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Dr. SCHWARZ ALADÁR f .

A »nulla dies sine linea« intő jelmondat mellett, a mellyel a 
tanév kezdetén ifjúságunkat üdvözölve, a tanulás útjára bocsátjuk, 
már évek sora óta egyúttal azzal a szomorú és fájdalmas tudattal 
kell lezárnunk a tanév mérlegét, hogy nincsen iskolaév, amely az 
élőkben veszteséget ne hozna, amelyben tanári karunknak egy- 
egy érdemes, szeretett tagjától nem kellene sajgó szívvel, borongó 
kebellel, könnyes szemmel végleg, örökké elbúcsúznunk, utolsó 
isten hozzádot mondani, mert az az élők sorából a halál biro
dalmába költözött.

Valóban, az utolsó évek értesítői mind mind tele vannak 
gyászjelentésekkel, búcsúztatókkal, nekrológokkal.

A temetőben mindinkább gyarapodnak a sírdombok, szaporod
nak az emlékek, a melyek előtt tanítványainkkal együtt a kegyelet 
adóját bánattal és szomorúsággal lerójjuk és értesítőink lapjain 
új és új sorokat szentelünk azon férfiaknak, a kiket büszkén, 
szeretettel és meleg ragaszkodással vallottunk mint élők magunké
nak; halálukkal mint a líceum derék, hú, buzgó és odaadó munkásai 
gyászba borították intézetünket, koporsójuk köré a szomorkodó 
pártfogóságot, a sirató ifjúságot, a könnyező kartársakat gyűjtik.

Jó tanárt, kedves nevelőt, szeretett pályatársat veszíteni, fáj
dalmas érzet, szomorú tudat.

A százak, néha ezrek szivében támadt űrt sokszor hosszú 
időn nem bírjuk pótolni. A kiket a közös munka, a közös öröm 
és bánat szorosra fűzött, azok nehezen nélkülözik egymást.

És ha az elmúlt évek szomorú haláleseteiben az az egy 
enyhitö körülmény és vigasznyujtó tudat lehetett, hogy azok, a
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kiket a kérlelhetlen halál magához szólított, oly korban szálltak sírba, 
amikor hosszú földi pályafutás után munkájukat bevégezve nap
jaik az élet rendje szerint meg vaunak számlálva, a természet 
megváltozhatatlan törvénye alapján az enyészet kapujához érkeztek, 
behunyták szemüket akkor, amikor már maguk is megnyugodva 
az emberi lét múlandóságán, eltelve a halandóság gondolatával 
leszámoltak e világgal, akkor ez az év sokkal keményebben súj
tott, fájdalmasabb csapást mért ránk, kegyetlenebből bánt velünk, 
mert oly férfiút, munkatársat rabolt el tőlünk, ragadott ki körünkből, 
aki élte delén állva alig egy két héttel azelőtt viruló egészségnek 
örvendezett, teljes életerővel, munkakedvvel, buzgósággal és sikerrel 
látta el nehéz, fárasztó, de egyúttal szép és humánus hivatását.

Szinte orvul és hirtelen ölte meg őt a ránehezedett kór, öt, 
az orvost, aki tudományával, tehetségével, tapasztalatával ezreken 
segített szenvedésükben, betegségükben, aki annyi sikerrel gyó
gyított, oly soknak adta vissza az egészséget és számos embert 
ragadott ki a halál falánk torkából, aki oly éber szemmel őrködött 
egy egész járás és két tanintézet, közte líceumunk, egészségügye 
felett, oly melegen érző szívvel, de ha kellett megfelelő szigorral 
gondozta, óvta és védte tanulóink egészséget. Ép neki kellett el
pusztulnia, aki oly sok betegségben sínylő ember életét meghosz- 
szabbitotta, csak az ő számára nem volt gyógyító ír, nem volt 
halasztás, nem volt mentség. Mily tragikus végzet 1

Mintha csak rajta boszűlta volna meg magát a halál, rajta, 
aki annyi sötét, pusztító tervén keresztülgázolt, aki megakadályozta, 
hogy szüntelenül gyásszal borítson, fájdalommal sújtson, bánatba 
döntsön.

Meghalt, alig hogy megbetegedéséről értesültünk, elköltözött 
tőlünk, még mielőtt egy utolsó kézszoritást válthattunk vele. 
Messze tőlünk, Budapesten, ahol súlyos műtétet végeztek rajta, hunyt 
el váratlanul rövid szenvedés után. De ki is hitte, ki sejtette volna 
ama kevesek közül, a kik rövid betegágyán itt Késmárkon meg
látogathatták és a kik a jókedvű, tréfálkozó, operáció miatt útra 
készülő baráttól elbúcsúzhattak, hogy útja a halál útja lesz, hogy 
csak holtteste, csak zárt koporsója kerül vissza hozzánk.

És a mikor ez év február 22-én a korai reggeli órákban
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mint a futó tűz terjedt szét városunkban a szomorú és megdöb
bentő hír, hogy az egész megyében ismert népszerű járási és 
intézeti orvos Dr. Schwarz Aladár hajnali 1 órákor, életének 52. 
évében Budapesten meghalt, akkor e hirt az általános megdöbbenés, 
megindultság, osztatlan bánat és igaz részvét követte. Egész 
városunk lakosságát aznap alig foglalkoztatta mást, mind e meg
rendítő haláleset. A hol csak megfordult az ember, mindenütt e 
férfi veszteségén sajnálkoztak és panaszkodtak és csak elhunyta 
után tudódott ki, mily közel állott mindnyájunk szivéhez, mennyire 
szerettük és becsültük, tiszteltük és mennyire ragaszkodtunk hozza.

És méltán, mert ö erre valóban rászolgált. Érdemes volt a 
közgyászra.

Városunk, járásunk tanintézeteink, társadalmunk Dr. Schwarz- 
ban nemcsak humánusan gondolkodó, nemesen érző, ügyes és 
gondos, tapasztalt és körültekintő orvost, hanem egyúttal tekin
télyes, közkedvelt polgárt, feddhetlen jellemű férfiút vesztettek benne; 
oly egyént gyászolunk, kinek becsületessége, nyíltszivüsége, őszinte 
szókimondása, mindnyájunk példaképe lehetett, már csak azért 
is, mert tőle egyúttal távol állott minden hamisság és ravaszság 
és gyűlölt minden cselszövést és álnokságot.

Mindnyájan ismertük az ép oly kedélyes, mint harcrakész 
doktort zömök alakjával, barátságos arcával, a melyből rendesen 
kedvesen mosolygó, de sokszor komolyan elmélázó, sőt néha ha
ragos villámokat szóró szempár tekintett szét.

