halált
Fejemre a vihar . . . s száz kard mért nem talált ?

Istenink, kik folyton dühösek vagytok rám,
S amaz egy istennek osztoztok haragján:
Gyorsítsátok — esdem — a végem’, ha várna,

30 A halál kapuját ne hagyjátok zárva!
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Ez a következő siralom, harmadik feleségéhez, a nemes Fabiá- 
lioz írt Búcsúének. Érzésének őszintesége, színes beszédének közvet
lensége messze fölébe emelik a többinek. Az Ovidius jellemét annyi
szor asszonyosnak hangoztató vádnak pedig, mely keserveit is költői 
orációknak, játszott és színlelt fájdalomnak hirdeti, egyik legigazabb 
cáfolata.

(T ris t. I I I .  elegia 3-a.)

Tudd meg — ha csodálnád, miért másnak ujja 
Irá e levelem: beteg valék újra.
Ismeretlen világ végének betegje,
S gyógyulás reménye se gyűlt már lelkembe.’

5 Mit gondolsz, milyen is itt bennem a lélek,
Ki szarmaták s géták cudar földjén élek.
Se a levegőjét, se vizét nem állom,
Ki se mondhatom, hogy mennyire utálom.

Nincs lakható ház itt, nincs betegnek étel,
10 Nincs, ki búm’ oszlatná Apolló szerével;

Nincs, ki vigasztaljon jó pajtás, s a lomha 
Napokat jóízű beszéddel meglopja.
Fásultan heverek e messze világba,
Mit elveszték, éjt-nap csak az után vágyva, 

is Minden eszembe jut. Drága feleségem
Mégis te töltőd be szívem-lelkem nékem.
Ki messze vagy hívlak, s felelgetek neked;
Képeddel alszom el, képeddel ébredek . . .
Sőt mondják, hogy lázban, ha félrebeszélek,

20 Ajkam öntudatlan is szólongat téged ;
S ha nyelvem — halódva — Ínyemhez tapadna,
Hogy föl a ráöntött asszú sem oldhatja,
S rám kiáltnák : «itt a hitvesed» . . .  a remény,
Hogy látlak, feléleszt, s talpra szökelleném.

25 Engem halál környez. Te meg otthon, talán
Yigan mulatozol nem is gondolva rám . . . ?
Dehogy mulatsz, dehogy. Tudom, nálam nélkül 
Lelkeden — hitvesem — szintén bús sötét űl.

Ha betöltnó sorsom időm’, m i nékem járt, 
so S éltemnek ily hamar szab itt végső h a tárt:

Annyi irgalmat csak, oh a kiszenvedtnek 
Istenink, hogy hazám földjében pihenjek.
Akár halálomig szóljon büntetésem,
Akár éltem előbb, mint ez, véget érjen.



Minap becsületben halhattam vón’ még meg,
Hogy száműzött legyek, most csak azért élek.
Itt kell hát meghalnom idegen határon,
Hogy ezzel is gyászosb legyen a halálom ?
Nem kedves ágyamon terítnek engem ki,
Holtomban zokogva nem borúi rám senki.
Hitvesem arcomra hulló könnyeivel
Lelkem még pár percig, hát nem vegyül igy el ?
Nem is búcsúzhatom, s utolsót sikoltva,
Baráti kéz megtört szemem le nem fogja; 
Gyászszertartás nélkül hántolják el testem,
S megsiratatlanul barbár földben fekszem.

Tán megháborodik, ha ezt hallod eszed,
S reszkető' kezekkel hű kebledet vered;
Karod’ e táj felé, hajh, hiába tárod,
Kérjed puszta nevét hasztalan kiáltod.
Ne vérezd fel arcod még se, ne tépd hajad,
Engem a sors tőled el nem mostan ragad :
Hogy hontalan lettem el akkor vesztettél,
Szörnyűbb, s újabb halál nem ér engem ennél.
Bár nem tudnál — kérlek — örvendj, hogy halálom 
Tenger gyötrelmimnek véget vet im m áron;
Tedd, mit tehetsz. Tűrd e csapást hős lélekkel, 
Hiszen ezt eddig is hősként viselted el.

Bár lelkem testemmel szintén porrá válna,
S végleg elemésztné máglyám mohó lángja.
Ha nem fog rajt halál, s fenn szálldos a légbe,
S úgy igaz, mint az agg számoszi bölcs vélte :
A szarmát árnyak közt egy római tévelyg,
S örök idegen árny lesz e kietlen helyt.
Porom vidd csak haza, oh egy hamvvederbe, 
Legalább holtan nem leszek számkivetve.
Ez nem tilos . . . lám, a királlyal dacolva,
Antigoné megölt bátyját elhantolta.
Hamvam közé babért és balzsamot töltve,
Künn a Kertsor-on tedd majd az anyaföldbe.
S mit az utas olvas tovasikló szemmel,
Sírkövemre öreg betűkkel vésesd fe l:
«A gyöngéd viszonyok dalosa, Názó — kit 
Önnön tehetsége tett tönkre — porlad itt.
Utas, ki már voltál szerelmes, miként én,
Ne sajnáld e pár szót: pihenj Názó békén.»



Elég felirat ez. Műveimtől nagyobb
És — tudom — örökebb emlékjelet kapok ;
S bár vesztem okozták, — tudom — szerzőjüknek 

so Örök dicsőséget és hírnevet gyűjtnek.
*

Hűlt poromhoz Te is hordd majd áldozatod’ . . .
S ha könnyidtől ázott koszorúd’ rárakod:
Bár a máglyán testem izzé-porrá égett,
Még halóporom is megérzi hűséged’.

8s írhatnék többet, de — — szólni leteg torkom,
S tikkadt nyelvem tilt el, ha így tollba mondom.
Fogadd — tán utolszor — ajkam izenetét,
Tőlem, ki amim nincs, üdvöt küldök feléd.

*

Súlyos bűnhődését gyakorta emlegeti, de okát sehol sem mondja 
meg határozottan. Tévedés volt, nem vétek (Tr. IV. 10.); együgyűség 
(Tr. I. 5.), ostobaság (Tr. Hl. 6.), de nem követett et olyast, amit 
törvény tilt és megtorol (Ep. ex P. II. 9.). Augustus halálos 
sérelme (Tr. Hl. 8.), az Augustus szívén ütött seb (Tr. II. 209.) 
a költő részéről így örök titoknak marad. Sok rejtett célzása és 
egyetlen körülményesebb vallomása, hogy egyik költeménye és téve
dése miatt kell lakolnia (carmen et error Tr. II. 207.), e téve
désről pedig beszélnie nem szabad, — tág teret nyitottak a talál
gatásnak. A carmenben az Ars armandi-t sejtették; az errorban 
Augustus unokájának, Júliának — L. Aemilius Paulus volt konzul 
feleségének — D. Silánusszal folytatott erkölcstelen viszonyát keres
ték, amelyről a költő is tudott, elősegített, sőt valami frivol dalban még 
nevetségessé is tett. Sokkal természetesebb azonban az a magyarázat, 
melyet a mi irodalmunkban Némethy Géza egészít ki (Egyet. Philol. 
Közi. 1912. I.) teljessé és kétségtelenné. Eszerint Ovidius száműze
tése, illetve kiutasítása (relegatio), csakis politikai okokból történhe
tett, s egyedül a tragikus végű Agrippa Postumusnak bukásával hoz
ható kapcsolatba. Az agg császár, ez egyetlen még élő unokáját 
kicsapongásai, durvasága, erkölcsi züllöttsége miatt, meg föltétlenül a 
mindenható Líviának sürgetésére előbb (Kr. u. 7.) Surrentumba kül
dötte, s nem egészen egy év múlva, Planasia szigetére száműzette.

Ovidiust felesége, Fabia révén távol rokonság kötelékei, s a 
saját könnyűvérűsége fűzték Agrippához. Lehet, hogy Augustus, 
unokájának erkölcsi romlását a környezete mérgező hatásában is 
kereste s így akadt meg a költő régebbi művein, az Amores (lib. III,) 
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és főkép az Ars amandi (lib. III.) kalandjain. Bizonyosabb azonban, 
hogy a költő, az Agrippa dorbézoló társasága számára írt külön car- 
menben gúnyolta ki a «rokkant Priapus»-t, az aggastyán császárt, 
nemrég tisztelőjét és családja jótevőjét. Hogy ez, az Ovidius indu
lásakor (Tr. IY. 10.) okvetlenül szintén tűzbe dobott, végleg elveszett 
carmen nem Augustus császárban, hanem Augustusban az ember
ben ütött sebet, abból valószínű, hogy a költőt nem senatushatáro- 
zattal száműzte, hanem császári paranccsal tiltotta ki Kómából, bir
tokát és polgárjogait pedig épségben hagyta. Meg abból, hogy utóda, 
ki a maga politikai ellenségeit egymás után tétette el láb alól, Tibe
rius sem volt a költőhöz kegyetlenebb. Igaz, irgalmasabb sem, mint 
a «haragvó isten», Augustus.

A költő szüntelen visszasírva Kómát, váltig remélte a «megsér
tett isten» megengesztelődését. Tele panasszal, Bús dalainak (Trist, 
lib. Y.) egy-egy könyvét küldte évenként Rómába, egyre bizva, hogy 
az aggkor nyugalmát ősi birtokán, a Múzsák szolgálatában töltheti 
(Tr. IV. 8.), sőt nejét is biztatva, hogy ne essék kétségbe boldogtalan 
férje sorsán, hiszen nem merült még el végkép a hajója (Tr. V. 11.). 
Mire Bús dalainak utolsó könyve — Kr. u. 12. őszén — Rómába 
ért, mintha derülni kezdett volna a politikai szemhatár. Augustus 
hajlandóbbnak, szelidebbnek mutatkozott trónja természetes örököse, 
az öt év alatt talán meg is változott unokája iránt. Idő kérdése volt 
végleges kibékülése, mit úgylátszik a költőnek, felesége révén közeli 
rokona, Fabius Maximus készített elő, Livia és fia Tiberius, min
den elővigyázatát és a vetólytárstól félő óvatosságát kijátszó, kegyes 
furfanggal. A költő jó barátai útján idejekorán értesült a «titokról». 
A szabadulás reménye mind jobban elfogja, leveleket ír (Epist. ex 
Ponto lib. IV.), melyekben már meg meri nevezni összes jó embereit. 
Barátait szinte türelmetlenül sürgeti: használják fel érdekében a ked
vező; alkalmat. Legtöbbet remél azonban Augustus és Agrippa ki
békülésétől.

Ez a várva-várt találkozás másfél év múlva meg is történt . . . 
Alig ért haza Augustus, felesége már tudta a titkot, s keserves 
órákat szerzett az agg uralkodónak. Ez fölháborodva kereste titka 
árulóját. Fabius, — aki csak feleségének, Marciának mondta el útju
kat — öngyilkos le t t ; Augustus röviddel utóbb (Ki-, u. 14. aug. 19.) 
meghalt. Agrippát pedig — Augustus parancsát hazudva — Tibe
rius rögtön kivégeztette.

A boldogtalan költő magát okolva Fabius haláláért is (Ep. ex 
P. IV. 6.), lassan elveszti most már minden reményét. A hasztalan 
vágyakozástól, az örökös siralomtól pedig érzi, hogy költői ere is 
végleg kiapad, el kell hát búcsúznia mindentől, amit még jövendőnek
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álmodott. így keseregnek a 14—16-ban «könnyeivel írt» levelei. 
Egyetlen bizodalma még Sextus Pompeius. Hozzá intézi az Epi- 
stolák utolsó igazi levelét. Az ő közbenjárása sem használt semmit; 
talán alkalom sem nyílott reá. A neki szóló levél után elkeseredett 
védekezéssel iparkodik letorkolni ismeretlen, vagy csak képzelt ellen
felét (Ep. ex P. IV. 16.), aki valaha Augustusnál beárulta, most 
meg költői dicsőségét akarja letagadni. Yele vesződött az Ibisben is 
(Kr. u. 13), hétszer elátkozva — egyébként örök titok leplével bur
kolt személyét.

A Sextus Pompeiushoz írt leveléből — hiszen Ovidius a szám
kivetésben mindig kétegy forrásból, a maga fájdalmas érzéseiből 
és szomorú emlékeiből merít — úgyszólván minden levelére követ
keztethetünk, ha mint Bús dalai, magyaros alakban szólal is itt meg.

¥

Ha még van, ki néha rám is gondol kérdve,
Hát kitiltott Názónk vájjon mit csinálhat?
Tudja m eg: éltemért a cézár-családnak 
Adózom, de . . . Szeksztusz tarta meg épségbe’.

5 Isten után csakis őt áldom én érte.
Keserves éltemnek nincs egyetlen napja,

Melyik az ő áldott kezét nem érezte ;
Jótettinek száma. . . mint a buja kertbe’
Himbáló bokrokon a bíbor púnalma. 

ío Vagy Líbia mennyi aranykalászt renget,
Hány a Tmolusz-oldal mosolygó gerezdje 
Hány olajbogyó a szikioni hegybe’
Mennyi mézet Hübla méhei eresztnek.

Hiszem-vallom mindezt, rá is esküdhetném . . . 
is Szabad polgárok ti, jól feljegyezzétek;

Rákényszerülnöm itt, nem kellnek törvények,
Mind, amit hallotok, magam beszélem én !

¥

Ahogy Sziciliát, s azt a szép országot,
Hol Fülöp uralgott hajdan, vagy palotád’, 

so Melyet az Augustus-fórum folytat odább,
Vagy a Kampán síkon gyönyörű jószágod’,
Mit örökül kaptál, vagy magad szerzettéi,
Tudom — engem — Szeksztusz mindig úgy szerettél.

2*
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15

SO

35

40

45

S miattam nem mondod — ez bús szerepem, mit 
Be kell töltnöm — hogy a Pontuszban nincs semmid. 
Oh, bár más is volna . . . von’ barátibb vidék,
Szebb, jobb helyre vinnél engem, aki Tiéd.
Mert istentől függ ez . . . kérdd oh, istenidet,
Kiket hő imával tisztel mindig szived.

*

Nehéz eldönteni, — bús tévedésemnek 
Tanúja vagy inkább, avagy segedelme.
Jaj, dehogy kétkedem Benned, mikor esdve 
Újra kérlek, de ládd : gyorsul, ha eveznek 
A csónak is, bárha víz sodrán mehetnek.

Köstellem, szégyellem, hogy mind egyet kérek . . . 
Ne fogja el szived’ mégse az utálat.
Mit tegyek? Ki tudja fékezni a vágyat?
Bocsásd meg hát nékem ezt a kis vétséget!
Akarok —■ ládd — sokszor másról írni, s Írva 
Levelem szüntelen csak egy helyre téved . . .
Akár sikeres lesz áldott segítséged,
Akár e jégsarkon dönt a Párka sírba.
Jóságodat soha nem feledem. Holtan,'
Halóföldemben is zengem : Tiéd voltam.

S mi az ég alatt él, mindenki meghallja 
Ha Múzsám túlszárnyal e vad gétanépen :
Hogy már csak Te voltál üdvöm, reménységem . . . 
(Kinél parányibb súly, hajh nem kerül latba 
Nékem), ki meg Tiéd voltam élve s halva!

*

Pabius és Augustus halála után kettőzött erővel iparkodott a 
maga részéről is segítségére lenni barátai mentő kísérleteinek. Új 
reménye gyúlt Germanicus, a diadalmas cézár iránt, aki maga is 
költő s így a száműzöttben bizonyára méltatni fogja az otthon nem
rég ünnepelt költőt, segíteni a római dicsőség szerencsétlen énekesét.

Úgyis a múltnak élt immár, elővette hát a boldogabb időkben 
s épen a császári ház céljait lvrdető művét, a Naptárt (Fastorum 
lib. VI.) . . .
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H.

Ovidius születése előtt három évvel (Kr. e. 4-6.) fejeződtek he, a 
ma Julián-naptárnak nevezett időszámítás munkálatai, miket Julius 
Caesar diktátor korában (Kr. e. 48.) rendelt el.

Caesar korszakos reformját Yarro volumenjei (Kr. e. 47—46; De 
antiquitatibus rerum divinarum I—XYI.) adták — minden aprólékos 
részletét, az ünnepek rendjét, okát, szertartásaik módját bőven meg
magyarázva — közforgalomba. Alighogy az óriási tekeresek megjelen
tek, hivatalos kivonatok és műkedvelő magyarázatok légiója hirdette 
a nagy műnek, Julius Caesar naptárának dicsőségét.

Ezek, az ünnepek mithoszait magyarázó törekvések, melyek ára
dozva beszélték el az istenek nagy tetteit és apró intim viszonyait; 
kedvtelésre vagy jótevésre a földiek közé hozták a mennybelieket, a 
költőkre is egészen különleges hatást gyakoroltak. A görög költészet 
hanyatlása korának s az alexandriai tudós költők iskolájának ünne
pelt költői — Parmeniscos, Eratosthenes, Asclepiades Tragilensis, Euhé- 
meros, mindenekfölött pedig Aratos és a calohisi Callimachos — minden 
régebbi tilalom és nemzeti féltékenykedés ellenére, rövidesen divatosakká 
lettek. Velük a teljesen görög műfaj, a keretes elégia végleg helyet foglalt 
a római irodalomnak eddig «nemzeti érzést lehelő, nemzeti daltól visz- 
hangos berkeiben». Kihallgatott volna a józan költőre (Hor. Ad Pison. 
296.), Lukretiusra és száraz intelmére (De rerum natura V. 1200—):

«Oh nyomorult ember, te, ki mindent égi erőknek
Tudsz be, melyek — mondod — tele vannak a dühvei irántad . . .
Mekkora bajt okozál mind nékünk, mind a szivednek,
Még az utódaid is hogy’ fognak ezen keseregni !»

Nála ifjabb kortársának, Catullusnak elégiái már megindultak 
hódító útjukra, szóval a mithikus rege és a történeti monda művészi 
egybeszövésének sikere már megnyitotta a zsilipet, mely aztán ára
datként öntötte a görög mintára készült vallásos (sacralis) és állami 
(patrius) történeteket. Az eddig elhagyatott és elfeledett szentélyek, 
kőképek, templomok és romjaik, sziklák, ligetek, fák, utak, források, 
tengeröblök vissza vagy megkapták isteni származásukat; a szertar
tások minden aprólékos része, sőt a hozzájuk használt eszközök is 
történeti magyarázathoz j utottak; egyes kiváló családok, valamelyik 
istentől való eredete pedig sokféle bizonysághoz.

A két nagy művészet- és irodalombarát, Corvinus Messala és a 
halhatatlan fogalommá vált Msecénas, ezt a divatot hamar és bölcsen 
felhasználták az épen véglegesen berendezkedett korlátlan hatalom, a 
császárság politikai, — ahogyan Augustus és barátai hirdették, —
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erkölcsi céljaira. Ezek a célok ismeretesek. A véres polgárháborúk 
után igaz béke lebegjen Kómán és tartományain, a polgárok egy
mással kiengesztelődve élvezzék az új államrend által teremtett béke 
áldásait. Ennek legfőbb feltétele a régi tiszta erkölcs tisztelése és gya
korlása, a családi élet és boldogság becsülóse, a birodalom magasabb 
hivatásának hirdetése. Ennél méltóbb tárgyakat a költők se kereshet
nek, ennél magasztosabb feladatot nem teljesíthetnek.

A Messala körének szemérmes szerelmi költője, Tibullus (Elé
giái II-dik könyvének első énekében) ezért ír le művészi mozgalmas
sággal egy mezó'-avató ünnepet; a Msecénas tüzes szavú dalosa Pro
pertius, ezért énekel áhítattal Yertumnusról (Eóm. eleg. 2.),Tarpeiáról (4.), 
Herculesnek a gonosz óriással, Cacusszal vívott párbajáról (9.), s e 
győzelem után emelt oltárának, az Ara Maximának történetéről (10.).

Ovidius sem maradhatott nyugton pártfogója, Messala unszolá
saitól és barátja Propertius közvetlen példaadását követnie kellett. 
Múzsája azonban sohasem engedte messze magától. Nem akart még
sem elmaradni az áramlattól, mely néhány tiszta lelket őszinte meg
győződésből, a legtöbb írót azonban puszta divatból, vagy épen a csá
szári udvar kegyének reményével vont forgatagába, s adott nekik, a 
legtöbbnyire kultuszbeli eszmék hirdetésére, ahogy Propertius vallja 
magáról (IV. 1.) «messze zengő harsonákat». Ovidius ez első fel
buzdulásának terméke a Falerii Juno ünnep (Am. III. 13.) részletes 
leírása.

Ezeknek a csillagok közé, az Olympusra, vagy épen a láthatatlan 
mennybe telepített félig való, félig költött történeteknek új táplálékot 
adott áz Augustus naptárjavítása.

A sokféle másolás, meg az ünnepmegállapító két pontifex 
hibája miatt harminc év alatt annyi eltolódás volt megint egyes, 
állami áldozattal is egybekapcsolt ünnepsorok közt, hogy Augustus 
is legfőbb atyai gondjának és legsürgősebb tennivalójának tekintette 
(Ov. F. II. 60.) a hibák hivatalos helyreigazítását. A visszajavítás egy
házi (sacralis) részét, a császári udvar ünnepi szónoka, felolvasója s 
egyúttal Augustus unokáinak, Gaius és Lucius cézároknak (Kr. e. 
20— Kr. u. 4.) nevelője, M. Verrius Flaccus végezte el. Verrius 
rengeteg volumenjei a De verborum significatu «a jelzések magyará
zata» . . .  ép oly hamar és ép oly sokféle alakban fiadzották az apróbb 
s így használhatóbb kivonatokat, mint előbb már a Varró «ingens 
opus»-a. Közkézen forgott Verriusnak három más műve i s : az ősi 
szaturnáliákat magyarázó Saturnus; az emlékezetes események fog
lalatja, a Kerum memoria dignarum lib ri; s az etruszk nép mondáinak és 
regéinek gyűjteménye, az Etruscarum rerum libri. A kirénéi polihisztor
nak, Eratosthenésnek fantasztikus műve, az asztrothenóziai zódión,
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másként kataszterizmoi, — akár ő írta, akár másé a hatalmas mű, 
mindegy, — százféle apró libellusban jelent meg újra. Augustus- 
nak híres könyvtárosa, Caius Julius Hyginus, — akihez Ovidiust 
belső barátság fűzte, — hogy némileg korlátozza a görögből fordított 
vagy átdolgozott magyarázatokat (aitia =  ok) az étiologiákat, magakészí
tett. hivatalosan is hitelesített libellusokat, melyek a sokféle csillag
kép és istenmagyarázatokba is egységet iparkodtak önteni. Mélyebb 
hatással voltak Ovidiusra is, vagy legalább is olyannal, aminővel a 
részben görög forrásokból dolgozó Verriusnak műve lehetett.

Pártfogójának és busásan jutalmazó szolgálatadójának Yerrius 
más emléket is állított. Mikor Kr. u. 4-ben szülővárosába, Prasnestébe 
vonult nyugalomba, ősi kisbirtokán, melyet Augustus hálás kegye 
megháromszorozott, Apollónak tiszteletére, de Augustus nevére, gyö
nyörű félkörös márványcsarnokot emeltetett. A belső faltáblákra (tabulae 
Praenestinae) a 365 napos esztendő napjainak megállapított jelét, rang
ját, a rájuk eső ünnep szertartásrendjét vésette fel, mintegy kővé vált 
visszhangjául hálás szívének, mely a messzeségből is, nagy pártfogója 
hasonló alkotásának felelgessen. A kies vidékre, az árnyas hűvös (fri- 
gidum) Praanestébe nyaralni járó, vagy ki-kiránduló római közönség
nek okulását is, gyönyörködtetését is szolgálta ez a messze híres mű
vészi építmény, mely az Ovidius Naptárának (a Fastorum libri YI-nak) 
ismeretére, mai töredékeiben is legtöbb adattal szolgál a régiség- 
búvárnak.

Az ő Naptárának keletkezése annyira összeesik ezeknek a hiva
talos megállapításoknak az idejével, hogy lehetetlen nem látni a 
forrást, melyből a költő először ihletét, aztán adatainak java részét 
merítette.

A prasn estéi naptárcsarnok épülése s a Verrius nagy művének új 
meg új kivonatai érlelhették meg elhatározását, hogy amit a márvány
falak fognak hirdetni aranyos jelzéseikkel, amit a rengeteg volumenek 
foglalnak magukban Róma egyházi s vele összeforrott állami életéről, 
azt «könnyed Múzsája nyelvén» ő is megszólaltassa. A Lucius Cin- 
cius Alimentus (Kr. e. II. sz.) Fasti-ját, Livius, Ennius, főkép az 
első vérbeli alexandrinistának, P. Terentius Varrónak próbálkozá
sait nagyon jól ismerhette, s így — költői egyéniségének megfele
lően — hamar megtalálta a politikai és tanító céljához legjobban illő 
tárgyat és alakot.

*

Képzeletét mindenekelőtt a mithikus regék és őshagyományok 
ragadták meg, melyek egészen emberi okoktól mozgatott cselekvényük- 
kel, s itt-ott frivolságukkal pompásan illettek az Átváltozások könnyű
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tollú s a szerelem könnyűvérű szerzőjéhez. Mintegy folytatva a Julius 
Caesar apotheozisát, — az Eratosthenés már említett «Csillagképekké 
változás»-a' (katasterismoi) nyomán az ismerős csillagképek eredetét, 
illetve mithikus történetét szövögeti egybe, egyéb görög és római források
ból is bőven ontva, a köztudatban különben is jól ismert regéket. De épen 
e köztudat miatt nem mer változtatni az ünnepeket magyarázó hagyo
mányokon. Emiatt sokszor színtelenné és szaggatottá is válik, a csillag
képekről szóló regékben még bűbájos elbeszélése. A kétféle tárgynak 
egybekapcsolása néhol annyira mesterkélt, vagy épen hézagos, hogy 
az egész naptár szemmelláfchai ólag, két, egymástól függetlenül készült 
s eredetileg össze nem is kapcsolt külön munkára tagolódik. A csillag
képek bájos regéiből szőtt libellusra és a tulajdonképeni s amannál 
jóval utóbb alkotott ünnepmagyarázatra. Ezt különben a naptár be
vezető soraiban maga Ovidius is eléggé sejteti.

Hogy mi napot, mi okon sorozott be a római év, s a 
Fel-letünő csillagképeket énekelem.

Tehát két, egymással legtöbbször sem vallási (sacralis), sem 
mithikus összefüggésben nem levő tárgyról énekel, amiket csakis a 
napok sora tart össze valamiképen.

A Naptár keletkezése idejét sem jelöli meg sehol, erről is szinte 
mind máig vitatkoznak magyarázói. Ámde a csillagképekről szóló 
regék libellusa annyira rokon az Átváltozások tárgyával, céljával és 
annyira azonos elbeszélő művészetével, hogy okvetetlenül velük egy
idejűleg készült, függetlenül a naptári résznek, az ünnepmagyarázatok
nak libellusától, melynek szemmelláthatólag a Verrius építkezése 
adott ihletet, Írott munkája és bizonyosan Hyginus — Ovidius 
barátja — nyitott forrást és nyújtott segedelmet.

Az egész — meglevő hat könyv — ezzel is keletkezése idejét 
bizonyítva, Augustusnak volt ajánlva, mint akár a készülőben volt 
prasnestéi márványcsoda. Mire ez elkészül — álmodhatta a költő — 
művét maga is bevégzi. A pompás csarnok ünnepies felavatását 
(Kr. u. 10. őszén) azonban már nem láthatta meg. Hosszú hányódása 
harmadik évében, épen akkor ért számkivetése végleges helyére, a 
«vad géták közé», a «siralom földjére», mikor a kész csarnok előtt 
a fiamén dialis. minden római — élők és holtak — nevében áldást 
esdett az «irgalom és boldogság pazar osztogatójának», Augustus
nak fejére.

*

Augustus halála után, a boldogtalan költőnek elhaló reményét 
még a Germanicus cézár személyébe való bizakodás gyújtotta utolsó
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lobogásra. Az Augustus nevének szentelt Naptár átsimításához fogott 
s egyúttal — amennyiben a megváltozott politikai helyzet a benne 
lévő személyi vonatkozások megváltoztatását is kívánta — legalább 
egyes részletek átdolgozásába.

A II—VI. könyvekben mindössze egyetlen olyan későbbi sor van 
(IV. 81.), amely világosan Tomiban való tartózkodására s így a Nap
tárral való foglalkozására vall; az I. könyv azonban végesvégig és 
talán többszöri átdolgozásnak munkája. Közvetlen halála előtt készül
hetett el vele (Kr. u. 17. végén); a többinek átdolgozásában meg
akasztotta a halál.

A belőlük levonható tanulságok kedvéért halljuk meg a Germa- 
nicusnak (I. 1—26.) s az Augustusnak szóló (II. 1 —18.) ajánló 
sorokat is.

Könnyebb és zengőbb lett volna a Naptárt is hangsúlyos, egészen 
magyar versben fordítanom. De Ovidius Naptára annyira a saját 
koráé, hogy hozzánk egészen közelhozni lehetetlen. Eredeti versalakját 
tehát meg kellett tartanom.

Az í. könyv ajánlása.

(I. 26.)

Hogy mi napot, mi okon sorozott be a római év, s a 
Fel-letünő csillagképeket énekelem.

Germanicus cézár, vegyed ezt a müvem’ kegyes arccal 
És te vezesd félénk, gyönge hajóm’ utain.

5 Bárha e hódolatom kicsiség, le ne nézd ez ajánlást,
S mint ahogyan nyújtom: vedd te is oly szívesen.

Ős évkönyvinkből szertartás rendje ez itten,
Benne leled: mi okon, mely napok ünnepeink;

S megleled itt a családodnak több ünnepi napját, 
ío Mert akiről olvassz : sokszor Atyád s Nagyatyád.

És mi nekik díszül van az ünnepi sorba jegyezve :
Druzus öcséd’ s téged’ szinte megillet e dísz.

Caesar háborúit más, majd én templomait, s mind 
Azt a napot zengem, mit maga szentele föl.

15 Engedj meg, ha dicső tettit sorolom tieidnek,
S verd ki szivemből most ezt a kínos szepegést.

Légy le kegyes hozzám, hisz’ erőt tőled kap ez ének,
S úgy szárnyal vagy esik lelkem, ahogy mosolyogsz.

Hogy — te tudós Caesar — elibéd jut, reszket e könyvem,
40 Mintha bírálója szent Claros istene vón’.
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Ismeretes ragyogó ékesszólásod azóta, —
Hogy polgár móddal véde letört feleket.

És amidőn lelked mesterségünkbe merült el,
Láttuk, mint ömlött szellemed áradata.

25 Mint költő — ha lehet, ha tudod — zabolázzad a költőt: 
így jóvoltoddal boldogan indul az év.

A II. könyv ajánlása.

( I .  18.)

Vége a Janusnak s évünk nő, mint ez az ének 
Itt van a másod-hó, s véle megindul e könyv.

Csakhogy erősb legyen ám a vitorlád, mint Panaszimnak, 
Hajh, láttam, keveset ért ez a múltkori mű.

5 Kész szolgám volt az, mikoron zengtem Szerelemről 
És játszott a szaván ifjúkorom tavasza;

Szertartást zengek s Jegyzékbe fogott napokat most . . .
Vajh, ki hivé, tő lü k ------- erre vezessen az út.

így katonáskodtam, mihez érték hordva a fegyvert . . . 
ío Bár soha sem volt ám tétlen a jobbom azért.

Gyönge karom kopj át, ha nem is forgathata nékem,
S nem röpített hátán engem a bősz hadi mén,

S nem hordtam sisakot, sem az éles kard nem övedzett 
—• Hisz hadi szerszámmal bánni akárki is ért — 

is Ám C®sar, szorgos figyelemmel csüngtem eleddig 
Szent neveden s kutatám folyton az érdemidet.

Légy segedelmem ezért s vegyed ezt a müvem kegyes arccal 
Háborúid közben, hogyha maradhat időd.

*

Az egész naptár általános tudnivalóit az I. 27 -62. sorai bocsátják 
előre Germanicust figyelmeztetve, de minden olvasóhoz szólva.

Hogy kiszabá az időt, ki lerakta e város alapját,
Évét tíz hóval szőtte a rendelete;

Mert Romulus mennynél jobban tudtad, mi a tábor: 
so Szomszédon győznöd volt te előtted a fő.

Ám — lássad Caesar — ezt tennie volt oka néki,
Volt, amivel rendén mentse ki ezt a hibát.

Hitte talán, hogy elég hónap lesz az évben, amennyi 
Kell az anyának, amig kisdede megszületik, 

as Majd meg, a férjének holtán keseregve az özvegy:
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Otthon a gyászfátyolt ennyi időn viselő.
Ezt néző bíborköpenyes Komulus, hogy a még nyers 

Népnek a tenniyalót napra, meg évre szabá,
Első hó Marsé s Venusé lett másik utána :

40 Nemzete ősanyja e z , ------- s amaz apja vala.
Harmadikét öregink, negyedikjét jelzik az ifjak,

Eá meg sorja szerint kapta a többi nevét.
Nem feledé Janust Numa, sem pedig ősei árnyit 

így szerező meg két hóval a régi tizet.
45 Gondold meg: más-más napnak más jellege volt ám,

S nem minden napnak szól ugyanegy kötelem.
Prsetoraink három szava, melyen hallgat — — az ünnep,

S köznap az oly nap, amin pörbeidézni szabad.
Tudd meg, hogy némely nap jellege nem hat el estig ; 

so Bár fele már köznap, — délig ez ünnepi volt.
Törvénykezni szabad, ha az ünnepi áldozat elmúlt 

S rajt szabadon mond a praetor Ítéleteket.
Napja vagyon, mikoron népünk gyűlésbe rekesztik,

S egy okon iijul meg mind a kileneedikük.
55 Eóma kalendáit Júnó követelte magának,

S hószinii bárányt kap Idusain Jupiter.
Nónáink istent nem kaptak . . . Mind e napokra 

Többnyire átkos jő, hát ne feledd ezeket.
Gyászesetek hozták - - sajnos — Eómára ez átkot: 

eo Balsikerű harcok folytak e bús napokon.
Mert az egész Naptárra való, elmondtam előre 

Mindezeket, hogy majd el ne akadjon a sor.
*

A Eomulus nevéhez fűződő tízhónapos esztendő nem egyéb, 
törvényszabta határidőnél (spatium), mely pusztán bizonyos szükséges 
joggyakorlatra volt tekintettel. Ilyen határidők voltak a tisztviselők 
éve — mely Kr. e. 150-ig március 1-el kezdődött, — az anyaság 
éve, a gyász éve, a jogilag felbomlott házasság hozományának vissza
térítésére adott haladék, az apa halála után született (postumus) gyer
mek törvényességének megállapítását szabályozó időhatár, kisebb ügy
letek perlésére megállapított elévülés stb. száz, meg száz ilyen tör
vénykezési, kereskedelmi és közforgalmi időjelölés. Mint akár a mi 
tízhónapos iskolaévünk, melyet a kéthónapos nagy nyári szünet 
egészít ki teljes esztendővé.

Miként ma is közszokás még egy-egy ünnepet emlegetni naptári 
határjelölőül (Karácsonykor, Husvétkor, Istvánkirálykor, Szent György
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kor stb.), úgy volt ez a római közbeszédben is. Ahogy ezt Ovidius 
Naptárában is elégszer olvashatjuk.

A vallás nagy ünnepei (dies festi) a főisteneknek voltak szentelve, 
kiket véres vagy égő áldozattal, esetleg áldozati lakomákkal, ünnepi 
játékokkal, de föltétlenül törvénykezési és munkaszünettel ünnepel
tek. Vagy határozott napra voltak megállapítva s így a naptár ugyan
azon egy napján évenként ismétlődtek (feriae stativae), vagy ismét
lődtek ugyan évenként, de nem ugyanazon a napon, hanem a papi 
testület, esetleg a hivatalos világi hatóság hirdette ki napjukat 
(feriae coneaptivae, pl. a vetésünnep Ovid. F. I. 657); vagy végre 
egészen különös alkalmakkal vigy rendelték el (feriae imperativae) 
magát az ünnepet, minők a nagy diadalok, bó'termés hálaünnepei 
(gratulatio), csodáknak vélt természeti tünemények (földrengés, üstö
kös, aszály stb.) esetén tartott köz-esdeklések (supplicatio), vezeklések 
(piacula); fogadalmi templomok és emlékek felavatása (dedicatio). 
Mindezek a legfényesebb szertartások (körmenet =  processio, alkalmi 
ének =  carmen sollenne, külön könyörgés =  obsecratio, síp és har
sona zengés =  eoncentus, véres áldozat =  victima) közt és legtöbb- 
nyire áldozati lakomával (lectisternium) folytak le, a papság és az 
összes hatóságok jelenlétében.

E fó'ünnepek közé ékelődtek az emberi élet egy-egy különleges 
szakaszát bevezető szertartásos napok (férfitóga felvétel, Fast. III. 
katonai eskütétel stb.); az emberi munka folyamatának (aratás, szü
ret) és e munka eszközeinek megáldásával kapcsolatos másodrangú 
(dies profesti) ünnepségek ; végre a félünnepek (dies intercisi), melye
ken a napi munka, s a törvénykezés (fás fari praetorem : do, dico, 
addico) nem szünetelt (újév napja Fast. I.), de a papság az istenek 
és emberek közösségének jeléül, állandó szertartással (engesztelő ün
nep Fast. II.) megtartotta.

A természetes fejlődés törvénye szerint az őskeresztény egyház, 
mihelyt csodás erejével diadalmasan került ki az üldözések szörnyű 
századaiból, s Nagy Konstantin az «igaz istentől ihletve» államval
lássá emelte, az akkor leghatalmasabb kultusznak, a rómainak ünne
peit változtatta át az új eszméknek, a nagy titkoknak és szent célok
nak megdicsőítésére. Világos tehát, hogy a XIX. százados római 
katolikus egyház ünnepeinek halavány hátterét ott találjuk a római 
kultuszban, melyből nem a jelentésüket, hanem szertartásaik fényét 
és módját átvehették.

Ovidius a Naptárban — hiszen az első könyvet kivéve, melyet 
bizonyosan többszörösen átjavított, a II—VI. könyvet úgy kellett 
hagynia, ahogyan a nagyra és egészre tervezett munka első adat
gyűjtése, első «összeöltése» kívánta és engedte — főkép a dies inter-
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cisi-k megjelölésében épen nem pontos. Csak úgy általánosságban 
emlegeti őket, de magát az intercisum tempust, vagyis az áldozat 
bevégzése közé eső időt sehol sem állapítja meg. Az év fele ösz- 
szes ünnepeinek alig a harmadrészéről mondja el zengő regéit. Ezek 
közül is kettő tulajdonképen későbbi ünnepnek előre való (anticipatio) 
megéneklése. Igazi régi üunepet és ünneppé avatott napot 35-öt, csillagkép 
regét 6-ot mond el; himnuszt 5-öt (Venus, Pales, Vesta, Ceres, 
Mercurius) énekel és mindössze 5 ősi ünnepnevet magyaráz meg.

Január elseje; Jánus.

(I. 63—724).

Boldog lijévet kíván itt Germanicusnak 
Jánus s ezzel már kezdi is énekemet.

65 Kétarcú Janus, Te a zaj nélkül rohanó év 
Elseje s egymaga, ki láthat a háta mögé :

Áldd a vezérink’ meg — kérünk — hisz’ az ő müvük az, hogy 
Béke honol földön, beke a tengereken.

Áldjad meg népét Romulusnak, áldd az Atyákat,
70 S tárja parancsod ki hószinü templomodat.

Virrad a tündöklő hajnal. Nyelvünkre vigyázzunk,
Mert eme szent nap, csak szentre fakadhat az ajk.

Pörlekedést a fülünk ma ne halljon, a rút vita szűnjön 
És te mohó tömeg is hagyd napi dolgaidat.

75 Illattól terhes lángtól tündöklik az égbolt,
S drága kilík liliom serceg a láng közepeit.

Templomaink aranyos falait nyaldossa a tűzfény 
S üstöké imbolygva verdesi fönn tetejük.

Most indúl a menet hószin tógában a várba, 
so S véle a nép maga, mint ünnepe, szinte fehér.

Új liktor sor elől. Új tóga biborlik utána,
S érzi a két dísz-szék: új teher űl ölükön.

És a falisc réten hizlalt, jármot sohse hordott 
Tulkok várják már künn a halálos ütést.