Még szinte fülünkbe cseng erőteljes, szívből fakadó, vidám 
nevetése, érces, éles hangja.

Mindenütt szerették és szívesen látták, és a mit különösen 
nagyra becsültünk nála, az a ritka jellemvonás, hogy mindenkinek 
őszintén és nyíltan megmondta véleményét. Meggyőződését bátran 
vallotta, azért bármikor síkra szállt. Az igazságot mindenkinek 
szembe merte mondani és nem kertelt.

A mi igazságérzetét bántotta, amit helytelenített, azt el nem 
hallgatta, ami kifogása volt, elmondta, nem félt a kemény bírálattól, 
valamint nem ismert hízelgést és tettetést. A mint hogy nem volt 
érzelmeit, gondolatait elrejtő diplomata, ezt nem engedte őszinte-’ 
sége, egyenes, igazságszeretö lelke. E szép és férfias jellemvonás
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különösen politikai meggyőződésében mutatkozott. Törhetlen hive 
volt a 48-as nagy eszméknek és a függetlenségi párt lelkes apos
tola és harcosa és bár a tiszti járásorvosnak e politikai hitvallás 
nem szolgált mindig előnyére, mégis fellebvalói is tiszteletben 
tartották, erős és megingathatlan politikai meggyőződését.

A függetlenségi párt politikája volt általában az a tér, ahol 
leghamarabb felmelegedett, nekihevült, szikrázó szemekkel, éles 
hanggal heves szócsatákat vívott a más politikai pártálláson 
levőkkel. Ilyenkor kuruc módon támadt a sok labanc, vagyis 
kormánypártira és pompás humorral védte álláspontját. De más 
téren is ép oly erélyesen szállt síkra meggyőződéséért, nyilvánította 
véleményét, mert ö, amennyire ideje engedte, a köz- és társadalmi 
életből is kivette a részét.

És az a férfiú, aki oly temperamentumos, oly heves termé
szetű, harcra kész politikus, ellenzéki polgár, szókimondó bíráló 
volt, mégis csupa szivjóság és kedély volt, aki senkitsem akart 
bántani, senkinek sem akart ártani, sőt ellenkezőleg mindenkor 
szívesen segített a bajba jutottakon. Nem a személyek ellen akart 
ö küzdeni, hanem azért, és pedig egész hévvel és lelkesedéssel, 
amit ő jó és igazságosnak vélt, a minthogy gyűlölte és megvetette 
a csürés-csavarást, az álnokságot, a tettetést, a hanyagságot. Mint 
a Szepesség és különösen szülővárosának Késmárknak hű és 
rajongó fia, e szőkébb hazán, de különösen a városon csüngött 
szive egész melegével. Tisztelője és szószólója volt ö a régi sze
pesi erényeknek és ezzel együtt az elődöktől ránk maradt hagyo
mányoknak, szokásoknak.

A kevés, a mi ezekből még ki nem veszett minden társadalmi 
átalakulás közepette évszázadok letűnése dacára is, nála hű ápo
lóra, támogatóra talált. Azért karolta fel annyira lelkesedéssel, 
buzgósággal, áldozatkészséggel Késmárk legrégibb, több mint négy
évszázados, eseményekben gazdag múlttal dicsekvő lövészegyesü
letét, amelynek éveken át fáradhatatlan jegyzője, majd lelkesítő 
fölövészmestere volt. Megírta fárasztó utánjárás és kutatás mellett 
ezen egykor a város védelmében, majd szórakozásaiban fontos sze
repet játszó és a polgári önérzetet nagyban emelő egyesületnek 
történetét.



Mint orvos ép oly gyöngéd, mint szigorú és erélyes tudott 
lenni, ahogy azt a körülmények és a viszonyok követelték. Bete
gének értelmi fokához alkalmazkodott, a szepesi néppel a maga 
nyelvén beszélt és értette meg magát. Azon orvosok közé tartozott, 
akik első sorban a beteg bizalmát kívánják megnyerni és a lelki 
életre való hatással is gyógyítani.

Mint járásorvos sokat fordult meg a nép között és tapasz
talatból ismerte annak élet- és gondolkodásmódját és ezt figyelembe 
véve és megszólalván a szepesi német dialektusban, az emberek 
szivéhez fért és hatott reájuk.

De mint iskolaorvos és egészségtautanár is kiváló működést 
fejtett ki. Intézetünknél közel 12 év óta s a helybeli áll. polgári 
fiú- és felső kereskedelmi iskolánál pedig szintén már több éven 
át látta el az orvosi felügyelet és ellenőrzés mellett szép sikerrel 
az egészségtan tanítását.

És ha ma az úgynevezett fugáló, vagy iskolakerülö, beteg
séget szimuláló tanulótipus eltűnt, úgy ebben neki volt nagy 
érdeme. A hol tettetést, vagy visszaélést látott, ott a különben 
jószivü orvos erélyesen lépett fel, a kitől az ok nélkül otthonmaradt 
ifjú ugyan hiába kért igazolást a mulasztásról.

A tanári kar pedig őszinte, igaz kartársat, segítő munkatársat 
és őszinte barátot találván Schwarz orvosban, szeretette és tisz
telte, a minthogy a tanulók is bizalommal és szeretettel voltak 
irányában.

Az elhalt 1862. dec. 21-én született mint előkelő, tiszteletben 
álló késmárki patríciuscsalád sarja. Apja Dr. Schwarz János 
Jenő igen jó hírnek örvendő keresett késmárki orvos volt. Aladár 
fia, miután a nép- és középiskolát szülővárosában szép sikerrel 
elvégezte, apja életpályáját választván, Bécsben végezte és fejezte 
be orvosi tanulmányait. Majd leszolgálván önkéntességi évét, 
Késmárkon való rövid tartózkodás után 1889-ben Szepesbélán 
telepedik le mint gyakorló orvos és nemsokára rá boldog családi 
otthont is alapit, oltárhoz vezetvén szive választottját Raisz Mar- 
gitot, akit egész életén át a legnagyobb szeretettel és gyöngéd
séggel környezett, a mint egyetlen fiát is odaadó apai szeretettel 
nevelte. Szepesbéláról azonban, ahol néhány évig a barlangligeti
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fürdői orvosi állást is ellátta, több év múlva visszahozta öt, szülő
városa utáni vágy. Visszatérve Késmárkra csakhamar elnyeri a 
késmárki járás tisztiorvosi állását, majd midőn 1902-ben a késmárki 
líceumnál szerveztetett az iskolai orvosi és egészségtan tanári állás 
a pártfogóság egyhangúlag öt választja meg arra, amikor pedig a 
késmárki áll. polgári fiú- és felsőbb kereskedelmi iskolánál 1909-ben 
megüresedik az iskolai orvosi állás ugyancsak öt bízatott meg 
annak ellátásával.

E hivatali állások, a mihez még tekintélyes magánpraxis járt, 
bő és tágas munkakört jutattak és tekintélyes pozíciót szereztek 
neki. Szerénységében, egyszerűségében azonban meg nem ingatták. 
Tudásával nem hivalkodott, orvosi sikereivel nem csapott reklámot. 
Végezte dolgait csendben és rendben és ha maradt egy-két sza
bad órája, akkor barátai körében, a kaszinóban vagy a fehér asztal 
mellett, a nyári időben a lövöldében kedélyesen elszőrakozott.

Élete immár hasonlított a biztos mederben csendesen tovább 
folydogáló, csörgedező és tiszta vizében fénylő patakhoz, amely 
nem zúz és rombol, nem tör zúgva utakat, nem tűnik fel félel
metes árjával, hanem a maga szükebbre szabott lendületében, a 
maga kies völgyében osztja az áldást, öntözi a virágos réteket, 
táplálja a mezőt, az életet és fölöslegét irigység és tartózkodás 
nélkül rendelkezésre bocsátja a folyóknak, növeli azok erejét ha
tását. A szerény patak nagy áldását csak akkor tudjuk igazán 
megbecsülni, ha forrása kiapad, ha medre kiszárad és ezek nyo
mán a pusztulás képe jelenik meg.

A mi elhunyt Aladár barátunk értékét is csak a halála után 
tudtuk igazán megbecsülni, csak akkor láttuk és tapasztaltuk, mit 
bírtunk benne, veszítettünk vele.

És a midőn a fővárosból visszaérkezett hült tetemét február 
24-én óriási részvét mellett a késmárki sirkertben örök nyuga
lomra helyeztük és elhangzott koporsója felett az utolsó búcsúszó 
és elnémult az utolsó gyászdal, akkor ama fájó tudattal távoztunk 
a frissen hantolt sírtól, hogy egy igaz embert temettünk. De az 
igazak emléke él 1

A szentirás e szavaival vigasztaljuk mi is magunkat. És va
lóban, Dr. Schwarz Aladár emléke él intézetünk történetében,
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melynek ö volt első iskolaorvosa, él hálás tanítványainak szivében, 
el nem alszik tanár- és orvostársai, számos barátai, lövésztest
vérei és első sorban meggyógyított betegeinek lelkében és élni 
fog még abban az alapítványban is, amellyel a hálás kegyelet 
nevét kívánja megörökíteni.

Schwarz Aladár, kedves doktorunk, drága jó barátunk, te ama, 
nemes harcot megküzdöttet és bár pályádat gyorsan futottad be 
mégis elnyerted az élet koszorúját, mert küzdöttél, fáradoztál, 
dolgoztál nemcsak a magadért és családodért, hanem első sorbau 
embertársaid javaért.

És most, hogy pihenni tértél örökre, áldásunk és szeretetünk 
kisérjen és lebegjen sírhalmod felett, amely alatt édes és zavar
talan legyen az álmod !



I.

A Schiller— Goethe-féle xenionharc és egy 
állítólagos pesti paródia.

A Schiller— Goethe-féle xenionok és a nyom ukban kifejlődött irodalmi 
harc a ném et irodalom történet egyik legérdekesebb epizódja, s az 1797-ik 
év, amelyben ez a harc lejátszódott, a ném et irodalom legmozgalmasabb és 
egyúttal legterm ékenyebb időszaka volt. Két lángelme szövetkezik egym ás
sal és hadat üzen három irói nem zedéknek, kezdve K lopstockon, egészen 
Schlegelig. Es dacára a hatalm as ellentábornak, mégis az övék a diadal. 
Sikerül magukhoz ragadniok a vezérszerepet az elaggott, régi irói gárda 
kezéből, mely féltékenyen őrizte hatalmát s csak olyan kritikusokat tűrt 
m eg maga körül, kik neki töm jéneztek. Már régen aggódva szemlélték ezek 
a két csillag feltűnését, mely valam enr.yiüket elhom ályosította s legalább 
m ég ideig-óráig meg akarták őrizni hatalm ukat azáltal, hogy a két lángelme 
érdem eit kisebbítették, alkotásaikat ócsárolták s az egész újabb irodalmi 
irányt elitélték. Azonban mindez nem használt, mert a két költő m egunva 
az örökös lekicsinylést, nyílt harcba szólította őket, s egy csapással véget 
vetett uralmuknak.

H ogy e harc lefolyását kellőképpen megérthessük, röviden meg kell 
világítanunk az előzm ényeket, m elyek a két költőt, kik eleinte idegenül, 
sőt bizonyos ellenszenvvel állottak egymással szemben, a közös m unkás
ságra egyesítették és Schiller haláláig együtt tartották.

Néhány évnek kellett elmúlnia, míg ezt az ellenszenvet sikerült leküzdeni 
s a barátság kötelékét m egerősíteni. Noha Schiller 1787 óta jó  ideig Wei- 
m arban tartózkodott, mégis alig ism erték egym ást, s nem is óhajtották egy
más barátságát. Bár Schiller m enyasszonya és későbbi felesége m indent el
követett, hogy közelebb hozza őket egymáshoz, m ert érezte, hogy a két 
ellentétes egyéniség nagyon szerencsésen ki fogja egészíteni egymást, fára
dozása hosszú ideig m ég sem já rt eredm énnyel. És ezt nem  is csodálhatjuk, 
hiszen egyéniségük m erőben ellenkezett egym ással és korra nézve is 10 év 
volt közöttük a külömbség. G oethe már régen túl volt a szenvedélyes és 
végletekért rajongó »Sturm und D rang«-korszakon, s nem tudta megérteni 
azt a lelkesedést, amellyel a közönség Schiller ifjúkori drám áit a »Räuber^-t,
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a »Kabale u. L iebeM  ünnepelte, holott az ő művészileg tökéletes alkotásait, 
mint a »Tassot«, az »Iphigeniát- csak mérsékelt érdeklődéssel fogadta. Nem 
tudott vele szemben leküzdeni bizonyos belső féltékenységet s habár el
ism erte Schiller nagy, de még kiforratlan tehetségét, hidegen elzárkózott a 
vele való érintkezéstől.

Ezzel szemben Schillerre határozottan nyom asztólag hato tt a Goethe 
hideg, fölényes nyugalma, mellyel úgyszólván félisten m ódjára járt-kelt a 
többi halandó között, kik m indenünnen töm jéneztek és hódoltak neki. 
Érezte, hogy e nagy em ber m ellett, aki szellemileg teljesen uralkodik a 
weimari udvaron, neki, aki nem rendelkezik oly fényes külső tulajdonokkal, 
bajos lesz az érvényesülés.