85 Hogyha lenéz Jupiter trónjáról mind e világra,
Látnia itt nincs más, mint ami római föld.

Üdvözlégy gyönyörű nap. Mindig szebben ujulj meg 
Méltóan, hogy e hős népnek az ünnepe légy.

Két arcú Jánus . . .  De minő isten neve illet ? 
so Hisz’ nem is ösmerték másod’ az ős görögök.

Mondjad okát nékem, hogy az isteneink közül ép’ te
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Mért látsz egyformán hátrafelé s elibéd ?
Hát amidőn táblám tartván, erről tanakodtam :

Egyre derültebb lön, mint vala még a szobám.
95 Ekkor, a szentséges két arca miatt csoda Janus 

Váratlan mindkét képe elémbe tünék.
Borzadtam s érzém a hajam szint’ égre mered fel,

S összefagyott tüstént minden eremben a vér.
Jobb keze pálcáját tartá, kulcsát meg a balja ; 

íoo Majd a felém fordult ajk eme szókra fakadt.
Félelmed, te napok szorgalmas dalnoka szüntesd ;

Halld, amit óhajtasz, s vésd a szivedbe szavam. 
Lényem örök s a Chaos névvel jelölének az ősök . . . 

Lásd, mi temérdek idő zendül az ajkaimon. 
íoB Hát, ez a fényes Lég, s ami test van még, az a három 

Tűz, Yíz, Föld valahán alkota egy tömeget.
Ámde mikor szétvált e tömeg, lökvén a taszítás,

S új tért foglaltak felszabadúlt elemi:
Akkor a láng mennynek tört föl . . . föl az Ég közelébe 

no És a világ közepén ült el a Víz meg a F ö ld :
Én, ki alaktalanul éltem csak, mint amolyan Gömb, 

Most alakot kaptam ; termetem isteni lön. 
így, eggyé forradt alakom valamicske jeléü l:

Mint im’ elől látszom, — — hátul is az vagyok én. 
ns S halljad a másik okát tőled kérdett alakomnak :

Ismerd ezt is meg és vele tisztemet is.
Bárhol, bármit láss: ég, tenger, föllegek és föld,

Azt a kezem csukja s nyitja megint kifelé.
Tisztem a mindenség őrzése, meg — ezzel — az ajtót 

iso Sarkán forgatnom engemet illet a jog.
így kibocsátóm, amint tetszik csöndjébül a Békét 

És szabadon szárnyal mindörök utjain át,
Ám az egész földünk szakadatlan vérbe fürödnék, 

Hogyha a Harcot nem zárja kemény lakatom.
125 Ott ülök én a szelíd Hórákkal az Ég kapujában,

Én csukom, én nyitom azt, míg ki-bejár Jupiter, 
így lettem Janus s im’ ezért jut, mint Ceresünknek 

Nékem a paptól szint’ sós dara, búzelepény.
Tán mosolyogsz nevemen: némelykor Nyítogatónak, 

iso S Zárogatónak mond máskor az esdekelő.
Ezzel a két névvel kívánta a gyermeteg őskor 

Sorba jelölni az én váltakozó szerepem’.
Lényem megmondám, most tudd meg okát alakomnak,
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Ezt egy részén már láthatod itt magad is.
136 Lám, minden kapunak rendén két homloka látszik :

Ház szentélyre im ez, s másik az útra tekint.
S mint tornáctoknak küszöbére kiülve kapustok,

Onnét egyformán látja ki jön, s ki megyen:
Én amaz Ég-udvar kapujának az őre belátom 

i4o Egyformán Keletet, s mind az egész Nyugatot.
Hisz’ tudod is, — Hekaté három tájékra tekint a 

Válaszúton, mert így őrzi a hármas irányt;
Majd ide, majd oda fordulván, hogy időm ne mulasszam, 

Meg sem mozdulván, kétfelé láthatok ón#
145 ' így szólt s arcával, ha talán még kérdni akarnám 

Nyájasan inte felém : nem lesz ezért haragos ;
Eélsz nélkül, bátran hálát rebegék neki, kérdvén 

(Bár csuklott a szavam s földre sütém szemeim)
Mondd h á t : mért kezdődik az év eme téli hideggel 

iso Szebben kezdődnék — lám — ha beáll a tavasz.
Újra virágba borul minden, ha megint kikelet jő 

És rügyező szőlőnk új szeme duzzadozik,
Mind, csak imént fakadott lombsátrat kapnak a fáink,

S áttör a föld kérgén már a picinyke mag is. 
iss Kis madarak vidám dala zendül a langy levegőben 

Játszik a nyáj a mezőn, majd szerelemre hévül.
Nyájas a nap s vele megjön a rég látott kicsi fecske,

S fönn a gerenda alá rak pici sár palotát.
Most nyög a megmunkált föld is hasogatva ekétől: 

iso Újévnek lám ezt kéne nevezni tehát 1
Sok szóval kérdém, kevesebbel várata engem 

S két kis sorba szövé válasza pár szavait.
«Napfordultával kel az újév, s régi bevégzi. . .

Ládd, igy ujúl meg együtt fönt a nap, itt meg az év». 
185 Erre csodálkozván, a pörosztás nélkül e nap mért 

El nem m úlhat; «hát ím oka», fűzte tovább 
«Szinte dolog napnak szánám újévnek a napját,

Tétlen bélyeges, így nem lesz az év folyama. 
Mesterségének kiki megkészítheti útját, 

i7o Ám napi munkánál nem lehet ez se nagyobb#.
Bár, más isteneket — mondottam — szoktam imádni, 

Bor-loccsos tömjén mért neked ég legelébb ?
«Hogy segedelmemmel —- hiszen én vagyok ajtajuk őre — 

Juss el az istenhez, kit neked én mutatok#.
175 Hát első napodon vígszóra miért fakad ajkunk,
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S kölcsönös üdvözlés vajh, mire jó e napon?
Most ő, jobbjában tartott botjára hajolva,

«Minden a kezdettől függ, ugy-e? . . . válaszolá.
Lám a legelső szón e napon, mind félve tűnődtök, 

iso S aggva figyel ma a jós, hogy mi madár jön elébb.
Templomaik, s a szivük tárvák most isteneinknek,

8 nem hiú ez nap imánk, mindnek a magva igaz*.
így szólt ő röviden, s én most sem Késve sokáig 

Végső hangjához szőttem az én szavaim. 
i85 Hát datolyák, s az aszalt füge — szóltam — e nap mire jók ? Es 

Egymásnak mért küld hószinü mézet a nép ?
«Jelkép — szólt — az okuk, hogy a munka is ily izü légyen, 

S igy kezdett utján édes az év folyama».
Mért a sok édesség, értem. De minek van a baksis ? 

iso Mondd el s ünnepedet minden izén tudom így.
Bám nevetett. «A korodba’ te — szólott — hajh, be csalódol, 

Ingyen adott pénznél több ha előtted a méz.
Már Saturnus idétt keveset lelhettem e földön,

Azt, kinek édesb más is vala, mint a haszon. 
i95 Lám ez a bírásvágy — mi ma legfőbb — nőtt az idővel, 

Szinte — hová nőjjön — már helye sincs neki több.
Más beosü lett a vagyon, mint volt ez az ősi időkben,

Mikbe' szegény ez a nép, Bóma meg új vala még,
Mig a fiát Mársnak rozzant kunyhó fogadá be. 

soo És neki csak vizisás szőtt nyomorú derekaljt.
Mig Jupiter szépen megfért egy szűk kis odúban 

S jobbjában csak agyag volt neki menyköve is.
Még Capitóliumunk’ nem gyöngy, csak lomb diszesíté,

S még a szenátor mind pástra terelte a nyájt.
»5 Senkise’ röstellé, ha pihennie szalma jutott csak,

Vagy szénán hajtá csak nyugalomra fejét.
Praetoraik törvényt láttak csak amúgy, eke mellől,

S bár kicsi volt az ezüst, nagy hiba számba vevék.
Ám aztán, hogy e helyt felütötte fejét a szerencse 

2io És az eget veri már Bóma erős fejivei.
Nőtt a vagyon s a vagyonnal nőtt az a szomju kívánság 

Bírni megint többet, bárha sokuk vala már;
Gyüjtni, hogy elverjék . . . s ezt visszaszerezni a vágyuk.

És ez a van nincs sor önmaga szerzi a bűnt ;
*i5 Mint a gyomorba’, mi vizkórságtól nagyra fuvódott 

Mentői többet iszik, még csak erősb lesz a szomj.
Most becsedet vagyonod becse szabja s ez adja a rangod,
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Vájjon, a baksisnak van-e üdvös előjele, — — kérdőd 

22 0 S mért viszket markod, régi garas ha üti ?
Hajdan rézt adtak, de ma jobb annál az aranypénz ;

Eégi garas divatát már kiszorítja ez új.
Ládd, nagy öröm minekünk is — bárha dicsérjük az ősit 

Szebb, aranyosb templom. Isteneké biz’ e dísz.
2 2 5  Múltat dicsérvén ime itt élünk a jelenben

S mindkét kor méltó hódolatán örülünk».
Intelmit végzé. Szeliden, mint eddig is, én a 

Kulcshordó istent kérdve tovább zavarám :
Sok mindent tanulék; hát, pénzünk egyfele mért hord 

23o Kettős arcú fejet, másika régi hajót?
«Kettős arca enyém — szólt — s rám ismersz bizonyára, 

Hogyha le nem torié képem’ a hosszú idő.
Ismert kép a hajó : a kaszás istent kicsi csónak 

Hozta a Tibrisen át,-miglen e helyre jutott, 
ass Saturnust ez a föld fogadá kebelére, — tudom jól — 

Akkor, hogy menyből Juppiter őt elüzé;
Saturn’ népének nevezők ezt hosszú időkön 

Istent rejtő e föld, Rejtek az ősneve hát.
Ezt a hajót vésé pénzére a jámbor utókor.

24o Isteni vendégét — jöttiben — így jelölé.
Ott laktam magam én, ama földön, amelynek a balját 

A fövenyes Tibris mossa nyugodt vízivel.
S itt, hol Eóma terűi, irtatlan rengeteg állo tt;

Hol ma ez ország áll, csorda legelt valaha.
245 Egy domb volt a lakom, s ezt tiszteletemre nevemről 

Jániculus hegynek mondja a mostani kor.
Akkor uralkodtam, hogy az ember az isteneket még 

Hőn szerété, s oltár volt kicsi tűzhelye mind.
Míg a halálos bűn az Igazságot nem üzó el,

250 Hajh, a legutolsó volt ő, ki a menybe vonult.
Nem Tilalom vezető akkor népünk, de Szemérem,

S nem volt gyötrődés tűrni a más jogait.
Én se’ törődtem a Harccal; — a Békét, meg kapum’ őrzém. 

Itt kulcsát mutatá s szólt: ez a fegyverem im’ !»
255 Most zárván ajakát, én újra nyitottam enyémet 

Szóm meg az istentől új szavakat csala ki.
Hát mikor annyi kapunk van, mért állsz folyton ez egyben, 

Itt, hol a két piacot egybekötő ived áll ?
Erre, mi végig ömölt mellén,, simogatva szakállát,. :

É r te s í tő  i9 i2 — 1913. év rő l. 3
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26o Oebál Titusnak háborújára utalt.
Mint vezeté fel az ékszertől csábult hiú őr a

Bástya alá a sabin -— csendbe merült — hadakat.
«Innét, úgy ahogyan ma vagyon — szólt — merre lejártok 

Jó meredek lejtő hajla a fórumon át.
265 Már a kapun voltak; Júnó meg régi boszútól 

Égve a zár reteszét ép’ kinyitotta nekik.
Ily főistennel nyílt harcot kezdeni félvén 

Művemhez fogtam én magam is ravaszul.
Elzártam minden forrást (hiszen ebben erőm nagy)

27o S így meggyűlt vizemet gyorsan előszöketém.
Ámde előbb kénkőt gyújtók zubogó sugarában 

Forró árja imigy visszaüzé Taciust.'*.
Hasznom felfogták s a szabin had visszaverődött 

S újra, miként az előtt, meg vala védve a vár.
275 Itt rakták fel az oltárom, hozzá kicsi szentélyt,

S áldozatul lángján ég dara és fonatos».
M ért: békén becsukódsz, harc dúltán meg kinyítódol ? 

Késedelem nélkül ennek okát is adá :
«Hát, hogy a hadba vonult nép mind ide visszajöhessen 7 

2so Visszatolom reteszét s tárvanyitott a kapum.
Ámde a Béke elől becsukom, hogy az el ne mehessen . . .. 

Most Caesar nevivel zárva soká leszek é n !»
Szólt, s ekkor mindenlátó szemeit fölemelve 

Végig hordá a földnek egész kerekén 
285 Béke idő van m ost; diadalszekeredhez a Bhenus 

Küldé Germanicus hódolatos vizeit.
Janus . . .  békénknek s szolgáinak adj örök éltet 

S add: aki ezt szerzé, félbe ne hagyja müvét.

Január 2, 3, 4.
2»r, Zengni a csillagokat fel-alá tüntökbe mi tilt? Hát,

Mint megígérte müvem : róluk is énekelek.
Boldog e szellemeink, kiknek csak az egy vala gondjuk : 

Tudni előbb róluk s égbe hatolni utóbb.
Hisszük : ezek jóval magasabban jártak a bűnnél 

3oo Lelkűk a földnél hát, szint’ magasabbra jutott.
Sem szerelem, sem bor nem törte le tiszta erényük’, 

Sem közszolgálat, sem hadi fáradalom.
Sem hiú mód törtetni, se’ bíbormázu dicsőség,

S nagy vagyonéhesség nem gyötöré szivüket.
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így közeliinkbe hozák a szemünknek messze világot 
És a magas mennyet is leigázta eszük.

Ez visz egekbe; nem az, hogy az Ossát hordja Olympus 
S ormával Pelion érje a csillagokat.

Eggyütt méregetem, járom velük én az eget most,
S csillagképüknél zengem az ünnepüket.

Hogyha leszállt, Nónát megelőző harmadik éjjel,
S égbeli harmattól lett iszamós a ta la j:

Nyolclábas KÁK ollóját te hiába keresnéd,
Mert ez már nyugaton, régen a vízbe bukott.

Ámde a Nónákon folyvást nagy föllegek ontják 
Záporaik’ . . . jele, hogy föltűnik az nap a LANT.

Hajdan, az emberhez mi kegyessé váltsa az istent,
Csak liszt volt s hószín sónak a tiszta szeme,

Még a fahéj könnyét -— mirhát — nem hordta be hozzánk 
S látogatóba se járt tengeren át a hajó ;

Nem küldött Euphrát tömjént, sem balzsamot Indus,
És a biborsáfrány szála se volt divatos.

Kedvvel füstölgött a borókabokoxtul az oltár,
S rajt’ a borostyánág víg ropogásba tüzelt.

Az, ki a réti virágkoszorúba talán violát is
Font bele, — biztos, hogy — jókora úr vala már,

S mely a letaglózott bika gyomrát bontja ma szét, a 
Késnek, az áldozaton dolga bizony nem akadt.

Január 10, II, 1.2.

Tengerek árja fölé ragyogó csillaggal a Delphin 
Feljut már, s a fejét átüti apja vizén.

Épp a felét jelzendi a télnek az erre jövő nap,
S annyija lészen még, — mennyije már letünék.

Másnap Auróra Tithónt odahagyva bevégezi majd az 
Arcad istennő főpapi áldozatát

Téged is íturnánk eme nap fogadott be a szentély 
Ott, hol a Márs mezején kút lesz a Lányka-patak.

Hát emez ünnep okát s módját én merre keressem :
Zajló ár közepén, vajh ki vezesse hajóm?

Jöjj s ihless Te magad, kinek éneke adta nevét is, 
Tervemet is Te segítsd . . . s nem fogy a tiszteleted.

Még Holdnál is előbb született ama föld — ha hihetni — 
És a nagy Arcastól kapta az ősi nevét.

3*
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Itt élt Évander, nemes ez mindkét szüle révén,
Ám mégis nevesebb isteni anyja miatt.

Ez leikébe szivá ama mennyei lángot, — ez ihlet 
Csordult át ajakán isteni jóslatiban.

Lázongást jósolt a fiának, egyéb bajokat szint’,
Mik később neki mind, szent hitelét növelék.

Úgy lön. Parrhasius házát s Árkádia földjét 
Futva hagyák oda az ifjú s az édesanya . . .

Az, hogy sírt, — így szólt neki anyja «ne ontsad a könnyed 
Férfiasán, békén tűrjed a sorsodat el.

Hajh, ez a bús végzet. Nem tenbünöd öze ki innen,
Isten ; megbántott isten űzött csakis el.

Ez nem bűnhődés ; isten sújt most boszujával,
S bűntelenűl jutnod bármi nyomorba ..  . dicső.

Úgy veszi — ládd — a reményt, s félelmet a tettei folytán 
Önleikébe ki-ki, mint maga tisztaszivű.

És ne busulj, hogy e baj csak rád sújtott legelőször :
Mind a jeles férfit, ily vihar éri utói.

Tyrusi partokról .Cadmos menekülve biz’ így já r t : 
Számkiüzetve bolyong s Áoniába jutott.

És így járt Tydeus, s vele még pagazéi Iáson;
S még sok más, kiknek felsorolása bajos.

b á t r a k n a k  h o n a  m i n d  E v il á g , mint halnak a tenger,
Mint a madárnak a lég, mit szabadon röpül át.

Ládd, e vihar sem zúg az egész évben te fölötted ;
Eád is — hidd nekem ezt — eljön a szép kikelet!»

Most neki bátorodék Évander az anyja szavától,
Vígan száll a hajó s Hesperiába ju t el.

S bölcs Carmenta szaván indulva-vezetve hajóját,
Tuscia szent vizein föl folyamába hatol.

Hol te, tarenti mező beszövődöl a partba, az anyja 
Szétnéz . . . puszta vidék . . . rongy kalyibák szanaszét.

Szél lobogatta haját s most könnybe borúivá leinti 
Eögtön a kormányost s erre megáll a hajó.

Távoli jobb partnak for dúlva kitárja kezét és 
Ihlettel dobbant hármat a tat-födelen.

Hogy hamarább érjen partot, kiugorni szeretne 
S Évander csak alig birja lefogni tovább.

«Oh, keresett földünk szent isteni — szóla — köszöntlek,
S mely új isteneket adsz ma nekünk, te vidék.

S e vendégszerető földnek forrási, folyói,
Berkei, nimfái és te najád sereg is.
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Boldog előjellel láthassunk én s a fiam meg 
S egybe szerencsésen érjük a partotokat.

5i5 Tévedném ? . . .  Nem .. . e hegy lészen víhatlan erősség,
S majdan e földtől esd, mind e világ jogokat.

És hegyein terjed szét, s épül egykor a Város,
Kik sejtnék, hogy e hely végzete ily gyönyörű?

Lészen idő s dárdán gályák kötnek ki e parton,
52o S asszony lesz majdan itt is az új had oka.

Hajh, szeretett unokám Pallas, fegyvert minek öltesz ?
Ám olts . . . Nem kicsi hős fegyveritó'l esel e l !

Meggyőzetve, te győzsz majd — feldúlt Trója — felépülsz 
S elleneid várát dönti romokba romod.

525 Neptún Pergamumát lángtenger rajta emésszed :
Búsabb romlás, mint itt, lesz-e vajh valahol ?

Aenéás atyját s honi szentségit vele hozza ,
(Ilion isteneit Vesta fogadd kegyesen).

Jön kor . . .  s Az véd meg titeket, ki e föld kerekét mind ; 
530 S bár isten maga is — néktek is ünnepet ül.

Augustus házára marad védelme a honnak 
S a kormány-gyeplőt szint’ e család vezeti.

Bárha szabadkoznék, bizony isteni sarj unokája ;
Mennyei szellemmel végzi az apja müvét.

535 Mint nekem oltárom lesz s rajt’ áldoznak örökké :
Julia Augusta úgy leszen isten e hely t!»

Ily szavakat mondván, eljut már szinte korunkig,
Jósló ajka emitt félbeszakítja szavát.

Partra jutott a hajó. Latiumban hontalan áll ő,
54o Boldog, hajh akinek számkivetés helye ez.

Most haladék nélkül épültek a házak. Az arcad 
Férfiúnál nem volt Ausoniába’ dicsőbb.

Jő Erythéából, s ide tart nyájával a szörnyű 
Bunkót hordó hős járva a föld kerekét.

545 És szívesen fogadá a tegeéi család be, — de nyája 
Órzetlen, szanaszét bolyga a messze síkon.

Virrada. Álmából ébredt a Tirynsbeli gúlyás 
S ószrevevé: kettő távol a tulka közül.

Hasztalanul kutatott, nyomait sem látta a csínynek ;
550 Farkuk’ fogva voná Cácus a szírt odúba.

0, — az Aventín-hegy hírhedt, bősz rettegetője :
Szomszéd- s vendégnek rettenetes baja volt.

Bém arc ; testéhez mérték az erőt, ez a test meg 
Órjás (mert ez a szörny Mulciber-ünk fia volt)
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555 Hosszú tekervényes, szörnyű barlang a lakása :
Eejtett útjaira erdei vad se talál.

Szádja fölött koponyák, s karok is lógnak kiszögezve 
És iszamós talaján villog az emberi csont.

Már indul hanyagul őrzött nyájával az ifjú,
580 S ím’ a lopott jószág tompa rekedt szava bőg.

«Értem a visszahivót» — mond — s nyomba követve a hangot 
Erdőn át tör a hős, most a gálád odúhoz.

Az meg sziklacsucsot rak gátul a szádj a elébe:
Húsz ökör is nehezen húzna el ekkora súlyt.

5«5 Vállaival nekidűl emez (állott rajtuk a menny is)
És iszonyút lódít rettenetes tömegén.

Hogy kilöké helyiből, rettentőt roppan az ég is,
Súlyától megreng és belehorpad a föld.

•Jobbjával hadonász Cácus — kezdvén a tusába —
570 Majd sziklát s tuskót egyre vadúl haj igái.

Nem használ semmit. Fordúl hát apja müvéhez:
Hörgő torkából most fene lángot okád.

Hogyha kifújja tüzét, — vélnéd a Typhon szele zúgott — 
Vagy rohanó sugarát Aetna kohója löké.

575 Bárohan Alkídes, a göcsös bunkót megemelve,
Három négy sujtást mér a fejére vele.

Osszerogy az, s vérrel elegyült füst tódul a torkán 
S ott vergődve tőré melle a puszta rögöt.

Erre bikái közfii Jupiter neked áldoza egyet. . .
580 S Évandert, s népét szint' odahívta a hős.

Majd oltárt épít. (öbeg oltáb ez ma minékünk,
S környezetének is az ökrök adák a nevét.)

lm  közelít az idő — szólt Évandernek az anyja 
Hogy Héraklesszel már ez a föld betelik.

585 Boldog jós . . . Mert isteneinknek kedvesen élt, hát 
Janus hónapján most az övé ez a nap.

Január 26—31.

697 Harc tartá fiaink’ távol sok időn. Kiszorítá
Kard az ekét, szántó tulkot a bősz hadi mén.

Kis-kapa mind szünetelt, nagyból kopj át kalapáltak,
És a nagyásó-nak lapja sisakba borúit.

Istennek köszönet, s Tieidnek . . .  a gúzsba nyűgözve 
Ott vergődik a Harc, rajt’ a Ti sarkatok áll.

Hordjon igát a tulok, mag szántott földbe kerüljön :
704 Béke növeszti Cerest, Béke leánya Ceres.
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709 SZEN T OLTÁROD E L É  V EZE TETT BÉKÉNK EZ  AZ ÉN EK  :

Másodnap tied e hónap utolja előtt.
Actium adta babórkoszorús hajú Béke jövel hát,

S visszaszerezve, maradj nyugton e földkerekén.
Nincs sehol ellenség, nem kell már győzelemünnep: 

Hadvezetőkével női igy a Ten-diszed is.
7i5 Fegyvereit katonánk csak a fegyverek ellen emelje,

S ünnepeket zengjen most a szilaj hadikürt.
Messze, közel . . . féljék mind Aenéás ivadékit,

S tiszteljék Rómát, merre nem ér el e félsz.
Rakj tömjént b é k é n k  lobogó lángjába te pap, s tedd 

720 Rá a letaglózott hószinü áldozatot.
S mely szerzé, . .  . e család hogy békén, boldogan éljen: 

Kik kegyesek hozzánk, kérjük az isteneket.
ÉS EZZEL MUNKÁM ELSŐ  R ÉSZÉ T BEFEJEZ TEM ,

724 M INT EM E HÓNAP, S Z IN T’ VÉGIRE ÉRT EZ A KÖNYV.

H.

Az első könyvnek — e szemelvényekből is elég világos be
osztása, a többi öt könyvre is megadja a szükséges tanulságot. Igazi 
naptári ünnepnapok magyarázata, csillagképek keletkezésének regéi 
és tiszta vallási történetkék váltakoznak egymással tarka sokféleség
ben, melybe — a H. könyvtől kezdve — a rohamosan öregedő, 
reményevesztett, s így szárnyaszegett költő már olyan egységet sem 
tudott önteni, aminő az első könyvet alaki és tartalmi tekintetben 
egyaránt a többi fölé emeli.

Nem vétünk hát e laza összefüggés ellen, ha nem a naptárbeli 
napok sora, hanem a római történet vagy mondavilág ismert szakai 
szerint szólaltatjuk meg az eredeti szöveget.

R om ulus és R em us k itevése; a Lupercál.

Február i5.
(II. 381—422.)

Mért hivják e helyet ma Lupereálnak, — kutatod tán - 
S erre a napra e név, milyen okon ragadott?

Mennyei magzatait, Yestának a szüze, Ili a 
Akkor szülte, mikor bátyja uralkoda már.

385 Elviteté ez a kisdedeket, hogy a vízbe ölesse;
Mit téssz ? Hisz’ Romulus lészen egyik közülük!

Bár nem akarva, teszik szolgái a szörnyű parancsot;
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Sírva vivék a jelölt helyre az ikreket el.
Mit Tíberisszé tett — hajdan belefúlt — Tiberínus:

390 Téli jeges víztől zaj la az Albula ép’.
Itt, hol a fórumaink vannak, ladikok kanyarogtak,

S ott is, ahol ma te n a g y  cirkusz öled terül el,
Már ide érkeztek, s nem tudva előbbre hatolni,

Egyik a másikhoz, mondanak ily szavakat:
895 «Mennyire egyformák s mindketten mily gyönyörűek,

Ám életrevalóbb mégis amaz közülük.
S hogyha az arc rávall a családra (ha nem csal a kép itt) 

Nem tudom én, istent — — melyikötökbe’ lelek?
Ámde ha istenség oka, hogy ti világra jövétek:

4oo Ily veszedelmes időn, jön segedelme talán.
S hozna segítséget, ha reá nem várna anyátok:

Hajh, kit ez egy nappal ért anyasága s e gyász.
Oh eggyütt született, eggyütt kimúló pici testek 

Eggyütt hordjon az ár» . . .  szólt s létévé öliből.
405 Szinte megértették: folyvást eggyütt sivalogtak . . . 

Könnyázott arccal míg haza tértek azok. .
S fenn úsznak tekenőjük ölén, - a habok tetejében.

Hajh, mily messze jövőt ringat e kis fadarab!
Hogy lassan leapadt a folyó; — hajtatva pagonyba 

4!o Künn a mocsár szélén, kis tekenőjük elült.
Egy fügefánk volt itt, nyoma még látszik, neve mostan 

Eúmina fája, e f a : Eomulusé vala rég.
Oh mi csodás ! . . . Anyafarkas jött a kitett kicsikékhez 

Szinte hihetlen, — a vad éhe sem árta nekik.
4i5 Hagyján, sőt használ még, s megszoptatja a farkas:

Kit nagybátyja keze már elemésztni akart.
lm ’ odaáll s farkát csóválva hizelg a kicsiknek 

S nyelvével végig nyalja piciny tetemük’.
Márs-fiak ők, bizonyos. Bátran szopogatva az emlőt,

420 Nem nekiök készült tejcsemegét beveszik.
Innen kelt ez a név S a Lupercokat így nevezék el 

S dajkájuk — tejéért — nagy becsületbe jutott.
Tán Árkád hegytől kapták nevük itt a Lupercok,

Mert a Lykéoson állt Faunnak a temploma rég.
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Róma alapítása. R em us halála.

(IV. 809—858.)

Április 21.
Már megbünhődék Numitornak az öccse, S a pásztor 

Népet egészen a két bátor iker vezeté.
Mindketten jónak látják tömöríteni népük,

S várost építni ; ámde vitás, — ki tegye ?
«Nincs szükség — szólott Romulus — ma vitára. Minékünk 

Szent a madárjóslat . . . lássuk az ég madarát.» 
sis Tetszik a terv. Bokros Palatin’ szirtjén ül az egyik,

Másik Aventínnak legtetejére siet.
Hat madarat Remus, ámde tizenkettőt Romulus lá t ;

Egyezségük szent s ez lesz a város ura.
Most napját keresik: falait kijelölni ekével.

82o Ép Pales ünnepe jött, ez napon indul a mű.
Gödröt mélyítvén a szilárd szint-ig, bele szomszéd 

Telkekről gabonát, s puszta rögöt temet el.
Színfölddel betömött gödrén most épül az o ltár;

Készen az új tűzhely, s rajta kilobban a láng.
825 Megnyomván az ekét, a falat jelölé meg a mesgyén 

(Vonta fehér tulok és hószin üsző az igát).
S esd a király: «Te segits, hogy ez új várost alapítom 

Jupiter és Te atyám Márs — vele — Vesta anyánk ;
S mind, akiket kérnem kell, jöjjetek isteneink m ind:

830 Szent kegyetekkel hadd indul ez én müvem itt.
Éljen örökkétig s az egész föld ó'tet uralja;

Keljen benne . . .  le is, benne nyugodjon a nap !» 
így esdett. Jupiter kegyéül megdördül az ég most 

Balról és ugyanott villan a mennyköve is.
835 Kegyjelitől boldog lesz a polgárság s alapozgat ;

Csak kis időbe telik és ime készen a fal.
Celer ügyelt fel a műre, akit Romulusjjmaga kórt fe l:

«íme reád bízom én — szólt —, hogy e falra vigyázz. 
Ezt a falat s árkát, mit ekével imént jelölék meg,

8*o Át ne ugorják ám. Üsd agyon azt, ki teszi!»
Nem tudván Remus ezt, alacsony falait kigunyolva 

«Tán bizony ez — szólott — védi a népeidet ?»
Átugrá . . . s a merészt leütötte Celer a kapával,

S vérbe borúivá terűit ő el a durva rögön.
Megtudván a király, könnyét mind visszaszorítja;845
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Fájdalmát szivibe zárva, magába’ busong.
Nyíltan nem könnyez, hogy erős szívet tanúsítson.

Szól «így ugorja im’ át, ellen az én falaim !»
Ám temetést rendez, s a sírást nem fojtva tovább el 

85o Most szabadon kitör a rejtegetett szeretet.
«Isten véled öcsém, akit én vétlen vesziték el!#

Szólt bucsucsókja között, hogy ravatalra tévé.
S hogy máglyára került, megkente; de kente zokogva 

Acca — kibontva haját — s férje a Faustulus is.
855 Sírtak az ifjú fölött, kik utóbb lettek Quiritek mind.

Végül alágyujták gyászban a máglyarakást.
S egyre növekszik a Város (ugyan ki hihette im’ ekkor,

Hogy győztes lábbal majd a világra tapos).

A róm aiak és a szabinok k ibékü lése.
(III. 179—228.)

Március i.
Hogyha elől akarod mind kezdni: — bizony kicsiség volt 

Eóma, de kis kora már «most»-ra adá a reményt.
Álltak már a falak, a növő nép részire szűkén,

Azt hitték, hogy elég akkori népeinek.
Tán kérded, hol volt a fiam palotája? No nézd meg 

Ott ama sásfonatú, zsuppfödeles kalyibát, 
iss Zsupp szalmán hajtá csöndes nyugalomra fejét le;

S látod, ez ágyról szállt ő az egekbe utóbb.
Már helyinél messzibb hire szállá a római népnek.

Hasztalan ez mind, ha — nincs feleség, se após.
Gazdag szomszédsága kinézte a szörnyű szegény vöt, 

iso És, hogy e hős apja én vagyok, azt se hivék.
«Istállóba lakott», . . . «juhokat hajtott legelőre», . . .

«Parlag földje kicsiny# . . . volt a hibája nekik.
Dúvadak és madarak rendén párjukra találnak,

Még a kígyó is lel párt, szaporítni faját, 
iss Házasság köti egybe a távoli nemzeteket. . .  Ki 

Rómaihoz menjen férjhez, az itt nem akadt.
Forrt az epém s Romulusba magam lelkét csepegetve

Hagyd a panaszt, mire vágysz, - szóltam — a kard tegye meg ! 
Consusnak rendezz most ünnepet. 0  igazít el 

soo Majd az nap, ha könyörgsz áldozatod folyamán.
Dühbe borúit a Cures, s vele mind, kit sújt e közös gyász,

8 első lett ez a harc, vő meg apósa között.
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Úgy rablott hitvest, az anyák neve illeti rég meg,
Hogy rokonik népe hosszú csatákba siet. 

sós Asszonyaink Júnó kijelölt szentélyibe gyűltek;
Köztük az én menyem így kezde beszélni legott.

«Oh ti, kiket szintén rablottak (e bajba jutánk mind) 
Gyöngeszivű kegyelet mit se segít ezután.

Szemközt már a hadak. Válasszunk, hogy kire kérjünk 
2 1 0 Áldást. Itten a férj harcol, amott meg apánk.

Válasszunk, mi legyünk : árvák-e, vagy özvegyek inkább . . .
Bátorság s kegyelet súgja ma terveimet!»

S mint tervét közié, — úgy tesznek. Szertezilálva 
Fürteiket szomorú gyászba borúinak a nők.

2i5 Álltak már a hadak, készen véres viadalra 
S már-már megharsant a jeladó hadikürt.

Most közibük rontnak futvást férjek meg apáknak 
(Szent frigy zálogait, tartva a kisdedüket).

Szótbomlott hajjal, hogy a tér közepére jutottak 
2 2o Térdre bocsátkozván földre borultak a nők

Kisdedeik sejtvén mi leszen, hizelegve dadogtak,
S mind a nagyapjuknak tárta piciny kezeit.

Mind nagyapót kiabál, aki tud, — most látva először;
Azt, ki alig bírná, — anyja tanitja reá.

225 Vége a hadnak, a férfiharagnak, a kard hüvelyében . . .
S egymásnak kezet ád mostan a vő meg após.

Dicsérvén ölelik lányuk. Pajzsán unokáját
Tartja nagyapja. Mi szép célra való ma e pajzs!

R om ulus m egdicsőülése.
(II. 475 512.)

Február 16.
4 7 5  Másnap nincs ünnep, de Quirínnek a napja jövend rá 

Az, kinek ily neve v an : régi nevén Romulus.
Ámde curís névvel jelölék a sabínok a dárdát,

S harc-istennek is őt égbe a harc emelé;
Tán a quirítek azért adták e nevét a királynak 

48o Mert Rómával is ő eggyesítette Curést.
Márs, a mi harcos apánk, hogy készen látta a várost 

És Romulus kézitől béfejezett hadakat:
«Jupiter — így szólott — im’ erős már Róma hatalma, 

Hát a fiam kezeit ő se kivánja tovább.
485 Engedd már a fiút az atyához ; amazt ha veszítém,
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Hát Bemusért is emez egymaga légyen enyém. 
Egyiküket közülük főiemelhedd majd az egekbe 

Ezt Te magad mondád. Váltsd be szavad Jupiter!» 
Helybe’hagyá Jupiter. Bólintott s megremegett a 

i9o Földsark s meglódult Atlas, ezen meg az Ég.
Azt a helyet hajdan Gida-sömlyéknek nevezék, hol 

Ép törvényt látott népe fölött Bomulus.
Alkonyodék. Az eget föllegtorlasz takará el 

És szakadó zápor ömle belőle alá.
495 Megdördűl; ropogó mennykő hasogatja az égürt;

Szétfutnak . . . s a király égbe tör apja lován.
Lön siralom, s az atyák orgyilkosság gyanújába

Ju tnak ; — a népbe talán méiy gyökeret ver e h i t :
Ám, Proculus Julius, mikor Álba felől haza tartott 

5oo (Hold ragyogott, hát nem kelle a fáklyavilág)
Hirtelen áramtól — balról — a sövény suhogott most,

— Bá ő visszariadt s égre meredt a haja —
Embernél szebben, magasabban, a díszköpönyegben,

— Úgy rémlett — Bomulus állt meg az út közepén, 
sós S megszólalt: «Szüntesd a Quiriteknek panaszát most,

S könny ne zavarja tovább mennyei szellememet. 
Áldozzon tömjént a kegyes nép, áldva Quirínust, 

Szolgálván az apák céljait és a h ad a t!»
Ezt mondván eloszolt szem elől, el a lenge köd á rb a ; 

sió Népit az összehivá, s közli, hogy ő mit izén.
Templomi épültek, s e halomnak az ő nevit adták;

S rá kijelölt napon ős ünnepe is beköszönt.

Gabii e lfogla lása . A nlea ostrom a. C ollatinus és  
Tanja i ni us.

(II. 685—780.)
Február 24.
685 Itt kell zengni miként verték a királyt ki. Hatodnap 

Hónap utólja előtt, őrzi e csúf esetet.
Tarquinius végső volt Bóma királyi sorában;

Jogsértő zsarnok, ámde a harcba’ vitéz.
Sok várost vett már be, sokat döntött le a porba,

69o Am Gabiit nyomorúlt csel szerezé neki meg.
Három közt a — Superbus igaz nevelése — legifjabb 

Gyermeke, éjféltájt ellenihez suhan át.
Hogy kardot rántnak, szól: «Vesszen a védtelen, erre
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Vágynak bátyáim s Tarquinius, ki atyám.
Szörnyű verésével, ki a hátam vérbeborítá,

S hogy jogosan m ondja: kékre verette magát.
Hold ragyogott. Kardjuk betaszitva szemügyre veszik most 

Pőrire vetkezten, s háta bizony csupa folt.
Ok maguk is sírnak s kérik boszuját velük állja.

Mit sem sejtenek ők, s ő ravaszul belemegy.
Úrrá lön s a hívét elküldi az apja elébe,

Mondja szerét: Gabiit, hogy mivel ejtheti meg?
Illattal terhes diszkért pompáz vala ottan,

Halk csobogásu patak öntözi meg talaját.
Itt veszi át titkos hireit Tarquin’ a fiának 

S több liliomfejet üt most le a vesszejivel.
Mint kaszabolt liliomfejeket, megmondja a hírnök,

S szól fia: «már tudom is, hogy mit akarhat atyám!» 
Nem késik. Leölik Gabii minden nagyurát m ost;

S fosztva vezéreitől, rendre behódol a vár.
Rém látványul az oltárból kígyó gyürüzék ki 

S róla — kioltva tüzét — elragadá a johot.
Megkérdik Phoebust s ezt mondja a jós ; «aki anyját 

Elsőbb csókolná meg közülük . .  . lesz az úr!»
Csókdosták hamarán nosza otthon az anyjuk! Az istent 

Érteni nem tudván, vakhitü volt a tömeg.
Ám Brútus bölcsen színlelve hülyét cseleidtől

így menekült csak meg, kapzsi Superbus, ugy-e ?
Földre hasalt, s titkon csókolta a Földet, . . .  az anyját . . .

H itték: megbotlott lába s a földre bukott.
Ardea vára körűi csillogtak a római dárdák ;

Persze csak úgy lassan telt igy az ostrom idő.
Míg szabadok — félvén rájuk kirohanni az ellen —1 

Táboruk egy játék s csak heverész a sereg.
Ifjabb Tarquinius bajtársit hát lakomára,

Borra fogadja s imigy szól a király fia most:
«Tétlen táborozás, ez unalmas Ardea mellé

Köt. Sosem engedi tán, hogy haza jut seregünk.
Vajh, hitves nyoszolyánk otthon becsületbe vagyon még?