Schillernek G oethe Egm ontjáról írt bírálata sem volt alkalmas arra, 
hogy a jeg e t megtörje, valamint Goethének pártfogó közbenjárása sem, a 
mellyel Schiller számára a jénai egyetem en egy katedrát eszközölt ki. Ez 
csak udvariassági aktus volt, de bensőleg annál nagyobb volt a hidegség 
s a féltékenység egymás iránt. Sőt Schillernek 1789. évi februárban K hm er
hez in tézett leveléből határozott ellenszenv tűnik ki Goethe iránt. Azt Írja, 
hogy m inden vonzódás m ellett bizonyos gyűlölettel viseltetik e nagy em ber 
iránt, m ert nélkülöz benne minden melegséget, minden közvetlenséget még 
legjobb barátaival szemben is. H atározottan  nagy m értékben kifejlett önzést 
lát G oethében és ezzel együtt nagym érvű elbizakodottságot. Goethének látása 
mindig arra em lékeztette őt, hogy m ennyi szenvedés és nyom orúság árán 
kellett önm agának a sorstól a sikert és elism erést kiküzdenie, holott G oethé
nek, m int a sors kegyeltjének, m inden önként hullott az ö lébe: elismerés, 
tekintély, gazdagság és hercegi pártfogás.

Azonkívül egész gondolkozásm ódjuk is teljesen ellentétes volt egym ás
sal. G oethe realista volt a szó szoros értelm ében. Az érzéki világot, a te r 
m észetet a maga ezerféle m egnyilvánulásában, s ezen belül az em bert ta r 
totta irányadónak a dolgok m egítélésében, holott Schiller teljesen a K an t
féle kriticismus álláspontján állott, s a term észeti tárgyakkal szemben az 
általános fogalmakat kereste; ideális lelke a m úlandó jelenségekkel szem ben 
a változatlant, az örökkévalót igyekezett megközelíteni.

Ilyen ellentétes gondolkodásm ód m ellett nem csoda, ha nem tudtak 
bensőbb viszonyba lépni egym ással, bár alapjában öntudatlanul óhajtották 
a közeledést. Végre az 1794-ik év változást idézett elő egym ásról táplált 
vélem ényükben s eloszlatta, elsim ította a köztük lévő ellentéteket.

A  francia forradalom véres mozzanatai, XIV . Lajosnak és feleségének 
kivégeztetése s a rém uralom  többi borzalmai nagyon lehangolták G oethei 
A  weimari herceg kíséretében, aki m aga is résztvett a szövetségesek háború_ 
jában a franciák ellen, a költőnek alkalma nyílt önnönszemeivel látni a féke. 
vesz te tt indulatok csatáját s a háború borzalmait. O, aki mindig az »odi 
profanum  vulgus et arceo« elvét követte, nagyon értett hozzá, hogy kelle
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metlen benyom ásoktól távoltartsa magát, de azért mégsem tudta m agát tel
jesen  emancipálni a látottak alól s költői m unkásságában bizonyos szünet 
állott be, m ert hiányzott a hozzá szükséges lelki nyugalom. Elégületlen volt 
tehát önmagával s így öröm m el fogadta Schiller ajánlatát, aki S tuttgartban 
m egism erkedvén Cotta könyvkiadóval, evvel együtt elhatáiozta egy szép- 
irodalm i folyóirat szerkesztését, illetve kiadását és m ost munkatársul Goethét 
is m eg akarta nyerni. E gynéhány előkelő szellem u. m. Fichte, W oltmann, 
H um boldt Vilmos máris készséggel megígérték közrem űködésüket és így a 
folyóirat m egalapításának semmi sem állott útjában. Az új folyóirat »Die 
Horen« nevet viselt s a történelem , philosophia és szépirodalom művelését 
tűzte ki céljául. A  legjobb erőket akarta egyesíteni és ezzel irányt szabni 
egész Németország szellemi életének. A  politikai vonatkozásokat s a jelen 
társadalm i viszonyokra való minden célzást előre is ki akarta zárni a folyó
iratból, m ert épen az volt a szándéka, hogy az akkori háborús világban 
am úgy is széttagolt társadalm at elvonja az örökös párttusától, az aktuális 
politikai kérdésektől s tisztán lelket és szivet nem esítő olvasm ányt adjon 
kezébe.

Schiller maga a beköszöntőben úgy foglalta össze a folyóirat rendel
tetését, hogy az a tiszta em beriességben, a szépnek és igaznak a kultuszá
ban akarja egyesíteni a széthúzó em beriséget, vagy mint ő maga mondja: 
»W ohlanständigkeit und Ordnung, Gerechtigkeit und Freiheit sollten der 
Geist und die Regel der Zeitschrift sein, die drei schwesterlichen H o ren : 
Eunom ia, Dike und Irene sie regieren«. Innen ered tehát a folyóirat címe is.

Egyszóval az irodalmi ízlés nem esítése volt a cél, amelyet klasszikus 
írók rem ekm űveinek közlésével gondolt elérhetni. Még pedig a »Horen« 
elsősorban és túlnyomó részben prózai m üveket tartalm azott, ellenben a 
később megindult »Musenalmanach« m ajdnem  kizárólag költői m üveket. De 
m indkettőnek közös volt a rendeltetése: a silány, értéktelen és múlandó 
értékű olvasmányokhoz szokott közönséget tartalmas, klasszikus munkák 
élvezésére nevelni.

E zt a célt azonban egyáltalában nem sikerült elérni azért, m ert az 
eszközöket rosszul választották meg. H elyesen emeli ki Gervinus, hogy 
szerencsétlen gondolat volt m élyenjáró philosophiai fejtegetéseket, klasszikus 
m űalkotásokat (pl. Schiller: U ber die ästhetische Erziehung des Menschen, 
G oethe: Római elégiák, epistolák) leközölni olyan folyóiratban, am elyben a 
közönség mulattató, könnyed olvasm ányokat és szórakozást keres. Ezt 
később  Schiller is belátta s ki is fejezte a »Horen« c. 260-ik xenionban, 
hogy a folyóirat nem tarthat egyszerre lépést a kevésszám ú m űvelt és a 
nagyszám ú laikus közönséggel.

Einige wandeln zu ernst, die andern schreiten verwegen.
W enige gehen den Schritt, wie ihn das Publikum hält.
A  nagy rem ények között m egindult vállalkozás így tehát kudarcot
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vallott. Mindjárt a »Horen* első m egjelenésekor 1795-ben egy csomó kedve
zőtlen kritika látott napvilágot, sőt heves tám adások érték a vállalatot hiva
tottak és hivatlanok részéről. Különösen kivették  a részüket a kedvezőtlen 
kritikából az akkori szépirodalmi és tudom ányos folyóiratok, melyek attól 
féltek, hogy az új folyóirat annyi kiváló m unkatársával oly népszerűségre 
tehet szert, mely könnyen végzetes lehet reájuk nézve, am ennyiben elő
fizetőik nagyrészét elhódíthatja tőlük Maga az olvasóközönség pedig nem 
lévén eléggé m üveit és érett, éppen  a legkevésbé értékes vagy közepes 
cikkeket m agasztalta a többiek rovására. A közönségnek ezt a tudatlanságát 
igen ügyesen, de m eglehetősen drasztikus alakban illusztrálja egy anekdota, 
mely annak idején egy berlini zuglapban, az u. n. »Camera obscura von 
B erlinében  jelen t meg*) s elm ondja azt, hogy miképen érte tte  félre egy 
m ecklenburgi paraszt a »Horen* nevet.

Ilyen mostoha körülm ények között H um boldt Vilmos azt ajánlotta 
Schillernek, hogy a »Horen« szerkesztését minél előbb be kell szüntetni, 
s maga Schiller is azt írja rezignálva 1795. augusztus 21-én: »Mit den 
H oren gebe ich zuweilen die Hoffnung auf.«

Bárm ennyire le volt azonban sújtva a balsiker által Schiller, mégis 
egy új irodalmi vállalatba fog. A »Musenalmanach« m egjelenésének elő
készítésén dolgozik, amelytől több sikert vár és méltán. D e a »Horen« ellen 
folytonosan megjelenő ócsárló kritikák m égsem  m aradnak reá hatás nélkül 
s m ár ekkor elhatározza, hogy a hivatlan ócsárlóknak busásan vissza fogja 
fizetni a kölcsönt. N ovem ber 29-én írja G oethének: »Ich habe Lust eine 
kleine H asenjagd in unserer L itera tur anzustellen und besonders einige gute 
Freunde, wie Nicolai und K onsorten zu regalieren«.

Ezzel a gondolattal Goethe is foglalkozott m ár régóta s decem ber 23-iki 
válaszában m egpendíti az eszmét, hogy irodalm i ellenfeleiket Martialis m ód
jára  epigram m ákban tegyék nevetségessé s m ár a következő évi Musen- 
alm anachba vegyenek fel egy csom ó ilyen xeniont. Schiller örömmel fogadja 
az eszmét és decem ber 29-én ezt írja: »Der Gedanke m it den Xenien ist 
prächtig und muss ausgeführt werden« s 1796-ban Körnerhez írott levelében 
»eine wahre poetische Teufelei«-nak nevezi a készülőfélben lévő epigram 
mákat. Az ócsárló kritikusok: W olf, Nicolai e t consortes nem  is sejtették 
hogy milyen m erénylet készül ellenük. E zalatt Schillef szorgalmasan dolgo
zott az 1797. évre szóló M usenalmanachon, am elybe a xenionokat szánta. 
Mind a két költő versengve készítette a distichonokat, m elyeket mindig 
m egküldték egym ásnak m egtekintés, bírálat és esetleges változtatás végett.

Jelszavuk ez volt akkor: Nulla dies sine epigrammate, és ha egy szel
lemes ötletük volt, azt azonnal versbe öntötték.

V égre 1796. végén m egjelent a »Musenalmanach für das Jahr 1797«

*) L. B oas: Xenienkampf, I. köt.
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egyszerű kötésben, címlapján Terpsichorenek a képével. Az egész könyv 
a naptáron kívül két részre volt osztva, m elyek közül az egyik »Gedichte«, 
a m ásik »Xenien« feliratot viselt.

Az első rész Goethe »Alexis u. Dora« c. müvével kezdődött, tarta l
m azott azonfelül több költem ényt Schillertől, u. m. »Das Mädchen aus der 
Frem de«, »Klage der Ceres« stb., továbbá Matthison, Schlegel, W oltm ann 
és más költők müveit. Volt még benne egy csomó distichon is, de kizáró
lag komoly tartalom m al és hanggal bírók, m elyeket eleinte a m ásodik rész 
csípős xenionjaival egy csoportban akartak Goethe és Schiller kiadni, de 
később m eggondolták a dolgot s a kom oly epigram m ákat elkülönítve a 
többiektől az első részbe helyezték. Hogy azonban eredetileg egy közös 
csoporto t alkottak, az kitűnik G oethének július 9-én írott kissé drasztikus 
hangú leveléből, ahol ezt írja: »Die Xenien erhalten Sie mit meinem 
G utachten zurück; die ernsthaften und wohlm einenden sind gegenwärtig so 
mächtig, dass man denen Lum penhunden, die angegriffen sind, m ißgönnt, 
dass ihrer in so guter Gesellschaft erwähnt wird.«

Később azonban célszerűségi szem pontokból — fájó szívvel bár 
m egbontották az egységet és így a M usenalmanach első részében kizárólag 
kom oly distichonok foglaltatnak.

Ezek között kiváló helyet foglalnak el a »Tabulae votivae«, fogadalmi 
táblák. Összesen 103 vers, m elyekben a két költő az ő philosophiai világ
nézetét rakta le distichonok alakjában úgy, a mint a régi rómaiak az istenek 
tem plom aiban felaggatott fogadalmi ajándékaik mellé táblákat függesztettek, 
hogy mindenki leolvashassa róluk, milyen körülm ények között tették  a 
fogadalmat. Schiller saját állítása szerint G oethének e distichonok szerzésé
ben igen kevés része volt s ebből érthető, hogy Schiller az ő müvei gyűj
tem ényébe 40-et, Goethe csak 15-öt vett fel közülök. A  bevezető sorok 
így hangzanak:

W as der Gott mich gelehrt, was mir durch's L eben geholfen
H äng’ ich dankbar und fromm hier in dem  Heiligtum auf.
Következik ezek után két 18— 18 distichonból álló csoport, m elyek 

közül az első 18 »Vielen«, a másik »Einer« feliratot visel. Ezek viszont 
nagyobbrészt Goethe alkotásai és nőkhöz vannak intézve. Még pedig az első 
csoport m indegyike egy kezdőbetűvel vagy virágnévvel van jelölve és 
weimari vagy jénai nőism erősök értendők alattuk. A  m ásodik csoport csupán 
egy nőhöz van intézve. Az előbbi csoport »Frühling«, a második »Sommer« 
cím alatt található a Goethe »Jahreszeiten« című gyűjtem ényében.