És feleségünk — mint rája mi — gondol-e ránk?»
Mind a magáéval dicsekedve, hevesb vita fejlik,

Nyelvüket és szivüket egyre hevíti a bor.
Most felkél — a nevét, akinek Collátia adta —-

«Ej, nem kell ide szó; döntsön a tény maga . . . mond. 
Éj van. Nyergeljünk hát s fel, Rómába siessünk!»
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Tetszik a szó, s kantárt kap hamarán a lovuk.
Majd berobognak urukkal. Előbb a királypalotába 

Törtetnek, de sehol sincsen előtte ma őr.
Ám, a király menyeit - nyakukig lógó koszorúval 

74o Virrasztvást lelik ők, úgy tele serleg előtt.
Gyors lépést keresik föl most Lucrétia házát:

Font (tele lágy gyapjjal — ágya előtt — a kosár) 
Mécsesnél végzek kiszabott munkájuk a lányok,

S halk hangon szólott nékik az asszonyuk így :
745 «Férjemnek készül. Lányok szaporán a dologra ;

Hadd küldöm mielőbb néki el ezt a köpenyt.
Mit tudtok ? Többet tudtok tán hallani nálam.

Mit szólnak: meddig tarthat e háború még ?
El kell majd buknod, mi hiába dacolsz az erősbbel 

75o Oh gonosz Ardea, mely elveszi hitves urunk !
Csak haza jönnének! De enyém bizony oly vakon elszánt, 

Egy szál karddal hogy bármi veszélybe rohan.
Majd az eszem vesztem s a halált érzem, ha elém áll 

Képe, miként harco l. . . s megfagy eremben a vér.»
755 Most zokogásra fakadt, befűzött fonalát elereszti 

S bús arcát öliben sírva temetgeti el. 
így volt ám gyönyörű. Könnyárban úszott szelíd arca,

(Szép testhez méltó, szép neki szelleme is).
«Itt vagyok én, no ne félj !» — ura szól — s ő újra megéled 

780 S édes terhével csüng im’ a férje nyakán.
Most a király sarját észvesztő vad tűz emészti,

Őrült vakszerelem rabja, bolondja leszen.
Megbüvölé az alak, hószin test, szőke hajával,

S mesterkéletlen tiszta szemérme velük.
765 Bűvös a hang, a beszéd, s hogy rajt’ ő rontani nem bir 

Mint a reménye lohad, - vágya meg annyira nő.
Es a kelő napnak híradója előbb kukorékolt,

Mint táborba jutott vissza az ifjú csapat.
Háborgó lelkét eltölti a messzelevőnek 

77o Képe . . . Ha rágondol, több az igézete m ég:
«így ült. Öltönye ilyen volt s így varrta a posztót.

Szétbomlott haja, igy folyta körűi a nyakát.
Arca vonási ezek s ily szókra fakadt vala akkor . . .

Termete, színe im’ ez . . . ajka derűje meg ez.»
775 Mint szélvészek után lecsitúl ernyedten a tenger,

Ám elmúlt széltől árja soká dagadoz : 
így, ámbár gyönyörű szép termete nincs is előtte,
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Vágya lobog, . . .  mi előbb gyűlt, mikor ott vala még.
Egyre tüzel, tiltott szerelemnek az ostora hajtja 

78o S bűnös nászhoz sző cselt, meg erőszakot is.

A király elűzése.

(II. S13—852.)
Február 24.

Megvirradt. Bomlott hajjal görnyedt nyoszolyáján 
Mint anya, hogyha fiát máglyarakásra viszik, 

sis Ősz apját, szerető férjét haza hívja a hadból, - 
S mindkettő tüstént jön haladéktalanul.

Látva imígy, kérdik : búját mi okozza, mi bántja,
Mért ez a gyásza, kinek megy temetésire ma ?

Hosszú időn hallgat, szégyelve takarja be arcát 
82o Köntösivei, s árként omlik a könnye tovább.

Szárítják könnyét ősz apja, s a férje könyörgve :
Szóljon . . .  a vak félsztől sírva remegnek együtt.

Szólani kezd. Elakad háromszor. Utóbb negyedikszer 
Hozzáfog, de szemét nem veti erre se’ föl.

825 «Még ezt is tegyem én Tarquinnak — szóla — közöljem . . 
Hajh, boldogtalan én, mondjam a szégyenemet?»

Úgy, ahogyan mondhatja beszél... Hogy a vége jön, egyre 
Sir s szűzi arca kigyúl szégyene lángjaitul.

Kényszerű tettéért ura s apja bocsánatuk adják . . .
«.so «Mit ti megadtok — szól — én soha meg nem adom !»

S elrejtett tőrét gyorsan belemártja szivébe,
S vérbeborúlva rogy az ősz apa lábaihoz.

Haldoklott; de azért, nehogy illetlen fekügyók, még 
Széjjelnéz s rogytán is csak e gondja vagyon, 

ess S ottan a teste fölött, a közös romlást keseregve :
Illik-e, nem bánván, férj s apa földre borúi.

Brútus is ott állott s most rácáfolva nevére,
A kihűlő testből fel-kiragadja a tőrt.

És a nemes vértől csepegő gyilkot fölemelve,
840 Zord arccal, bátran esküszik ily szavakat:

«Esküszöm én e magasztos, e szent vércsöppre tenéked 
S elszállt lelkedre, mely boszumat vezeti. . .

Tarquiniust, e sehonnai fattyával kiverem. Már 
Úgyis elég régen van lenyűgözve erőm I»

845 Hamvadt szép szemeit — mondják — felemelte szavára,
S úgy látszék a fején, még le-leomlik a fürt.
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Most sírjába kísérik a férfiú lelkű nagyasszonyt,
Kél a nyomán zokogás, kél lobogó gyűlölet.

Ott tátong a nyitott seb. A polgárt feltüzelé mind 
«so Brútus, zúgva mi bűnt tett a királyfi ma itt.

Tarquinius menekül a fiával . . . Egy évre a konzul 
Kapja jogát. Ez a nap dönti le végleg a trónt.

A Fabiusok  pusztulása.
(II. 195—242.)

Február i3.
iss Ez volt, hajh az a nap, mi koron véi fegyverek által, 

Háromszáz és még hat Fabiús elesett.
Kóma kötelmét és boszuját e család veszi terhűi 

Mint fogadá, fegyvert hát e rokoncsapat ölt.
Egy táborbul ömöl ki e fényes közcsapat ez nap,

2 oo Benne vezórségre, mindvalamennyi való.
Janusnak jobbján, Carmenta kapun egyenesb út

Yisz ki, de bárki vagy is, arra ne járj k i . . .  Baj é r !
Háromszáz Fabiús azon át indult — ez a közhit — 

Nincs átok kapuján, ámde «bajos» hire van,
205 Gyors léptekkel elért csapatuk rohanó Cremerához,

Zajló jégártól zúgva rohant a folyó.
Itt tábort ütnek, s úgy egy szál karddal a tyrrhén 

Ellenfélt hamarán, bátor erővel űzik :
Mint a homoksíkon ráront a királyi oroszlán 

2 io Nyájra, gulyára, midőn ez szanaszét legelész.
Megfut az ellenség (szégyen, hátuk sebesül meg)

8 thusc’ vértől pirosúl sokszor a szent anyaföld.
Újra, meg újra ölik, s nyílt kézi tusán, ha talán nem 

Győznének, cseleket vetve födik magukat, 
sis Sik térség terül ott, szélét halmok koszorúzzák,

S erdők, mikbe’ hamar meglapul a hegyi vad.
Künn hagynak néhány harcost, s itt-ott legelő nyájt : 

Ám a pagonyba búvik titkon a többi csapat.
Mint zúgó hegyi ár felhőszakadásra dagadtan,

»so Vagy hótól, mi Zephyr’ enyhe lehére csorog ;
Zajgva tör át az utón s a vetésen, amint azelőtt, nem 

Tartja vizét egyben, partnak a széle tovább :
Fabiusok szintigy tódulnak a völgybe kanyargva,

Mit látnak, leverik, . , . félszük egyébre se néz.
Hajh, hova törsz te nemes ház? így bizakodni botorság225
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Tiszta nemes vér te, rejteki nyílra vigyázz !
Am a vitézségnek csel a veszte. Kitódul a síkra 

Mostan az ellenség és bekeríti a tért.
Mit tegyenek, ha kevés a vitéz, eme több ezer ellen,

23o Gyászos helyzetükön vajh lehet-é, mi segít ?
Mint Laurentumnak sűrűségiben üldve a vadkan 

Villámló agyarán tépi az ebsereget;
Majd elhull . . . így nem boszulatlanul esnek el ők is:

Addig szörnyű sebet kapva, meg adva viszont.
235 Fabiusok. . .  valahány, mind egy napon indula harcba.

És bősz harcok után, egy napon estek is el.
Hercules ősi családjának, hogy magva maradjon :

Isteni végzés volt (már e hitünk bizonyos) :
Egy, csak egy ifjú gyerek maradott hon’ a Fabiusokból,

24o Mert a nehéz kardhoz nem vala még ereje,
Bizton azért, majdan hogy Maximusunk te születhess, 

Késlekedéssel aki, mentse meg egykor e hont.
*

Az étiologiai — ünnepmagyarázó, vallási emlék fejtegető — 
részletekből az I. könyv elég tanulsággal szolgál akár Janusával, 
akár az Évander — illetve Carmenta - történetével, vagy az Ara 
Maxima építésének regéjével. így csak a régiségtanokból ismert 
nevek teljessége okáért szólal:ássunk meg még néhány közkeletűbb 
költői magyarázatot.

Feráliák  (halottak ünnepe).

(II. 533—570.)
Február 18 SÍ.

Most van a sír-ünnep ; ki-ki engesztelje az ősök 
Árnyit, — máglyákra hordva kis áldozatát, 

sas Árnyuk csak keveset kér, jobb  a kegyes szív a kincsnél; 
Pénzre sóvár isten nincsen a Styx vízinél.

Egy kicsi tégla elég már, — rajt’ fátyol s koszorúcska 
Néhány szemnyi gyümölcs, közbe csipetnyike só ;

Borban fülledt búzakalász, pár szál violával,
54o Egyszerű bögrében álljon az út közepén.

Többet is adhatnál, de beérik ezekkel az árnyak;
Gyújtsd meg tűzhelyedet s mondd el a rendes im á t! 

Aenéas, kegyelet példája hozá e szokást be :
Tőle vévé — te nemes római földed is át.

É r te s í tő  1912— 1913. év rő l. 4
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545 Apja dicső lelkét ő ünnepeié díszesen meg ;
Szent szertartását, tőle tanulta e nép.

Ám hajdan, mikoron folyton folyvást hadakoztak:
Holtak e szent napját — harcos időn — feledék.

Bűnhődtek nyomban. Rómánk külvárosi máglyák 
550 Lángjától lobogott folyton e vétke miatt.

Sírjukból — mondják (bár ez hihetetlen) — az ősök 
Feljártak s a siket éjbe’ nyögött panaszuk.

S Rómának széles tereit, s utait heüvölté 
Imbolygó lelkűk, vértelen árnytömegük.

555 Elhanyagolt napját temetőnk hát visszakapá, csak 
így ért véget a gyász, véget a hús csodajel.

Míg ez az ünnepség tart, - - várjon az özvegy a násszal: 
Mennyekzős fáklyánk, tiszta napot követel.

S kit mielőbb férjhez kíván az anyád, - te leányka 
56o Görbevasú kelevéz-tű be ne fogja hajad.

Tedd el a fáklyáid’ Hymenaeus, s vidd e komor tűz 
Lángjától . . ’ Más fény lobban a hús temetőn.

Zárt templom mélyén rejtőznek az isteneink m a ;
Nincsen tömjónük, s láng se a tűzhelyükön.

595 Sírba lezárt holtak hús árnya bolyong ma, s a sírra 
Sorba rakott eledelt megfalatozza az árny.

Ámde csak az napon át, amitől számítva e hóban 
Már csakis annyi a nap, — mennyi e versben a láb.

Mert «végtisztesség hordója» . . .  Ferália napnak 
57o Hívják s rajt’ zárul holtak e tisztelete.

Lemuria.
(V. 419—484).

Május 7., 8., 9.
Tündöklő arcát harmadszor tolja ki Hesper 

S csillagokon győzvén Phoebus az égre kerül: 
Éjjeli szertartás jön ; az ősi Lemúria ünnep, 

Hallgatag árnyaknak nyújt e nap áldozatot. 
Kurtább volt évünk s tisztító áldozatunk sem 

Volt. S kettős Janus nem vezetéd havaink’.
425 Ám a kihűlt hamvak megkapták tiszteletük’ már 

S ősei sírhalmán áldoz a jámbor utód.
Május lett ez a hó. A nevét ősink neve adta,

S ősi szokást ez a hó végezi részbe’ ma is. 
Éjféltájt, amikor mély álmot ringat az éjcsend;
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430 Hallgat az eb, s pihen a tarka madársereg is :
Hív lelkében az ős szertartásokra figyelve

Fölkel a jámbor utód — nem köti fel saruját —
És jelet ád (úgy az ujjával pattantva hüvelykén)

Halk szóval könyörög: útba ne álljon az árny.
435 Hogy tisztára mosá kezeit friss vízzel, eközben 

Elfordul, s feketés babszemeket szed elő.
Megperdűl, szanaszét szórván suttogja: le hintem

Ezt hogy megváltsam mind, mi enyém s magam’ is. 
Hátra se nézve kilencszer mondja e szókat. Az árnyak 

44o Mind követik (s hiszik) a babszemet összeszedik.
Vízbe kap újra megint s Temesae-beli csörgety újévei

Csörg s könyörög, hogy az árny menjen a házbul odább. 
Már ha kilencszer szólt: «Távozzatok őseim árnyi!» 

Visszatekint s hiszi, hogy rendbe’ van áldozata.
445 Mért nevezők e napot meg imígy s hogy eredhet e név, ón 

Nem tudom ezt. De talán . . . kérdek egy isteni lényt.
Jöjj te varázsvesszőt hordó, szent Pléioné sarj,

Hisz’ lenn jársz te a Styx istene trónja körü l. . .
Jött a varázsvesszős esdeklésemre s imígy szólt :

45o «Vedd im’ e névnek okát, mint maga isten adá!»
Hogy Eomulus, hamvát Bemusának a sirba tévé s így 

Elvégző koraholt öccse halotti to rá t:
Faustulus óh, a szegény — s vele bomlott hajjal, az Acca 

Elhamvadt tetemin könnyeiket folyaták ;
4 5 5  Esteli szürkületen haza ballagtak szomorúan 

És a vetetlenül állt ágyra borultak együtt:
Úgy látszék Bemusuknak a véres alakja az ágynál 

All s halkan mormol most nekik ily szavakat: 
«Vágyakozó szivetek fele része, im’ én vagyok itten.

460 Látjátok mi vagyok, hajh, ki elébb mi valók !
Oh, ha nekem jött vón’ a hatalmat Ígérve a sas-sor:

Népem közt első biztosan én lehetők.
Most üres árny vagyok én, megemésztve a máglya tüzében, 

És deli Bemusból, hajh csak ez árny maradott.
465 Hol van atyám Márs is, ha ti ajkatok úgy igazat szólt, 

Hogy kitevének, s ő küldte a farkas anyát . . .
Kit megvéde a farkas, a hontárs zord keze ölt meg,

Ennél mennyivel is volt ama vad szelidebb ?
Mord Celer. . ,  éltedet is véres sebed oltsa ki egykor,

470 S mint én, — földbe te is vérbeborúlva kerülj !
Nem tehetett erről bátyám . . . Szive hű vala hozzám;



Mindaz, amit tehetett: — holtomat elsiratá.
Esdem e szent könnyekre, ti gondjaitokra könyörgöm* 

Hogy szentelje nekem majd e napot nevemen!»
475 Karjaikat tárták, a beszélőt hogy megöleljék 

Ámde kisiklott a lengeteg árny ölükön.
Hogy tovatűnve, az árny elvitte magával az álmuk’ : 

Mondni, mit öccse izent, fölkeresék a királyt.
És úgy tőn Komulus, rendelve Remúria napját . .  .

48o Ez temetés-nap s rajt’ áldoz az ősnek a sarj.
Ámde kemény betűjét lecsiszolta a hosszú idő már,

S lágy hangot nyere hát lassan a szó elején.
Majd, a halottaknak lelkét jelölé a Lemúr név . . . 

lm ’ a jelentés ma, s íme a szó, hogy’ eredt,

Caristisi.

(II. (117-638.)
Február 22.

Jó rokonok másnap tartják a Caristia napját 
És rokon-istenhez jár a rokon sokaság.

Onnan a bús sírtól s elhunyt rokonok sora mellől 
62o Kedves az élőkhöz föl-fölemelni szemünk’.

S látni — ha már többet veszténk — rokonink maradékit- 
Számlálgatva tovább, mekkora még a család.

Tiszta szivek j érték . . . Gaz testvér távol, el innen !
S önmagzatja iránt zord anya innen odébb ! 

ess El, kinek apja «soká él» s anyja korát puhatolja;.
És, ki menyed gyötréd, — el te kegyetlen anyós. 

Tantalus, el fiaiddal is . . . El Jáson felesége;
El, ki a gazdáknak aszva adá a magot.

El Progné s a húgod, s néktek gaz Téreus el csak;
630 El mind, el kinek a bűn növelé vagyonát.

Testvér-szív adjon tömjént nemtőinek ez nap . . .
Hisszük : — az Egyesség rajt’ szelidebben ölel. 

Áldozzunk eledelt is, — igaz hálánk jeleképen :
Átövezett Larokat tartsa a tálka ma jól.

63» Harmatos éj ha leszáll, intvén csöndes nyugalomra . . . 
Kézbe’ a telt serleg, miglen az ajk könyörög:

«Üdv néktek. S te kegyes Caesar, haza atyja reád üdv!»
S loccsantsuk ki borunk, míg ez a szent ima szól.
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T erinináliák .
(II. 639—684.)

Február 23.
Hajnaltól a szokott mód ünnepelik meg az istent,

•6io Pontos jellel aki, tagra beosztja mezőnk.
Terminus. . itt nyerskő, amodább — légy — földbe ütött dúc, 

Azt hitték eleink, — megvan az istenerőd.
Két oldalt szoktak téged koszorúzni a gazdák ;

S két koszorúval két búzakalács jut eléd.
■«45 Oltárt rakva, parázst rá csorba cserépdarabon hoz 

Ez nap a gazdasszony tűzhelye üszkeiből.
Fát apróz az apó, s azt rendén felrakogatja,

S mellé ágasokat tűz a rögök közibe.
Most tüzet élesztvén, a kiszikkadt héjjal alágyujt . . .

■«so Jó öblös kosarat tart fia és odaáll.
Rakva gyümölcséből háromszor a tűz közepébe,

Lépes mézszeletet nyújt a leánya neki.
Mások a bort tartják ; lassanként tűzbe bocsátva 

Nézik . . .  A tiszta tömeg csöndbe merülve könyörg.
«55 Bárány vére föcsög te közös szent Terminus im’ rád,

Bár malacos sertést sem veted ám úgy-e meg ?
Egyszerű szomszédság mostan lakomára gyülemlik 

Szent s nagy Terminusunk zengve dicséretedet:
«Nemzeteket, várost, birodalmat mind Te határlod,

66o Nélküled óh ez a föld volna örökre rögös.
Nincs magasabb vágyad. Kincs még sose vesztegetett meg,

Mit törvény biz rád, őrized azt a határt.»
Hogyha Te mérhetted von’ rendre ki Tyrea földjét: 

Háromszáz hősét ott sosem éri halál.
665 Sem hadi zsákmányon neve nem vón Otryadesnek 

Mily sok vért ontott hajh, a hazája ezért!
Hogy Capitóliumunk épült — amaz isteni karban 

Zeusznek engede mind, s néki adá a helyét.
Terminus — úgy mondják eleink — maga álla tovább is 

«to Helyben s egy templom rejti ma Zeusszel együtt.
Mennyeknél egyebet hogy fönt ezután sose lásson :

Kis nyílást kap most temploma legtetején.
Terminusunk . . . ezután a szabad mozgás oda van már :

Hát hova állítnak, légy is az őrhelyeden.
675 Szomszédnak — ha könyörg is — semmiesetre se engedj : 

Emberedet — hinnék Zeusznek elébe teszed.
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Ütközzék Te beléd eke vagy kapa, csengj fel azonnal:
«Itt ez a föld a tiéd, . . .  az meg amott amazé!»

Merre ma Laurentum tájára a római nép jár,
680 Dárdán hős szerzett nagy birodalmat elébb.

Mostan ez iit hatodik köve látja az áldozatot, mely 
Néked Terminus ott teljes egész juhot ád.

Mig más nép földjét a határvonalak jelölik m eg:
Rómánk s mind a világ vége, határa csak egy!

Liberal iák (B acchus ünnepe) Avató.
(III. 713—788.)

Március 17.
Idus után harmadnap Bacchus az ünneped áll be :

Ihlesd költőd’, míg zengi a szent napodat.
7i5 Mellőzöm Semelót, (ki, ha mennyköveit Jupiter nem 

Hozza le - úgy üresen — semmibe sem veszi őt).
Azt is — hogy te időre szüless, te a még pici magzat 

Édes apád teste játszta anyád szerepét.
Scytha, Sithón földön, s hol a tömjént term elik: Indok 

72o Népén nyert diadalt zengeni, tartna soká.
Thébai zord anya, nem lesz prédádról, se Lycurgról 

Szó, — aki önlábát vágta le bősz dühiben.
Még, hamarán hallá vált tyrrhen szörnyetegekről 

Szólhatnék, de müvem célja ma nem lehet ez.
725 Ám szükség az okát zengnem : mért hívja meg ez nap 

Áldozatához az ősz koldusanyó a falút.
Oltárunk, mielőtt te születtél, még üresen volt 

Bacchus, — fönn a kihűlt tűzhelyeken lapu nőtt.
Hogy Gangeszi, s az egész Keletet leigáztad, — a zsengét 

tíso (Úgy mondják) Zeusnek ép te adád legelébb.
Zsákmány-tömjénnel fahajat te adál legelőször 

S ünnepi tulkodnak lángba sütött johait.
Hát így kapta nevét szerzőjétől ez ajándék.

S mert oltárt lepi, hát más neve lett, a lepény.
785 Bacchus az édes italt kedvelvén, szinte ilyet kap : 

Mondják: mézünknek felfedezője is ő.
Ép indult a szatirhaddal Hebrus fövenyétől,

(Véletlen tréfát kedveli ám a mesém)
Már Rhodope, Pangaea virágos pástja fogadja,

Cirren a cintányér népe kezébe sűrűn.
Erre a zajra egész új szárnyas had közelít most

740
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Zajlik a zajtul a lég, s rajzik utánuk a méh.
Összeszedő a bolyongó rajt Bacchus s faodúba 

Zárta. Jutalmul benn mézre talált hamai'án.
Bár szatirok s tar-apó csak alig juthattak izéhez.

Lépes mézt kutatott mind a ligetbe legott.
Egy odvas szilben hallá zümmögni a méhrajt

S ott — az öreg — mézt is lát, de titokra veszi.
Már ott ült lomhán — nyergeshátán — szamarának,

Ám, őt loppal a szil odva felé tereié.
Hogy melléje farait, — lombos nagy galyba fogózva 

Odvának mézét szörnyű mohón kérésé.
Most miliónyi darázs raj zott ki reá, s feje búbján 

Szúrta be fúlánkját és pisze orra hegyén.
Puff. . . lezuhan; még rá a szamár megrugja a térdén:

Hajh, ordít az öreg és segedelmet üvölt.
Mind odaront a szatir, s kacagák az apó duda-képét,

Míg fájós térddel köztük odább bicegett.
Jót kacagott Bacchus, s utasítja sarat kenegessen 

Bá. Hát úgy teszen ez s bémaszatolja magát.
Hát Bacchus ma ezért kap m ézt; s még friss fonatossán 

Hószinü mézet adunk : felfedezője hisz’ ő.
Mézet mért kínál az anyó m a ; világos, azért mert 

Lombos botja után bomlik az asszonyi nép.
S mért hogy anyó teszi ezt — kérded — : borosabb ez a kor, s a 

Fürtökkel terhelt tőke-nedűt szereti.
Mért repkény koszorút h o rd ? .. Bacchus fája a repkény;

S mért ép ezt szereti, rögtön előadom én.
Mostoha anyja kutat Nyssán a kicsinyre, s a nimfák 

Bölcsőjét — mondják — lombjaival takarák.
Hátravagyon kitalálni: miért kapják libegő új 

Tógájuk’ fiaink, — Bacchus e szép napodon.
Úgy látszik, folyton gyermek vagy, s ifjú maradsz te 

Yagy hogy e két kor közt, áll örököst a tiéd.
Tán atya vagy, s az atyák szent zálogjuk: fiszülöttik’

Bizzák rád e napon, s égi kegyed’ keresik.
S mert te Szabad vagy, azért kezdik napodon szabadabban 

Lengő tógájuk’ s életük is szabadabb . . .
Yagy míg buzgóbban müvelék ősföldjük’ elődink,

S atyjának földjén túrt a szenátor odább,
S konzulaik törvényt láttak kampós eke mellől,

És kérges tenyeret még sose illete gáncs,
És a tanyák népét Bómába csalá be a játék
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S nem hiuságvásár, — isteni dísz vala ez —
785 Szent játékiba telt el a nap, ki a bort kitalálta 

(Fáklyás istennőnk osztja meg ezt vele ma) :
Hogy mentői fényesb légyen fiaink avatása, —

Tógaadásra ezért ezt a napot jelölék.

Ceri áliák.

(IV. 677-712).
Április 18— 19.

Idus után negyedik Lucifer jön az égre, s ez éjjel 
Már a Hyad csapat is Dóris ölébe merül.

Harmad nap Hyadok letűnése után — im ’ a cirkusz 
68o Félszeriben készen várnak a gyors paripák.

Mórt hajszolnak e nap rókát, hátukra kötözve 
Égő fáklyákat, — itt adom íme okát.

Carseolíban az ég hűvösebb s nem jó az olajfa 
Termésnek, de zsíros föld ez a gabna alá. 

ess Mert a szülőföldem — pélignek földje — bejártam;
Biz’ kicsi föld s lucskos folyton esői miatt.

Mint szoktam, vendéggazdám házába siettem,
Már fáradt lovait Phoebus is ép kifogá . . .

Sok mindent csevegett egyebek közt ezt a regét is 
690 Elmondá, amit én itt a müvembe szövök.

Szólt: «e mezőn — s a mezőre mutat — birt egy kicsi telket 
Dolgos férjével egy takarékos anyó.

Míg az ekéjével, s a kapával, majd a kaszával 
Egymaga művelte férje a kis telekük’ :

6«ü Ágasokon nyugvó kalyibájukat ő seperő ki,
Vagy költésre tojást, rak keze tyúkja alá.

Majd friss mályva suhót szedeget, majd hószinü gombát,
Vagy kívánt lángot gyújt kicsi tűzhelyükön. #

Emmellett szorgos kézzel taszigál a vetéllőn,
700 Hogy takarója legyen tűrni a tél hidegét.

Egy fia volt, — pajkos, mint ebbe’ a korba’ szokás, hisz’
Ép kettővel múlt még a tizévé csak el.

Hát, a füzes völgynek végén, rókát fog ez egynap 
(Szárnyas jószáguk ez tizedelte soká.)

705 Szalmát, meg szénát kötözött a fogolyra s alágyujt,
Már lángolt s a ravasz, most kiszökött kéziből . . .

S mely lábán rengett, a vetést felgyújtja rohantán 
— Bá meg a láng erejét egyre növelte a szél. —
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Eég elmúlt a veszély, de maradt emléke. Ma élve 
7io Hagyni fogoly rókát Carseolíba’ tilos.»

Hogy bűnhődjön e faj, ma Ceres szent ünnepin ég el 
Mint a vetést rontá, — ő maga pusztul el úgy.

Minerva ü n nepe (Quinquatrus maiores).

(III. 809—848.)
Március 18—2d.

Egy nap esik közhül s a Minerva nagy ünnepe áll be ;
«io — Öt nap így egy végben ezt a nevet viseli. —

Elsőn vér nem omol s harcolni tilalmas, azért mert 
Szűzi Minerva — hiszik — ép’ e napon született.

Aztán négy napján — fövenyes pályán — foly az ünnep 
Harc istennő is, — kedveli hát a vivást.

«is Pallast kérje ma m ind..  - a fiú s vele lány, aki serdűl : 
Mert, aki jól kéré, annak eszét növeli.

Pallast kérje a lány : tanogassa leszőni a gyapjat,
S hogy’ kell felfonni megpupozott guzsalyát 

ő  mutatá: — a szovát fonalán hogy’ jár a vetéliő 
« 2 0  És kusza szálát mind, hogy’ szövi át a geréb.

Ót tiszteld, ki ruhád szennyét kimosatni kivánod 
És te, ki gyapjat akarsz festeni üstöd ölén.

Pallasnak segedelme hián talpadra sarát sem 
Készít, bár Tychiost múlja fölül sarasod,

«25 És ki talán ügyesebb kezű, mint Ijühedt Epeos vo lt:
Pallas epéje kicsit forr, s keze — béna leszen.

És te, akit Phoebus tani to tt gyógyitni bajunkat:
Birtokod egy részét rakd ma Minerva elé.

Tandíjjal sokszor becsapott sereg is . . . ti tanítók : 
sso Kérjétek ti is őt, s ád kegye új tanulót.

S kérdd: véső művész, s te ki színt égetsz falapokba ;
És ki ügyes kézzel kőbe is életet adsz.

Minden művészet s így a költés istene ám ő :
Oh, ha megérdemlem, célomat áldja meg i t t !

«35 Ott, hol a síkra lehajlik a Coelius orma s az iitja
Bár nem egész egyenes, — már nem igen meredek : 

Capta Minervának kicsi szentélyére találhatsz;
Ezt születésnapján kapta ajándokul ő.

Ám a nevének okát nem tudni. Agy-é a tevékeny 
840 Elme, s ez istennő lángeszű elme maga

Vagy mert — úgy mondják — anya nélkül az apja fejéből
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Készen, már pajzzsal ugra ki egykoron ő.
Tán a falisooknak leverése után juta hozzánk 

Mint fogoly, és ép ezt hirdeti régi Írás.
845 Vagy mert törvényünk : — «akinél szentélyibe rablott 

Jószágot lelnek, biz’ fejivei lakói az!»
Bármi okon kaptad te neved Pallas, ma vezérink’

Áldd meg s szent pajzsod’ tartsa kezed fölibük.
Ünnep ötödnapján a riongó kürtöket áldják 

Meg, s még áldozat is, lángol e hős szűz előtt.

M inerva kisebb ünnepe. (Quinquatrus minores.)

(VI. (551—710.)
Június 12—13.

Zengnem kell a kisebb quinquátrusi ünnepeket m ost. . .
Jer, szándékomban szőke Minerva segíts !

Mért járják e napon síposok szanaszét be a várost ?
Álarcuk mire jó? Mért az a szoknyaruha?

655 Dárdáját létévé s — e szavamra felelte Minerva,
(Bölcs istennő hadd, mondom el ezt helyesen):

«Sok hasznát vették hajdan siposiknak elődink 
És ez a mesterség nagy becsületben is állt.

Templomban búgott, játéknál meg szava zengett 
660 És fájón panaszolt bús temetésen a síp.

Díjáért kedves hivatás volt. S jött az idő, mely 
Majdhogy tönkre fysvé ezt a görög tudományt.

Egyszer egy aedílis kiadá ama rendeletet, hogy 
«Gyászmeneten tíznél több a sípos ne legyen.»

665 Számkivetésbe vonult ki tehát Tíburba a céhük 
(Hajdan e Tíbur még számkivetés helye volt),

S oltárnál, szintúgy színházba, hiányza a sípszó 
S még ravatalnál sem búga zokogva szava!

Tib urban szolgált valamely hivatalnok ; ez ember 
670 Mint ahogy érdemié, rég szabados vala már.

Künn, a tanyán lakomára hivá a sípos csapatot m eg;
És valahány volt, most - - —■ lakzira mind kivonúlt. 

Éjszaka volt; szemeik, meg eszükre a bor nehezült már,
S hírnök jött, (ahogy ők összebeszéltek előbb).

6-5 «Mért nem igyekszel — szólt - lakomád befejezni. . .  az Úr jön. 
Az, ki szabadságod’ adta neked m inapán!»

Xagy sietés lön most . . .  Az erős bortól becsipetten 
Tétova támolygnak, s egyre bicsaklik inuk.
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Házi uruk kiabál: «Hamar el!» . . . s a szekérre rakatja 
eső Okét (öles fűzkas volt a szekér fenekén).

Késő volt. A szekérdöcögésre s a bortul aludtak . . .
(Tíburban lesznek, — vélte a mámoros ész)

Ám Rómába robogtak az Esquilius derekán át,
S hajnalban szekerük, épen a fórumon állt. 

ess Plautius álarcot rakatott rájuk, hogy a számuk 
S arcuk rászedi tán, majd a tanácsurakat.

Többet vett közibük s szaporítani nősiposokkal - 
Rendeli: «Hosszú ruhát hordjon e céh ezután!»

(Álarcozva lévén sose érheti gáncs, aki később 
690 Még megjött, bár őt céhe tilalma köté.)

Tetszék ez, s járhatnak ez Idusokon ma egész új 
Köntösben, s zenghet régi vidám daluk is.»

Hogy kitanított így, szólék, még tudni szeretném 
Quinquatrusnak, mért hívja a nép e napot?

695 «Március ép ugyanily néven — szólt — ünnepel engem 
És a találmányim közt van e kis csapat is.

Mert a kifúrt puszpángra először is én nyitogattam 
Azt a néhány lyukat, én fúttám a hosszú sípot.

S kedveltem hangját, de a víztükrében előttem 
7oo Megláttam szűzies arcom, amint dagadoz . . .

Ennyi becsed még sincs -  mondók — furulyám, csak el in n é t; 
Eldobtam, s a folyó partja megint kifogá

Meglelvén Satyros, darabig bámulja s a módját
Nem tudván belefúj . . .  s hallja, mi hangja vagyon.

705 Ujjaival kibocsátja, megint belezárja lehét, s a 
Nimfák közt büszkén járt a tudása miatt.

S Phoebust is kihivá, ki legyőzve a fára akasztá,
S mert lenyuzá bőrét, — úgy csupaszon fut odább.

Én födözém fuvolánk hangját föl, a dallam is engem 
H irde t. . . E művészet így üli meg napomat.

Árion regéje.

(II. 73— 118.)
Február 24.

Hogy nyugaton lemerűl a habokba jövő nap a — Titán 
— Drágaköves kocsiját húzva bíbor paripák —

75 Éjféltájt, szemeid’ fölemelve az égre ha kérded:
Merre a Lant, ami még tegnap is ott ragyogott ? . . .

Míg Lantot keresed, letűnik közbűi az Oroszlán
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Háta hamar, hosszan rezgve a mély vizeken.
S kit csak imént láttál — csillagnyáj közben — a Delphin 

*) Majd a jövő éjjel, szint’ a habokba bukik.
Tán titkos szerelem tanújának úszott . . . avagy ép’ a 

Lesbosi lantművészt ő maga vitte haza.
Mik sose ismerték A rion t: hol a föld, hol a tenger ?

Hisz’ dala állított meg rohanó vizeket.
* 5  Báránykát űző farkast dala visszariasztá,

S farkas torka elől futva, megállt a bari.
Egy árnyékba hevert a kópékkal a nyúl, meg a szarvas 

Éhes oroszlánnal állt ki a sziklacsucson.
És porolás nélkül gubbasztott varjú a Pallas 

-so Baglyával, s a galamb karvaly elé települt.
Elbűvölte dalod — mondják — művész Árion még 

Cynthia lelkét is, mint a fivére dala.
Már a sicúl tengert Arionnak a híre bejárta,

S lantja az ős auson partot is elbüvölé . . .
■se Hogy hazatérni akart Árion, hát szállá hajóra 

S vitte művészettel összeszedett vagyonát.
Oh, te szerencsétlen, — féltél viharok, s a haboktól;

S biztosb lön teneked, — mint a hajód — a vizár.
Vont karddal toppant elibéd kormányosod és a 

too Bűnrészes társak, mind vele fegyveresen.
Vajh, kardhoz mi közöd te hajós, igazítsd a hajód’, ha 

Kétes az ú t ; de karod, mégse gyilokra való !
«Életemért nincs mit könyörögnöm — szólt — nem ijedten, 

Csak hadd játszom még lantomon egy keveset.» 
los Hagyták. Késését kacagák. Most ő koszorút tesz :

Méltó dísz von’ ez Phoebus a tenfejeden.
Tyrusi bíborral kétszer nyőtt drága palástot 

Olt és húrjaiból ujjain árad a d a l:
Bús panaszos hangon, mint zengne a hattyú, ha gyilkos 

tio Nyílvessző hatol át homloka tiszta mezén.
S így, teljes díszben beleugrik az ár közepébe . . .

Loccsan a víz, s a sötét tatra föcsög föl a hab.
(Hinni nehéz) . . . mondják, dombos hátával a Delphin 

— Bár e teher neki új — rögtön alája úszott, 
n s Bátelepűlt. Lantját a kezébe fogá s a vitelbért 

Zengi, s a bősz vizeket mind leesitítja dala.
Látva az ég e jeles tettét, fölvette a Delphint . . .

Ez ma kilenc csillag — így akará Jupiter.
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M árcius idusa. (Julius Caesar halála.)

(III. 697—710.)
Március 15.

Majd kihagyám ! — e napon já rt át a gyilok nagyukunkon 
8 szent oltáráról Vesta im’ ezt rebegé :

«Emlithedd bátran. Mint főpapom, ő az enyém volt,
7oo S elvetemült kezeik gyilka csak engemet ért.

Én ragadám el a hőst, hogy csak csupa képe maradt ott,.
S Caesar árnya vala, mely a gyilokra ledőlt 1»

Égbe került, Jupiter szent csarnoka vette be őtet,
Sőt im’ a nagy fórumon, már neki templom is áll. 

os Istentől tiltott eme gaz bűn elkövetői,
Kik megfertőzték ezzel a főpapi fő t:

Elhulltak méltán mind. Légy a tanú te Philippi,
S szétszórt csontjuktól merre fehérük a föld!

V e s li l  (jelentősége).

(VI. 263-282.)
Június !>.

Hol Vestánk pompás, szent csarnoka áll m a:
Állott torzonborz Numa királyi laka.

205 Ám, az alakja, miként ma vagyon, régenten is az volt,.
S ennek okát könnyen megbizonyítni lehet.

Vesta s a Föld ugyanegy: örökös tűz élteti őket;
Templom meg tűzhely, hát egyaránt jelölik.

Mint egy labda lebeg támaszték nélkül a Földünk 
27o Súlyos nagy tömege, ringva a híg levegőn.

És a keringéssel marad egyensúlyban a földgömb,
Mert mi lenyomhatná, szöglete nincs a szinén.

És közepén ringván a Világmindennek, — azért nem 
Hajlik el oldalt és dűl emidóbb vagy odább.

275 Ámde ha nem gömb vón, — más test közelébe hajolna,.
S így nem az ég közepén ringana súlya tovább,

(így ling-leng az eget jelző búrában a kis gömb ;
Ég s Föld kis másán, — egy syracús’ csodaműn.)

Fönt meg alant ugyanegy távolba lebeghet a Földünk.
280 Ám csakis úgy lehet ez, mert hogy s lakj a ma gömb-

ilyen a temploma i s : -— szöglet nincs rajta sehol sem,. 
Záporesőtől is védi erős kupola.



Á prilis idusa. M ercurius (H erm es) napja.
(V. 663—692.)

Április 15—19.
Jöjj Atlas te dicső unokája, kit egykor az arcad 

Hegybe’ Zeustöl szült egy gyönyörű P leiád;
«65 Béke s a harc hiradója te ég s pokol isteni közt, ki 

Szárnyas lábakkal járod az égi u ta t ;
Jöjj, ki a lantpengést szereted s a ragyogva vívókat,

Jöjj kitől ékesben szólni tanult ajakunk:
Mert szentélyed ez Idusokon avaták föl atyáink 

«70 Itten a cirkusznál, — ünneped e mai nap.
Az, ki nagyon kínálja az árúját eladásra:

Tömjént gyújtva feléd esd ma fölös haszonért.
Künn, a Capéna kapun túl áll Hermesnek a kútja 

(Hogyha tapasztaltnak hinni lehet) : bűvös ez.
«75 Tömjénnel füstölt vödrét (felgyürve ruháját,

S megmosdván) a szatócs itt tele tölti elébb;
S repkényt fürdetvén bele majd meghinti ez ággal 

Most mind azt, ami más gazda kezére kerül.
Majd a vizes gallyal meghinti saját feje búbját 

«so Csalni szokott ajakán ezt az imát rebegi:
«Mosd le a múlt évnek minden csalafinta beszédét,

Mosd le, amit tegnap csalt a szavam valahogy.
Téged kért ajakam tanúnak s esküdt hamisan rá d :

Tudván, hogy Jupiter számba se vette szavam;
«85 Istent s istennőt, ha akarva becsaptam a szómmal:

Hordják gyors szelek el mind e gonosz szavaim.
Ám hamisat mégis szólnom idejébe szabadjon;

S arra amit mondok rá se ügyeljen az ég.
Adj kellő hasznot s vele hadd élvezzem a hasznom 

« » 0  S add, a vevőt ügyesen tudja befonni szavam!»
így esd. Rámosolyog Mercúriusunk . . .  az eszébe 

Ju tva : a nyújt maga mint lopta el Ortygián . . .

*

A sokféle apró történet, a csillagászati tudnivalók félig tudomá
nyos, félig népies közbeszövése, a mithikus regék tarkasága s a tisz
tán vallási (sacralis) ünnep magyarázatok világossá tették Ovidius 
célját a maga korának, de kétségtelenné teszik a késő századok 
■olvasóinak is.

A hasznos tudnivalókat, a kellemes szórakozással; a tudományos
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megállapításokat, a néplélek alkotásaival szőtte tarka egésszé. Ahogy 
Horatius mondja: miscuit utile dulci. Mindenesetre olyan közönség
nek írt, amely nemcsak fogékony volt az ilyen, költői mezbe öltözte- 
tett komoly célok iránt, de nevelésénél fogva ésszel is fölérte, képze
letével pedig folytatni tudta, a sorok közt olvastató költő szándékait.

*

Bezárónak csak annyit kell még újra kijelentenem, hogy ötödik 
osztálybeli tanítványaimnak beszéltem és nekik beszéltettem a zengő- 
szavú költőt is. Ezért nincsenek jegyzetek. Ezeknek szerepét és köte
lességét elvégezte az iskolai oktatás. A tanítás céljához híven, a költő 
szavain belül eleven gondolatát s ahol lüktetett, élő érzését is meg
találni és megszólaltatni iparkodtam.

így, a költészetével töltött óráknak talán kedves emléke lesz nekik 
e pár lap a jövőben is.

Ur. Serédi Lajos.



I.

ÉYI JELENTÉS.

1. Iskolaévünk egyik legkedvesebb és legmaradandóbb emlékű 
napja febr. 26-dika volt, melyet a tanári testülettel együtt érző nt. 
képviselőtestület díszülése avatott meleg és feledhetetlen ünnepséggé. 
Az ünneplés az intézet volt igazgatójának, Góbi Imrének és volt ta
nárának Weber Rudolfnak szólott, kiket Királyunk 0  Felsége június 
16-án kelt kegyelmes elhatározásával «a középiskolai oktatás terén 
sok évi eredményes működéssel szerzett érdemeik elismeréséül» 
tüntetett ki, és pedig Góbi Imrét a királyi tanácsosi címmel, Weber 
Rudolfot a Ferenc József lovagrend, keresztjével. A díszülést Dr. Zsig
mondy Jenő udv. tanácsos, közfelügyelő nyitotta meg az ünnepeltek 
érdemeinek meleg elismerésével; utána Haberern I. Pál udv. taná
csos, I. isk. felügyelő üdvözölte őket a fenntartó hatóság, Rátz László 
igazgató a tanári testület, Mikolik Kálmán polg. és elemi isk. igaz
gató a testvériskolák tanári karai nevében. Az üdvözlésekre Góbi 
Imre válaszolt kitüntetett társa nevében is köszönve a kedves ünnepet,. 
az ifjúságot pedig kötelességeinek hív teljesítésére s ebben az iskola, 
magasztos eszméinek szolgálatára lelkesítve.

*

2. Az iskolaév kezdete. Az 1912,13. iskolaévben munkásságun
kat augusztus 31-én kezdettük meg, a szokásos javító és pótló vizs
gálatokkal. A beiratkozott tanulók száma 637 volt, hárommal keve
sebb, mint a múlt évben. E létszám még mindig túlmagas arra, hogy 
a tanítás eszményi céljait megvalósíthassuk. Az iskolaévet szept. 5-én 
nyitottuk meg, a tanítás 9-én kezdődött, mely minden nagyobb meg
szakítás nélkül június 14-ig folyt.

Szeptember első két hetében, a cambridgei nemzetközi mathe- 
matikai kongresszuson hivatalos kiküldetésben idéző igazgatót, dr. Ku- 
bacska András helyettesítette.

Dr. Koch István kartársunk január 11-én 28 napi fegyver-
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gyakorlatra volt kénytelen bevonulni Gyulafehérvárra. Óráiban a tes
tület egyes tagjai helyettesítették, így külön intézkedésre szükség 
nem volt.

3. Tanári értekezletek. A lefolyt iskolaévben 11 tanári értekez
letet tartottunk, melyeken úgy, mint a megelőző években behatóan 
foglalkoztunk a tanítás és nevelés napi kérdéseivel, tanítványaink 
tanulásbeli előmenetelével és erkölcsi magaviseletével.

4. Nyilvános tanítás. A tanítás egyöntetűbbé és intenzivebbé tétele 
céljából, továbbá hogy tanártársaink munkásságát és módszerét köz
vetlenebbül megfigyelhessük, ezeknek tanulságait saját előadásainkban 
értékesíthessük az 1909,10. évben meghonosított nyilvános tanításo
kat — melyeken lehetőleg az egész tanári kar vesz részt — ez évben 
is folytattuk.

Nyilvános órát tartottak:
1. Dr. Serédi Lajos az la. osztályban a latin nyelvből,
2. Oppel Imre az Ib. osztályban a mértanból,
3. Mikola Sándor a Ila. osztályban a számtanból,
4. dr. Koch István a 116. osztályban a földrajzból,
5. dr. Szolár Ferenc a ü lő . osztályban a latin nyelvből,
6. dr. Hittrich Ödön a IV«. osztályban a latin nyelvből,
7. K. Galli Lajos a IVa. osztályban a tornázásból.
A nyilvános tanításokat értekezletek követték, melyeken a tapasz

taltakat behatóan megbeszéltük, a tanulók tanulásbeli eredményeit 
megbíráltuk s a tanítás javítását célzó észrevételeinket megtettük. 
E nyilvános tanításnak eredményességét — úgy a fegyelmezés és 
a módszeres haladás, mint a tanulók érdeklődésének, együttes mun
kájának fokozásában örömmel tapasztaljuk.

5. Valláserkölcsi, fegyelmi és tanulmányi állapot. Az ifjúsági 
istentiszteleteket ez évben is Bereczky Sándor vallástanár tartotta a fasori 
templomban. A protestáns ifjúsággal május hó 5-én járultunk az Ur 
asztalához.

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

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

Tanulóink szorgalmával egészben véve meg lehetünk elégedve, bár 
nem tagadható, hogy külső hatások, különösen pedig, az egyébként kí
vánatos és szükséges sportok túlzásba hajtása, 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 közre
működése javíthatna a mostani helyzeten. A vall. és közokt. minisz- 

Értesitö 1912-1013. é v r ő l .  5
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ter is érzi e bajt s iparkodik rajta segíteni. Rendeletileg eltiltotta a 
középiskolai tanulóifjúságot attól, hogy az iskolán kívül álló sport
egyleteknek tagjai lehessenek s versenyeiken szerepelhessenek. Hogy 
az ifjúságnak a sport iráni való hajlamait helyes irányba terelje, az 
iskolákat arra buzdította, hogy saját kebelükben külön sportegyesüle
teket alakítsanak. Ifjúságunk örömmel tett eleget e kívánságnak és 
az Y. osztály vezetésével már ez évben megalakította — ideiglene
sen — a diák sportegyletet, melynek gyakorlataiban, játékaiban, ver
senyeiben és kirándulásain tanulóink nagy számmal és lelkesen vesz
nek részt. A mozgalom megindítása, szervezése dr. Loisch János kar
társunk érdeme, kinek e helyen is hálás köszönettel adózunk sikeres 
fáradozásaiért.

6. Egészségi állapot.
A tanuló ifjúság egészségi állapota az átlagosnál kevésbé ked

vező volt, aminek a fővárosban elterjedt járványos betegségek voltak 
az okai. Különösen a skarlát szerepelt a betegedések nagyobb számá
val (12 eset). Ezek közül 3 eset közvetlenül a karácsonyi szünet 
előtt egyidőben fordult elő a 11«. osztályban, február elején pedig 
ugyancsak 3 eset az I«. osztályban. Szórványosan lépett fel még a 
skarlát az I b, II«, HI« és TVb osztályokban. (1—1 eset.) A közegész
ségügyi hatóság gyors intézkedései -—• amelyekért a VII. kér. elöl
járóságnak és Szabó Sándor tiszti főorvoshelyettes úrnak tartozunk 
köszönettel, — idejekorán elejét vették a baj továbbterjedésének. Az 
osztálytermeket már 1— 1 eset után fertőtlenítették; az la  osztályt 
pedig február 18-tól március 3-ig terjedőleg 2 hétre be is kellett 
zárnunk. A II« osztályban az osztályzárást csak a karácsonyi szünet 
tette feleslegessé. Egyéb fertőző betegségek közül kanyaró 8, bárány
himlő 9 és hökhurut 1 tanulónkat támadta meg. Hatóságilag össze
sen 30 tanulónk volt fertőző betegség miatt kitiltva, azonkívül további 
35 a családban előfordult betegedési esetek miatt. Ezek közül 11 eset
ben egyik internátusbán fellépett skarlát volt a kitiltás oka.

Ragadós szembetegség nem fordult elő. A himlőoltás törvényes 
kötelezettségének minden tanítványunk megfelelt. Néhányat az iskola
orvos oltott be május 7-én az iskolában.

A tanulók közül az idén is sokan kerültek iskolaorvosi vizsgá
lat alá, részint fertőző betegség gyanúja miatt, részint akik valami 
bajjal önként jelentkeztek. A felmentések száma a megszokott mér
téket az idén sem haladta meg.

Az iskola épületének egészségi viszonyaira, tisztaságára, a fű
tésre és szellőztetésre az idén is nagy gondot fordítottunk.

7. Iskolai ünnepek. A szokásos egyházi és iskolai ünnepeket ez 
évben is megünnepeltük. A reformáció ünnepén ez évben is Bereczky
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Sándor méltatta a nap jelentőségét. Az evangélikus ifjúsági gyáminté
zet három egyházias jellegű előadást tartott, melyeken tanáraink 
közül Bereczky Sándor és dr. Szigethy Lajos tartottak előadásokat. 
A Dal- és Zeneegyesület két sikerült hangversenyt rendezett, melyek
nek jövedelméből a tanárok özvegyeit és árváit segítő egyesületnek 
400 K, intézetünk kinematográf alapjára pedig 200 K jutott.

8. Szertáraink kibővítése. A szertárak építési alapjára, intéze
tünk régi nagylelkű jótevői ez évben is nagy összegeket juttattak, 
még pedig Kéler Napoleon 2000 koronát, Kéller Terézia 400 koronát 
adományozott. Iskoláink e régi nemeslelkű jótevőinek, kik bőséges 
adományaikkal évről-évre támogatják intézetünket, e helyen is hálás 
köszönetét mondunk. Az építkezés ügye — a kedvezőtlen gazdasági 
és pénzügyi viszonyok miatt — ez évben, sajnos, nem haladt előbbre; 
de reméljük, hogy a viszonyok javultával iskolánk e régen érzett 
hiányain is segíthetünk. Szertáraink kibővítésére az idei adományok
kal együtt — a törvényhozás által megszavazott 150,000 K-án kívül — 
21,758 K 69 fill, áll rendelkezésünkre.

9. Vetített képek bemutatása. Ez évben is iparkodtunk a taní
tás céljait oly nagy mértékben szolgáló, az ifjúság érdeklődését rend
kívül fokozó vetítő előadásokat felhasználni.

Ilyen előadásokat tartottak :
1. Dr. Koch István: A Eajna vidéke.
2. Bereczky Sándor: Jézus élete.
3. Dr. Bőhm Dezső : Wagner Bichard élete és operái.
4. Bereczky Sándor: Mózes öt könyve.
5. Dr. Hittrich Ödön: Pompeji.
6. Dr. Koch István: Budapesttől Párisig.
7. Yotisky Zoltán: A Magas Tátra.
8. Dr. Loisch János : Berlin.
Itt említjük meg, hogy néhány kinematográf előadást is ren

deztünk dr. Novotny Lajos kir. tanácsos úr szívességéből, ki a gépet 
és a filmeket lekötelező szívességgel bocsátotta rendelkezésünkre. Is
koláink e nemes lelkű barátjának itt is hálás köszönetét mondunk.

10. Gyűjtések, a) A reformáció 400 éves évfordulójának emlékére 
létesítendő emlékműre ifjúságunk körében ez évben is gyűjtést ren
deztünk a következő eredménnyel:

la. oszt. Jász Elemér 5 K, Krámer Jenő 5 K, Kostyál Sándor 
1 K, Tolnai Lajos 10 K.

lb. oszt. Bodor Miklós 1 K, Kállay Viktor 1 K, Kostenszky 
Kálmán 1 K, Kosztolányi József 1 K, Lovich András 1 K, Menczer 
Béla P60 K, Unger János 1 K.

II«. oszt. Clementis Kornél 1 K, Elischer Pál 5 K, Gruber
5*
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Sándor 1 K, Hild Károly 3 K, Jeszenszky Árpád 1 K, Simon Sándor 
20 f, Szabó Jenő 1 K, Tüske Emil 1 K.

Ilb. oszt. Csabay Béla 5 K, Haneke Rezső 2 K, Kiss Lásztó 
1 K, Mezey Pál 1 K Miltényi László L20 K, Zelewsky Ottó 1 K.

TTL/, oszt. Blumenau Imre 5 K, Tinschmidt Emil 1 K, Vajda 
Miklós 1 K, Wenczel Márton 1 K.

Hlő. oszt. Birkholz Tivadar 5 K, Chátel Rudolf 1 K, Fenyves 
Zoltán 1 K.

IVa. oszt. Krepuska István 1 K, Marosy Pál 1 K, Pigler Andor
1 K, Somogyi József 1 K.

IVő. oszt. Helvey Elek 1 K, Kiss Kálmán 1 K, Schmidt 
Gyula 2 K.

V. oszt. Feledy Pál 2 K, Gárdony István 2 K, Groedel Albert
2 K, Jeney László 1 K, Lehotzky Kálmán 1 K, Szemere László 2 K,. 
Veith György 5 K.

VI. oszt. Bereczky Endre 1 K, Dolesohall Frigyes 2 K, Eme- 
riczy Zoltán 1 K, Feledy György 1 K, Haitseh Gyula 1 K, Hajósi 
György 1 K, Héjjas Kálmán 1 K, Jakobcsits Elemér 1 K, Kindó 
Ernő 1 K, Pőzel Miklós 1 K, Raífay Béla 1 K, Rajner Dezső 1 K, 
Szegő János 1 K.

VH. oszt. Bartha Imre 1 K, Chátel Ottó 1 K, Csáky Andor 
5 K, Cséry Miklós 4 K, Fellner György 3 K, Helvey János 2 K, 
Szilasi László 1 K, Vetsey Gyula 1 K, Zorkóczy Dénes 2 K.

Összesen 125 korona.
b) a mozgósított tartalékos katonák részére az V. oszt. 27-71 K, 

a VH. oszt. 29 K-t gyűjtött.
11. Adományok. Intézetünk nagylelkű pártfogói és nemesszívű 

jótevői a lefolyt iskolaévben is több kisebb-nagyobb adománnyal segí
tették és támogatták munkásságunkat.

Ösztöndíj alapítványaink száma ismét kettővel gyarapodott. 
Dr. Szontagh Félix és neje, szül. Hokk Leona korán elhunyt fiúk, 
György emlékére, ki intézetünkben végezte középiskolai tanulmányait 
s mindig kedves tanítványunk volt, gyászoló szívük szeretetével 2000 
koronás alapítványt tettek. Az alapító levél így szól :

Alapítólevél

Azon alapítványról, melyet dr. Szontagh Félix és neje, szül.. 
Hokk Leona tettek korán elhunyt György nevű gyermekük örök em
lékezetére, akinek a budapesti ág. hitv. evangélikus főgimnáziumban 
töltött nyolc évi tanulmányai alatt boldog szülői örömük tellett ab
ban, hogy forrón szeretett gyermekük a természettudományokban,
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amelyekhez az ő közvetlen egyénisége annyira vonzotta, oly szép és 
eredményes előmenetelt tett.

1. Az alapítvány neve: «Iglói Szontagh György alapítvány».
2. Az alapítvány célja: egy, a budapesti ág. hitv. evangélikus 

főgimnáziumot jeles eredménynyel végzett keresztyén, szegény szülők
től származó tanuló jutalmazása, ki a természettudományokban külö
nösen kivált.

3. Az alapítványi hatóság a bpesti Deák-téri ág. hitv. ev. test
véregyházak képviselőtestülete.

4-, Az alapítvány tőkéje 2000, azaz kettőezer korona, amely 
összeget, alapítók egy drb 2000 kor. névértékű 4V2°/o-os Egyesült 
Budapesti Fővárosi Takarékpénztár által kibocsátott záloglevélben 
helyezték el.

5. Az alapítványi tőkének minden tanév végéig felgyülemlett 
kamatszelvényei képezik azt az összeget, amely összeg a tanári kar 
által arra érdemesnek talált tanulónak minden tanév végén kiadandó.

6. Alapítók óhaja az, hogy a jutalom a jutalmazottnak az év
záró ünnepélyen azzal a megjegyzéssel adassék át, hogy az alapítvány 
kamatait a természettudományok iránt tanúsított buzgalma és szép 
előmenetele elismeréséül nyerte el.

7. Ezen alapítólevél három eredeti példányban állíttatott ki.
Budapesten, 1912. évi október 26-án.
Előttünk mint tanuk előtt:

fír. Sztehló Dezső. Szontagh Félix,
fír. Sztehló Aladár. Szontagh Félixné,

szül. Hokk Leona.

A második nagyobb alapítványt ama lelkes és hálás ifjaknak 
köszönjük, kik 1900-ban tettek főgimnáziumunkban érettségi vizsgá
latot. Korán elhunyt társuk, Weisz Artur emlékére 350 koronás 
ösztöndíj-alapítványt létesítettek, melyet dr. Vigyázó Gyula, az 
elhunytnak test vér öccse 200 koronás adománnyal 550 koronára egé
szített ki. Az alapító levél még nem készült el, miért is azt csak a 
jövő évi értesítőnkben közölhetjük.

Báth Arnold kaxtársunk, élete virágában elhalt Géza fia emlé
kére 1908-ban létesített 1200 koronás ösztöndíj-alapítványát 500 ko
ronás újabb adománnyal 1700 koronára emelte fel.

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

Szabolcsi Miksa szerkesztő 100 koronát ajándékozott főgimná
ziumunknak, mely összeg négy részletben négy éven át pályamunkák 
díjazására fordítandó.
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Herzel Bernát gyáros 100 koronát, Dénes Lajos földbirtokos 
20 koronát, dr. Fabinyi Imre orvos 40 koronát adományozott szegény
sorsú tanulók jutalmazására.

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 100 K-át, Doleschall Alfréd egyetemi tanár 100 K-t, Rátz László 
42 K-t.

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

A budapesti korcsolyázó-egyesület 50 pár korcsolyát ajándéko
zott intézetünknek.

A szertáraknak juttatott adományokról a szertári jelentésekben 
számolunk be.

A Vándordiák-egyesület nyolc tanulónkat viszi magával ez idei 
kirándulásaira, ismét teljesen díjtalanúl. Márton Jenő internátús- 
tulajdonos egy tanulónkat ingyen nyaralás jótéteményében részesíti.

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

12. Látogatások. Iskolánk hivatalos látogatásával a iim. vallás- 
és közoktatásügyi miniszter úr ez évben is Erődi Béla dr. udv. taná
csos és tankerületi főigazgató urat bízta meg, ki iskolánkat április 
hó 24. és 25.-én látogatta meg ; a szokásos értekezletet pedig április 
hó 26.-án tartotta meg.

13. Kirándulások ; múzeumok és egyéb gyűjtemények megtekin
tése. A H a osztály Hittrich Ödön és Kubacska András vezetése alatt 
Aquincumot és környékét kereste fel, a Hő növendékei pedig Böhm 
Dezső, Koch István és Schuller János kiséretében a Jánoshegyen és 
Zugligetben voltak. A két III. osztály Gretzmacher Jenő, Loisch 
János és Szolár Ferenc vezetésével volt külön-külön a nagykovácsi 
réten. A IV6 növendékei Bőhm Dezső, Koch István és Schuller 
János társaságában voltak egy alkalommal a Jánoshegyen és Sváb
hegyen, másszor a máriaremetei völgyben, végül egész napos turista
kiránduláson a Dobogókőn.

Kubacska András több ízben vezette tanítványait osztályonként 
Budapest környékére botanizálás, rovargyűjtés és geologizálás céljá- 
céljából. Bőhm Dezső, Kliment Jenő, Kovács János, Loisch János, 
Mikola Sándor és Schuller János az V. és VI- osztály tanulóival 
voltak a velencei tó környékén egy napos kiránduláson.

Megemlítjük még, hogy a Diák-Spojit-Kör és annak cserkész 
szakosztálya több kirándulást rendezett, melyekről beszámol az egye
sület jelentése.
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Pünkösdi kirándulás. Az idei fanév legnagyobb kirándulása 
Fiúméba és Velencébe irányult május 10—16-ig. Az első nap dél- 
előttje Fiume kikötőjének és érdekesebb látnivalóinak volt szánva, 
délután kirándultunk Abbáziába és Lovranából indulva végiggyalo
goltunk a gyönyörű új parti sétaúton. Másnap a nappali hajó vitte 
a jókedvű társaságot Velencébe. Megérkezve első dolgunk volt még 
naplemente előtt a Campaniléről széttekinteni a lagúnák világán, 
este a Canal Granden való gondolázás tette az első benyomást még 
maradandóbbá. A következő három napon mindvégig nagy érdeklő
déssel jártuk be a fényes múlt megragadó emlékeit, a Palazzo Dú
caiét, a sok-sok pompás templomot, legtöbb időt szentelve természe
tesen a San Marco, San Giovanni e Paolo és a F rari műemlékekben 
dúsgazdag egyházainak, nem mulasztottuk el a régi s modern képtár 
és a múzeum megtekintését sem. A délutánokat könnyebb kirándu
lásokkal töltöttük. Ellátogattunk Torcellóba, az ezeréves bazilika 
tornyából az északi lagúnák sajátságos honát járta be tekintetünk; 
Buranóban a csipkekészítés, Muranóban a művészi üveggyártás kö
tötte le figyelmünket. Sok fiatal társunknak persze . az első kirándu
lásunk okozott legtöbb örömet, verőfényes tavaszi délutánon fürdés á 
Lidón, utána sütkérezés a bársonyos, meleg fövenyen. A hazatérés 
éjjel a csendes tengeren, nappal az érdekes horvát hegyvidéken, 
majd a zöldelő tuladunai halmos térségeken még gyorsabbnak tet
szett, mint az odautazás. Hazaérkezéskor, egyetlen kisebb megbete
gedést leszámítva, olyan volt az egész kirándulóesapat, mint elindu
lásakor és az egész úton friss erejű, vidám kedvű.

A kiránduláson részt vettek: Engel László, br. Grödel Albert, 
Stein János V. osztályú, Binder Vilmos, Haintz Jenő, Haitsch 
Emil, Hajósi György, gr. Haller István, Hász Sándor, Krekó Béla, 
Krepuska Géza, Kuttner László, Láhm Béla, Leopold Iván, Pohl 
Sándor, Pözel Miklós, Rajner Dezső, Rehner Mihály, Reinhardt 
István, Scholtz Ernő VI. osztályú, Chátel Ottó, Cséry Miklós, Engel 
Pál, Sándor István és Zorkóczy Dénes VII. osztályú tanulók, össze
sen huszonötén. A tanári kar részéről: K. Galli Lajos, Koch István, 
Kovács János, Schuller János és Oppel Imre, az utóbbi mint a 
kirándulás vezetője.

A kirándulás költségeit aránylag magasabb összegben, 120 ko
ronában állapítottuk meg, így négy tanulót féláron vihettünk el, 
nem kellett takarékoskodnunk, ha valami költségesebb látnivalóról vagy 
megérdemelt kényelemről volt szó, de még így is maradt 280 kor. 
felesleg, ezt az intézet kiránduló-alapjának adtuk, amelynek az a ren
deltetése, hogy arra érdemes szerényebb anyagi helyzetben élő növen
dékünk is résztvehessen ilyen tanulságos és vidám kirándulásban.
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Ezen összeggel kirándulási alapunk tőkeértéke 1401’18 koro
nára növekedett.

A Mezőgazdasági Múzeumot megtekintették az la  osztály tanulói 
Koch István és Kubacska András, az lő osztály pedig Oppel Imre és 
Szolár Ferenc vezetésével.

Az Ernszt-múzeumot Szolár Ferenc kíséretében a Ilit» osztály 
nézte meg, magyarázatokkal Ernszt Lajos úr volt szives szolgálni.

A Műcsarnokba és az Ernszt-Muzeum kiállításaira Oppel Imre 
vezette el több ízben a görögpótló növendékeket.

14. Vizsgálatok. A A lii. osztály vizsgálatait május hó 15-én, 
16-án és 17-én, az írásbeli érettségi vizsgálatokat május hó 19-én, 
20-án és 21-én, a szóbeli érettségi vizsgálatokat junius hó 12-én, 13-án 
14-én, 16-án, 17-én és 18-án tartottuk meg. A többi osztályokban 
összefoglaló vizsgálatokat tartottunk június hó 16-tól június hó 21-ig, 
naponkint 5—6 osztályban, úgy hogy mindegyik tárgynak összefoglaló 
áttekintésére egy-egy óra jutott. A magántanulókat június hó 26-án 
vizsgáljuk meg.

15. 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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Bereczky Sándor
r. tanár Vallástan: I—VIII.

00"V* Exhortator. Az ifjúsági 
gyámegylet elnöke.

Dr. Bohra Dezső
r. tanár

Magyar nyelv: IVb. 
Latin nyelv: Ilb. 
Német nyelv: IVb, VI. 
Szépírás : Ilb.

1 7
Az Ilb. osztály főnöke. 

Az ifj. Dal- és Zeneegye
sület tanárelnöke.

Az ifjúsági könyvtár őre.
K. Galli Lajos

r. tornatanító Torna : II—VIII. 2 0 Tanította a vívást és játékot.

Gretzmaclier Jenő
r. tanár

Magyar nyelv :IIIa,IIIb,VII. 
Német nyelv: lila, VII. 1 8 A Illa. osztály főnöke. 

A gyorsírás tanítója.

Dr. llazay Olivér
r. tanár

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

1 6
Az Ia.oszt. főnöke. Az «Arany 

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

Dr. U ittrieh Ödön
r. tanár

Latin nyelv : Ha, IVa. 
Görög nyelv : V. 
Szépírás : Ila.

00

A Ha. osztály főnöke.
A klassz.-fii. szertár őre.

A tanárok özvegyeit és árváit 
segítő orsz. egyesület tanin

tézeti fiók elnöke.

Dr. Kliment Jenő
r. tanár

Latin nyelv: IVb, Vili. 
Görög nyelv : VIII. 
Görögpótló írod.: VII.

1 7 A VIII. osztály főnöke. 
Az éremgyüjtemény őre.

Dr. Koch István
r. tanár

Földrajz : la, Ilb.
Történet :IVa,IVb, VII, VIII. 
Torna: la. 2 0

A IVb. osztály főnöke. 
A történet-földrajzi 

szertár őre.

Kovács János
r. tanár

Magyar nyel v : Ha, VI. 
Latin nyelv: VI. 
Görögpótló írod.: V, VI.

1 9 A VI. osztály főnöke.

Dr.Kubacska András
r. tanár

Földrajz : Ila. 
Természetrajz: la, Ha, IVa, 

IVb, VI.
Szépírás : la.

1 7
A természetrajzi szertár őre. 
Az ifj. segélyegylet könyv

tárának kezelője.

Dr. Loiseli János
r. tanár

Magyar nyelv : IVa, V. 
Német nyelv: Illb, IVa, V. 1 7

A modem irod. szertár és az 
írod. osztálykönyvtár őre, 

a Diák-Sport-Kör tanárelnöke.
Nikola Sándor

r. tanár
Számtan : Ila, Ilb. 
Mértan : Ha, Ilb. 
Mennyiségtan : V.

1 7 A V. osztály főnöke. 
A fizikai szertár őre.

Norascher Hugó
r. énektanár Ének I—IV. 8

Oppel Imre
r. tanár

Számtan : Ib.
Mértan : Ib.
Görögpótló rajz : V—VIII. 
Szépírás : Ib. Torna : Ib.

1 8
Az Ib. osztály főnöke.

A művészeti rajzszertár őre s 
a művészeti rajztanfolyam 

vezetője.

Rátli Arnold
r. tanár

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

1 6
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Rátz László
r. tanár

Mennyiségtan : VI, VIII. 6 A főgimnázium igazgatója.

Dr. Serédi Lajos
r. tanár

Magyar nyelv : Ilb. 
Latin nyelv : la, V. 1 7 A tanári kar és az iskola- 

bizottság jegyzője.

Snlek József
r. tanár

Számtan: Illa, 
Mértan : IVa. 
Algebra: IVa. 
Mennyiségtan: VII. 
Fizika: VII, VIII.

1 9
A IVa. osztály főnöke.

A mértani rajz-szertár őre. 
Vezette a fizikai gyakorlato

kat a VII. és VIII-ban.

Dr. Szigetliy Lajos
r. tanár

Magyar nyelv : Ib. 
Történet: Illa, Mb, V, VI. 1 7

Dr. Szolár Ferene
r. tanár

Latin nyelv : Ib, Illb. 
Görög nyelv: YI. 1 7 A Illb. osztály főnöke.

Dr. Tóth Kálmán
r. tanár

Latin nyelv: Illa, VII. 
Görög nyelv : VII. 1 6

A VII. osztály főnöke.
A főgimn. könyvtárosa.

A Segély-egylet tanár-elnöke.

Ulbrick Sándor
r. tanár

Földrajz: Ib. 
Természetrajz: Ib, lib, V. 
Számtan: la.
Mértan: la.

1 7

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

A nem ■protestáns tanulók vallástanárai : Shvoy Lajos a róm. 
kath., Józan Miklós az unit., dr. Fényes Mór az izr. tanulókat 
tanította.

Gyakorló tan árje lö lt: Schuller János, szakvizsgálatot tett 
tanárjelölt természetrajz és földrajzból; beosztva dr. Kubacska András 
és dr. Koch István tanárok mellé.

Szolgaszem élyzet: Danielisz János, rendes iskolaszolga, kapus ; 
Bernáth János, rendes iskolaszolga; Audios József szertári szolga; 
Víg Milkovitz András, fűtő.
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A TANÁROK IRODALMI MŰKÖDÉSE A LEFOLYT 
ISKOLAÉVBEN.

1. Bereczky Sándortól megjelent: Ószövetségi élet- és jellem- 
képek s tanítások, a Bibliaismertetés bibliai történetekkel című tan
könyv 6. kiadásának első része, középiskolák I. osztálya számára. 
Jézus élete és tanítása, a Bibliaismertetés bibliai történetekkel című 
tankönyv 6. kiadásának második része, középiskolák II. osztálya szá
mára. Az egyetemes keresztyén egyház története a weszlfáliai békétől 
korunkig és a magyar evangélikus egyház története. Az 1911-iki ta
nítási terv szerint átdolgozott 2-dik kiadás. Kókai Lajos kiadása.

2. Dr. Böhm Dezső írt Amadé lírájáról az Urániába,
3. Dr. Hazay Olivértől megjelent: «Uber primitive Zeitauffas- 

sung. (Archiv für systematische Philosophie. XIX. 1.)
4. Or. Koch István írt földrajzi tárgyú cikkeket az Urániába.
5. Dr. Loisch Jánostól cikkek a Tanáregyesületi Közlönyben 

és a Magyar Paadagogiában.
6. Mikola Sándortól megjelentek: cikkek a Tanáregyesületi 

Közlönyben, egy bírálat az Egyetemes Philológiai Közlönyben, Kep
ler és anyjának boszorkánysági pere a Schuschny Emlékkönyvben. 
Szerkesztette az Uránia folyóiratot.

7. Rátz László szerkesztette a Középiskolai Mathematjkai L a
pokat.

8. Sulek József cikkeket írt az Urániába.
9. Dr. Serédi Lajos: Hírlapi cikkek. Horatius legszebb böl- 

cselkedő dalai, a Bpesti Hírlap 71. számában. Ovidius és Naptára, 
ebben az Értesítőben.



IV .

A TANANYAG ÉS A TANKÖNYVEK.

(I)  R endes tantárgyak .

I. osztály.

la) Osztályfő : dr. Hazai/ Olivér.
lb) Osztályfő : Oppel Imre.
Vallás, h. 2 óra. Ószövetségi élet és jellemképek s tanítások. 

A legrégibb emberek. Izrael népének ősapái. A bírák és királyok. 
Izrael népe a fogság után. Tanító könyvek, próféták. A tízparan
csolat magyarázata. Énekek és imádságok.

Tankönyv: Bereczky Sándor: Ószövetségi élet- és jellemképek 
és tanítások.

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

tárjárásig terjedő korszakból. Görög hősmondák az Ilias és Odysseiá- 
ból. Magyar népmesék, Költemények Arany J., Petőfi S., Gyulai P.-tói. 
Az olvasmányok alapján bevezetés a magyar nyelvtanba: beszéd
részek, egyszerű mondat, mondatrészek. A helyesírás és fogalmazás 
gyakorlására kéthetenként írásbeli dolgozat.

Tankönyvek: Góbi, Magyar nyelvtan I. Magyar Olvasókönyv I.
T anár: la) dr. Hazay Olivér.

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

landjai. Mesék. Közmondások. Tárgyi szócsoportok. Bevezetés a la
tin nyelvtanba: név-ragozás, melléknevek, névmások, előljárószók és 
gyakoribb határozók. Az igeragozás cselekvő alakja. Kéthetenként 
írásbeli dolgozat.

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

T anár: la) dr. Serédi Lajos.
I b) dr. Szolár Ferenc.
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Földrajz, li. 3 óra. A földrajzi alapfogalmak megismerése után 
Magyarország részletes földrajza. Térképvázlatok.

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

T anár: la) dr. Koch István.
Ib) Ulbrich Sándor.

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

Tankönyv: Beke Manó : Számtan.
T anár: la) Ulbrich Sándor.

Ib) Oppel Imre.
Mértani rajz, h. 3 óra. A planimetria elemei szemlélet alapján. 

Díszítmény rajzok szabadkézzel és geometriai úton szerkesztve. He
tenként vázlatkönyvbe való otthoni rajzolás természet után.

Tankönyv: Szuppán-Szirtes : Planimetriai alaktan.
Tanár : la) Ulbrich Sándor.

Ib) Oppel Imre.
Természetrajz, b. 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, b. 1 óra. A mtíéneklés gyakorlati és elméleti elemei. 

Időmérték, ütem, kulcs. Ütemes olvasás és éneklés a C-dur hang
nemben. Egyházi és világi dalok.

Tankönyv: Beleznay A ntal: Gyakorlati Enektan I.
T anár: la) és 1b) Morascher Hugó.
Szépírás, h. 1 óra. Magyar írás.
T anár: la) dr. Kubacska András.

Ib) Oppel Imre.
Testgyakorlat, h. 2 óra. Játék, hetenként egyszer délután.
T anár: la) dr. Koch István.

Ib) Oppel Imre.

II. osztály.

lla) Osztályfő: de. H ittnch Ödön.
llb) Osztályfő: dr. Böhm Dezső.
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Vallás, h. 2 óra. Újszövetségi 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. Magyar történeti olvasmányok az 

Anjouk, Hunyadiak koráról s a mohácsi veszedelemről, Aesopus- 
Phaedrus és Fáy András meséiből. Költemények. Önálló részletek a 
római köztársaság hőskorából s a görög-perzsa háborúkból. Az olvas
mányok alapján szóképzés, egyszerű és összetett mondat. Kétheten
ként Írásbeli dolgozatok.

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

Tanár: IIa) Kovács János.
Ilb) dr. Serédi Lajos.

Latin nyelv, h. 6 óra. Olvasmány: A római királyok törté
nete. Mesék. Az olvasmány mondatai alapján az első osztály nyelv
tani anyagának rendszeres ismétlése és bővítése. A cselekvő igék 
főcsoportjai. Szenvedő igeragozás és deponens igék, kivételes igealakok. 
Az accusativus cum infinitivo és ablativus absolutus szerkezetek 
gyakorlása. Könyv nélkül mesék, közmondások, szállóigék, szócsoportok. 
Kéthetenkint iskolai írásbeli dolgozat.

Tankönyvek : Hittrich Ö .: Latin olvasókönyv II., Latin nyelvt. I.
T anár: IIa) dr. Hittrich Ödön.

IIb) dr. Böhm Dezső.
Földrajz, h. 3 óra. Európa, Ázsia és Afrika rendszeres föld- és 

néprajza. Térképvázlatok.
Tankönyvek : Lasz Samu : Földrajz H. kötet. Kogutowicz : Föld

rajzi iskolai atlasz.
T anár: IIa) dr. Kuhacska András.

Ilb) dr. Koch István.
Számtan, h. 4 óra. Korlátolt pontosságú műveletek. Egyszerű 

következtetések. Százalékszámítás. Mozgó testekre vonatkozó számí
tások. Fajsúly meghatározások. Archimedes törvénye. Ezekkel kap
csolatban súly ás köbtartalom számítások. Kereskedelmi számítások 
(nyereség, rabatt, provisio stb., árcalculatio).

Tankönyv : Beke Manó : Számtan.
Tanár : IIa) és Uh) Mikola Sándor.
Mértani rajz, li. 3 óra. Geometriai testek ismertetése, háló

zatuk megrajzolása. A számtani órákkal kapcsolatban felszín és tér
fogatszámítás. Testek és testcsoportok rajzolása szabadkézzel.
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Tankönyv: Szuppán-Szirtes: Stereometriai alaktan.
T anár: IIa) és I Ib) Mikola Sándor.
Természetrajz, h. 2 óra. Egyes ősszel virágzó növények leírása 

kapcsán a növények négy főszervének ismertetése. A gerincesek osz
tályai ; az emlősök táplálkozása, lélekzése és vérkeringése ; az osztályok 
főbb rendjei; egyes rendek képviselői részletesebben. ízeltlábúak, 
puhatestűek és férgek általánosan, egyes képviselőik részletesen. A ta
vaszi flóra ismeretesebb tagjainak leírása.

Tankönyv: Paszlavszky J . : Természetrajz II. rész.
T anár: 11a) dr. Kubacska András.

11b) Ulbrich Sándor.
Ének, k. 1 óra. Az első osztályban tanultak ismétlése és bőví

tése. Ligatura, fő- és mellékhangsúly, hangközök. Ütemes olvasás 
és éneklés C-durban. Egyházi és világi dalok.

Tankönyv: Beleznay: Gyakorlati Énektan I. r.
Tanár: 11a) és Uh) Morascher Hugó.
Szépírás, h. 1 óra. Német írás.
Tanár: 11a) dr. H ittnch Ödön.

IIb) dr. Böhm Dezső.
Testgyakorlat, h. 2 óra. Játék hetenként egyszer délután.
Tanár: K. Galli Lajos.

III. osztály.

Illa )  Osztályfő: Gretzmacher Jenő.
Ulb) Osztályfő: dr. Szolár Ferenc.
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 jellemképeire. Énekek és imádságok.

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

Tanár: Bereczky Sándor.
Magyar nyelv, h. 4 óra. Olvasmányok: a magyar történelem

ből a mohácsi vész utáni korból, a görögből Perikies kora. Kisebb 
humoros elbeszélések Kisfaludy Károlytól és Jókai Mórtól. Hazafias 
költemények, a nemzeti eszme irodalomvezető hatásának figyelemmel 
kísérésével, legnagyobb részük könyv nélkül is. Iskolai írásbeli dol
gozatok. Rendszeres magyar nyelvtan.

Tankönyvek: Góbi: Rendszeres magyar nyelvtan. Magyar 
olvasókönyv Hl. Tanulók olvasótárából Szemelvények Jókai és Mik
száth novelláiból.
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T anár: III a) Gretzmacher Jenő.
Illő) Gretzmacher Jenő.