Ezekhez csatlakozik még a 16 distichonból álló »Eisbahn«, m elyek 
G oethe m üveiben »Winter« cím alatt találhatók fel s nem  egyebek bájos 
életképeknél. A  négy évszak közül most m ár csak az ősz hiányzott. Schiller 
sürgetésére ezt is összeállította Goethe úgy, hogy kiválasztott e célra 20 
distichont a tabulae votivae-k közül és azonkívül 6 epigram m át a »Musen*
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almanach« második részében lévő tulajdonképeni xenionok közül. Ez utóbbi 
6 xenion felerészben D ., felerészben E. jelzéssel, illetve aláírással jelent 
m eg; Goedeke az E.-vel jelzetteket Schillernek tulajdonítja, Thiemann*) 
szerint azonban mind a hat Schiller tulajdona. A tabulae votivae-kből vett 
20 distichon közül háromnak a szerzője ugyancsak kétes, am ennyiben ezeket 
m ár előbb 1800-ban, illetve 1803-ban Schiller is felvette költem ényei közé, 
így tehát ezek G. és Sch kettős jelzéssel kerültek Goethének »Herbst« c. 
gyűjtem ényébe a többi évszakok közé.

Azután következik még 14 distichon Schillertől, m elyeknek tárgya a 
tiszta, hamisítatlan nőiesség dicsérete, s végül még 22 politikai és 23 vegyes 
tartalm ú epigramm, m elyek közül csak 8 a Goethe-é, a többi mind Schiller-é.

Ezeknél azonban sokkal jobban  érdekel bennünket a második rész a 
m aga 414 epigrammájával. Ezek azok a xenionok, m elyeknek megjelenése 
valóságos forradalm at idézett elő a német irodalmi világban.

Xenion eredetileg ajándékot jelent, olyat, amelyet a görög vagy római 
házigazda vendégbarátjának az elbúcsúzásnál adott. A régi időben ételekből 
és nyalánkságokból, egyszóval útravaló elemózsiából állott, melyet eleinte 
term észetben szolgáltattak át, később csak jelképiesen, még pedig csinos 
dísztárgyak alakjában, még később csupán epigram mák alakjában m egírott 
ajánló költem ényekben. Ilyen epigram mák szép számmal maradtak ránk 
M. Valerius Martialis római költő müveinek 13-ik könyvében »Xenia« cím
mel, m elyekről maga a költő XIII. 3. tréfásan így nyilatkozik :

H aec licet hospitibus pro m unere disticha mittas
Si tibi tam rarus, quam mini nummus érit.
V agyis: Ezen distichonokat adhatod ajándékképpen vendégeidnek, ha 

oly szűkén állasz majd pénz dolgában, mint jómagam.
A  Schiller— Goethe-féle xenionok saját szavaik szerint nem egyebek, 

m int: »übergesalzene, spanisch gepfefferte K üchenpräsente an alle die unge
betenen Gäste, denen unsere literarische Tafel nicht behagte.« Ugyanilyen 
m ódon jellemzik ezen epigram m ákat a 364— 365. xenionok egy Martialissal 
fo lytatott párbeszéd alakjában:

Martial :
Xenien nennet ihr euch? Ihr gebt euch für K üchenpräsente?
Isst man denn mit V ergunst, spanischen Pfeffer bei euch?

Xenien :
N icht d o ch ! A ber es schwächten die vielen wässrigen Speisen
So den Magen, dass jetzt Pfeffer und W erm uth nur hilft.
Céljuk az volt, hogy ezekben a csípős, gúnyos versekben megrójják 

a közönséget részvétlensége, a rosszindulatú és hivatlan kritikusokat pedig 
ócsárló kritikájuk miatt, am ellyel a »Horen« c. folyóiratot fogadták s egy

*) L. lhiemann: Schiller u. Goethe in den Xenien. Borna—Leipzig 1909.
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úttal íté letet akartak ülni és pálcát törni minden filiszterség, álszenteskedés 
s azon silány, értéktelen irodalmi produktum ok felett, m elyekkel akkortájt 
úgyszólván az egész könyvpiacot elárasztották és az irodalmi ízlést m eg
rontották. A  xenionoknak ezt a célját világosan fejezi ki a 207-ik, m elynek 
címe : Vorsatz,

D en Philister verdriesse, den Schwärm er necke, den H euchler
Quäle der fröhliche Vers, der nur das Gute verehrt.
E leinte csak vidám tréfa akart lenni az egész, de amint néha evés

közben jön m eg az étvágy, úgy itt is a felhalmozódott költői energia túl
lépett az eredeti terv korlátain, »szétrepesztette a fazekat« s le tt belőle 
kím életlen szatíra, mely nem csak szelíden gúnyol, hanem néha vadul ostoroz.*)

A  teljesség kedvéért szükségesnek látszik még azt is megjegyezni, 
hogy az epigrammák száma eleinte esek 100-ra volt tervezve, de m ár 1796. 
m árciusában 600-ra szaporodott föl a számuk, úgy, hogy a költők azzal a 
tervvel is foglalkoztak, hogy kikerekítik 1000-re a számot s egy külön kötet 
alakjában bocsátják a nyilvánosság elé. De a kiadás körül felmerült nehéz
ségek m iatt mégis visszatértek eredeti tervükhöz, hogy a M usenalm anachban 
tegyék őket közzé, mindössze azt az előbb em lített változtatást eszközölték 
rajtuk, hogy két csoportra szakítva a kom olyakat az első, a gúnyosakat a 
m ásodik részbe foglalták bele.

Goethe igen nehezen tudott belenyugodni az eredeti terv m egváltoz
tatásába és július 30-án íro tt levelében fájdalommal látja, hogy kedvenc 
eszméjéről le kell mondania. »Die Idee war zu schön, zu eigen und einzig, 
als dass ich mich nicht darüber betrüben sollte, für im m er darauf renun- 
ciiren zu müssen.« így kesereg és valósággal fáj neki a szép »kártya- és 
légvárat önönszemeivel úgy feldúlva, széttagolva és szétszórva« látnia. Első 
alakjában ugyanis a terv bizonyos egyetem esség és változatosság jellegével 
bírt, lírai érzelmes versek váltakoztak csipkedő, gúnyos distichonokkal, úgy, 
hogy egyik ellensúlyozta a másikat. H a az egyik bántó gúnnyal m egsebezett 
és keserűséget hagyott hátra, jö tt utána egy másik, amely mérséklő, békítő 
és kiengesztelő hatást váltott ki. A  tám adó xenionok bősz vihara után 
engesztelő szivárvány gyanánt sorakoztak a befejezésben a kedveshangú, 
bájos lírai versek, vagy kom oly, m ély szellemességet m agukban rejtő 
philosophiai gondolatok.

Az új elrendezésben Schiller szakított ezzel a módszerrel, m ely a 
m érséklést tartotta szem előtt. E  helyett erőt és céltudatos m űvészetet vitt 
belé gyűjtem ényébe, a tám adó xenionokat mint egy hadsereget összetömö- 
ríti szerves csoportokba és egyenesen tör célja felé, mely nem más, mint 
az irodalm i ellenfeleknek teljes megsemmisítése.

*L. Schiller levelét 1796 aug. 1-ről. »Die erste Idee der Xenien war eigentlich eine 
fröhliche Posse, ein Schabernack auf den Moment berechnet und war auch so ganz recht. Nachher 
regte sich ein gewisser Überfluss und der Trieb zersprengte das Gefäss.«
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E rre  a gyökeres változtatásra s az eredeti terv elejtésére az 1796. év 
nyarán határozta el m agát Schiller. De ez a gyökeres változtatás nemcsak 
a kom olyhangú és tám adó distichonok elkülönítésében állott, hanem abban 
is, hogy a meglévő versek nagy töm egét alapos kritikával átvizsgálva a 
meg nem felelőt kiselejtezze s csak azokat tartsa meg, am elyek új tervébe 
beleillettek. T ovábbá ezeket is átalakítsa, a hol szükséges, néha egész újakat 
írjon a m eg nem felelők helyébe, csoportokba állítsa az együvé tartozókat, 
átm eneteket alkosson e csoportok között, ső t a tám adt űrt új és frissiben 
költött csoportokkal kitöltse. Bámulatos az a tevékenység, m elyet Schiller 
az utolsó órákban a nyom dába küldés előtt kifejtett. R endezett, javított, 
csíszolgatott, új verseket, sőt egész csoportokat mintegy parancsszóra terem 
tett és m erített csodálatosan term ékeny költői fantáziájából. És mennyi 
szigorú önkritikára volt itt szükség, hogy azt, ami az egész céljának meg 
nem felel, kíméletlenül kiselejtezze 1

Csak az tudja m éltányolni Schillernek ezt a rendkívüli tevékenységét, 
aki a xenionokat eredeti alakjukban és elrendezésükben szemlélheti ; mind
addig nem lehet szó objektív kritikáról, míg e distichonokat egész kelet
kezésükben nem látjuk m agunk előtt. E  tekintetben az első jelentősebb 
lépést Boas tette meg, akinek 1852-ben Eckerm ann, G oethe volt titkárja 
jutalm ul a xenionhatc irodalmi feldolgozása körül kifejtett buzgalmáért 
néhány eredeti kéziratot ajándékozott, m elyek összesen 113 distichont ta r
talm aztak és közöttük 41 addig teljesen ism eretlent. Boas e kéziratokat fel
dolgozva sajtó alá rendezte, de időközben meghalván, W endelin v. Maltzahn 
bocsátotta nyilvánosságra 1856-ban.

A második még fontosabb lépés a weimari Goethe-társaság nevéhez 
fűződik, mely időközben egy csomó becses anyag és kézirat birtokába 
ju to tt részben Boas özvegyének, részben pedig  Schiller utódainak, a két 
Gleichen-Russwurm testvérnek ajándéka folytán. E  társaság megbízása 
folytán jelen t m eg azután 1893-ban a »Schriften der Goethe-Gesellschaft* 
8-ik kötete gyanánt a xenionok teljes összessége Erich Schm idt és Bernhard 
Suphan kritikai feldolgozásában. Ez a kiadás világos képet nyújt a xenionok 
egész keletkezéséről, eredeti alakjáról és elrendezéséről, am ennyiben a két 
költőnek minden felkutatható kézirata vagy jegyzete felhasználásával készült. 
Összesen 923 xeniont tartalm az e kötet, közötte több ism ert distichon 
variánsait, első fogalmazását és 178 újat, ism eretlent, m elyek itt láttak elő
ször napvilágot.

Első helyen közli azt a 676 epigram m át számláló gyűjtem ényt, mely 
1796. júliusáig fennállott, m int első terv nyom tatásra készen, s am elynek 
teljes m egváltoztatására és szétdarabolására Schiller aztán elhatározta magát. 
Ez a kézirat, m elyet Hb-vel szoktak jelölni, a legfontosabb, m ert ez m utatja 
a nyom dába szánt példány első alakját. E  kéziratot Goethe titkárja, Geist 
m ásolta le Schiller eredeti nyom dapéldányáról. Azután következik 54 Goethe

2
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jegyzetei, diktátumai és levelei alapján öszzeszedett distichon és végül a 
Boas-féle X enienm anuskript 35 és a M usenalmanach 158 olyan xenionja, 
m elyek más kéziratban fel nem  találhatók.

Ezzel a nagy alapossággal és bő kritikai apparátussal készült xénia- 
kiadással körülbelül be is fejeződött a xenionok keletkezésére vonatkozó 
kutatások érdem leges része. A  többi kiadások már nagyrészt ennek az a lap
ján készültek, pl. S ternnek Reclamnál m egjelent kiadása is,*) mely m ind
össze annyiban külömbözik, hogy első helyen a M usenalmanach xenionjait 
közli le, úgy, a mint 1796 végén nyom tatásban megjelentek.

H a most az eredeti tervet összehasonlítjuk azzal, amely a »Musen- 
almanach«-ban megjelent, feltétlenül helyeselnünk lehet csak Schiller e l
járását. A  régi laza összefüggésű, ide-oda csapongó tervezet helyett, m elyen 
alig lehet felfedezni valami végighúzódó logikai kapcsolatot és fonalat, itt 
céltudatos és határozott rendező kézre vall minden, összefüggő csoportok 
követik egymást, m elyek között az átm enetet, a kapcsolatot ügyesen m eg
fogalmazott áthidaló distichonok képezik.

Csak a verselési technikában való apróbb, sőt vaskosabb hibákat nem 
sikerült Schillernek teljesen eltüntetni, bár itt is sokat simított, ahol lehetett 
s m indent elkövetett, hogy eltüntesse a sok hiatust és egyéb szépséghibákat. 
A nnyit elért, hogy a túlhosszúra nyúlt hexam etereket, »die siebenfüssigen 
Bestien« ki tudta küszöbölni, de azért akad így is elég döcögős verssor, 
am ely eléggé bizonyítja, hogy a ném et nyelv nem a legalkalm asabb a 
klasszikus régi versform ák művelésére.