Latin nyelv, h. 6 óra. Cornelius Nepos-ból Miltiades, Themi- 
stocles és Aristides. Phaedrusból 20 mese; nagy részük könyvnélkül 
is. Az olvasmányok alapján az alaktan rendszeres ismétlése, mondat
tanból az esetek használata s az infinitivusos és participiumos szer
kesztések, valamint az alárendelt mellékmondatok gyakorlati felis
merése.

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

T an ár: lila ) dr. Tóth Kálmán.
IHő) dr. Szolár Ferenc.

Német nyelv, h. 4 óra. Nyelvtan: névszóragozás, igeragozás. 
Olvasmány: állatmesék, népmesék, mondák, kisebb elbeszélések.
Könyv nélaül több költemény. Beszédgyakorlatok. Iskolai írásbeli 
dolgozatok.

Tankönyv: Tímár P. : Német nyelv- és olvasókönyv. I.
Tanár : Illa) Gretzmacher Jenő.

Illő j dr. Loisch János.
Történet, h. 3 óra. Magyarország története 1526-ig.
Tankönyv: dr. Szigethy L ajos: Magyarok története I. r. Kogu- 

towicz: Tört. atlasz. M ika: Magyar tört. olvasókv. I.
T anár: Illa) és Illő) dr. Szigethy Lajos.
Számtan, h. 3 óra. Összetett következtetések. Kamatszámítás. 

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

Tankönyv : Beke Manó : Számtan.
Tanár : II Ia) Stílek József.

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

gászati földrajz elemei.
Tankönyvek: Simonyi: Földrajz III. rósz. Ráth Arnold : Mathe- 

matikai és fizikai földrajz elemei.
Tanár : IIIa) és Illő,) Ráth Arnold.
Mértani rajz, h. 2 óra. Szimmetria. Egybevágóság. Három

szögek, négyszögek és ezeknek szerkesztése.
Tankönyv: Szuppán-Szirtes : Konstruktiv planimetria.
Tanár • III«) és IIIb) Ráth Arnold.
Ének, h. 1 óra. A I—II. osztályban tanultak rendszeres ismét

lése. Származtatott hangok #-el és b-vel. Feloldójel, szinkope. Ütemes 
olvasás és éneklés C és G-durban. Egyházi énekek és világi dalok.

Tankönyv: Beleznay : Gyakorlati énektan I.



Tanár: Illa), TTTb) Morascher Hugó.
Testgyakorlat, h. 2 óra. Játék, hetenként egyszer délután. 
T anár: K. Galli Lajos.
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IV. osztály.

TVa) Osztályfő : Sulek József.
TVb) Osztályfő: dr. Koch István.
Vallás, h. 2 óra. Keresztyén hittan és erkölcstan. A vallásról, 

ennek többféleségéről, a Szentírásról, a hitvallási iratokról. Az 
Atyáról, Fiúról és Szentlélekről szóló tan. Kötelességeink Isten, 
magunk és felebarátaink iránt. Énekek és imádságok.

Tankönyv: Bereczky: Hittan és Erkölcstan.
Tanár: Bereczky Sándor.
Magyar nyelv, h. 4 óra. Arany János «Toldin-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. Rendszeres verstan. Iskolai és házi dolgozatok.

Tankönyv: Góbi : Stilisztika.
Tanár : IVa) dr. Loisch János.

TVb) dr. Böhm Dezső.
Latin nyelv, h. 6 óra. Julius Caesar De hello Gallico művéből 

és Ovidius Metamorphoseon libri művéből szemelvények. A szebb rész
letek könyv nélkül is. A nyelvtan elemi részeinek gyakori ismét
lése és a mondatszerkesztés főszabályai. Kéthetenként isk. írásbeli 
dolgozat.

Tankönyvek: Dr. Hittrich : Latin nyelvtan. I. II. és Latin olvasó
könyv a III., IY, oszt. számára. Latin szókönyv.

Tanár : IVa) dr. Hittrich Ödön.
TVb) dr. Kliment Jenő.

Német nyelv, h. 3 óra. Nyelvtanból az alaktan ismétlése és kiegé
szítése. Mesék és kisebb elbeszélések olvasása. Költemények, nagy
részt könyv nélkül is. Iskolai dolgozatok kéthetenként.

Tankönyvek: T im ár: Német olvasókönyv II. Rendszeres német 
nyelvtan.

T anár: IVa) dr. Loisch János.
TVb) dr. Böhm Dezső.

Történet, h. 3 óra. Magyarország története 1526-tól napjainkig. 
Alkotmányunk. Magyarország és az Osztrák-magyar monarchia föld
rajzának áttekintése.

Tankönyv : dr. Szigethy L . : Magyarok története II. Kogutowicz : 
tört. atlasz. Mika : Magy. tört. olvasókv. H. r.
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T anár: IVa) és IV  b) dr. Koch István.
Algebra, h. 3 óra. Alapműveletek betűszámokkal. Elsőfokú 

egyenletek és egyenletrendszerek. Függvények ábrázolása.
Tankönyv : Kőnig-Beke : Algebra.
Tanár : IYa) Sulek József.

IVb) Ráth Arnold.
Mértani rajz, b. 2 óra. A körre vonatkozó szerkesztések. El

lipsis, parabola, hyperbola.
Tankönyv : Sznppán-Szirtes : Konstruktív planimetria.
Tanár : IVa) Sulek József.

IVb) Ráüt. Arnold.
Tetmészetrajz, h. 3 óra. Néhány őszi növény leírása után az 

organográfia részletes tárgyalása. Növény anatómia. Kémiai alap
ismeretek kísérletekkel. Növények életjelenségei. Rendszertan. Linné 
rendszerének váza. Egy természetes rendszer alapján a virágtalan nö
vények főbb csoportjainak, a virágos növények nevezetesebb családjai
nak ismertetése a leírt növények alapján. Növénygyűjtés, növény
határozás.

Tankönyv: Paszlavszky József: A növénytan kézikönyve.
Tanár: IVa) és IV  b) dr. Kubacska András.
Ének, h. 1 óra. Az I—III. osztályban tanultak rendszeres is

métlése és kibővítése. Suta ütemek, kemény (dur) és lágy (moll) hang
sorok. A hangsúly és hangerő jelei s ezek jelentősége. Ütemes ol
vasás és éneklés különféle hangnemekben. Egyházi énekek és világi 
dalok.

Tankönyv: Beleznay A .: Gyakorlati énektan II.
T an á r: IVa), IVb) Morascher Hugó.
Testgyakorlat, h. 2 óra. Játék, hetenként egy délután.
T an á r: K. Galli Lajos.

V. osztály.

Osztályfő: Mikola Sándor.
Vallás, h. 2 óra. Az ó- és új-szövetségi könyvek bevezető ismer

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

Tankönyv: Batizfalvy-Bereczky: Bibliaismertetés.
T an á r: Rereczky Sándor.
Magyar nyelv, h. 3 óra. Olvasmány: a tankönyv leíró, elbe

szélő, értekező és szónoki szemelvényeinek nagy része. Toldi szerelme. 
Az új földesúr. Zord idő. Hazafias líránk, nagyrészt könyv nélkül is. 
Dolgozatok.
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Tankönyv: Góbi: Retorika.
T anár: Loisch János.
Latin nyelv, h. 6 óra. Olvasmányok: Catullus, Tibullus, Pro

pertius, Martialis néhány (ossz. 12) költeménye; Horatius hat böl- 
cselkedó' dala. Ovidius önéletrajza. (Trist. III. 10.) Halálvágya. (Trist. 
HI. 2.) Végrendelete. (Trist. III. 3.) Naptárának (Fastorum lib. VI.) 
célja, forrásai; bő szemelvények. Cicero De imperio Cn. Pompei végig 
és a Pro Archia collaudatioja. Az olvasmány alapján : Róma vallási 
és hadi régiségei: rendszeres nyelvtani ismétlés, szócsoportok.

Tankönyvek : Pirchala : Anthologia Latina. Dávid : Cicero, ora- 
tiói. Hittrich 0. : Róm. régiségtan. Szókönyv.

T anár: dr. Serédi Lajos.
Görög nyelv, h. 5 óra. Nyelvtan : az egész alaktan rendszeres 

áttekintése az olvasókönyv szemelvényei alapján. Szótanulás tárgyi 
szócsoportokban, különös tekintettel a műveltségszavakra (kultúr- 
terminológia). írásbeli dolgozatok.

Tankönyvek: Maywald: Görög olvasó és gyakorlókönyv I. Gö
rög nyelvtan. I —II.

Tanár : dr. Hittrich Ödön.
Görögpótló irodalmi olvasmányok, h. 3 óra. Az Iliász és 

Odisszeia bő szemelvényekben. Herodotos és tört. műve. Gyöngyösi, 
Kemény Jánosa. Régi magyar történetírók.

Tankönyvek: Kempf (Kemenes): Homeros Iliasa s Odysseiája. 
Geréb J . : Szemelvények Herodotosból. Badics: Irodalmi olvasmá
nyok I.

T anár; Kovács János.
Görögpótló rajz, h. 2 óra. Kézügyesítő gyakorlatok színes irón- 

n a l; préselt levelek rajzolása nagyítva és természetes nagyságban; 
díszítmények rajzolása és tervezése a tanultak alapján. Nagyméretű 
geometriai testek rajzolása körvonalban és árnyékolva : ceruzával, szén
nel és ecsettel. Az ábrázoló geometria elemei. Hetenkint: vázlat
könyvek. Kirándulások a szabadba; a Műcsarnok, Szépművészeti 
Múzeum és Nemzeti Szalon képkiállításaiba.

T anár: Oppel Imre.
Német nyelv, h. 3 óra. Prózai olvasmányok a német törté

nelem és monda köréből. Goethe, Uhland, Lenau és Heine balladái, 
nagyobb részük könyv nélkül is. Havonként iskolai írásbeli dolgozat. 
Beszédgyakorlatok.

Tankönyv: T ím ár: Német olvasókönyv H. Német nyelvtan.
T anár: dr. Loisch János.
Történet, h. 3 óra. Az ó-kor története.

6*
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Tankönyvek: Dr. Szigethy L. : Egyetemes történet I. rész. 
Kogutowicz: Tört. atlasz.

T anár: dr. Szigethy Lajos.
Mennyiségtan, h. 3 óra. Négyzet, négyzetgyök. Másodfokú 

egyenlet és a másodfokú függvény. Másodfokú egyenletrendszerek al
gebrai és grafikai megoldása. Egyszerű algebrai függvények ábrázo
lása és a görbék tulajdonságainak megbeszélése. Planimetria. Dol
gozatok.

Tankönyvek: Kó'nig-Beke: Algebra. Abel-Polikeit-Lévai: Mértan.
T anár: Mikola Sándor.
Természetrajz, h. 3 óra. Az állatok jellemző kémiai, alak- és 

élettani tulajdonságai, összehasonlítva a növények eme tulajdonságai
val. Sejt-szövettan. Szervek és szervrendszerek. A szervek életműkö
dései összehasonlítva az állatkörökön át, különös tekintettel az emberi 
szervekre és életműködésükre. Rendszertan.

Tankönyv : Paszlavszky : Állattan.
Tanár: Ulbrich Sándor.
Testgyakorlat, h. 2 óra. Játék a VI. osztállyal együttesen he

tenként egyszer délután.
T anár: K. Galli Lajos.

VI. osztály.

Osztályfő: Kovács János.
Vallás, h. 2 óra. A keresztyén egyház története megalapításától a 

wesztfáliai bókéig, különös tekintettel az egyház belső életére és a 
reformáció elterjedésére.

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

és fejlődése. Nagyobb olvasmányok: Buda halála, Két szomszédvár, 
eposzok. Drámák : Antigone, Julius Csesar, Tudós nők, A kérők.

Tankönyv: Góbi: Poétika.
T anár: Kovács János.
Latin nyelv, h. 5 óra. Livius: Szemelvények a II. pún há

borúból 36 fejezet. Vergilius Aeneiséből a II. kv., az első Ecloga s 
két részlet a Georgicából. írásbeli dolgozatok, magyarból latinra s 
viszont. Az olvasmány alapján Róma hadi régiségei. Szócsoportok.

Tankönyvek: Szabó Iván. Livius XXI—XXII. kve. Cserép: 
Szemelvények Vergilius Aeneiséből. Jeles írók isk. tára 57. Hitt- 
rich 0 .:  Régiségtan (római). Szókönyv. Nyelvtan I—II.

T anár: Kovács János.
Görög nyelv, h. 5 óra. Szemelvények Xenophon Anabasisából
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és Memorabiliáából és a görög lyrikusokból a tankönyv nyomán. Mon
datszerkesztés magyarból görögre és viszont. Nyelvtan rendszeres 
ismétlése és kibővítése. Mondattani főtndnivalók. Műveltségszók (kul- 
túrterminológia). írásbeli dolgozatok.

Tankönyv: Maywald : Görög olvasókönyv, II. Görög nyelvtan.
T anár: dr. Szolár Ferenc.
Görögpótló irodalmi olvasmányok, k. 3 óra. Szemelvények a 

görög és a magyar klasszikus lírai költészetből. Részletesen: Aischy- 
los Leláncolt Prométheusza; — Sophokles Elektrája; Euripidestől 
Iphigenia Taurisban. Görög régiségek.

Tankönyvek: Badics: Magyar irodalmi olvasmányok II. Csiky- 
Losonczy, Sophokles Elektrája. Hittrich Ö .: Gör. régiségtan.

T anár: Kovács János.
Görögpótló rajz, h. 2 óra. Nagyméretű geometriai testek és 

testcsoportok rajzolása nehezebb beállításokban. Az ábrázoló geo
metria és látszattan elemei. Csendéletfestés természet után. Kirán
dulások a szabadba. Képkiállítások látogatása. Hetenként vázlat
könyvbe rajzolás otthon.

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

Schiller: Wilhelm Teli.
Tankönyvek: Weber R. : Hermann u. Dorothea. Heinrich G. : 

Wilhelm Tell.
T anár: dr. Böhm Dezső.
Történet, h. 3 óra. A középkor és újkor története 1648-ig.
Tankönyvek : dr. Szigethy L. Egyetemes történelem II. Kogu- 

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

és mértani sorok. Végtelen mértani sorok. Szakaszos tizedes törtek 
átalakítása közönséges törtekké. Számrendszerek. Logaritmusok. Ka
matos-kamat, járadék. Trigonometria. Függvények ábrázolása.

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

Ásványtan, kőzettan. Geológia.
Tankönyv: Róth-Hankó-Melczer: Ásványtan és kémia.
T anár: dr. Kubacska András.
Testgyakorlat, h. 2 óra. Játék, az V. osztállyal együttesen.
T anár: K. Galli Lajos.
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VII. osztály.

Osztályfő : dr. Tóth Kálmán.
Vallás, h. 2 óra. Az egyetemes egyháztörténet a wesztfáliai bé

kétől napjainkig. A misszió. A magyar evangélikus egyház története, 
tekintettel a vallásügyek országgyűlési tárgyalásaira, törvényeire, ki
rályi rendeletekre, az egyház jótékony intézményeire és alkotmá
nyára.

Tankönyv: Bereczky : Az egyetemes egyház története a weszt 
fáliai békétől napjainkig és a magyar evangélikus egyház története.

Tanár : Bereczky Sándor.
Magyar nyelv, h. 3 óra. Irodalmunk története Kisfaludy Ká- 

rolyig a tankönyv olvasmányaival, továbbá Balassa költeményei, a 
Zrinyiász, a Murányi Vénus, Kuruc költészet, Mikes, Kazinczy: Pá
lyám emlékezete, Csokonai Lilla dalai, Berzsenyi ódái. A magyar 
nyelv rendszere rövid összefoglalásban. írásbeli dolgozatok.

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

T an ár: Gretzmacher Jenő.
Latin nyelv, h. 5 óra. Bő szemelvények Vergilius Aeneise

VI. énekéből. Vergilius kora, élete, művei, ezeknek jelentősége és 
hatása. Sallustius Bellum lugurthinum ; Cicero: In Catilinam oratio- 
nes. Bómai állami és jogi élet. A mondattani ismeretek ébrentartása. 
Havonként két Írásbeli dolgozat.

Tankönyvek : Cserép : Szemelv. Vergilius Aeneiséből. Hittrich : 
Sallusti Crispi, Bellum lugurthinum. Cserép: Bómai régiségek.

T anár: dr. Tóth Kálmán.
Görög nyelv, h. 5 óra. Homeros Odysseiájából bő szemelvény ; 

Herodotosból szemelvények a perzsa háborúkból. A nyelvtan rend
szeres ismétlése és kibővítése. írásbeli dóig. havonként kétszer.

Tankönyvek : Kempf (Kemenes): Szemelv. Homeros Odysseiájá
ból. Dávid Herodoti Epitome.

T anár: dr. Tóth Kálmán.
Görögpótló irodalmi olvasmányok, h. 3 óra. Szemelvények 

Thukydides és Demosthenes műveiből. A történetírás és szónoklás 
fejlődése. Újabb magyar történetírók s a magyar szónoki próza rövid 
ismertetése szemelvényekben.

Tankönyvek : Szilasi: Szemelvények Thukydidesből; Badics : 
Irodalmi olvasókönyv III. Incze József: Szemelv. Demosthenes beszé
deiből.

T anár: dr. Kliment Jenő.
Görögpótló rajz, h. 2 óra. Toll- és tusrajzolás; pasztell- és
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aquarellfestés gipsz modellek, kitömött madarak és apróbb haszná
lati tárgyak után. Vázlatkönyvek, kirándulások, mint az V—VI. osz
tályban.

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

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

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

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

Kogutowicz : Tört. atlasz. Mika : Tört. olvasókönyv. V.
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) Térmértan.

Tankönyvek: Kőnig-Beke : Algebra. Abel-Polikeit-Lévay-: Mértan.
T anár: Sulek József.
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. osztállyal együttesen 

hetenként egy délután.
Tanár: K. Galli Lajos.
Egészségtan, h. 1 óra, (1. a rendkívüli tárgyak között).

VIII. osztály.

Osztályfő: dr. Kliment Jenő.
Vallás, h. 2 óra. A vallásról általában. A különféle vallásokról.
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Az isteni kijelentésről és Szentírásról. Isten tulajdonságai és művei. 
Jézus élete és megváltói munkája. A szentháromság. Az üdvösség 
elnyeréséről. A kötelességekről és az erényekről. Az utolsó dolgokról.

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

Károlytól napjainkig. Nagyobb olvasmányok: Vörösmarty lírája, Pe
tőfi, Tompa, Arany költeményei, Zord idők, Szemelvények a Hitel
ből, Az ember tragédiája, Gyulai P á l : Vörösmarty életrajza és Em 
lékbeszéd Arany J. felett. Arany : Bolond Istók.

Tankönyv: Góbi: A magyar nemzeti irodalom története II.
T anár: dr. Hazay Olivér.
Latin nyelv, h. 4 óra. Horatius 31 carmenje, carmen ssecu

lar e. Hat szatírája, egy epodusa és az Epist. ad Pisones. Tacitusból 40 
fejezet. Horatius költeményeiből könyv nélkül 12. A római régiségek 
és irodalom összefoglaló áttekintése. írásbeli dolgozatok havonként.

Tankönyvek: W irth : Szemelvények Horatiustól, Schmidt: Sze
melvények Tacitusból, Cserép: Római régiségek.

T anár: dr. Kliment Jenő.
Görög nyelv, h. 4 óra. Homeros Iliasából bő szemelvények; 

Platon Euthyphronja, Kritonja. A görög irodalom rövid összefoglalása.
Tankönyvek: Kempf, Szemelv. Homeros Hiasából, Simon J. S. : 

Szemelv. Plafonból. Hittrich Ö .: Görög régiségek.
T anár: dr. Kliment Jenő.
Görögpótló irodalmi olvasmányok, heti 2 óra. A görög 

filozófia fejlődése. Szemelvények Plafonból: Apologia, Az állam. 
A görög szobrászat fejlődése. A megelőző óv művészettörténeti tanul
mányok befejezéseképen: az impresszionizmus története Tiziantól 
napjainkig.

Tankönyvek: Alexander B .: Platon és Aristoteles. Zsámboki: 
A görög művészet kiválóbb alkotásai.

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

gyűjtése és ezek alapján önállóbb tervezés. Csendéletfestés. Fejrajzolás 
gipsz- és élő modellek után, egész alak rajzolása gipszmodell után. 
Vázlatkönyvek és kirándulások, mint az V—VII. 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.
Tanár : dr. Hazay Olivér.
Történet, h. 3 óra. Magyarország oknyomozó története, össze -
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függésben a világtörténelemnek nemzetünkre fontosabb eseményeivel. 
Alkotmányunk ismertetése.

Tankönyvek: dr. Szigethy L. : A magyar nemzet oknyomozó 
története. Kogutowicz : Tört. atlasz, Mika : Tört. olv.-könyv VI. r.

T anár: dr. Koch István.
Mennyiségtan, li. 2 óra. Az integrálszámítás alapelemei és alap

tételei. Integrálás segítségével területszámítás és forgási testek köb
tartalma, a gömb és részeinek felszíne. Kapcsolástan. A binomiális tétel. 
Függvények sorbafejtése. A középiskolai anyag rendszeres össze
foglalása.

Tankönyvek: Kőnig-Beke: Algebra. Abel-Polikeit-Lévay : Már
tana.

T anár: Rátz László.
Fizika, k. 4 óra. A fénytanból a színszórás, diffrakció, polarizáció. 

Hőtan. Mágnesség és elektromosság.
Tankönyv: Szíjártó: Kísérleti természettan.
T anár: Sídek József.
Filozófia, h. 3 óra. Lélektan : fiziológiai alapismeretek; érzet, 

képzet, érzelem, ak ara t; a tudat aktivitása. Az alapvető logikai 
problémák és módszerek s a legegyszerűbb ismeretelméleti kérdések.

Tankönyv : Bőhm K .: Tapasztalati lélektan és Logika.
Tanár: dr. Hazay Olivér.
Testgyakorlat, k. 2 óra. Játék, a VH. osztállyal együttesen ke

tonként egy délután.
T anár: K. Galli Lajos.

b) R endkívüli tantárgyak.
Egészségtan.

(Vn. osztály; h. 1 óra.)

Az egészség védelme az egyén, a katóságok 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.
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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 Y. osz
tálytól kezdve a görögöt helyettesítő tárgyakat választják. A termé
szetben látottak helyes megfigyelése és a megfigyelteknek rajzban 
való helyes visszaadása a kezdőknél inkább csak a helyes arányok
nak megértésére és visszaadására szorítkozott, míg a haladóknál 
a pontos rajz mellett a tónuskülönbözeteknek és színeknek helyes, 
lehetőleg pontos visszaadását tűztük ki elérendő célunkul.

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

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

A tanfolyamban részt vettek az la) osztályból: Biró Pál, Breyer 
Károly, Dömötör László, Faragó Ferenc, Jeger Gyula, Kramer Imre, 
Kramer Jenő, Luzsa Endre, Molnár Jenő, Riemer József, Solti László, 
Steinert Ottó, Tolnay Lajos, Zeitler Sándor, Wolf Róbert: az 1b) 
osztályból: Becht Endre, Buzay Béla, Dulcz Egon, Deutsch Dezső, 
Fodor Miklós, Gally János, Gonda Dezső, Grünfeld László, Kende 
László, Kerekes Gábor, Kostenszky Kálmán, Kosztolányi József, Ku- 
bacska Endre, Mandel László, Orosz László, Popper László, Repcsák 
Péter, Róth Pál, Schönfeld Sándor, Szabó Jenő, Székely László, Ulicsny 
József, Unger János, Wigner Jenő, Wolf E n d re : a Ha) osztály
ból : Brak Imre, Keller László, Rajna Ferenc, Somogyi Pál, Stern 
Egon, Szalay László, Székely Pál; a IIb) osztályból: Hancke Rezső, 
Lángh Gyula, Miltényi László, Müller István, Pollák József, Sebes
tyén Loránd, Thauer Károly; a Ilin) osztályból: Freund Sándor, 
Radnai Miklós, Székács Béla, Tinschmidt Em il; a 1116,1 osztályból: 
Barta Ervin, Chátel Rudolf, Rosenberg Gusztáv, Stitniczky János, 
Wilcsek Béla; a INa) osztályból: Farkas György, Izák Lajos; a TVb) 
osztályból: Györgyfalvy Dezső, Kovács Lajos. Kovács Sándor, Marek 
Loránd, Nagy Sándor, Tóth László; az V. osztályból: Adler Pál, 
Baumfeld Jenő, Bereczky István, Braun László, Bókay Árpád, Engel 
László, Fekete Ödön, Goldschläger Loránd, Hoepfner László, Jeney
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László, Killiusz László, Lakner Imre, László István, Lehotzky Kál
mán, Lőwy Andor, Stein János, Steinberger Imre, Steiner Károly, 
Szemere László, Virány P á l; a VI. osztályból: Dietz István, Frey 
Frigyes, Feledy György, Léderer Andor Krekó Béla, Boheim György, 
Sándor Tibor, Steinberger Sándor, Sziklás B éla; a VII. osztályból: 
Bereczky Jenő, Engel Pál, Fellner György, Gárdonyi György, Herzog 
Ármin, Holitscher Ferenc, Molnár Ágost, Oblátli Leo, Stein Andor. 
Összesen 110. Tandíjmentességben részesült 16 (14'5°/o).

Fizikai gyakorlatok.

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

Az Atvood-féle géppel igazoltuk a dinamika alaptörvényeit, 
a Grimsehl-fóle pisztollyal a ferde hajítás törvényeit, kísérletekből 
levezettük a sztatika alaptörvényeit. Meghatároztuk az inga lengési 
idejét, kiszámítottuk ennek alapján a nehézségi gyorsulást.

Meghatároztuk a szilárd és a cseppfolyós testek sűrűségét a 
hidrosztatikai mérleggel, piknométerrel, a cseppfolyósakét a areomé
terrel is.

Hangtani kísérleteink voltak: A Chladni-féle hangábráknak, 
előállítása, zöngék elemzése a König-féle manometrikus lángok 
segélyével.

Fényerősséget mértünk, továbbá kísérletekből megállapítottuk a 
fényvisszaverődés és fénytörés törvényeit, meghatároztuk a homorú 
tükör és a gyűjtő lencse fokustávolságát.

A gyakorlatokban 26 tanuló vett részt, kik két csoportban, két
heti 2—2 órában dolgoztak. Névsoruk : Auer Géza, Chátel Ottó, gróf 
Csáky Andor, Cséry Miklós, Csörgeő Tibor, Domony Ede, Ehrmann 
Kornél, Gertler György. Györgyfalvay Miklós, Helvey János, Herzog 
Armin, Herzog Jenő, Holitscher Ferenc, Jónás István, Klein Pál, 
báró Kornfeld Ferenc, Lederer György, Medanich Silvio, Meller 
Vilmos, Molnár Ágoston, Obláth Leó, Popper Aladár, Béczey Miklós, 
Sándor István, Stein Andor, Sziklás Károly.

Vezető tan á r: Sulck József.
A Vili. osztály fizikai gyakorlatai: színképek vizsgálata spek

troszkóppal, ráccsal és egyszerű prizmával. Állandó hőmérsékletek 
mérése és a hőmérő alappontjainak meghatározása, hűtő keverékek 
vizsgálata, a testek hülésének és melegedésének függése az időtől 
(grafikonok készítése), olvadási hőmérsékletek meghatározása, fajhő
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mérések, olvadási és párolgási hők meghatározása; a légnemű testek 
köbös tágulási együtthatójának meghatározása.

Mágnességi alapkísérletek, mágnesek pólusának meghatározása, 
mágneses tömegek mérése mágneses mérleggel, mágneses erőterek 
fotografálása különböző változatokban, homogén mágneses terek vizs
gálata, a vastömegek hatása a mágneses tér megváltoztatására, a 
földmágnesség horizontális intenzitása. Dolgozás erős árammal.

A gyakorlatokban 20 tanuló vett részt, kik szintén két cso
portban kétheti 2— 2 órában dolgoztak. Névsoruk: Bereczky Vilmos, 
Bischitz Sándor, Bodó Bichárd, Elbogen Henrik, Franki Dezső, 
Glücksthal Andor, Hajós Antal, báró Herzel Pál, Holzmann Gyula, 
Katona Zsigmond, Krausz Frigyes, Liebmann István, Márkus Ervin, 
Parlagi Béla, Perl György, Pozsonyi Andor, Steirer Dezső, Strasser 
Pál, Székely Ernő, Thaly Ferenc.

Vezető tan ár: Sulek József.

Gyorsírás.

A Gabelsberger-Markovics rendszerű gyorsírás elsajátítására 
kezdő és haladó tanfolyamot tartottunk. A kezdők tanfolyamában 
résztvettek: Medanich Silvio, Györgyfalvay Miklós VII., Pohl Sán
dor, Steller Gyula VI., Lehoczky Kálmán, Minich Miklós, Morhács 
Miloszláv, Sass Lóránt, Thoman László V., Blaskovich István, Dénes 
Gyula, Györgyfalvay Dezső, Horváth Nándor, László Imre, Molnár 
Tibor, Nagy Sándor, Pigler Andor, Poós Ferenc, Bátay Miklós, Schir- 
ger Géza, Simon Ferenc, Tóth László, Van den Eynde Lucien, Virány 
László IV., Balog Pál, Bálint Sándor, Berger Andor, Fenyves Béla. 
Freund Sándor, Glücklich Gyula, Holtzspach Nándor, Koch György. 
Kovács György, Lenkei Andor, Lukács Sándor, Leffler Gyula, Par
lagi Iván, Pfahler József, Radnay Miklós, Steiner Lajos, Szabó Tiva
dar, Szilágyi György, Tinschmidt Emil, Weisz Herbert, Weisz Jenő 
Hl. o. tanulók.

A haladó tanfolyamban résztvettek: Ladányi Andor, Nagy 
László, Keiner Fülöp, Salamon Miklós VI., Hoepfner László, Killius 
Gyula, Sonnenfeld Ferenc V., Haitsch Gyula, Keiler Tibor, Kovács 
Sándor, Kiss Kálmán IV. o. tanulók.

Tankönyv: Bódogh János: Levelező gyorsírás. A vitaírás rö
vid tankönyve.

Tanár: Gretzmacher Jenő.
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Vívás.

A vívótanfolyam szeptember közepétől május közepéig tartott. 
Gyakorló órák kedden és csütörtökön délután. Vivódíj : 6 korona. 
Tandíjmentesek az összeg felét fizették. Résztvevők a tőrvívásban. 
Kezdők: Goldberger A., Müller J., Kiess Gy., Wolfinger P., Kör
mendi F., Nagel N., Pataki F., Szendrei F., Sonnenfeld F. Haladók : 
Donát I., Marek L., Neményi J., Káthay M., Surányi Gy., Szász E.

Kardvívásban résztvettek. Kezdők: Vajda J., Buchvald P., Ka- 
cziány P., Kados I., Török Z., Bayer L., Jónás F., Herczog F., Mol
nár A., Kostyál J., Keinhardt J,, Steinberger S„ Jármay P., Ora- 
vecz P. Haladók: Schlichter F,. Sziklás B., Szúnyog A., Kaifay B., 
Sziklás K., Sándor J.

A tanfolyam végeztével megtartott vívóvizsgán a kezdők vitőr 
versenyében: 1. Körmendi F. (ezüst érem), 2. Müller J. (nagy bronz 
érem), 3. Nagel V. (bronz érem.). A haladók tőrversenyében. 1. Ma
rek L. (ezüst érem), 2. Káthay M. (nagy bronz érem), 3. Szász E. 
bronz érem). A kardvívásban : 1. Sándor J. (ezüst érem), 2. Molnár 
A. (nagy bronz érem), 3. Kostyál J. (bronz érem).

T anár: K. Galli Lajos.



V.

ÍRÁSBELI DOLGOZATOK.

I. M a g y a r  n y e lv b ő l.

V. osztály. 1. Leírás vagy jellemrajz a tanuló életköréből. 2. 
Buda a török uralom alatt. 3. Pusztai csárda (Lenau nyomán vagy 
önállóan). 4. Női alakok az Új Földesúr-ban. Hogyan lett Anker- 
schmidt lelkes magyarrá ? Kampós uram és más magyarok. Beamter- 
világ Magyarországon. 5. Vörösmarty hazafias lírájának eszmeköre. 
6. Királyok álruhában. A lovagi torna. (Toldi Szerelme I. vagy II. 
énekéhez.)

VI. osztály. 1. A népdal. «Szülőföldemen», (isk.) 2. «Mi az, 
mi embert boldoggá tehetne!» 3. A 2. pún háború jelentősége Bóma 
történetében. Hannibal átkelése az Alpokon. 4. Etele és Buda. Etele 
álma. Korrajz a Buda halálában, 5. Eposzi hősök. Múlt és jövő az 
eposzokban (isk.). 6. Egy regény ismertetése. 7. Antigone és Elektra. 
A kar szerepe Antigoné-ban. 8. Antonius beszéde. Brutus jellem
zése (isk.).

VII. osztály. 1. Kedves költőmről. 2. «Nem hal meg az, ki 
milliókra költi dús élte kincsét.» 3. Korszellem és irodalom a refor
máció korában. 4. A «Szigeti veszedelem» alapeszméje. 5. a)  Zrínyi 
és Gyöngyösi epikája, b) A kuruc költészet hangulata, c) A bujdosó 
nóták, d) Bákóczi alakja a kuruc költészet tükrében. 6, Irodalmi tö
rekvések Bessenyei korában.

VIII. osztály. 1. a) «Csongor és Tünde» és «János vitéz», b) 
A Toldi-monda részletei Kisfaludynál és Vörösmartynál. c) Az új 
romanticizmus. 2. a) Széchenyi és Kossuth, b) A «Zord idő» mint 
történelmi regény, c) A relativitás törvénye. 3. a) Lucifer a törté
nelmi színekben, b) Az eudaimonizmus problémája Goethénél és Ma- 
dáchnál. c) «Minden érzés, mely benned feszül, csak kisugárzása e 
csoport anyagnak, mit földednek hívsz». (Madách). 4. a) Tompa köl
tészete. b) Az allegorikus költészet. 5. a) Arany János epikus tárgyai. 
b) Az asszonyok viszálya (Buda halála). 6. a) «Toldi szerelme» és a 
«Daliás idők», b) A magyar epika fejlődése a legendáktól Gyön-
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gyösiig. c) A XIX. század szépirodalma és a közviszonyok. 7. a) Az 
Auróra-kör irodalmi jelentősége, b) A népiesség Petőfinél, c) Vörös
marty életének befolyása költészetére.

H . N ém et nye lvbő l.
V. osztály. 1. Belsazer. (Ford.) 2. Baldurs Tod. 3. Der unga

rische Gastwirt. (Ford. Petőfi Úti Leveleiből.) 4. Des Sängers Fluch 
(Nach Uhland). 5. Ankerschmidts Basseschweine. (Ford. Jókai 
Új Földesurából). 6. Das Posthorn. (Nach Lenau). 7. Das Bolands- 
lied. (Ford.)

VI. osztály. 1. Hermann und die Vertriebenen. 2. Die Be
schreibung des Gartens. (Ford.) 3. a) Die französische Bevolution 
als Hintergrund von Goethes «Hermann u. Dorothea», b) Der Konflikt 
des Wirtes mit seinem Sohne. 4. Hermanns Vater. (Fo_rd.) 5. a) 
Eine Szene aus Goethes «H. u. D .» b) Charakterschilderung (Goethes 
«H. u. D.») G. Tell im I. Akte der Tragödie. 7. a) Der Bund der 
Schweizer, b) Teil und Gessler.

VII. osztály. 1. Über die altdeutsche Dichtung. (Ford.) 2. Ha
gens Charakter. 3. a) Kriemhilde und Gudrun. b) Maria und Portia 
(aus dem «Messias»), 4, n) Wie exponiert Lessing in «Minna v. 
Barnhelm» ? b) Minna u. Teilheim. 5. Über «Minna v. Barnhelm». 
(Ford.) 6. a) Der Grundgedanke in Lessings «Nathan» b) «Nathan 
der Weise». (Ford.)

VIII. osztály. 1. Mephistopheles’ Vertrag .mit dem Herrn. 2. 
Über den ethischen Sinn des Faust. 3. Aus Eckermanns Gesprächen 
mit Goethe. 4. Schillers Stellung zu den Forderungen der Bühne. 
5. Schillers Glocke: Der Aufruhr. 6. Die Geburt der Tragödie. 
(Nietzsche). 7. Über Bismarck.



VI. A.

SZERTÁRAK.

1. Tanári könyvtár.

Az 1912 — 1913-iki iskolai évben a könyvtár szaporodása a kö
vetkező vo jt:

A) iV é te l  ú t j á n .

I . F o ly ó ira to k :

1. Protestáns Egyházi és Iskolai Lap), szerk. B. Pap 1st' in .
2. Evangélikus Orálló, 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. Domanovszky S.
11. Mathematikai és Természettudományi Értesítő, szerkeszti 

König Gyula.
12. Földrajzi Közlemények, szerk. Bátky Zs. és Littke A.
13. Akadémiai Értesítő, szerk. Heinrich Gusztáv.
14. Magyar Paedagogia, szerk. Imre S.
15. Lehrproben und Lehrgänge. Herausgegeben von W. Fries

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

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

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

szerk. Ilberg J. és 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 P.
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.

I I .  E gyéb  m ű v ek :

1. Komjáthy Jenő. A homályból. Költemények. 2. kiadás. Ko
márom, 1910. Spitzer.

2. Böhm K., Az ember és világa. IV. rész. Kolozsvár, 1912.
Stein.

3. Kármán M., Közoktatásügyi Tanulmányok. H. Budapest, 
1911. Franklin.

4. Ebbinghaus H., Dürr E., Grundzüge der Psychologie. II. 
B. 5. Lief. Leipzig, 1912. Veit,

5. Bruns C. G., Fontes iuris Romani antiqui. Ed. VII., cura- 
vit 0. Graden u itz. Pars I. et II. Tubingse, 1909. Mohr.

6. Jahrbuch der Naturwissenschaften. 27. Jahrg. Herausgeg. v. 
Dr. J. Plaszmann, Freiburg i. Br. 1912. Herder.

7. Acsády J., A magyar birodalom története. Vol. 2. Buda
pest, 1903—04. Athenaeum.

8. Révai Nagy Lexikona. VI. k. Budapest, 1912. Bévai.
9. Kaindl B. Fr., Geschichte der Deutschen in  den Karpathen

ländern. Vol. 1—3. Gotha, 1907—1911. Perthes.
10. Wundt W., Elemente der Völkerpsychologie. Leipzig, 1912. 

Kroner.
É r te s í tő  1912-Í918 .  évrő l. 7



11. Régi magyar könyvtár 27—30. számai. Budapest, 1911 - 
1912. Franklin.

12. Sobotta J.. Az ember anatómiájának atlasza. Fordította 
dr. Nagy L. III. k. Budapest, 1911. Franklin.

13. Dähnhardt 0., Natursagen. IV. 2. Leipzig, 1912. Teubner.
14. Bain A., Neveléstudomány. Ford. Dr. Szemere S. 1., 2. k. 

Budapest, 1912. Akadémia.
15. Gardner A. E., A régi Athén. Ford. Dr. Schmidt M. 1. k. 

Budapest, 1912. Akadémia.
16. Goldziher J., Előadások az iszlámról. Ford. Heller B. 

Budapest, 1912. Akadémia.
17. Szelényi Ö., A vallás helyzete a jelenkor szellemi életéhen. 

Budapest, 1912. Luther-társ.
18. B. Pap L, A belmisszió hősei. Bpest, 1912. Prot. írod. Társ.
19. Bacchylide^, Carmina. Ed. Frid. Blass. Ed. IV. curavit 

Gv. Suess. Lipsi®, 1912. Teubner.
20. Wundt W., Vorlesungen über die Menschen und Tliier- 

seele. 5. Aufl. Hamburg-Leipzig, 1911. Voss.
21. Ptolemseus Claudius, Handbuch der Astronomie. Übersetzt 

u. erkl. v. Iv. Manitius. Vol. 1—2. Leipzig. 1912—1913. Teubner.
22. Bunyitay V., Bapaics B., Karácsonyi J., Kollányi F., Egy

háztörténelmi emlékek a magyarországi hitújítás korából. 1- 4. k. 
Budapest, 1902 1909. Szent István-Társ.

23. Fraknói V., Magyarország egyházi és politikai összekötte
tései a szentszékkel. 1—3. k. Budapest, 1901—1903. Szent István 
Társulat.

24. Carlyle Th., A francia: forradalom története. Ford. Baráth 
F. 1- 3. k. Budapest, 1913. Kévai.

25. Baumgarten Fr., Poland Fr., Wagner B., Die hellenistisch- 
römische Kultur. Leipzig, 1913. Teubner.

26. Weinhold A. F., Physikalische Demonstrationen. 5. Aufl.
3. Lief. Leipzig, 1913. Barth.

27. Ostwald’s, Klassiker der exakten Wissenschaften. 55 Bänd
chen, Leipzig, Engelmann.

28. Frick I. dr., Physikalische Technik. 7. Aufl. v. Dr. O. 
Lehmann. 1—2. B. Braunschweig, 1904—1909. Vieweg.

29. Newton J., Philosophice naturális principia inathematica. 
Amstelodami, 1723.

30. Kepler J., Opera omnia. Ed. Ch. Frisch. Vol. 1—8. Fran- 
kofurti et Erlang®, 1858—1871. Heyder et Zimmer.

31. Drude P., Physik des Aethers. 2. Aufl. v. Dr. W. König, 
Stuttgart, 1912. Enke.
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32. Zenneck J. dr., Lehrbuch der drahtlosen Telegraphie. 2. 
Aufl. Stuttgart, 1913. Enke.

33. Planck M. dr., Vorlesungen über die Theorie der Wärme
strahlung. 2. Aufl. Leipzig, 1913. Barth.

34. Helm G. dr., Die Theorien der Elektrodynamik. Leipzig, 
1904. Veit.

35. Bicharz Er., Anfangsgründe der MaxweUschen Theorie. 
Leipzig, 1909. Teubner.

36. Gockel A. dr., Die Luftelektrizität. Leipzig, 1908. Hirzel.
37. Lorentz H. A., Lehrbuch der Physik. Vol. 1—2. Übers, v. 

G. Siebert. Leipzig, 1906—07. Barth.
38. Fleming J. A., Elektrische Wellen-Telegraphie. Übers, v. 

dr. E. Aschkinass. Leipzig, 1906. Teubner.
39. Diihring E. dr., Krit. Geschichte der allgemeinen Princi- 

pien der Mechanik. Leipzig. 1877. Fues.
40. Abraham M., Föppl A., Theorie der Elektrizität. Vol. I.

4., Vol. II. 2. Aufl. Leipzig, 1912., 1908. Teubner.
41. Stark J. dr., Die Elektrizität in  Gasen. Leipzig, 1902.

Barth.
42. Boltzmann L. dr., Populäre Schriften. Leipzig, 1905.

Barth.
43. Die Wissenschaft. Sammlung naturwiss. und malern. Mo

nographien. No. 11, 12, 14, 17, 20, 21, 27, 28, 30, 35, 39, 41. 
Braunschweig, 1906—1911. Vieweg.

44. Soddy M. A., Die Natur des Radiums. Übers. V. G. Sie
bert. Leipzig, 1909. Barth.

45. Mach E. dr., Populär-wissenschaftliche Vorlesungen. 3. 
Aufl. Leipzig, 1903. Barth.

46. Perry J. dr., Drehkreisel. Übers, v. A. Walzel. Leipzig, 
1904. Teubner.

47. Magyar Tud. Akadémiai Almanach Ű9i3-ra. Budepest.
1912., 1913. Akadémia.

48. W. Wilmanns, Deutsche Grammatik. HI. Abth. 1., 2. 
Hälfte. Strassburg, 1906—09. Trübner.

49. Bethwisch C., Jahresberichte über das höhere Schulwesen. 
26. Jahrg. 1911. Berlin, 1912. Weidmann.

50. Magyar Tört. Emlékek. I. osztály: Okmánytárak. 36. köt. 
Budapest, 1913. Akadémia.

51. A magyar szent korona országainak Dili). évi népszámlá
lása. 1. k. Budapest, 1913. Athenaeum.

52. Régi Magyar Költők Tára. VII. k. 1560—1566. Budapest, 
1912. Akadémia.

7*
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53. Bichert H., Handbuch f. d. Religionsunterricht. Leipzig,
1911. Quelle u. Meyer.

54-, Koppelmann W. dr., Einführung in  die Weltanschauungs
fragen. Berlin, 1911. Beuther.

55. Dante. A pokol. Ford. Babits M. Bpest, 1913. Bévai.
56. Gyulai Pál., Bírálatok. 1861- 1903. Budapest, 1912. 

Franklin.
57. Dr. Pollák M., Arany J. és a biblia. Budapest, 1904. 

Akadémia.
58. Középkori Krónikások. X II—XIV. k. Freisingi Ottó króni

kája. Ford. Dr. Gombos A. Budapest, 1912. Athenaeum.
59. Magyar Tört. Emlékek. L oszt. Okmánytárak. 37. k. Basta 

Gy. levelezése. II. k. Budapest, 1913. Akadémia.
60. Székács emlékkönyv. Bpest, 1913. Hornyánszky.
61. Pintér J., A magyar irodalom története Bessenyei Gy. 

fellépésétől Kazinczy F. haláláig. Bpest, 1913. Szerző kiadása.
62. Heinrich G., Egyetemes Irodalomtörténet. 1—4. k. Buda

pest, 1903—1911. Franklin.
63. Mommsen Th., Reden und Aufsätze. 3. Abdruck, Berlin,

1912. Weidmann.
64. Wilamowitz—Möllendorf U. v., Reden und Vorträge. 3. 

Auf!. Berlin, 1913. Weidmann.
65. Pöhlman B. von, Aus Altertum und Gegenwart. 1., 2. B.,

1. B. 2. Aufl. München, 1911—12. Beck.
66. Salamon F., Kisebb történelmi dolgozatai. Budapest, 1889.

Báth.
67. Holmes T. B., Caesars Feldzüge. Leipzig, 1913. Teubner.
68. Ambrus Z., Vezető elmék. Bpest, 1913. Bévai.
69. Balassa J., Magyar fonétika 2. kiadás. Budapest, 1904. 

Franklin.
70. Berecz S., Apollonius históriája. Bpest, 1912. Akadémia.
71. Böhm K, Az értékelés phcenomenologiája. Bpest, 1912. 

Hornyán szky.
72. Dilthey W., Das Erlebnis und die Dichtung. 4. Au . 

Leipzig, 1913. Teubner.
73. Berger K., Schiller. Sein Leben und seine Werke. 1., 2. 

Band. I. B. 7., II. B. 5. Aufl. München, 1911—12. Beck.
74. Müller Car., Fragmenta historicorum Grcecorum. Yol. 

1—5. Parisiis. 1878 —1885. Didot.
75. Magyar Történeti Életrajzok. 1912. óvf. 1—5. füzet.
76. Magyar Prot. Egyháztörténeti Adattár. Szerk. Pokoly J. 

Budapest, 1912. Hornyánszky.
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77. Ausführl. Lexikon d. griech. u. röm. Mythologie von W. 
Roscher. Lief. 65.

78. Értekezések a Philosophiai és Társadalmi Tudományok 
köréből. I. 2.

79. Értekezések a Nyelv- és Széptud. köréből. XXII. 4—6.
80. Értekezések a Történeti Tudományok köréből. XXIII. 3.
81. A Magyar Tud. Akad. elhunyt tagjai felett tartott Emlék

beszédek. XYI. 1—4.
82. Mathematikai és Természettud. Közlemények. XXXL 1—2*
83. Archaeologiai Közlemények. Új folyam.
84. Magyarországi Német Nyelvjárások.
85. Magyarországi Szláv Nyelvjárások.
86. Magyar Shakespeare-Tár. 5. k.

B) A j á n d é k ,  ú t j á n .

1. A Szent István Társulattól. Dolgozatok, Békefi Rémig egye
temi tanári működésének emlékére. Budapest, 1912. Szent István 
Társulat.

2. A bányaker. ág. ev. Püspöki Hivataltól: A magyarországi 
ág. ev. kér. egyház vallástanításí terve a középfokú iskolák számára. 
Sopron, 1912. Röttig.

3. Az egyetemes egyh. levéltártól: A magyarországi ág. h. ev. 
egyet. egyh. levéltárának jegyzéke. 1 k. Budapest, 1912. Kellner.

4. Bérezik Arpádné úrnőtől: Bérezik Árpád színművei. 1—5. k 
Budapest, 1912. Franklin.

5. Bátori Sigray Pál ú rtó l: A Sigray-alapítvány emlékünnepe, 
N.-Kőrös. 1919. Ottinger.

6. A Nm. Vallás- és Közokt. Minisztériumtól: özv. Schönherr 
Antalné. Schönherr Gyula dr. emlékezete. Budapest, 1910.

7. Kemény Ferenc igazgató úrtól: 2 drb értekezés.
8. Fabinyi J. J. ú rtó l: Prof. Dr. M. Lazarus, Ideale Fragen. 

Berlin,. 1878. Hofmann.
9. Dr. Fényes Mór tanár ú rtó l: Pollák Miksa dr., Tompa Mi

hály és a biblia. Budapest, 1912. Franklin.
10. A Nm. m. kir. vallás- és közoktatásügyi Minisztériumtól. 

Révai Nagy Lexikona. 1—6. k. Budapest, 1911—1912. Révai test
vérek.

11. Az E. M. K. E .-tő i: 1. Az E. M. K. E. megalapítása és 
negyedszázados működése. 1885—1910. írta  Sándor J. Kolozsvár, 1910.
2. Az E. M. K. E. negyedszázados örömünnepének leírása. írta  Sán
dor J. Kolozsvár, 1912.
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1 2. A Nm. Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumtól: Zem
pléni A., Turáni dalok. Bpest, 1910. Franklin-Társulat.

13. Weber Budolf tanár ú rtó l: a) A szepesmegyei Tört. Tár
sulat milleniumi kiadványai. 1—6. k ö te t; b)  a szepesmegyei Tört. 
Társ. évkönyve. 1—7. 11 k.; c) Margalits. Magy. közmondások ; d) Gott- 
schall B., Poetik. 1—2. III. A. e) Gottschall B., Deutsche Litteratur 
d. 19. Jahrh. 1—4. B. 3. A.; f) Homer, Ilias. Übers, v. B. Herda; 
g) Ungarische Volksdichtungen. Übers, v. L. Aigner; h) Madách J., 
Die Tragödie d. Menschen. Übers, v. A. Sponer; i) Dell’ Adami 
Gedichte ; kJ Szontagh A., Gesch. d. ev. Gern, in Szepesváralja ; l) Scherr
J., Poeten der Jetztzeit; m) Scherr J., Allgem. Geschichte der Lite
ratur. 1., 2. B. HI. A .; n) Bársony 1, Százszorszépek; o) Aeschylos 
Orestie. Übers, v. Oldenberg; p) Düntzer H., Frauenbilder aus 
Goethes Jugendzeit, q) Wollheim A. E., Die National-Literatur des 
Skandinavier. 1 — 3. B .; r) Horváth M., Magyarország története. 
1—6. k. ; s) Bruckner Gy., Késmárk sz. kir. város műemlékei, t) 
Lüben-Nacke. Einführung in die deutsche Literatur. 1—3. B. 6. A. ; 
u) Weber G., Lesebuch z. Gesch. d. deutschen Literatur.; v) Schie
fer J. W., Literaturbilder. 1., 2. B. 2, Aufl. x j  Ariosto, Käsender 
Boland. Übers, v. I. Gries. 1,, 2. Band, y) Milton J., Das verlorene 
Paradies. Übers, v. Fr. W. Zachariä, z) Scherr J., Geschichte des 
deutschen Frauenwelt. 1—2. Band. 3. Auflage, a) Dranmor’s gesam
melte Dichtungen, ß) Deil E., Elfrid. p) Hörmann Angelica v., Neue 
Gedichte, d) Steinbach J., Eigenes und Fremdes. Dichtungen.

2. Irodalm i osztálykönyvtár.

(Az V—VIH. osztály számára.)

Uj műveket az idén nem szereztünk be, de a meglévő művek 
példányszámát háromnak a kivételével ötvenre emeltük föl. Haszná
lati díj a VHI. és Vn. osztályban 2 K, a VI. és V. osztályban 1 K 
volt. 146 tanuló fizette a díjat, ingyen használták a könyveket a tan- 
díjmentesek. A könyvtár állománya 30 mű 1501 kötetben.

3. Ifjú ság i k ö n y v tá r .

(Az I —IV. osztály számára.)

Idei gyarapodás : 1. Vétel: 66 mű ; 2. Ajándékozás : 35 mű : 
még pedig a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium 1, Fejér István 
(HIö.) 2, Körmendi Ferenc (Illő.) 11, Parlagi István (Illő.) 3, Szá-
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vozd Miklós (II«.) 1, Gere Jenő (lib.) 2, Miltényi László (lib.) 1,
Pollák József (116.) 1, Eátz Endre (116.) 1, Jéger Gyula (I«.) 1, Már
kus Endre (I«.) 1, Friedmann Tibor (16.) 1, Kende László (16.) 2,
Orosz László (16.) 1, Tolnay Gábor (16.) 1, Ulicsny József (16.) 2,
Wolff Endre (16.) 3 művet ajándékozott. Szíves adományukért fogad
ják ez úton is hálás köszönetünket. — Összes gyarapodás tehát 101 
mű. Könyvtárunk állománya jelenleg 1456 mű. Használta 1 kor. 
díjért 225 tanuló, ingyen 57 tanuló, összesen 282. Az osztálykönyv
tárakat a magyar nyelv tanára vagy az osztály főnöke kezelte.

4 . Fizikai szertár.

Zelewsky Sándor főmérnök Nernst-lámpákat és kapcsoló-feje
ket, Lübke János volt tanítványunk egy fényképnagyító készüléket 
ajándékozott a szertár részére.

A szertár évi átalánya részben az elhasznált anyagok, törékeny 
eszközök pótlására és kiegészítésére fordíttatott. Ezen a címen kiad
tunk 1S6'02 K t.

Beszereztetett egy thermoelektromos oszlop, több tekercs finom 
platinasodrony, 1 elektroscop Faraday edénnyel, 1 ellenállás-szekrény,
1 precíziós Voltampere-mérő.

A fizikai gyakorlatokban résztvevő tanulók díjából beszerez
tünk : 3 drb fajhő-készüléket, 3 drb galvanoscopot, 1 hőmérőt, 6 drb 
álló üveghengert, 500 gr vaspor, fotografáláshoz szükséges anyagokat,
2 drb függőleges mérőpálcát, 2 drb asztalkapcsot, 3 drb közlekedő 
csőt, 3 drb készüléket Gay-Lussac törvényéhez, 3 drb Grimsehl-féle 
sarkmérleget, 3 drb ellenállás egységet, 3 Wheatstone-féle hidat, 
11 drb kisebb rheostatot, 1 bolométert. 3 drb kifolyási üveget, 6 drb 
üvegtestet, 1 drb készüléket a víz legnagyobb sűrűségének meghatá
rozásához, 1 influencia gépet.

5. Term észetrajzi szertár.

A szertár gyarapodott:
а) Vétel útján ; kitömött állatokkal 36'5 kor. értékben (1 ezüst 

sirály, 1 hamvas varjú, 1 szajkó, 1 sárszalonka, 1 örvös galamb); 
száraz prseparatumokkal 13 kor. értékben, (1 őz aggancs, 1 szarvas- 
marha láb) ; kémiai szerekkel és anyagokkal 69-28 kor. értékben; 
50 drb Kuhnert féle állatképpel 27‘36 kor. értékben; könyvekkel 
10'90 kor. értékben. Összesen: 157'04 kor.

б) Ajándék útján: Ulbrich Ede úr az általa ajándékozott, 
2701 darabból álló lepkegyűjteményt 132 darabbal egészítette ki;
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Liedemann Ferenc úr brazíliai lepkéket, dr. Krepuska Géza úr a 
somosuj falusi bazaltbányákról felvett 5 drb fényképet, Lőwenstein 
E. III/j. o. t. tengeri moszatgyüjteményt, Körmendi P. Illő. o. t., 
Eabinyi G. és Bruck K. Ilin. o. tanulók tengeri csiga- és kagyló
héjakat, Herczog A. la. o. t. 1 drb botesi aranyat ajándékoztak.

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

6. Történelm i és földrajzi szertár.

A szertár gyarapodása áz 1912/13. tanévben vétel útján:
a)  Andree : Geogr. des Welthandels II. B d .; P. Herre : Deutsche 

Kultur ; H. Kerp : Am Rhein ; A. Lang : Zwingli u. Kálvin ; Seydlitz ; 
Handbuch d. Geogr.; Dr. Szentpéteri I . : Oklevéltani naptár.

b)  Budapest környékének turista térképe 1 : 75000 : Kogutowicz ; 
A skandináv félsziget falitérképe; Teleki-Kogutowicz: Világatlasz.

Ajándékképen kaptuk a következő műveket:
Weber Rudolf ú rtó l: Horváth M ihály: Magyarország törté

nelme I—VI. kötet. F, Hellwald: Die Erde u. ihre Völker., Th. 
Kühne : A. von Humboldt; L. Jedina: Um Afrika, Elsner : Ungarn, 
Jahns: Illustriertes Reisebuch ; Neueste Länderkunde.

Dr. Fabinyi I. Imre ú rtó l: F. H ir t : Geogr. Bildertafel I—V. ; 
Preyssinger : Astronomischer Bilderatlas.

Eisler Béla ú rtó l: Autour du Monde I—HI. kötet.
Steinberger Imre V. o. t . : Táviró világtérkép.
Feledy Pál V. és Feledy György VI. o. tanulók 20 drb. dia

pozitív képpel gyarapították a diapozitív gyűjteményünket.
Megemlítjük végül, hogy az idei tanév elején megkezdtük a 

képeslapok rendszeres felhasználását a földrajz tanítás keretében. 
A földszinti folyosón három üveges szekrénykét helyeztünk el, me
lyekben hetenként változtatva különböző képeslap kollekciókat állítot
tunk ki a földrajzi szempontból jellemző csinosabb lapokból; ipar
kodtunk arra, hogy lépést tartsunk a földrajz órákon előforduló 
anyaggal. Hogy ez a törekvésünk már az első évben is meglehetősen 
sikerült, az főként tanulóifjúságunk buzgó érdeklődésének köszön
hető. A szertár tulajdonát képező ezernyi lap mellett, mely főképen 
egyes tanárok gyűjteményeiből keletkezett, főképen a tanulók ma
guk állítottak ki saját lapjaikból néha igazán gyönyörű kollekciókat. 
Különös örömmel vettük azokat a képeket, melyeket utazásaikon ma
guk gyűjtögettek. E helyütt köszönjük meg lelkes támogatásukat és 
kérjük a jövőben is segítségüket.
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7. Modern irodalm i szertár.

Idei gyarapodás: Jerusalem, Die Aufgabe des Lehrers an hö
heren Schulen ; Lanson, L’art d’écrire ; Lanson, Etudes pratiques de 
composition fran9 aise ; Kerschensteiner, Die Arbeitsschule ; Reinhardt, 
Die schriftlichen Arbeiten ; Herold, Moderne Literatur und Schule ; 
Hiecke, Der deutsche Unterricht; Dessoir und Menzer, Philosophi
sches Lesebuch; Németország térképe ; Kutzen, Das deutsche Land Í 
Pharus-Plan von Wien ; Holzel, Wien ; Kressling, Plan von Berlin 
Fontane, Wanderungen durch die Mark Brandenburg; Bund für 
Schulreform, Jugendbildung und Jugendkunde ; Hesse, Peter Camen- 
z ind ; Huch, Aus der Triumphgasse; Mann, Tristan ; Bartsch, Zwölf 
aus der Steiermark; Polenz, Der Büttnerbauer ; Legouvé, Az olvasás 
művészete; Kulcsár, A magyar stílus L, H .; Lampe, Berlin und die 
Mark Brandenburg; Servaes, W ien; Lindner, Alexander Petőfi; Reise 
des Simplicissimus.

Dr. Fabinyi I. Imre úr a következő műveket ajándékozta a 
szertárnak: David, Vom Schaffen; Gross, Was die Bücherei erzäh lt; 
Dietlein, Der realistische Lesestoff; Hirth, Die Lokalisationstheorie. 
Weber Rudolf tanár úr adománya: Lindner, Alexander Petőfi; 
Reise des Simplicissimus. Feledy Pál V. oszt. tanuló diapositíveket 
ajándékozott a szertárnak. Az adományokért e helyen is köszönetét 
mondunk.

A szertár állománya 125 kötet könyv, 68 kép, térkép és egyéb 
szemléltető eszköz.

8. K lasszika-filológiai szertár.
A szertár vétel útján a következőkkel gyarapodott az elmúlt 

tanévben: Stemplinger, Das Fortleben der Horazischen Lyrik seit 
der Renaissance ; Brunn-Bruckmann, Denkmäler Griechischer Skulp
tur ; Pascha, Kairo; Zimmermann, Sicilien; Kayser-Roloff, Ägypten 
einst und je tz t; Laudien, Griechische Papyri aus Oxyrynchos ; Lau
dien, Griechische Inschriften; Helbing, Auswahl aus griechischen 
Papyri; Diehl, Iscriptiones Latinse.

9. Érem gyűjtem ény.

Az éremgyűjtemóny tavalyi gyarapodása 29 d rb ; Bayer Lajos 
VII. o. t. ajándéka. Fogadja érte hálás köszönetünket. A gyűjtemény 
a következő segédkönyveket vette m eg: H. H alke: Handwörterbuch 
der Münzkunde und ihrer Hilfswissenschaften; A. Resch: Sieben
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bürg! sehe Münzen und Medaillen von 1538 bis zur gegen w art; F.
W. A. Schlickeysen Prof. Dr. Beinhold Pallman : Erklärung der ab- 
kürzungen auf Münzen der neueren Zeit, des Mittelalters und des 
Alterthums sowie auf Denkmünzen und münzartigen Zeichen.

10. M értani rajzszertár.
Ezen szertár állománya az elmúlt tanév folyamán nem válto

zott. Bégebbi számlák törlesztésére és apróbb javításokra 38 K 80 
fill.-t költöttünk.

11. M űvészeti rajzszertár.
Gyarapodás az 1912—13. iskolai évben :
I. Vétel útján: 50 drb tábori festőszék; Klassiker der Kunst 

I—XXII. kötet (kivéve a II. és VL kötetet) 235’20 K értékben. Die 
Kunst gyűjtemény 18 kötete; Magyar iparművészet (1913) 20 K, 
Studio (1913) 19'20 K; Ardos : Az ékrovás; Fafaragások; Fabeégeté- 
sek; Batikmunkálatok; Kézügyességi segédmunkálatok c. művei 
17 K. Esső: A plasztikus fabeégetés 2 "50; Lázár Béla: Tizenhárom 
magyar festő 4 K. H ourticq: Die Geschichte der Malerei in Frank
reich 7’20 K ; Tory E. : Michel Angelo mennyezetképzése 6 K.

II. Ajándékozás útján : Edényeket és egyéb rajzmintákat aján
dékoztak : Lithvay 0. Andor, Farkas Aurél, Goldschläger Loránd, 
Szűcs József és Géza, Ulicsny József, Bókay Árpád, Bepcsák Péter, 
Egyedi László ; könyvet ajándékozott Szászy-Sebwarcz György.

Fogadják hálás köszönetünket.

12. E gészségtan i szertár.

Állománya az elmúlt tanév folyamán nem gyarapodott.

13. Torna szertár.
Új beszerzések: 4 drb füles labda, 12 drb kézi labda, 1 drb 

football gummi, 1 drb ugródeszka, 2 drb mászókötél 91 korona ér
tékben. Javításokra költöttünk 38 K 50 fill.-t.
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A  szertárak gyarapodása az 1012. po lgári évben.

Szám S z e r t á r Rendes
átalány

Külön
járulék Összesen

Az 1912. évi 
beszerzések 

értéke

í. Tanári könyvtár ........ 1590 49.651 1639.65 1944.95
2. Irodalmi osztálykönyvtár 180 224.902 404.90 1005.96
3 Ifjúsági könyvtár.... „  ._ 120 265.—2 385.— 296.64
4. Fizikai szertár „  _ 630 49.65 1 1 

400.— / 2 1079.65 742.87
5. Természetrajzi szertár __ _ 380 — 380.— 211.06
6. Történelmi és földrajzi szertár 250 — 250. — 349.10
7. Modern irodalmi szertár _ 130 — 130.— 138.01
8. Klasszika-filológiai szertár.™ 180 — 180.— 269.84
9. Éremgyüjtemény.™ ...... . ... 30 — 30.— 30.—

10. Mértani rajzszertár.... ._. _ 50 — 50.— 3S.80
11. Művészeti rajzszertár™. .... ... 200 102.143 302.14 205.43
12. Egészségtani szertár ._ ._ — — — —
13. Torna szertár _ __ _  .... 100 — 100.— 63.20

Összesen K _ .... 3840 1091.34 4931.34 | 5295.86
1

1 A Szentiványi Bogimiil-alapítványból.
2 Használati díjakból.
3 Műv. rajztanfolyamból és egyéb adományokból.
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IFJÚSÁGI EGYESÜLETEK.

I. Arany János-kör. A kör tanárelnöke dr. Hazay Olivér volt. 
Tisztviselői : Elsőtitkár: Bischitz Sándor VIII. o. t  Másodtitkár: Perl 
György VIEL o. t. Harm adtitkár: Stein Andor VH. o. t. Főpénz
táros : Inczédy Gábor VIII. o. t., főellenőr Oravecz Pál VIII. o. t., 
főkönyvtárosok : Heckenast Gusztáv és Katona Zsigmond, VIII. o. t. 
Osztálypénztárosok: Helvey János VH., Bereczky Endre VI. o. t., 
ellenőrök: Szilasi László VH., Hász Sándor VL o. t., könyvtárosok: 
Felde István, Herzog Jenő, Molnár Ágost VH. o. t., Nagy László, 
Baffay Béla, Bajner Dezső VI. o. t.

A körnek 150 rendes és 38 olvasó tagja volt, még pedig a 
VHL osztályból 44, a VII. osztályból 49, a VL-ból 57 rendes tagja, 
az V. oszt.-ból 38 olvasó tagja. Az alakuló és záró ülésen kívül egy 
rendkívüli és 25 rendes ülést tartott. A márc. 1-én tartott rend
kívüli ülést a kör Arany János emlékezetének szentelte. Ezen Bi
schitz Sándor elnöki megnyitó beszéde után Oravecz Pál részleteket 
olvasott fel Toldi Szerelméből. Majd Stein Andor olvasta fel Arany 
Jánosról szóló megemlékezését. Az ülést Farkas Aurél szavalata: 
«Visszatekintés» zárta be.

A rendes ülések keretében a kör 2 szavalóversenyt rendezett; 
ezenkívül napirendre került 11 értekezés, 9 szabad előadás, 7 no
vella, 1 dráma, 4 eredeti költemény, 7 műfordítás, 21 bírálat,
9 szavalat. A kör a két szavalóverseny számára megszavazott egy-egy
10 koronás díjat; ezeket Oravecz Pál VIII. és Sziklás Károly VH. o. t. 
nyerték el. Az 1912-iki maturánsok szabadelőadás jutalmazására kitű
zött 20 koronás pályadíj felét Perl György VIH. o. t., felét pedig 
Székely Ernő VIII. o. t. nyerte el. Egyéb pályadíjakat a következők 
kaptak: az értekezések jutalmazására kitűzött díjak közül az első 
díjat (egy db. 20 koronás arany) Stein Andor VII. o. t., a máso
dikat (egy db. 10 koronás arany) Bálint Imre Vn. o. t., a szépiroda 
lom és esztétika tárgykörén kívül eső értekezésre kitűzött 10 koro-



109

nás díjat pedig Lukács Antal VIII. o. t. Az év legkiválóbb bírálatá
val Bischitz Sándor VIII. o. t. nyert el egy 10 koronás díjat, 
ugyancsak egy 10 koronás arany jutott Perl György VIII. o. t.-nak, 
mint legkiválóbb felszólalónak.

A kör bevétele a megelőző' évről átutalt, könyvek vásárlására 
szánt 250 koronával együtt 1070 K 23 f volt, a kiadás 781 K 81 f, 
amiből 719 K 97 fillért könyvvásárlásra fordítottunk. A tiszta bevételt, 
288 K 42 fillért, a tőkéhez csatoltunk.

Ilyenformán a kör vagyona a tavalyi 1998 K 02 fillérrel 
szemben az idén 2286 K 44 fillér.

A könyvtár ajándék útján is gyarapodott. Könyveket ajándé
koztak: Faragó Béla úr 12 kötetet, dr. Serédi Lajos tanár úr 1 kö
tetet, Szávozd Imre V. o. t. ugyancsak 1 kötetet. Az ajándékokért e 
helyen is köszönetét mondunk.

II. A IV. osztályos tanulók önképzőköre. A IV. a) és IV. b) osz
tályok növendékei a tanév II. felében igazgatói engedelemmel ön
képzőkört alakítottak. A IV. a) osztály dr. Loisch János, a IV b) 
osztály pedig dr. Bőhm Dezső vezetésével működött. A tisztsége
ket választás útján töltötték be mindkét osztályban. A IV. a) osz
tály körének elnöke Haitsch Gyula, alelnöke Fürst György, jegy
zője Szalai György, aljegyzője Ladányi Miklós, pénztárosa Krepuska 
István lett. A IV. b) ,osztályban elnök Zoltán István, alelnök Hel- 
vey Elek, jegyző Kovács Sándor, aljegyző Bubel Béla, pénztáros 
Nagy Sándor lett. A közös cél az volt, hogy a tagok a szavalás 
terén haladást érjenek el, hogy stílusukat fejlesszék és hogy egymás 
működését helyesen meg tudják bírálni. A dolgozatok a történelem, 
a technikai vívmányok és a magyar irodalom köréből vették tárgyu
kat. Legnagyobb számmal szavalatok voltak napirenden, de a műsort 
eredeti költemények és szabad előadások is tették változatossá. 
Pályadíjakat is tűztünk ki, az a) osztályban Szilágyi László ajánlott 
fel könyvjutalmat a legjobb szavalatra és dolgozatra, a b) osztály
ban pedig Kunossy László szavalatra és dolgozatbírálatra, Helvey Elek 
a legjobb dolgozatra.

III. Főgimnáziumi Dal- és Zeneegyesület. Tanárelnöke dr. Böhm 
Dezső volt. Tisztviselői voltak: Herczel Pál báró (VIII. o. t.), ifjú
sági elnök; Heckenast Gusztáv (VIH. o. t.) főjegyző; Jármay Pál 
(VIH. o. t.) főpénztáros; Oravecz Pál (VHI. o. t.) ellenőr, Scholtz 
Andor (VIII. o. t.) főkönyvtáros; Strasser Pál (VIII. o. t.) főgond
nok ; Szilasi László (VII. o. t.) aljegyző; Chátel Ottó (VII. o. t.) 
alpénztáros; Csörgeő Tibor (VII. o. t.) és Salamon Miklós (VI. o. t.) 
alkönyvtárosok ; Meller Vilmos (VII. o. t.) Előd Marcell (VI. o. t.) 
és Bereczky István (V. o. t.) algondnokok. Meller Vilmos betegsége
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miatt a választmány a II. félévben Spitzer Pált (VII. o. t.) bízta 
meg az algondnoki teendők ellátásával. — A tagok száma 222 
(tavaly 185).

Az egyesület énekkarát Erődi Ernő, székesfővárosi zeneszak
felügyelő vezette karácsonyig, azután betegsége miatt Kiss Károly, 
székesfővárosi énektanár; a zenekart dr. Böhm Dezső tanárelnök 
vezette.

A Dal- és Zeneegyesület a folyó iskolai évben rendezett egy 
kisebb zenedéi elő tto t; zenekarával részt vett a Eason Evangélikus 
Nőegyletnek főgimnáziumunk dísztermében rendezett hangversenyén, 
mely alkalommal előadta a zenekar Herold: Zampa-nyitányát s
Grieg: Peer Gynt—Suitejébó'l két darabot. — Rendezett ezenkívül 
"Wagner Richard születésének 100-ik évfordulója alkalmából 1912 
december 7-én Wagner-estéi, melynek műsora a következő volt:

W a g n er  R ich ard  é le te  é s  op erá i (53 vetített képpel).
Irta és felolvasta : dr. Böhm Dezső, főgimn. tanár.

Az előadásba a következő zeneszámok illeszkedtek:

1. T a n n h ä u se r : Wolfram dala az esti csillaghoz. Cellón já t
szotta Fellner György, VII. o. t., zongorán kisérte Chdtel Ottó, VII. o. t.

2. L o h en g rin -fan táz ia . Hegedűn előadta Salamon Miklós VI. o. t., 
zongorán kisérte Reinhardt István VI. o. t.

3. T ris ta n  és Is o ld e :  Előjáték és Isolde halála. Előadták: hege
dűn báró Herczel Pál VIII. o. t., Spitzer Pál VII. o. t., Sziklás Károly 
VII. o. t. (első hegedű), Strasser Pál VIII. o. t., Előd Marcell VI. o. t., 
Raffay Béla VI. o. t. (második hegedű), violán Böhm Oltó intézetünk 
volt növendéke, cellón Gárdonyi György VII. o. t., harmóniumon Be- 
reczky Endre VI. o. t. — zongorakisérettel.

4. A  n ü rn b erg i m e s te rd a ln o k o k : Walther versenydala. Hege
dűn játszotta Spitzer Pál VII. o. t., zongorán kisérte Szilasi László VII. o. t.

5. W a lk ü r : Siegmund szerelmi dala. Cellón előadta Gárdonyi 
György VII. o. t., zongorán kisérte Heckenast Gusztáv VIII. o. t.

6. Siegfried-ből játszott hegedűn báró Herczel Pál VIII. o. t. 
zongorán kisérte Rubel Béla IV&J o. t.

7. Az is ten ek  a lk o n y a : Siegfried halála. Zongorán előadták 
Heckenast Gusztáv VIII. o. t. és dr. Böhm Dezső.

8. P a r s i f a l : Nagypéntek varázsa. Hegedűn játszotta Spitzer Pál 
VII. o. t., zongorán Szilasi László VII. o. t.

Felül fizettek: Domony Mór 5 kor., Engel Pál 1 kor., Gold
schläger Lóránt 5 kor., Grossmann F. 5 kor., báró Herczel Manó 
30 kor., báró Herczog András 2 kor., br. Kornfeld Pál 10 kor., 
báró Kornfeld Mór 10 kor., Marek József 2 kor., N. N. 15 kor.,



I l l

N. 8'81 kor., dr. Solti Ödön 3 kor. Összesen: 96 kor. 81 fillér. Fo
gadják a nemesszívű adakozók ez úton is hálás köszönetünket.

A Wagner-este jövedelméből 200 K-t adományoztunk a főgim
názium vetítő-alapjára.

A szokásos h a n g v e r s e n y t  1913. évi február 22-én tartottuk meg 
következő műsorral:

1. H e r o l d  : Z am pa (N yitány.) Előadta a D a l -  és Z e n e e g y e sü le t  
■zenekara d r .  B ö h m  D ezső , főgimn. tanár vezetésével.

2. K o z m a  A .: Id y ll. Szavalta O ravecz P á l, VIII. o. t.
3. W i e n i a w s k y  : D -d u r P o lonaise . Hegedűn előadta S p i tz e r  P á l, 

v n .  o. t.
4  a ) C h o p i n : Cis m o ll W alzer.

h) W a g n e r - L i s z t  : T an n h au se r-in d u ló . Zongorán játszotta
S z i lá é i  L á s z ló , VII. o. t.

5. S c h u b e r t : Im a.
V e i t  V .: A szarvasbogár és a  rózsa. Előadta a D a l-  és Z e n e 

e g y e s ü le t  é n e k k a r a  K is s  K á r o ly  karnagy vezetésével.
6. K ő s z e g i  S. : A ir. M en u e tte  (vonós zenekarra). Előadta a D a l 

es Z e n e e g y e s ü le t  é n e k k a r a  d r .  B ö h m  D e zső  karnagy vezetésével.
7. C o p p é e  : A kovácsok: sztrájk ja . Szavalta C zo n ic ze r  G á b o r ,  

intézetünk volt növendéke.
8. M e n d e l s s o h n  : H egedűverseny . I. tétel. Előadta hegedűn 

b á ró  H e rc ze l P á l, VIII. o. t., zongorán kísérte R u b e l  B é la  TV b) o. t.
9. a)  K e i n h o l d  : Im p ro m p tu .

b) L i s z t - P a g a n in i  : E tu d e . Zongorán játszotta F r ie d e n th a l  I s t 
v á n  V. o. t.

10. T h i e l e  B .  : G yerm ekszim fónia , a ) Eeggeli zene. b) Erdei dal. 
c ) Katonainduló. Előadta a D a l- és Z e n e e g y e sü le t z e n e k a r a  d r .  B ö h m  
D e zső  vezetésével.

Felülfizetések: Domony Móric 20 kor., Eisler László 8 kor., 
Folkusházy Lajos 5 kor., Fürst Ferenc 10 kor., K. Galli Lajos 
3 kor., Goldschläger Lóránt 5 kor., dr. Haberern J. Pál 20 kor., 
Haintz Béla 30 kor., Herzel Bernát 10 kor., Jármay Jenő 10 kor., 
Kaczián János 5 kor., Kéler Napoleon 10 kor., br. Kornfeld Pál
10 kor., br. Kornfeld Mór 10 kor., Kostenszky Kálmán 3 kor., 
Kosztolányi József 10 kor., Kramer 5 kor., dr. Liedemann Frigyes 
10 kor., Marek József, Mikola Sándor 5 kor., dr. Moravcsik Emil
20 kor., N. N. 5 kor., Pecz Samu 10 kor., Polgár Jacques 5 kor.,
Pozsonyi Andor 5 kor., Báth Arnold 10 kor., Bombauer Emil 2 kor., 
Scholtz Gusztáv 10 kor., Schrecker Bezső 2 kor,, Strasser Pál 5 kor., 
Szávozd Imre 5 kor., dr. Zsigmondy Jenő 10 kor. Összesen:
283 korona.

Fogadják a nemeslelkű adakozók e helyen is legmelegebb kö-
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szönetünket. A hangverseny jövedelméből 400 koronát adtunk a 
«Tanárok Özvegyeit és Árváit Segítő Országos Egyesület»-nek.

A hangverseny müsorrajzpályázatára ez évben egy rajz érke
zett, melynek szerzője Bereczky István V. o. t. kapja a kitűzött 
10 koronás jutalomdíjat.

A Dal- és Zeneegyesület 20 koronás jubileumi díját Herczel 
Pál báró, ez évi elnök kapja.

Az egyesület tulajdona: 1. Hangszerek: egy Bősendorfer-zon- 
gora, egy harmonium, egy cselló, három viola, hét hegedű, egy 
fuvola, egy kürt. 2. Könyvtárunkban 559 zenemű van, szaporodás 
16 mű 61 kor. 30 f. értékben; ének- és zenekari müveink száma 
237, szaporodás 35 mű 179 kor. 36 f. értékben.

Az idei bevételek összege 2089 K 82 f., a kiadások összege 
1652 K 67 f s így a tiszta jövedelem 437 K 15 f. E jövedelmet a 
múlt évi vagyonhoz hozzáadva, -az egyesület mostam vagyona 
9362 K 47 f, mely összegből 8000 K 4°/o-os magyar koronajáradék
ban, 200 K egy Tiszaszabályozási és szegedi nyereménykölcsönben és 
1162 K 47 f takarékpénztárban van elhelyezve.

IV. A Főgimnáziumi Ifj. Segély egyletet ebben az évben is 
dr. Tóth Kálmán vezette. Ifjúsági tisztviselők voltak: Elnök: Jármay 
Pál VIII. oszt. tanuló. Főjegyző: Thaly Ferenc, VIII. oszt. tanuló. 
Aljegyző: Vetsey Gyula, VII. oszt. tanuló. Osztálypénztárosok és 
választmányi tagok voltak a VIII. osztályban: Bischitz S., Inczédy 
G. ; a VII. o.-ban: Chátel O., Fésűs J., Stein A .; a VI. oszt.-ban: 
Bereczky E., Haasz S., Haller I., Előd M .; az V. o.-ban: Berko- 
vits P., Gárdony I., Goldschläger L., Jeney L. ; a IV. b) o.-ban : 
Pataki S., Zoltán I. ; a IV. aj o.-ban: Fürst Gy., Haitsch Gy. ; a 
Hl. b) o.-ban: Neményi I., Pfahler I. ; a III. a) o.-ban: Glück
lich Gy., Bust B .; a II. b) o.-ban: Starnberger S.; Zoltán György ; 
a II. a) o.-ban: Elischer Pál, Seilei F . ; az I. b) o.-ban: Kubacska 
A., Sándor G y.; az I. a) o.-ban: Hermann L., Pickier Gy.

Bevételek 1912 június 1-től 1913 május 31-ig: 1. Tagdíjak 
a folyó iskolai évről:

Áthozat 775'06 kor.
az I. a) osztályban 153-44 kor.; a IV. a) osztályban 176TO kor.;
az I. b) « 128*— « a IV. b) « 174-84 «
a II. a) (( 93-20 « az V. « 127-17 «
a II. b) « 7600 « a VI. (( 125-71 «
alH . a) « 9030 « a VII. (( 18910 «
a III. b) « 234-12 « a VIII. « 150-01 «

Átvitel 775-06 kor. Összesen 7717'99 kor
2. Utólagosan befolyt tagdíjak J08Ö2 kor.
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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 100 korona, d) Doleschall Alfréd egyetemi tanár 
úr adománya 100 kor., e) Rátz László igazgató úr adománya a Kö
zépiskolai Mathematikai Lapok előfizetési díjaiból 42 kor. Összesen: 
542 korona.

4. Szelvény- és takarékpénztári kam at: 1030'27 kor.

A bevételek  összege 3398-28 kor.

Kiadások:

1. Beiratási díj, tandíj és vizsgadij : 195-00 kor.

2. Vegyesek: 138-93 kor.

3. írószerek: 316-74 kor.

4. Könyvek : 856'90 kor.

o. Ösztöndíjak : 900 kor. Ebből 50 kor. már a múlt iskola
évben kiosztatott.

A kiadások összege 2407-57 kor.

A pénztári maradvány tehát (3398-28-— 2407-57) =  990 71 
korona.

Az egyesület vagyona 1913 junius 1-én :

1912 jun. 1-én az egyesület vagyona volt _  25185-33 kor.
A folyó évi pénztári maradvány .... ........ _  990 7 1 «
Tehát az egyesület vagyona 1913 jun. 1-én.... ' 26176-04 kor.

Ez az összeg következőképen van elhelyezve:
1) 4 %  magyar korona ért. járadékban 21500-— kor.
2) 4%  magyar földhitelint. záloglevélben ._. _  _  2000-— «
3) 4% Egyesült budapesti fővárosi tp. záloglevélben 400.— «
4) Takarékpénztári betétben 2276-04 «

Összesen _  _  26176-04 kor.

Fogadják egyesületünk mélyen tisztelt pártfogói hálás köszö- 
netünket.

É r te s í tő  4912— -1013. évrő l. 8
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A Segély egylet könyvtárát dr. Kubacska András kezelte. A könyv
tárból a tanév folyamán 101 tanuló 1633 drb. könyvet kapott hasz
nálatra. Könyvekre és bekötésükre 887'90 koronát fordítottunk, 51 
tanuló 451 drb használt könyvet ajándékozott.

Y. Főgimnáziumi Ifjúsági Gyámegylet. Fennállása tizenötödik 
évében is Bereczky Sándor vallástanár vezetése alatt munkálkodott. 
A tanév elején tartott közgyűlés titkárnak Heekenast Gusztáv VIII. 
o. tanulót, pénztárosnak Chátel Ottó VII. o. tanulót, ellenőrnek 
Bereczky Vilmos VIII. o. tanulót választotta meg. Osztálypénztár - 
nokok és ellenőreik a következők voltak : la) Pigler László, Dömö
tör László; I b) Kostenszky Kálmán, Kubacska András; IIa) Elischer 
Pál, Baffay Sándor; II!>j Mezey Pál, Miltényi László ; IIIa) Blume- 
nau Imre, Fabinyi Géza; IEIö^ Chátel Rudolf, Hammersberg Géza; 
TV a) Kaczián Pál, Simon Ferenc; I Vb) Blaskovich István, Kiss Kál
mán ; V. o. Lehoczky Kálmán, Bereczky István; VI. o. Bereczky 
Endre, Hajtsi György; VII. o. Chátel Ottó, Cséry Miklós; VIII. o. 
Heekenast Gusztáv, Bereczky Vilmos. Az egyes osztályokból befolyt 
a tanév végéig 379 korona vallásos esték jövedelméből 30 kor. 
60 fillér, ehhez járult a múlt évi hátralékból 7 korona, kamat 
29 kor. 98 fillér. Adomány volt 30 korona. Az évi összes bevétel 
476 kor. 58 fillér volt.

A bevétel egynegyed részét, 119 kor. 15 fillért, az alapszabá
lyok értelmében az egyetemes egyházi gyámintézet pénztárába szol
gáltattuk be. A rendelkezésünkre maradt háromnegyed részből, 357 
korona 43 fillérből adtunk a budapesti protestáns árvaháznak 20 ko
ronát, a rozsnyói evangélikus árvaháznak 20 koronát, a pozsonyi 
Theologusok Otthonának 20 koronát, külmisszióra 20 koronát, az 
eperjesi Ev. Theologusok Otthonának 20 koronát; segélyül Felde Ist
ván VII. o., Molnár Ágoston VII. o., Schön Péter VII. o. és Leffler 
Gyula H la oszt. tanulónak 30—30 koronát. Kiosztottunk tehát 220 
koronát; a megmaradt 137 korona 43 fillért a múlt évi tőkéhez, 
1316 korona 36 fillérhez csatoltuk, ekkép tőkénk az időközben a 
tőkéhez csatolt 17 korona 54 fillér hozzászámításával 1471 korona 
33 fillérre emelkedett.

A gyámegylet által az intézet nagytermében a múlt tanévben 
rendezett egyházi jellegű esti előadásokon, melyeket ifjak és felnőttek 
nagy számmal látogattak, színes vetített képekben magyarázattal mu
tattuk be Jézus életét modern mesterek festményei után, más alka
lommal pedig ugyancsak színes vetített képekben magyarázat mellett 
Mózes öt könyvének tartalmát mutattuk be. Április 19-én Telekiné 
Both Johanna emlékére rendeztünk vallásos estélyt, melyen dr. Szi- 
gethy Lajos tanár mondott emlékbeszédet, Telekiné Roth Johanna
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életéről írt rajzát pedig Molnár János VII. o. tanuló olvasta fel. 
A vallásos estélyek sikeréhez szavalatokkal és zeneművek előadásával 
hozzájárultak: Mszey Pál, Fabinyi- Géza, Hammersherg Géza, Kre- 
puska Kálmán, Szilágyi György, Kaczián Pál, Helvey Elek, Schmidt 
Henrik, Bereczky István, Bereczky Endre. Jeney László, Szentbe 
János, Feledy Pál, Szegő János, Binder Vilmos, Farkas Aurél, Fell
ner György, Chátel Ottó, Gárdony István, Szilasi László, Benke Ba
lázs, Rajner Dezső, Heckenast Gusztáv tanulók.

A vallásos estéket kezdő és befejező közénekeket harmoniumon 
Bereczky Endre VII. o. t. vezette.

A vallásos esték meghívóit Kertész József nyomdász úr kedvez
ményes árban nyomatta ki, miért is néki köszönettel tartozunk. Kö
szönetét mondunk dr. Zsigmondy Jenő egyházfelügyelő úrnak is, ki 
szíves volt egyletünknek 10 koronát adományozni.

VI. Diák-Sport- Kör. A vallás- és közoktatásügyi miniszter úr ren
deleté megtiltja középiskolai tanulóknak, hogy felnőttek sportegyletei
ben mint tagok szerepeljenek, viszont ajánlja középiskolai sportkörök 
létesítését.

E rendelet eredménye, hogy iskolánk kebelében a Diák-Sport- 
Kör megalakult.

A kör tanárelnöke dr. Loisch János lett. Tisztviselői: Ifjúsági 
elnök : Pajor Endre V. o. t. Alelnök: Jákó Frigyes V. o. t. Titkár : 
Makra Lajos V. o. t. Jegyző: Winkler Pál V. o. t. Pénztáros: Gold
schläger Lóránt V. o. t. Gondnok: Bereczky István V. o. t. Választ
mányi tagok: Berkovits Pál V. o. t., Gárdony István V. o. t., Lak- 
ner Imre V. o. t., László István V. o. t., Makra Imre TVb o. t., 
Steinberger Imre V. o. t., Vermes Jenő V. o. t.

A kör hetenkint egyszer traininget tartott, kirándulást tett a 
Nagykevélyre, Pomázról Visegrádra, a Nagyszénásra, s azonkívi 1 
atlétikai és tenniszversenyt rendezett. Köszönetét kell mondanunk 
Baumfeld Jenő V. o. tanulónak, aki legjobban buzgólkodott a 
tenniszverseny körül, s Goldschläger Lóránt V. o. tanulónál:, 
aki a tenniszverseny díjait adományozta. Röviddel az alakulás 
után felvetődött az eszme, hogy a Magyarországon mostanában 
szervezkedő cserkészeket is befogadjuk körünk szakosztályai közé. 
Választmányunk elfogadta az indítványt s a cserkészek megkezdték 
működésűket. Az őrsvezetők tanfolyamot hallgattak, vizsgát tet
tek és külön kirándulásokat rendeztek. Ezek között egy csapat- 
kirándulást a Farkasvölgybe s ezenfelül többféle irányba (Velencei 
tóhoz 1, Guggerhegyre 3, Jánoshegyre 3, Farkasvölgybe 3, Sváb
hegyre 1, Visegrádra 1) összesen 12 örsi kirándulást. A cserkészek 
öt őrsre oszlottak, őrsvezetőik voltak : Jeney László V. o. t., Makra

S*
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Lajos Y. o. t,, Szenthe János Y. o. t., Jákó Frigyes V. o. t., Pajor 
Endre Y. o. t. Csapaszttisztjük Tóthfalussy Gyula II. éves joghall
gató volt.

A Diák-Sport-Körbe 66 rendes tagot vettíink fel.
Vagyonunk 120 K. A következők juttatták adományaikat kö

rünkhöz, melyekért e helyütt is fogadják hálás köszönetünket: Ber- 
kovits Pál 5 K, Goldschläger Loránd 3 K, Engel László, Pajor 
Endre, llónay Ernő, Winkler Pál 1 K. Többek adományaiból 
1 K 92 f.



AZ IFJÚSÁGI EGYESÜLETEK
vagyoni állapota.

VII. B.

a<3
Nm

Az egyesület neve
Vagyoni 

állapot 1912 
június 1-én

Vagyoni 
állapot 1913 
június 1-én

Gyarapodás

i Arany János-kör 199S-02 2286-44 288-42
2 Főgimnáziumi Dal- és

Zeneegyesiilet 8925-32 9362-47 437 15
3 Főgimnáziumi Segély-

egylet------------------------ 25185-33 26176-04 990-71
4 Főgimnáziumi Ifjúsági

Gyámegylet_____ __ __ 1316-36 1471-33 154-97
5 Diák-Sport-Kör „  _  „ — 120-— 120-—

Összesen : K 37425-03 39416-28 1991-25
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JÓTÉKONYSÁG.

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

I. A Teleki—Róth Johanna grófnő alapította ösztöndíjakat 
(65—65 K) Inczédy Gábor Vili. o. t., Kiss Ernő VIII. o. t. és 
Molnár János VII. o. t.

II. Az Egyesült Budapesti Fővárosi Takarékpénztár ösztön
díját (200 K) Inczédy Gábor VIII. o. t.

III. A bányai ág. h. ev. egyházkerület által kezelt Németh 
István tábornok alapította ösztöndíjat (84 K) Molnár János VII. o. t.

IV. A Glosius Artner Karolina alapítvány jövedelméből 42—42 
koronát, Tinschrnidt Em il Illa . o. t. és Simon Sándor Ila. o. t.

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

1. A Loisch Eduárd és Ottilia szü letett Melczer alapítvá
nyának évi kamataiból 100—100 koronát, Bereczky Endre VI. o. t. 
Haitsch Emil VI. o. t., Scholtz Ernő VI. o. t. és Kovács Sándor 
IVb. o. t.

2. A Králik Lajos dr.-féle ösztöndíjakat (90—90 K) Lukács 
Antal VEH. o. t. a magyar nyelv és irodalom és Gerller György VII. 
o. t. a latin nyelv tanulásában kifejtett buzgóságáért.

3. A Zólyomi W ágner Géza dr. alapította ösztöndíjat (80 K) 
Oravecz Pál V ili  o. t.

4. A Bulyovszky Gyula-féle 20—20 K-t a magyar nyelv ta
nulásában tanúsított buzgóságuk jutalmául: Kutlik Rudolf IVÓ. o. t. 
Fabinyi Géza III«. o. t., Műtényi László 115. o. t., Fábián János 
115. o. t. és Clementin Kornél Ila. o. t.

5. A Döbrentey Gábor-féle tizfrankos aranyat az Arany János- 
kör-tanárelnöke Bischitz Sándor VM. o. t.-nak ítélte oda a körben 
tanúsított munkássága jutalmául.

6. A Székács József dr.-féle 3 darab aranyat a magyar nyelv 
tanulásában tanúsított buzgóságáért Schranz Sándor 115. o. t.
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7. A W alther Ágoston-féle alapítvány kamatait (40 K) Schmidt 
Henrik IVő. o. t.

8. A Kunewalder Fülöp-féle ösztöndíjakat (40—40 K) György- 
falvay Miklós VII. o. t. és Nagy László VI. o. t.

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

10. Az 1889. május 5-én elhalálozott Ormay Lajos dr. főgim
náziumi tanár emlékére tett alapítvány kamatait (10 K) Auer Géza 
VII. o. t., mint jó mathematikus.

11. Az 1911. május 18.-án elhalálozott dr. Böhm Károly, főgim
náziumunk huszonhárom éven át volt tanárának és tizenhárom éven 
át volt igazgatójának, 1890 óta kolozsvári egyetemi tanárnak emlékére 
tett alapítvány kamatait (40 K) Bischitz Sándor VIII. o. t., a filo
zófiában tanúsított buzgóságért.

12. Az 1894-ben meghalt ifj. bojári V igyázó Sándor gróf,
főgimnáziumunk volt növendékének emlékére alapított 20,000 koronás 
alapítvány kamataiból 600 K-t Inczédy Gábor tiszta jelesen érett ta
nuló, 360 K-t Thaly Ferenc jelesen érett tanuló.

13. Az 1889-ben meghalt Schranz Andor V ili. o. t. emlékére 
tett alapítvány kamatjából egy aranyat, mely az alapító levél értelmé
ben jeles előmenetelű, példás maga viseletű VIII. o. tanulónak adandó, 
Glücksthal Andor VIII. o. t.

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

15. Az 1903-ban meghalt Kornfeld György, főgimnáziumunk 
volt növendékének emlékére alapított ösztöndíj kamatait (30 K) a 
magyar nyelv és irodalom tanulásában kiváló eredményt tanúsított 
Franki Dezső VIII. o. t.

16. Az 1901-ben meghalt Tuczentaller A urél V. o. t. emlékére 
alapított ösztöndíj kamatait (40 K) Wilcsek Jenő V. o. t.

17. Az 1899-ben elhunyt Bergl Gyula, főgimnáziumunk volt 
növendékének emlékére alapított ösztöndíj kamatját (20 K) Jeszenszky 
Árpád IIa. o. t.

18. Az 1901-ben elhalálozott Weisz Arthur, főgimnáziumunk 
volt növendékének emlékére alapított ösztöndíj kamataiból 20— 20 K-t 
Glücksthal Andor, mint jó mathematikus és Franki Dezső, mint 
jó fizikus.

19. Az 1907-ben elhunyt Ráth Géza V. o. t. emlékére alapí
tott 50 koronás ösztöndíjat Jeney László V. o. t.
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20. Az ugyancsak Ráth Géza emlékére alapított és az Y. ősz 
tály legjobb mathematikusa jutalmazására szánt 10 K-t Léhotzky 
Kálmán V. o. t.

21. Az 1910-ben elhalálozott Vajner Géza, főgimnáziumunk 
volt növendékének emlékére alapított ösztöndíj kamatját (10 K), 
a vallás tanulásában kifejtett buzgóságáért Farkas Aurél VII. o. t.

22. Az 1912-ben elhalálozott iglói Szontagh György, főgim
náziumunk volt növendékének emlékére alapított ösztöndíj kamatját 
(90 K.) Inczédy Gábor VIII. o. t., a természettudományok iránt 
tanúsított buzgalma és szép előmenetele elismeréséül.

23. A Steinacker Ödön-féle 10 koronás jutatalmat a német 
nyelv szorgalmas tanulásáért Iléjjas Ferenc H l a. o. t.

24. A Schreyer Jakab dr. által alapított 20 koronás jutalmat 
Kiss László Hő. o. t.

25. A Deutsch Oszkár-féle 10 koronás jutalmat, mely VIII. 
osztálybeli, a latin nyelvben kiváló tanulónak szól, Inczédy Gábor
v i n .  o. t.

26. Egy hálás tanítvány ösztöndíj-alapítványának kamatait 
(10 K) Okolicsányi Ferenc VI. o. t. mint jó mathematikus.

27. Az 1874-ik évi maturánsok ösztöndíját (90 K) Iléjjas Kálmán
VI. o. t.

28. Az 1882-ik évi maturánsok ösztöndíját (40 K) Kirch
ner Béla V. o. t.

29. Az 1883-ban érettségi vizsgálatot te tt ifjak által alapí
tott 30 K-ás pályadíjra az 1912—13. iskolai évre a tanári kar ezt a 
tételt tűzte k i : A jobbágyság helyzete, az intézmény fennállásának 
utolsó századában (1740—1848.). Akitűzött határidőig öt pályamű ér
kezett be. A bíráló szaktanárok a pályíjat a «Klió» c. dolgozatnak 
ítélték oda. A múlt évben jutalmat nyert pályamű szerzője Reiner 
Fülöp, volt V. o. t.

30. Az 1889-ben maturált ifjak ösztöndíját (40 K) Glücksthal 
Andor VIH. o. t.

31. Az 1899-ben maturált ifjak ösztöndíját (50 K) Thaly 
Ferenc VIH. o. t.

32. Az 1900-ban m aturált ifjak ösztöndíját (20 K) Blaskovich 
István IVő. o. t.

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

2. A Tabitha jótékony nőegyesület által pályadíjul adomá
nyozott 10 K-ás aranyra a vallástanár a következő tételt tűzte ki :
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«Az igazi felebarát, másoknak is nézi javát.» A jutalmat Poós Fe
rencz IV«. o. t. dolgozata nyerte el; Kiss Kálmán IVb. o. t. mun
kája dicséretet érdemelt.

VII. 1. A Dal- és Zeneegyesület jubileumi alapjának 20 koronás 
jutalomdíját báró Iferczel Pál VIII. o. t. kapja.

2. A Dal- és Zeneegyesület pályadíját műsorrajzra (10 K) 
Bcrcczky István V. o. t.

A kiosztott ösztöndíjak, pályadíjak és jutalomdíjak összege 
3131 K 38 fillér.

VIH. A Tóth Kálmán dr. vezetése alatt álló Ifjúsági S eg é ly 
eg y le t ezidén is 850 K-t szavazott meg szegénysorsú, jó magavise
letű tanulók segélyezésére. Ebből az összegből kap: 60 — 60 koronát 
Mika Sándor VIII. o. t., Kindó Ernő VI. o. t., Lehotzky Kálmán
V. o. t . ; 50—50 K-t: Bayer Lajos VII. o. t., Bulkay Lajos VII.
o. t., Szilágyi László V. o. t., Haitsch Gyula IVa. o. t., Kiss Kálmán 
IV«. o. t., Poós Ferenc IV«. o. t . ; 40—40 K-t: Killius Gyula V. 
o. t., Weiler Ferenc V. o. t., Kovács Lajos IVő. o. t., 30—30 K -t: 
Simon Ferencz IV«. o. t., Pfáhler József Illő. o. t. Tomcsányi 
László m b . o. t,, Lenkei Andor n i« , o. t., Lángh Gyula Ilb. o. t . ; 
20—20 K-t: Klaár Vilmos Illb . o. t., Szalag László II«. o. t., 
Stcinert Ottó la. o. t., Bertram Artúr Ib.o. t., Palkovic György Ib. o. t.

IX. A Bereczky Sándor vezetése alatt álló Ifjúsági Gyám- 
egy let ezidén is 120 K-t szavazott meg jó magaviseletű és szegény
sorsú tanulók segélyezésére. Ebből az összegből kap 30—30 K -t: 
Felde István VII. o. t., Molnár Ágost VII. o. t., Schön Péter VII. 
o. t„ Leffler Gyula III«. o. t.

X. Dr. Fabinyi Imre jutalomdíjait (20—20 K) kapják : Stel
ler Gyula VI. o. t. és Györgyfalvay Dezső IVb. o. t.

XI. Két névtelen jótevő jutalomdíjait kapják: Nagy László
VI. o. t. és Bókay Árpád V. o. t., mint kiváló mathematikusok.

XII. Báró Ohrenstein Henrik jutalomdíjait 25—26 K) kap
ták : Himpelmann Ferenc I«. o. t., Lovich András Ib. o. t., Szalag 
László I Ia. o. t. Kiss László Ilb. o. t., Mráz Gusztáv HI«. o. t., 
Klaár Vilmos Illb. o. t., Tomcsányi László Illb. o. t., Lukácsi Géza 
IV«. o. t., Poós Ferencz IV«. o. t., Simon Ferencz IV«. o. t., György- 
falvay Dezső IVb. o. t., Kuttlik Rudolf IVb. o. t.

XHI. Hérzel Bernátjutalom díjait (20—20 K-t) kapják: Tassi 
Géza Ilb. o. t., Stitniczky János Illb. o. t., Horváth Nándor IV«. 
o. t., ízűk Lajos IVa. o. t., Váry Gyula IVa. o. t.

XIV. Szabolcsi Miksa 25 K-ás pályadíját («Miért fontos az 
állampolgárra nézve a szentirás tanítása : Szeresd felebarátodat, mint 
tenmagadat») a «X parancsolat» jeligéjű pályamű szerzője kapja meg.
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XY. Dénes Lajos jutalom díját (20 K) Nádaskai Adolf I«. 
o. t. kapta.

Az alumneumban 13 tanuló kapott ingyen ebédet, melyjótéte
ményre 1485 K 74 f-t költöttünk.

Megemlítj ük még, hogy iskolafentartó egyházunk nt. képviselőtestü
lete, az egész évi tandíjat 94 tanulónak, a félévit pedig 10 tanulónak 
engedte el. Az elengedések összege 8220 K.

A fentebb említett segély díjakon kívül a főgimnáziumi Segély
egylet 1557 K 57 f-rel támogatta ifjúságunkat. Az Arany János-kör 
80 K-t adott jutalmakra.

Az ösztöndíjak, jutalmak, pályadíjak, elengedett tandíjak és 
segélyek összege, vagyis az összes jótétemények értéke 15824 K 69 f.



IX.

ALAPOK ÉS ALAPÍTVÁNYOK TŐKEÉRTÉKE 
1912 DECEMBER 31-ÉN.

Az alap v. alapítvány címe

1. Alumneum _ _ _ _ _  .... _ _ _ _ _
2. Bojári Vigyázó Ferenc és Jozefin _  _  _  _
3. Szertárak építési alapja _ _ _ _ _ _
4. Loisch Ede és Ottilia az. Melczer _  _  _  _
5. Pesti Hazai Első Takarékpénztár _  _  _  „
0. Egyesült Budapesti Fővárosi Takarékpénztár ....
7. Dr. Králik Lajos _ _ _ _ _ _ _ _
8. Múzeum- és könyvtáralap _  _  , _  _  _  _
9. Dr. Wágner Géza _ _ _ _ _ _ _ _

10. Bulyovszky Gyula _ _ _ _ _ _ _ _
11. 1874. évi maturánsok _  _  „  _  _  _  ....
12. Kunewalder Fülöp _ _ _ _ _  _ _ _
13. Iglói Szontagh György „  _  _  _  ... _
14. Báth Géza emlékalap _ _ _ _ _ _ _
15. 1899. évi maturánsok _ _ _ _ _ _ _
16. 1882. évi maturánsok _  ■_ _ _ _ _ _
17. Weisz Artur _  _ _ _ _ _ _ _ _ _
18. Dr. Böhm Károly _  _  _  _    _  _
19. Tuczentaller Sándor _  _  _  _  _  _  _
20. Walther Ágost _ _ _ _ _ _ _ _ _
21. Dr. Székács József _  _  _ _ _ _ _ _
22. 1883. évi maturánsok _ _ _ _ _ _ _
23. Kornfeld György _ _ _ _ _ _ _ _
24. 1900. évi maturánsok_ „  .........  _  „.. _
25. Dr. Schreyer Jakab _ _ _ _ _ _ _ _
26. Bergl Gyula _ _ _ _ _ _ _ _ _
27. Báth Géza mat. jutalomdíj-alap _  _  _  .„
28. Lamm Dezső _  _ _ _ _ _ _ _ _
29. Döbrentey Gábor _ _ _ _ _ _ _ _
30. Dr. Ormay Lajos _ _ _ _ _ _ _ _
31. Hampel Lajos _ _ _ _ _ _ _ _ _
32. Egy hálás tanítvány alapítványa _  _  _  „
33. Vajner Andor _ _ _ _ _ _ _ _  _
34. Schranz Andor _ _ _ _ _ _ _ _
35. Deutsch Oszkár _ _ _ _ _ _ _ _ _
36. Dr. Kari János _ _ _ _ _ _ _ _
37. Steinacker Ödön_ _ _ _ _ _ _ _ _

Összesen 
1911 dec. 31-én volt: 

Növekedés

K 34251-83
« 23392-35
« 19358 69
ft 10302-58
« 9663-65
« 5000-—
(( 4503-46
(( 2411-24
« 2320-02
« 2132-58
(( 2076-99
« 2073-16
(1 2060.—
« 1748-83
« 1242-58
« 1195 06
(í 1068-52
(í 1064-—
(1 1030-85
(( 1024-87
ft 878-67
« 873 87
« 844-73
(( 558-29
« 517-09
« 516-51
ft 433-62
(( 422-65
« 408-13
« 386-95
(( 314-38
« 31011
(( 308-97
« 288-20
« 273-33
« 256-96
« 201.50

K 135715-22
K 126787-39
K 8927-83



X.

A FŐGIMNÁZIUMI TANULÓK NÉVSORA *

I. a. OSZTÁLY,
Almay József, 4901. Arad, rk.
Bacsák Miklós, 1902. Budapest, r. k. 
Beermann Károly, 1903. Budapest, izr. 
Benedek Ferenc, 1902. Budapest, izr. 

B. Bíró Pál, 1902. Budapest, izr.
Breyer Károly, 1902. Budapest, izr.
Dér László, 1902. Budapest, izr. 
Dömötör László, 1902. Budapest, ág. 
Ii. ev.
Dóri Pál, 1903. Budapest, izr.

10. Ehrenfeld György, 1902. Budapest, izr. 
Eisler László, 1902. Budapest, izr.
Elek István, 1902. Budapest, izr.
Faragó Ferenc, 1902. Budapest, izr. 
Fried Frigyes, 1903. Budapest, izr.

15. Gonda Gyula, 1901. Budapest, izr.
Grád Ervin, 1902. Breslau, izr. 
b. Herzog András, 1901. Budapest, izr. 
Hermann László, 1902. Budapest, izr. 
llimpelmann Ferenc, 1902. Budapest, 
ág. h. ev., tm., ö. d.

20. Horváth László, 1902. Budapest, r. k. 
Hübner Nándor, 1902. Arad, r. k. 
fliibner Zoltán, 1902. Budapest, r. k. 
Huszerl Pál, 1933. Budapest, izr.
Já'Z Elemér, 1902. Budapest, ág. h. ev. 

25. Jéger Gyula, 1902. Budapest, r. k. 
Kállai Tibor, 1902. Budapest, izr. 
Kertay István, 1902. Budapest, r. k. 
Kertész László, 1902. Budapest, r. k.

* R ö v id í té s e k :  ág. h. ev. =  ágo 
tu s ; r. k. =  római katholikus; g. k. =  göri 
díjmentes; ftm. =■ féltandíjmentes; ö. d. =

Kostyál Sándor, 1902. Szenice, ág. h. ev. 
30. Kovácsy Pál, 1902. Budapest, ref. 

Kramer Imre, 1902. Budapest, izr. 
Kramer Jenő, 1903. Budapest, ág. h. ev. 
Kramer Tivadar, 1902. Páty, izr. 
Landauer Péter, 1902. Budapest, izr.

35. Luzsa Endre, 1902. Budapest, ág. h. ev. 
Makovszky László, 1901. Budapest, r. k., 
ism.
Mandula Béla, 1902. Budapest, r. k. 
Márkus Endre, 1903. Budapest, izr. 
Molnár Jenő, 1902. Budapest, unit.

40. Morhács Pál, 1901. Mosóc, ág. h. ev., 
ism.
Nádaskay Adolf, 1901. Nagyszeben, ág. 
h. ev., lm., ö. d.
Pigler László, 1902. Budapest, ág. h. ev. 
Platschek Imre, 1902. Budapest, izr. 
Badnay Károly, 1902. Budapest, izr.

45. Riemer József, 1902. Veszprém, izr. 
Steinert Ottó, 1901. Bremen, ág. h. ev., 
ö. d.
Slrausz Béla, 1902. Budapest, izr. 
Surányi Miklós, 1902. Budapest, izr. 
Surányi Tibor, 1902. Budapest, izr.

50. Szabados Ferenc, 1902. Budapest, izr. 
Szalmássi Zsigmond, 1902. Budapest, r. k. 
Szontág István, 1902. Szolnok, izr. 
Szterényi Sándor, 1902. Budapest, r. k. 
Tolnay Lajos, 1902. Budapest, ág. h. ev. 

55. Urbán Tibor, 1902. Budapest, izr. 
Waldmann Marcel, 1902. Budapest, izr.

tai hitvallású evangélikus; ref. =  reformá- 
g katholikus; izr. =  izraelita; tm. =  tan- 
= ösztöndíjas; ism. =  ismétlő.
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Wolf Róbert, 1901. Philadelphia, ág. h. ev. 
Zeitler Sándor, 1902. Budapest, ág. It. ev.

É vközien  k im a ra d t:
Klein László, 1902. Budapest, izr.

M agán tanu lók:
(10. Robán András, 1902. Szeged, r. k.

Solty László, 1902. Budapest, r. k.
(12. Vajda Rezső, 1902. Budapest, izr.

30.

35.

I. b. OSZTÁLY.
Barta Dezső, *1902, Budapest, izr.
Bayer Zoltán, 1902. Budapest, ág. It. ev. 
Becht Endre, 1902. Budapest, ág. h. ev. 
Bertram Arthur, 1902. Budapest, ág. h. 
ev., tdm., Ö. d.

5. Czeizler Ernő, 1901. Budapest, izr. 
Deutsch Dezső, 1903. Budapest, izr. 
Deutsch György, 1902. Budapest, izr. 
Dulcz Egon, 1902. Budapest, ág. It. ev. 
Egyedi László, 1902. Budapest, izr.

10 Ernyei György, 1901. Budapest, izr. 
Fodor Miklós, 1902. Budapest, ág. h. 
ev., tm.
Friedmann Tibor, 1902. Budapest, izr. 
Gally János, 1902. Budapest, ág. It. ev. 
Gonda Dezső, 1902. Budapest, izr.

15. Greiner Ferenc, 1902. Budapest, izr. 
Grósz Endre, 1902. Budapest, izr. 
Grünfeld László, 1902. Budapest, izr. 
Hegedűs István, 1902. Budapest, izr. 
Jancsek Károly, 1901. Budapest, ág. h. 
ev., flm.

20. Kállay Viktor, 1902. Rákoskeresztúr, ref. 
Kardos Imre, 1902. Budapest, izr. 
Kerekes Gábor, 1902. Budapest, ref., tm. 
Kisfalvi Imre, 1902. Budapest, izr. 
Kostenszky Kálmán, 1902. Pozsony, ág. 
h. ev.

25. Kosztolányi József, 1902. Nemes-Kosz- 
tolány, ág. h. ev.
Kovács Miklós, 1901. Szabadka, izr. 
Kubacska Endre, 1902. Budapest, ág. h. 
ev., tm.

4-0.

45.

50.

55.

60.

Kvorka János, 1902. Rákospalota, ág. h .ev .! 62.

Lahmann György, 1902. Kolozsvár, ág. 
h. ev., tm.
Lovich András, 1900. Budapest, ág. h. 
ev., tm.
Mandel László, 1902. Budapest, izr. 
Melisser Rezső, 1902. Budapest, ág. h. ev. 
Menczcr Béla, 1902. Budapest, ref. 
Molnár Zoltán, 1902. Budapest, ref., ftm. 
Orosz László, 1901. Budapest, izr., ftm. 
Palkovié György, 1900. Szarvas, ftm., 
ö. d.
Popper László, 1902. Budapest, izr. 
Repcsák Péter, 1902. Budapest, ág. h. ev. 
Róth Pál, 1902. Budapest, izr.
Sándor György, 1901. Budapest, izr., ism. 
Schönfeld Sándor, 1902. Budapest, ág. 
h. ev.
Schwarcz Miklós, 1902. Budapest, ág. 
h. ev.
lévősi Szabó Jenő, 1901. Budape.-t, ref. 
Szabó Tibor, 1902. Csitér, (Nógrád m ) 

ág. b. ev.
Szűcs László, 1902. Marlonvásár, izr. 
Tolnai Gábor, 1902. Budapest, ág. h. 
ev., tm.
Ulicsny József, 1901. Csáktornya, ág. 
b. ev.
Unger János, 1901. Budapest, ág. h. ev., 
ism.
Veres Pál, 1902. Budapest, izr.
Wigner Jenő, 1902. Budapest, izr 
Wilesek Andor, 1902. Budapest, izr. 
Wámoscher Pál, 1902. Zombor, izr 
Wolf Endre, 1902. Budapest, izr.

Évközben k im a ra d ta k :
Buzay Béla, 1902. Újvidék, ág. h. ev., ftm. 
Groszmnnn Péter, 1902. Ujverbász, ág. 
h. ev.
Wiener Artur, 1902. Budapest, izr. 
Wiener Imre, 1902. Budapest, izr.

M agán tanu lók:
Baseli Lajos, 1902. Kisbágyom, izr.
Gr. Bethlen András, 1902. Budapest, ref. 
Kende László, 1902. Arad, izr. 
Löwensohn Henrik, 1902. Lelle, izr. 
Székely László, 1902. Miskolcz, izr.
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II. a. OSZTÁLY,
Brak Imre, 1901. Budapest, izr.
Bruck György, 1901. Budapest, izr. 
dementis Kornél, 1900. Aranyosmarót, 
ág. h. ev., tm., ö. d.
Czinner Alfréd, 1901. Demnia(Galicia),izr. 

8. Eliseher Pál, 1902. Budapest, ág. h. ev. 
Fendt Olivér, 1901. Budapest, r. k., tm. 
Gmehling Róbert, 1901. Budapest, unit. 
Goldberger Antal, 1902. Budapest izr. 
Gruber Sándor, 1899. Budapest, ág. h. ev.

10. Hankó Béla, 1898. Budapest, ág. h. ev. 
Hári Andor, 1900. Budapest, izr.
Hári Bódog, 1901. Budapest, izr.
Hild Károly, 1901. Budapest, ág. h. ev. 
Holitscher András, 1901. Budapest, izr. 

18. Horvátit Vilmos, 1901. Budapest, ág. h. ev., 
tm.
Huzlicska János, 1899. Rákosszentmihály, 
ág. h. ev., tm.
Jeszenszky Árpád, 1900. Szombathely, 
ág. h. ev., tm., ö. d.
Keller László, 1899. Budapest, r. k. 
Kemény István, 1901. Budapest, r. k. tm. 

20. Kollár László, 1901. Budapest, izr.
Köss Endre, 1902. Budapest, izr. 
Mellinger László, 1901. Budapest, izr. 
Nagy Károly, 1900. Rákoscsaba, ref. 
Pécsy Dénes, 1900. Budapest, ág. h. 
ev., tm.

28. Pollák Imre, 1901. Budapest, izr.
Raffay Sándor, 1901. Pozsony,ág.h. ev., tm. 
Rajna Ferenc, 1902. Budapest, izr.
Rácz Imre, 1901. Rákoskeresztúr, izr. 
Riess Viktor, 1900. Budapest, izr.

30. Sachs Richard, 1901. Budapest, izr. 
Salzer Jenő, 1901. Budapest, izr. 
Scheiber Gábor, 1900. Budapest, izr., 
önk. ism.
Seheimann Béla, 1901. Budapest, izr. 
Seliei Ferenc, 1902. Budapest, izr.

35. Simon Sándor, 1901. Budapest, ág. h. 
ev., tm., ö. d.
Somogyi Pál, 1902. Budapest, izr.
Stern Egon, 1901. Wien, izr.
Süsz György, 1901. Budapest, izr. 
Szabó Jenő, 1901. Budapest, ref.

10. Szalay László, 1902. Szeged, ág. h. ev., 
tm., ö. d.
Szávozd Miklós, 1901. Kálózd, izr. 
Székely Pál, 1900. Budapest, izr. 
Szilárd Zoltán, 1901. Tótkeresztúr, izr. 
Török Pál, 1901. Budapest, izr.

45. Tüske Emil, 1901. Budapest, ág. h. ev. 
Vida János, 1899. Apostag. ág. h. ev. 
Vidos Elemér, 1902. Budapest, izr. 
Wámoscher László, 1901. Zombor, izr. 
Zerkovitz Andor, 1900. Budapest, r. k.

Évközben, k im a ra d t:
80. Karsai Albert, 1901. Budapest, ref.

II. b, OSZTÁLY.
Bérczy Ernő, 1900. Budapest, r. k. 
Bokor Endre, 1901. Budapest, izr.
Bory Dénes, 1900. Budapest, ref. 
Csabay Béla, 1902. Kisújszállás, ref.

5. Edelmann Tibor, 1902. Budapest, izr. 
Egressi István, 1901. Budapest, izr.
Elek István, 1902. Budapest, izr. 
Eördögh Gábor, 1901.Kismarton,ág.h. ev. 
Fábián János, 1900. Sárszentlőrincz, ág. 
h. ev., tm., ö. d.

10. Flamm Gyula, 1901. Budapest, izr.
Gere Jenő, 1900. Budapest, ref. 
Goldberger Ernő, 1901. Budapest, izr. 
Haintz Ödön, 1901. Budapest, r. k. 
Hancke Rezső, 1899. Leipzig, ág. h. ev. 

15. Hébel Lajos, 1901. Budapest, izr. 
Kasztriner Iván, 1901. Budapest izr.
Kiss László, 1901. Sopron, ág. h. ev., 
tm., ö. d.
Kohn György, 1901. Budapest, izr. 
Lángh Gyula, 1901. Budapest, ág. h. ev., 
tm., ö. d.

20. Lendl Károly, 1901. Budapest, r. k. 
Lilienthal Dezső, 1900. Budapest, izr. 
Mezey Pál, 1901. Mödling, ág. h. ev. 
Miitényi László, 1901. Budapest, ág. h. 
ev., tm., ö. d.
Müller István, 1901. Budapest, izr.

25. Polgár György, 1901. Budapest, izr. 
Pollák Antal, 1901. Budapest, izr. 
Pollák József, 1901. Budapest, izr.
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Rátz Endre, 1901. Budapest, ref.
Reich István, 1901. Budapest, izr.

SO. Róna Ferenc, 1901. Budapest, r. k. 
Schäfer János, 1902. Budapest, izr. 
Schrancz Sándor, 1900. Budapest, ág. 
h. ev., tm., ö. d.
Schweitzer Iván, 1901. Miskolc, izr. 
Sebestyén Loránd, 1901. Budapest izr. 

35. Solti Géza, 1901. Budapest, r. k. 
Sonnenfeld Imre, 1901. Budapest, izr. 
Spiegel Zoltán, 1901. Budapest, izr. 
Starnberger Sándor, 1901. Budapest, izr. 
Strausz László, 1901. Budapest, izr.

40. Szabó Gyula, 1901. Miskolc, ref.
Szúnyog Ernő, 1901. Simonmajor, izr. 
Szűcs László, 1901. Budapest, izr.
Tasi Géza, 1899. Gomba, ref., ö. d. 
Taubner Zoltán, 1901. Budapest, izr. 

45. Thauer Károly, 1901. Budapest, r. k. 
Vajda István, 1900. Budapest, izr. 
Vincze István, 1902.Feisőlövő,ág.h.ev.,tm. 
Wolfinger Pál, 1902. Budapest, izr. 
Zelewsky Ottó, 1902. Budapest, ág. h. ev. 

50. Zoltán György, 1901. Budapest, izr.

Évközben k im a r a d t:
Zanalta Gastone, 1901. Fiume, r. k.

M a g án tanu lók:
Freund Miklós, 1902. Mohács, izr.

53. Gábor György, 1902. Budapest, izr.

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

8. Blumenau Imre, 1900. Budapest, ág. h. ev. 
Brück Károly, 1900. Budapest, izr.
Detre Pál, 1900. Budapest, izr.
Egger Iván, 1900. Budapest, izr.
Fabinyi Géza, 1900. Budapest, ág. h. ev., 
ö. d.

10. Fenyves Béla, 1900. Budapest, izr. 
Freund Sándor, 1900. Szombathely, izr. 
Förstner Pál, 1900. Budapest, r, k. 
Glücklich Gyula, 1899. Budapest, izr.

Hahn László, 1899. Budapest, ág. h. 
ev., ism.

18. Héjjas Ferenc, 1900. Székelyudvarhely, 
ref., tm., ö. d.
Holtzspach Nándor, 1900, Budapest, r. k. 
Kertész János, 1901. Budapest, r. k. 
Koch György, 1900. Budapest, izr.
Kőim Mihály, 1900. Budapest, izr.

20. Kovács György, 1900. Budapest, izr. 
Leffler Gyula, 1900. Jolsva, ág. h. ev., tm., 
ö. d.
Lenkei Andor, 1900.Budapest,izr.,tm.,ö.d. 
Lukács Sándor, 1900. Budapest, izr. 
Lübke Lóránt, 1900. Budapest, ág. h. ev. 

28. Minich József, 1901. Budapest, r. k. 
Mráz Gusztáv, 1900. Szielnic, ág. h. ev., 
tm., ö. d.
Müller György, 1900. Budapest, r. k. 
Oroszlán Jenő, 1900. Budapest, izr. 
Radnay Miklós, 1900. Budapest, izr.

30. Rein László, 1901. Budapest, izr.
Rust Béla, 1900. Budapest, izr.
Sándor Pál, 1900. Budapest, izr. 
Schweriner Richard, 1900. Budapest, r. k. 
Schwimmer Jenő, 1900. Czered, izr.

38. Springut Jenő, 1900. Budapest, izr. 
Stein Aurél, 1900. Budapest, izr.
Steiner Lajos, 1900. Budapest, izr. 
Székács Béla, 1900. Budapest, izr. 
Szilágyi György, 1900. Budapest, ref., tm. 

40. Tinschmidt Emil, 1900. Tápiósüly, ág. h. 
ev., tm., ö. d.
Vajda Miklós, 1900. Budapest, ref. 
Varga László, 1900. Budapest, izr. 
Weisz Herbert, 1900. Wien, izr.
Weisz Jenő, 1900. Budapest, izr.

48. Wenczel Márton, 1900. Budapest, ág. h. 
ev., ftm.
Zimmermann Oszkár, 1900. Abaújszántó, 
izr.

Évközben k im arad tak  : 
Berczelly Vatlia, 1899. Budapest, r. k. 
Német János, 1900. Barlahida, ág. h. ev.

M agántanulók :
Dékány Miklós, 1899. Budapest, izr.

50. Flittner János, 1900. Budapest, ág. h. ev. 
Strasser János, 1900. Budapest, izr.



ILL b. OSZTÁLY.
Barta Ervin, 1900. Riga, ág. h. ev. 
Berger Andor, 1900. Budapest, izr.
Binét György, 1901. Gödöllő, izr. 
Birkholz Tivadar, 1900. Bpest, ág. h. ev. 

8. Braun Gusztáv, 1900. Győr, izr.
Chátel Rudolf, 1900. Budapest, ág. h. ev. 
Elek Sándor, 1900. Budapest, izr. 
Epstein József, 1900. Budapest, izr. 
Farkas Elemér, 1901. Budapest, ref.

10. Fejér István, 1900. Budapest, izr. 
Fenyves Zoltán, 1900. Budapest, ref. 
Fischer István, 1900. Budapest, izr. 
Garay Ödön, 1900. Kolozsvár, ág. h. ev. 
Grünwald Andor, 1900. Budapest, izr. 

18. Hammersberg Géza, 19.0. Budapest, ág 
h. ev.
Hirsch István, 1900. Budapest, izr. 
Hollós Pál, 1900. Budapest, ref.
Kátai István, 1900. Ádánd (Somogy m.), 
ref.
Klaár Vilmos, 1899. Budapest, ág. h. ev., 
tm., ö. d.

20. Konoid Dezső, 1900. Ráczegres, ág. h. ev. 
Kovács László, 1900. Zenta, izr. 
Körmendi Ferenc, 1900. Budapesl, izr. 
Krenner Andor, 1900. Budapest, r. k. 
Nagel Vilmos, 1900. Budapest, izr.

28. Neményi Imre, 1900. Budapest, izr. 
Parlagi Iván, 1900. Budapest, r. k. 
Pfahler József, 1900. Budapest, ág. h. 
ev., tm., ö. d.
Rosenberg Gusztáv, 1900. Budapest, izr. 
Rubinstein László, 1900. Budapest, izr. 

30. Schlichter Ferenc, 1901. Budapest, izr. 
Schneller Zoltán, 1900. Budapest, izr. 
Schuster András, 1900. Rákosliget, ág. 
h. ev.
Simon József, 1900. Balatonboglár, izr. 
Soltész Gáspár, 1901. Budapest, izr.

38. Somogyi Endre, 1900. Öbecse, izr. 
Steiner Pál, 1900. Perdócz, izr.
Steinitz Imre, 1900. Budapest, izr. 
Stettler Zoltán, 1900. Komárom, izr. 
Stitniczky János, 1900. Budapest, ág. h. 
ev., tm., ö. d.

40. Szabó Tivadar, 1900. Budapest, ref., ftm.

Szendrei Ferenc, 1900. Budapest, izr. 
Szurday István, 1900. Budapest, izr. 
Thuránszky Kálmán, 1901 .Verlicz, ág. h.ev. 
Tomcsányi László, 1900. Kecskemét, ág. 
h. ev., tm., ö. d.

45. Wilcsek Béla, 1900. Budapest, izr. 
Winter Aladár, 1900. Budapest, izr.

/
Évközben k im a ra d ta k ; 

Gmehling Gottfried, 1900. Budapest, unit. 
Haraszti Sándor, 1900. Békéscsaba, ref.

M agántanuló:
49. Löwenstein Endre, 1900. Budapest, izr.

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

8. Erdei Sándor, 1899. Homonna, izr. 
Franki László, 1900. Dunapentele, izr. 
Freudenberg Endre, 1899. Szabadka, izr. 
maróthi Fürst Sándor György, 1899. 
Budapest, izr.
Haitsch Gyula, 1899. Aszód, ág. h. ev., 
tm., ö. d.

10. Halbrohr Imre, 1S99. Arad, izr.
Herzel János, 1899. Arad, izr.
Holzmann Jenő, 1899. Ráczkeve, izr. 
Horváth Nándor, 1899. Budapest, ág. 
h. ev., tm., ö. d.
Izák Lajos, 1899. Budapest, ág. h. ev., 
tm., ö. d.

18. Kabzán Jenő, 1897. Budapest, ág. h. ev. 
Kaczián Pál, 1898.Budapest, ág. h. ev. tm., 
Keller Tibor, 1899. Budapest, izr. 
Krepuska István, 1899. Budapest,ág.h.ev. 
Kulai György, 1899. Újpest, izr.

20. Ladányi Miklós, 1900. Budapest, izr. 
László Imre, 1899. Budapest, izr. 
Leitersdorf József, 1899. Budapest, izr. 
Lepter Jenő, 1899. Gödöllő, ág. h. ev. 
Lukácsi Géza, 1899. Budapest,ág.h.ev.,ö.d. 

28. Marosy Pál, 1899. Mezőhegyes, ág. h. ev. 
Martin Jenő, 1899. Budapest, r. k. 
Molnár Tibor, 1899. Budapest, izr.
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Morhács Márton, 1898. Mossócz, ág. h. 
ev., tm.
báró Ohrenstein György, 1898. Budapest, 
izr.

30. Pigler Andor, 1899. Budapest, ág. h. ev. 
Poós Ferenc, 1899. Budapest, ág. h. ev., 
tm., ö. d.
Rados József, 1899. Budapest, ág. h. 
ev., tm., ö. d.
Récsei Andor, 1899. Budapest, r. k. 
Schirger Géza, 1899.Budapest,ág.h.ev.,tm. 

38. Simon Ferenc, 1898. Budapest, ág. Ii. 
ev., tm., ö. d.
Somogyi József, 1899. Budapest, ág. h. ev. 
Surányi Gyula, 1899. Budapest, izr. 
Szalai György, 1899. Budapest, izr. 
Szarka Sándor, 1899. Budapest, izr.

40. Szilágyi László, 1899. Budapest, izr. 
Török Zoltán, 1899. Gyergyctölgyes, r. k. 
Van den Eynde Lucien, 1899. Buda
pest, r. k.
Váry Gyula, 1898. Budapest, ref., tm.,ö.d. 
Veréb Lajos, 1896. Szák, ág. h. ev.

45. Virány László, 1899. Budapest, izr.

Évközben k im a ra d t :
46. Farkas György, -1899. Tapiósáp, r. k.

IV. b. OSZTÁLY.
Balogh Imre, 1899. Budapest, izr. 
Balogh László, 1899. Budapest, izr. 
Blaskovich István, 1899. Szeged, ág. h. 
ev., tm., ö. d.
Donáth István, 1899. Budapest, izr.

8. Flusser Gyula, 1899. Budapest, izr. 
Garami Pál, 1899. Budapest, r. k. 
Gerber Ármin, 1899. Budapest, izr. 
Györgyfalvay Dezső, 1899. Zenta, ág. 
h. ev., tm., ö. d.
báró Hatvány Bernát, 1900. Hatvan, izr. 

10. Helvey Elek, 1899. Baden, ref.
Hoffenreich Ferenc, -1899, Baja, izr. 
Kis* 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.

É r te s í tő  1911 1912. évrő l.

15. Kozma László, 1899. Budapest, izr. 
Kunossy László, 1899. Budapest, izr. 
Kuttlik Rudolf, 1898. Istvánhuta (Szepes 
megye), ág. h. ev., tm., ö. d.
Landauer Ede, 1899. Budapest, izr. 
Makra Imre, 1899. Törökbecse, r. k. 

20. Marek Lóránt, 1899. Budapest, r. k. 
Marton Miklós, 1899. Budapest, izr. 
Nagy Sándor, 1899. Budapest, izr. 
Pataki Ferenc, 1899. Budapest, izr. 
Rakonitz Jenő, 1899. Budapest, izr.

28. Rátái Miklós, 1898. Budapest, ág. h. ev. 
Rubel Béla, 1899. Budapest, izr. 
Schmidt Gyula, 1899. Budapest, ág. h. ev. 
Schmidt Henrik, 1899. Budapest, ág. h. 
ev., tm., ö. d.
Schwarz Károly, 1899. Budapest, izr. 

30. Starnberger Pál, 1898. Budapest, izr. 
Strasser Tibor, 1900. Budapest, izr. 
Szabolcsi Bence, 1899. Budapest, izr. 
Szenthe Lajos, 1899. Budapest, ref. 
Szűsz Artúr, 1899. Koháriszentlőrincz,izr. 

38. Tóth László, 1897. Budapest,ág.h. ev. tm. 
Vázsonyi János, 1900. Budapest, izr. 
Wieschendorff Henrik, 1898. Budapest, 
ág. h. ev.
Zoltán István, 1899. Budapest, izr.

M agántanu lók  :
Bori Ernő, 1899. Budapest, ref.

40. Greiner Tibor, 1900. Budapest, izr.

V. OSZTÁLY,
Adler Pál, 1898. Budapest, izr.
Baumfeld Jenő, 1899. Budapest, izr. 
Bereczky István, 1898. Budapest, ág. h. 
ev., tm., ö. d.
Berkovits Pál, 1898. Budapest, izr.

5. Bókay Árpád, 1899. Budapest, ág. h. ev., 
ö. d.
Braun László, 1898. Budapest, izr.,tm.,ö.d. 
Bruck Gyula, 1899. Budapest, izr.
Engel László, 1898. Dománd, izr.
Fekete Ödön, 1898. Dicsőszentmárton, ref. 

10. Feledy Pál, 1898. Budapest, ref.
Friedenthal István, 1897. Budapesl, izr. 
Fuchs Ernő, 1898. Budapest, izr. 
Gárdony István, 1898. Budapest, ref.

9
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Goldschläger Lóránt, 1900. Budapest, izr. 
15. Groedel Albert báró, 1898. Máramaros- 

sziget, ág. h. ev.
Haeffner Tivadar, 1896. Budapest, ág. h. 
ev., tm.
Hoepfner László, 1898. Zalaszentgrót, r. k. 
Jákó Frigyes, 1898. Budapest, izr. 
Jeney László, 1899. Budapest, ág. h. 
ev., ö. d.

20. Jünker Ferenc, 1898. Budapest, izr. 
Kanócz Dénes, 1898. Csepel, r. k. 
Killius Gyula, 1898. Budapest, ág. h. ev., 
tm., ö. d.
Kirchner Béla, 1898. Beszterczebánya, r.
k., tm., ö. d.
Lakner Imre, 1899. Hatvan, izr.

25. László István, 1898. Budapest, izr. 
Lehotzky Kálmán, 1898. Békéscsaba, ág. 
h. ev., ö. d.
Lengyel György, 1898. Alsó-Alap, r. k. 
Lepter János, 1897. Budapest, ág. h. ev. 
Ligeti Aurél, 1898. Budapest, izr.

30. Löwy Andor, 1898. Budapest, izr. 
Makra Lajos, 1898. Aracs, r. k. 
Mandula György, 1898. Eperjes, r. k. 
Minich Miklós, 1899. Budapest, r. k. 
Morhács Miroszlav, 1895. Bingula, ág. 
h. ev., tm.

35. Pajor Endre, 1898. Budapest, izr. 
Pribelszky Pál, 1897. Szarvas, ág. h. 
ev., ftm.
Rónay Ernő, 1899.Lébenyszentmiklós, r. k. 
Sass Lóránt, 1899. Makó, izr.
Scheiber Ottó, 1896. Budapest, izr.

40. Schwarz Frigyes, 1898.Budapest, ág. h.ev 
Sonnenfeld Ferenc, 1898. Budapest, izr. 
Stein János, 1898. Budapest, izr. 
Steinberger Imre, 1898. Máramarossziget, 
izr.
Steirer Károly, 1898. Budapest, izr.

45. Stern Imre, 1897. Budapest, izr.
Szász Elemér, 1898, Galgócz, izr. 
Szemere László, 1899. Budapest, ref. 
Szenthe János, 1898. Budapest, ref. 
Szerényi Andor, 1898. Budapest, izr.

50. Szilágyi László, 1898. Budapest, ref., 
tm., ö. d.
Thomán László, 1898. Budapest, izr.

Veith György, 1899. Budapest, ref. 
Vermes Jenő, 1898. Budapest, izr. 
Virány Pál, 1898. Budapest, izr.

55. Weiler Ferenc, 1896. Budapest, ág. h. 
ev., tm., ö. d.
Widder Aurél, 1898. Budapest, izr. 
Wilcsek Jenő, 1898. Budapest, izr. ö d. 
Winkler Pál, 1898. Budapest, izr. 
Woititz Ferenc, 1898. Budapest, izr.

Évközben k im a ra d ta k:
60. Bischitz Imre, 1898. Budapest, izr. 

Brust Ferenc, 1897. Budapest, izr. 
Hoffmann Lajos, 1899. Budapest, izr. 

63. Radó László, 1898. Budapest, izr.

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

5. Dietz István, 1897. Budapest, izr. 
Dolesehall Frigyes, 1897. Budapest, ág. 
h. ev.
Előd Marcel, 1897. Budapest, r. k. 
Emericzy Zoltán, 1897. Budapest, ág. 
h. ev.
Feledy György, 1897. Budapest, ref.

10. Frey Frigyes, 1897. Budapest, izr. 
Maróthi Fürst Ferenc, t898. Budapest, 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. 
Gróf Haller István, 1896. Kerelőszentpál, 
r. k.
Hász Sándor, 1897. Budapest, ág. h. ev. 
Héjjas Kálmán, 1896. Székelyudvarhely, 
ref., tm., ö. d.
Herczeg Béla, 1896. Budapest, izr.

20. Jakobcsits Elemér, 1896. Szabadka, ág. 
h. ev.
Kemény László, 1897. Budapest, izr. 
Kindó Ernő, 1895. Budapest, ág. h. ev., 
tm. ö. d.
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Kostyál István, 1897. Szenicz, ág. h. ev. 
Krekó Béla, 1897. Budapest, ref.

28. 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. Szekszárd. izr. 
Masznyik Géza, 1897. Lippa, ág. h. ev. 
Mecséry Sándor, 1897. Budapest, ág. 
h. ev.
Nagy László József, 1897. Budapest, izr., 
ö. d.
Okolicsányi Ferencz, 1897. Budapest, ág. 
h. ev., ö. d.

38. Oszuszky István, 1895. Budapest, ág. 
h. ev.
Polli Sándor, 1897. Tinnye (Pest m.), r. k. 
Pózéi Miklós, 1897. Budapest, ág. h. ev. 
Raffay Béla, 1897. Pozsony, ág h. ev., tm. 
Rajner Dezső, 1897. Budapest, ág. h. ev. 

40. Réliner Mihály, 1896. Budapest, ág. h. ev. 
Reiner Ffilöp, 1897. Zircz, izr. 
Reinhardt István, 1897. Köveskála, ág. 
h. ev., tm.
Roheim György, 1898. Budapest, izr. 
Rottenberg László, 1897. Budapest, izr. 

45. Salamon Miklós, 1897. Budapest, izr. 
Sándor Tibor, 1898. Budapest, izr. 
Schirger Lajos, 1896. Budapest, ág. h. ev., 
tm.
Scholtz Ernő, 1897. Budapest, ág. h. 
ev., tm.
Schuller Ede, 1897. Budapest, ág. h. ev. 

SO. Schwartz Lajos, 1897. Fancsika, izr. 
Sichermann István, 1897. Bpest, izr. 
Somogyi Imre, 1897. Óbecse, izr. 
Steinberger Sándor, 1897. Máramaros- 
sziget, izr., tm.
Steller Gyula, 1896. Szepesváralja ág. 
h. ev., tm.

5b. Strelisky József, 1897. Budapest, izr. 
Szávozd Imre, 1898. Budapest, izr. 
Sziklai Béla, 1897. Budapest, ref.
Sziklás Béla, 1897. Budapest, izr. 
Szúnyog Andor, 1897. Budapest, izr. 

60. Várkonyi István, 1897. Budapest, izr. 
Weliisch György, 1897. Budapest, izr.

M agántanu ló:
62. Szegő János, 1898. Budapest, ág. h. ev.

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

5. Bereczky Jenő, 1896. Mencshely, ág. h.ev., 
tm.
Bulkay Lajos, 1896. Budapest, ág. h. ev., 
tm., ö. d.
Chátel Ottó, 1895. Budapest, ág. h. ev. 
Gr. Csáky Andor, 1896. Budapest, ref. 
Cséry Miklós, 1897. Budapest, ág. h. ev. 

10. Csörgeö Tibor, 1896. Budapest, r. k. 
Domony Ede, 1896. Budapest, izr. 
Ehrmann Kornél, 1897. Fiume, izr. 
Engel Pál, 1896. Dormánd, izr.
Farkas Aurél, 1895. Nagykanizsa, ág. h. 
ev., tm., ö. d.

18. Felde István,1894. Kötcse, ág.h.ev.,tm.,ö.d. 
Fellner György, 1896. Budapest, ref. 
Fésűs József, 1897. Budapest, izr. 
GertlerGyörgy,1896.Budapest,izr.,tm.,ö.d. 
Grossmann György, 1896. Budapest, izr. 

20. Györgyfalvay Miklós, 1897, Zenta, ág. 
ev., tm., ö. d.
Hegedűs László, 1896. Budapest, izr. 
Helvey János, 1896. Budapest, ref. 
Herzog Ármin, 1897. Budapest, izr. 
Herzog Jenő, 1896. Medve, izr.

25. Holitscher Ferenc, 1896. Budapest, izr. 
Jónás István, 1896. Budapest, ág. h. ev., 
tm.
Klein Pál, 1896. Budapest, izr.
Koref Oszkár, 1897. Budapest, izr.
Báró Kornfeld Ferenc, 1897. Budapest,izr. 

30. Lederer György, 1897. Budapest, izr. 
Lóránt Pál, 1896. Budapest, izr. 
Medanich Silvio, 1896. Léva, r. k. 
Meller Vilmos, 1896. Budapest, izr. 
Mezei György, 1896. Bikács, ág. h. ev. 

35. Molnár Ágoston, 1895. Budapest, ág.h. ev., 
tm., ö. d.

9*
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Molnár János, 1896. Budapest, ág. h. 
ev., tm., ö. d.
Obláth Leó, 1896. Budapest, izr.
Pfahler Pál, 1896. Budapest, ág. h. ev., tm. 
Popper Aladár, 1896. Budapest, izr.

40. Réczey Miklós, 1896. Nagybecskerek, ref., 
tm.

Sándor István, 1896.Diesőszentmárton,r.k. 
Scheiber Imre, 1896. Budapest, izr. 
Sebőn Péter, 1893. Harta, ág. h. ev.,tm.,ö. d. 
Schwarz György, 1896. Budapest, izr. 

45. Spitzer Pál, 1896. Fiume, izr.
Stein Andor, 1896. Budapest, izr. 
Sziklás Károly, 1896. Budapest, izr., tm- 
Szilasi László, 1896. Budapest, ref. 
Unger Béla, 1895. Érd, ág. h. ev., tm. 

50. Vetsey Gyula, 1896. Budapest, ág. h. ev. 
Zorkóczy Dénes, 1896. Salgótarján, ág. h.ev.

Évközben k im a ra d t :
52. Gárdonyi György, 1897. Budapset, izr.

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

5. Bloch Imre, 1895. Budapest, izr.
Iiodó Richard, 1895. Brassó, izr.
Eisele Tibor, 1895. Budapest, r. k. 
Eibogen Henrik, 1895. Budapest, izr. 
Franki Dezső, 1895. Beszterczebánya, 
izr., ö. d.

10. Freiwirth László, 1895. Budapest, ref. 
Glücksthai Andor, 1895. Budapest, izr., 
ö. d.
Hajós Antal, 1895. Budapest, izr. 
Heckenast Gusztáv, 1895. Budapest, ág. 
h. ev.
báró Herczel Pál, 1895. Budapest, izr.,ö.d.

15. Hersch Ernő, 1895. Nagyszeben, izr. 
Holzmann Gyula, 1895. Ráczkeve, izr. 
Inczédy Gábor, 1894. Budapest, ág. h. 
ev., lm. ö. d.
Jármay Pál, 1895. Budapest, ág. h. ev. 
Jónás Pál, 1896. Budapest, izr.

20. Katona Zsigmond, 1895. Sátoraljaújhely, 
ref., tm.
Kiss Ernő, 1895. Budapest, ág. h. ev. 
tm., ö. d.
Krámer Aladár, 1895. Divény, izr.
Kraus Miroszláv, 1894. Prága, r. k. 
Liebmann István, 1895. Budapest, izr. 

25. Lövy Géza, 1895. Nagytétény, izr. 
Lukács Antal, 1896. Budapest, izr. ö. d. 
Máhr Pál, 1895. Miskolcz, ág. h. ev. 
Márkus Ervin, 1896. Budapest, izr.
Mika Sándor, 1895. Budapest, r. k.. tm., 
ö. d.

30. Novelly Pál, 1895. Budapest, ág. h. ev. 
Oraveez Pál, 1895. Budapest, ág. ti. ev., 
tm., ö. d.
Pályi Lajos, 1895. Budapest, ref.
Parlagi Béla, 1895. Budapest, izr.
Perl György, 1896. Budapest, izr.

35. Planer Zoltán, 1895. Budapest, r. k. 
Pozsonyi Andor, 1894. Budapest, izr. 
Saxlehner Tibor, 1895. Budapest, ág. 
h. ev.
Scholtz Andor, 1895. Budapest, ág. h. 
ev., tm.
Szászy-Schwarz György, 1895. Budapest, 
r. k.

40. Steiner Károly, 1896. Budapest, izr. 
Steirer Dezső, 1895. Budapest, izr. 
Strasser Pál, 1895. Budapest, izr. 
Székely Ernő, 1895. Budapest, izr.
Sziics Géza, 1896. Budapest, izr.

45. Szűcs József, 1896. Budapest, izr.
Thaly Ferenc, 1895. Budapest, ref., ö. d.

47. Zala Pál, 1895. Budapest, izr.
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ÉRETTSÉGI VIZSGÁLATOK.

Az iskolaév szeptemberében és decemberében a bányakerületi 
javító, pótló és kiegészítő érettségi vizsgálatok intézetünkben folytak 
le. A vizsgálóbizottság elnöke nt. Kaczián János esperes úr volt, a 
nm. vall. és közokt. minisztériumot dr. Szelényi Ödön pozsonyi 
egyetemes ág. ev. hitv. theol. tanár úr képviselte. A szeptemberben tar
tott éretts. vizsgálatra 17 tanuló jelentkezett, kik közül 12-en siker
rel tették le a vizsgálatot; ismétlőre egy, javítóra négy tanulót uta
sított a bizottság. A decemberi vizsgálatra öten jelentkeztek, kik 
közül ketten sikerrel végeztek; kettőt a bizottság javítóra utalt, egyet 
pedig a szabályzat értelmében végleg elutasított.

A júniusi érettségi vizsgálatra a mélt. és főt. püspök úr Kaczián 
János esperes urat, a nm. vallás- és közoktatásügyi miniszter úr dr. 
Szlávik Mátyás eperjesi evang. theologiai akadémiai felügyelő tanár 
urat küldötte ki. Az osztályvizsgálaton résztvett 47 rendes tanuló. 
Az érettségi vizsgálatokra a rendes tanulókon kívül egy keresk. aka
démiát végzett és egy javító érettségi vizsgálatra utasított tanuló je
lentkezett.

Az írásbeliek május hó 19., 20., 21-én voltak, melyekre a mélt. 
és főt. püspök úr a következő tételeket tűzte k i :

1. A magyar nyelv és irodalomból. Petőfi otthona költemé
nyeinek tükrében.

2. A latin nyelvből. Livius Ab űrbe condita 1. XXIII., 28,
7—29, 16. Decreta Carthaginiensium et Hasdrubalis............  dispar
animus erat.

3. A mathematikából. A) Algebrai té te l: Ábrázoljuk az

y  =  4 r  X3---- 1- xa- -f 12x — 8

függvényt. Határozzuk meg e függvény eminens értékeit és oldjuk meg 
az y— 0 egyenletet.

b) mértani té te l: Mely pontokban metszi az y  =  — x  H- y egye
nes az y =  x 2, — 8cc +  15 parabolát? Mekkora az egyenes és a para
bola által bezárt idom területe ?

A szóbeli vizsgálatok június 12—18. napjain folytak le. Ered
ményüket a következő táblázat foglalja egybe:
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X II. A tan u lók  sta tisztik a i k im utatása.

Osztály
Beiratkozott

Ös
sz

es
en

K
im

ar
ad

t

M
eg

ha
lt

A tanulók vallása Tandíj
mentes A tanulás eredménye

V
iz

sg
ál

at
ot

te
ttrendes magán- ág.

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

egy
elég-
télén

két
elég-
télén

több
elég-
téléntanuló

I A. 60 2 62 1 _ 13 i 14 _ 1 33 _ 2 10 17 16 6 2 5 56
IE . 57 5 62 4 — 23 6 — — — 33 5 7 9 14 18 3 5 3 52
II  A. 50 — 50 1 — 14 3 4 — 1 28 1 9 8 12 19 4 3 2 48
I I  B. 51 2 53 1 — 10 6 7 — — 30 — 6 19 11 14 3 1 2 50
I I I  A. 48 3 51 2 — 10 3 7 — — 31 1 7 6 21 14 3 3 1 48
I ll B. 48 1 49 1 — 12 6 2 — 1 28 1 4 6 10 18 2 5 1 42
IV A. 46 — 46 1 — 19 1 4 — — 22 — 10 9 14 10 7 4 1 45
IV B. 38 2 40 — — 10 4 3 — — 23 — 8 8 10 16 3 1 — 38
V. 63 — 63 4 — 12 7 8 — — 36 1 8 14 22 12 8 3 — 59
VI. 61 i 62 — — 26 4 6 — — 26 — 11 17 12 22 5 3 3 62

VII. 52 — 52 i — 17 6 3 — — 26 1 14 10 15 24 2 — — 51
V ili. 47 — 47 — — 10 6 5 — 26 8 11 13 23 — — — 47

Összesen 621 16 637 16 176 53 63 3 342 10 94 127 171 206 to 30 18 598



I. Beiratások az 1913—1914. iskolai évre. Június 28-án 8 órá
tól 10-ig az I. osztályba csak protestáns tanulókat írunk be és vallás
különbség nélkül azokat, akik az elemi iskola IY-ik osztályát a 
deáktéri ev. iskolában végezték. A többi napokon ez a korlátozás 
megszűnik.

Június 28-án 10—12-ig a II., III. és IV. osztályba;
« « 12—1-ig a V. és VI. osztályba;
« 30-án 8—10-ig az I. osztályba ;
« « 10—12-ig a VII—VIII. osztályba.

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. (B törzslapok az osztálytanároknál vehe
tők át.)

Szeptember 1-én d. e. 8 órakor tartjuk a javító-, szeptember 
2-án a pótló- és magánvizsgálatokat; 2., 3. és 4-én, amennyiben még 
hely marad, beiratás lesz az I—VIII. osztályokba. Az iskolai évet szep
tember 6-án, d. e. 9 órakor nyitjuk meg.

II. Tandíjmentességi szabályzat.
1. Tandíjmentességért folyamodhatnak : a) oly ág. liitv. ev. 

és ref. tanulók, akik szegénységüket hiteles hatósági bizonyít
vánnyal igazolják és kiknek iskolai bizonyítványában az elégségesek

TUDNIVALÓK.

X III .
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száma nem több, mint a jók és jelesek száma együttvéve és akiknek 
a magaviseleté is jó. b)  Oly nem protestáns tanulók, akik a feltéte
leknek mindenben megfelelnek. Ezeknek száma azonban összes szá
muknak 5°/o-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 beiratási 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, ha: 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 utasíttatik 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.

III. 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
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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



X IV .

Az 1913—1914-ik isk o la i é v b e n  h a szn á lan d ó  
ta n k ö n y v ek  jegyzéke.

I. A . és B .  osztály.

Bereczky. Ószövetségi élet- és jellem- 
képek.

Kis énekeskönyv.
Klaár Fülöp. Luther kis kátéja. 
Újszövetség zsoltárokkal.
Beke. Számtan.
Góbi I. Magyar nyelvtan, I. r.
Góbi I. Magyar olvasókönyv, I. r. 
Hittrich Ö. Latin nyelvtan, I. r. 
Hittrich Ö. Latin olvasó, I. r. 
Kogutowicz. Földr. isk. atlasz. 
Lakos-Németh. Földrajz, I. r. 
Paszlavszky J. Kis természetrajz, I. r. 
Szuppán-Szirtes. Planimetr. alaktan. 
Beleznay. Gyakorlati énektan, I. r.

II. A .  és  B .  osztály .

Bereczky. Jézus élete és tanítása. 
Kis énekeskönyv.
Klaár Fülöp. Luther kis kátéja. 
Újszövetség zsoltárokkal.
Beke. Számtan.
Góbi I. Magyar nyelvtan, II. r.
Góbi I. Magyar olvasókönyv, II. r. 
Hittrich Ö. Latin nyelvtan, I. r. 
Hittrich ö. Latin olvasó, II. r. 
Kogutowicz. Földr. isk. atlasz.
Lasz Samu. Földrajz, II. r. 
Paszlavszky J. Kis természetr., II. r.

Szuppán-Szirtes. Stereometr. alakt. 
Beleznay. Gyakorlati énektan, I. r.

III. A .  és B .  osztály.

Bereczky. Kövid egyh.-történet.
Kis énekeskönyv.
Klaár Fülöp. Luther kis kátéja. 
Újszövetség zsoltárokkal.
Beke. Számtan.
Endrei-Szele. Német nyelvkönyv, I. 
Góbi I. Bendszeres magyar nyelvtan. 
Góbi I. Magyar olvasókönyv, III. r. 
Hittrich Ö. Latin nyelvtan, I. és II. r. 
Hittrich 0 .  Latin olvasókönyv, III—

IV. oszt. számára.
Hittrich Ö. Latin szókönyv. 
Kogutowicz. Történelmi isk. atlasz. 
Kogutoivicz. Földrajzi isk. atlasz. 
Ráth A. Mathem. és fizikai földr. 

elemei.
Simonyi J. Földrajz, III. r.
Szigethy L. Magyarok története, I. r. 
Szuppán-Szirtes. Oonstructiv plani- 

metria gimn. számára.
Beleznay. Gyakorlati énektan, I. r.

IV. A .  és  B .  osztály .

Bereczky. Hit- és erkölcstan.
Kis énekeskönyv.
Klaár Fülöp. Luther kis kátéja.
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Ü jszö ve tsé g  z s o ltá r o k k a l.
G ó b i 1. Stilisztika és'verstan. 
H it tr ic h  Ö. Latin nyelvtan, I. és II. r. 
H it tr ic h  Ö. Latin olvasókönyv, I I I— 

IV. oszt. számára.
H ittr ic h  Ö. Latin szókönyv. 
K ogutovo icz. Történelmi isk. atlasz. 
K ö n ig -B e k e . Algebra.
P a s z la v s z k y  J . Növénytan.
S z ig e th y  L . Magyarok története, II. r. 
S z u p p á n - S z ir te s .  Constr. planimetria 

gimn. számára.
T ím á r .  Német olvasó. II. r.
T ím á r . Bendsz. német nyelvtan. 
B e le z n a y .  Gyakorlati énektan, II. r.

V. osztály.

B a tiz fa lv y -B e r e c z k y .  Bibliaismert. 
M a g y a r  b ib lia . Átdolgozott kiadás. 
Á b e l-L é v a y -P o lik e it. Mértan, I. r. 
D á v id . Cicero Orationes selectse. 
G óbi 1. Betorika.
H it tr ic h .  Bómai régiségek.
H it tr ic h .  Latin szókönyv. 
K o g u to w ic z . Történelmi isk. atlasz. 
K ö n ig -B e k e . Algebra.
M a y w a ld . Görög nyelvtan.
K e c ze r  G . Szemelvények Xenophon 

nagyobb elbesz. műveiből. (J. i. 83.) 
P a s z la v s z k y  J. Állattan.
P ir c h a la . Anthol. Latina.
S z ig e th y  L . Egyetemes történet, 

I. r.
T ím á r .  Német olvasó. II. r.
T ím á r . Bendsz. német nyelvtan.

A  g ö rö g ö t p ó tló  ta n fo ly a m b a n .

B a d ic s .  Magy. irod. olvasókönyv, I. r. 
G eréb . Herodotos (Jeles írók iskolai 

tára 72.).
K e m p f. Homeros Iliasa.
K e m p f. Homeros Odysseiája.

VI. osztály.

B e r e c z k y . Keresztyén egyháztörténet. 
Ú jszö ve tség  z s o ltá r o k k a l.  
Á b e l-L é v a y -P o lik e i t . Mértan, I. r. 
T ím á r . Német olvasóköny, II. r. 
H it tr ic h .  Bómai régiségek.
C serép . Szemelv. Vergilius Aeneisé- 

ből. (J. i. 57.)
G ó b i I . Poétika.
H it tr ic h  Ö. Latin nyelvtan, I. II. r. 
H it tr ic h . Bóm. régiségtan. 
K o g u to w ic z . Történelmi isk. atlasz. 
K ö n ig -B e k e . Algebra.
L u t t e r  N . Logar. táblák.
M a y w a ld . Görög nyelvtan. 
M a y w a ld . Görög olvasókönyv, II. r. 
R ó th -M e lc ze r -H a n k ó . Ásványtan és 

chomia.
S za b ó  G y. I v á n . Livius XXI—XXX. 
S z ig e th y  L . Egyetemes történet, II. r.

A  g ö rö g ö t p ó tló  ta n fo ly a m b a n .

B a d ic s . írod. olvasmányok, II. r. 
C s ik y -L o s o n c z y . Sophokles Elektrája. 

(J. i. 52.)
H it tr ic h . Görög régiségek.

VII. osztály.

B e r e c zk y . Az egyetemes egyház tör
ténete a westfali béke után és a 
magyar evang. egyh. tört.

Ú jszöve tség  z s o ltá r o k k a l.
Á b e l-L é v a y -P o lik e i t . Mértan, II. r.
H ittr ic h . Bómai régiségek.
C serép . Szemelv. Vergilius Aeneisé- 

ből. (J. i. 57.)
D á v id . Herodoti Epitome.
G ó b i I . A magy. nemz. irod. tört. I. r.
H ir n -P a u la y .  Német irod. olvasó a 

VII. oszt. sz. I. r.
H it tr ic h .  Sallusti Crispi Bellum Ju- 

gurthinum. (J. i. 51.)
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Kempf. Szemelv. Homeros Odysseiá- 
jából. (J. i. 53.)

Kugutowicz. Történeti iskolai atlasz. 
König-Beke. Algebra.
Maywald. G-örög nyelvtan.
Lutter. Logaritm. táblák.
Szigethy L. Egyetemes tört. III. r. 
Szíjártó M. Kísérleti fizika, I. r. 
Szinnyei. A magyar nyelv.

A  g ö rö g ö t p ó tló  ta n fo ly a m b a n .

Bodies. Magyar, irod. olvasók.,
III. r.

Szilasi. Szemelv. Thukydidesből. 
Hittrich. Görög régiségek.

VIII. osztály.

Újszövetség zsoltárokkal.
Zsilinszky. Hit- és erkölcstan. 
Ábel-Lévay-Polikeit. Mértan, II. r. 
Böhm. Logika.
Böhm. Tapasztalati lélektan.
Góbi I. A magy. nemz. irod. tört.,

II. r.
Hirn-Paulay. Német irodalmi olvasó 

a VIII. oszt. számára, II. r. 
Cserép. Római régiségek. 
Kugutowicz. Történelmi isk. atlasz. 
Kempf. Szemelv. Homeros Iliasá- 

ból. (J. i. 59.)
Simon I. S. Szemelvények Plafon

ból. (J. i. 63.)
König-Beke. Algebra.
Lutter. Logar. táblák.
Schmidt A. Szemelv. Corn. Tacitus- 

ból. (J. i. 56.)

Szigethy L. A magyar nemzet tört.
Szíjártó M. Kisérleti fizika, II. r.
Wirth Gy. Szemelv. Qu. Horatius- 

ból. (J. i. 75.)

A g ö rö g ö t p ó tló  ta n fo ly a m b a n .

Alexander B. Szemelvények Plafon
ból és Aristotelesből.

llittrich. Görög régiségek.

Segé cLkönyvek.

Protest, tanulóknak. Magy. Biblia 
(I—VIII. o.), átdolgozott kiadás.

Burián. Latin-magy. szótár.
Burián. Magyar-latin szótár.
Elischer J. Homerosi szótár (VII— 

VIII. oszt.).
Kelemen Béla. Magyar-német szótár 

III—VIII. o.
Kelemen Béla. Német-magy. szótár 

III—VIII. o.
Kelemen Béla. Német szótár, a két 

rész egybekötve.
Marczali H. Kútfők a magyar tör

ténethez (VIII. o.).
Mika S. Magyar történelmi olvasó

könyv, I. rész a III. oszt. számára, 
II. rész a IV. oszt. számára, III. 
rész az V. oszt. számára, IV. rész 
a VI. oszt. számára, V. rósz a
VII. oszt. számára, VI. rész a
VIII. oszt. számára.

Rátz L. Math, gyakorlókönyv, I. és 
II. rész.

Serédi L. A filozófia története (VIII. 
oszt.) Stampfel tudom, zsebkönyv
tár 156—íöla/b.

Figyelmeztetjük a t. szülőket, hogy csakis az itt felsorolt s a könyv
kereskedők jegyzékében megjelölt kiadású könyveket vegyék, mert más 

kiadások az iskolában nem használhatók.

3.0B l
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