A  distichonokat közösen csinálták G oethe és Schiller azzal a szándék
kal, hogy azokat m ég legjobb barátaik se tudják elkülöníteni s az egyes 
versek szerzőjét felismerni. E rre vonatkozik a 91. »Die Aufgabe« c. xenion is: 

W em  die Verse gehören? Ihr w erdet es schwerlich erraten 
Sondert, wenn ihr nur könnt, Chorizonten auch hier.
A  későbbi kritika azonban mégis m egpróbálkozott ezzel a hálátlan 

feladattal és Schillernek Goethével, K örnerrel és H um boldt Vilmossal foly
ta to tt levelezéséből csakugyan sikerült több kritikusnak, így különösen 
D üntzernek és Boasnak a két szerző distichonjait megközelítőleg elkülöní
teni, de ezzel a hom erosi chorizontesekre emlékeztető fáradságos m unkával 
nem já rt semmiféle produktív haszon. Hiszen maga Goethe a xenionok 
m egjelenése után 32 évvel oda nyilatkozott Eckerm ann előtt, hogy ennek 
az elkülönítő eljárásnak semmi értelme nincs, m ert ők ketten Schillerrel 
oly szoros gondolatközösségben s állandó eszm ecserében éltek ezidőben, 
hogy egyáltalán szó sem lehet róla, kié egyik vagy másik gondolat. »W ir 
haben viele Distichen gemeinschaftlich gem acht, —- mondja —  oft hatte ich 
den Gedanken und Schiller m achte die Verse, oft war das um gekehrte der

*) Adolf Stern; Goethe—Schillers Xenien Leipzig 1894.
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Fall und oft m achte Schiller den einen Vers und ich den andern«. Innen 
magyarázható, hogy egyes distichonokat Schiller meg Goethe is felvett 
költem ényeinek gyűjtem ényébe, m inthogy ezeknek szerzésében valószínűleg 
m indkettőjüknek egyform a részük volt. Igaz, hogy a két költő sem m aradt 
teljesen következetes eredeti álláspontjához. Ugyanis dacára annak, hogy 
eredeti m egállapodásuk szerint m indkettőnek fel kellett volna vennie művei
nek gyűjtem ényébe az összes xenionokat, m égsem  tették ezt. Schiller fel
vett 82 xeniont és 50 distichont a tabulae votivae-k közül 1800, illetve 
1803-ban kiadott költem ényei közé, Goethe pedig  a »Vielen«, »Einer« és 
»Eisbahn« c. ciklusokon kívül 20 distichont a tabulae votivae-kből és 6 
xeniont. Ezzel term észetesen m aguk adták m eg az impulzust a szerzőség 
kutatására és az elkülönítésre, mellyel egész csomó kutató m egpróbálkozott, 
habár Goethe ezt a m indenáron való elkülöníteni akarást filiszterségnek 
nevezte.

így, midőn Schiller halála után özvegye hozzáfogott néhai férje irodalmi 
hagyatékának rendezéséhez, ő is m egpróbálkozott a különválasztással, s az 
ő m egállapításait a későbbi kritikusok nagyobbrészt elfogadták, kivéve 
D üntzert, aki azok hitelességét és m egbízhatóságát kétségbe vonta,*) de 
Boas szerint alaptalanul, m ert ő csak a tabulae votivae-kre nézve nem 
fogadja el az özvegy m egállapításainak helyességét, ellenben a xenionokra 
nézve feltétlenül m egbízhatóknak tekinti azokat. M unkájában egészen Char
lotte útm utatásai szerint jelöli m eg az egyes xenionokat G. vagy Sch. betű
vel. Ez az eljárása m indenesetre kissé következetlen, m ert vagy hitelesek 
a Schiller özvegyének a megállapításai s akkor egyform án áll ez a tabulae 
votivae-kre s a xenionokra nézve is, vagy pedig  nem  megbízhatók s akkor 
nem kell őket tekintetbe venni egyik csoport kritikai feldolgozásánál sem, 
úgy, amint azt D üntzer teszi. E  tekintetben tehát Düntzer eljárása határo
zottan logikusabb.

Legújabban Thiemann** foglalkozott a két költő szerzőségének m eg
állapításával és eljárása igen nagy ügyességre m utat. Sorra veszi itt az egyes 
xenionokat és több  szempontból vizsgálja őket u. m. helyesírás, szóhasználat, 
hiatus, rythmus, m ondattan, valam int belső szem pontok szerint is u. m. 
gondolkodásm ód, jelleg stb. K övetkeztetéseiben sokszor érdekes eredm é
nyekre jut, így pl. m időn az »Einer« kizárólagos szerzőségét elvitatja Goethé
től és sokszor hajszál finomságig menő éles boncolgatással igyekszik ki
m utatni egyik-másik distichonban Goethe vagy Schiller jellegzetes vonásait. 
Azt azonban őm aga is kénytelen elismerni, hogy ezek a m egállapítások 
nagyon szubjektivek és más szempontból nézve gyakran az ellenkező ered
m ényre juthatunk el. Igen találóan fejti ki azonban azt, hogy Goethe a

*) L. Herrig u. Viehoff: Archiv f. d. Studium d. neueren Sprachen u. Literaturen V. köt.
**) Gearg Thiemann: Schiller u. Goethe in den Xenien. Borna—Leipzig 1909.
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maga csodálatosan nyugodt és fölényes objektivitásával, tárgyilagosságával 
nem  volt paródizáló természet. Ez az adom ány sokkal nagyobb m értékben 
m eg volt Schillerben, aki a valóságot m induntalan összehasonlította az ön
m agában rejlő ideállal, s felismerve a valóság hibáit, fogyatkozásait, árny
oldalait, azokat m ég nagyította, torzította is a pesszimista módja szerint. 
E zért a legpom pásabb travesztiák, mint az alvilágciklus határozottan Schiller 
alkotásai.

A xenionok csoportosítása és tartalma.
A  xenionok egészben véve különálló distichonok, de elrendezésükben 

mégis bizonyos tervszerűség vehető  észre, am ennyiben tartalmilag Bizonyos 
csoportokat alkotnak, am elyeken belül hasonló irodalmi jelenségeket tesznek 
kritika tárgyává.

A  bevezető sorok úgy m utatják be a xenionokat, mint egy pajzán 
csapatot, mely behatol a ném et irodalom területére, bármennyire akarják is 
előle elzárni a sorom pókat, s o tt ítéletet ül elevenek és holtak fölött. E gy
m ásután lépnek elő a külömböző írók, hogy a sorshúzó urnánál szerencsét 
próbáljanak, de ez a próba legtöbbjükre nézve balul üt ki, majdnem m ind
egyik m egkapja a reá nézve nem  éppen hízelgő ítéletet.

Néhány bevezető csipkedő vers után, m elyek többek között L avater- 
nek, az egyébként érdem es physiognom usnak túlzásait és elbizakodottságát 
róják meg, azonnal reákerül a sor a »Neue Bibliothek der schönen W issen
schaften« kiadóira W eisse-re és Dyk-re, valam int főmunkatársukra Manso 
breslaui igazgatóra, különösen pedig e folyóirat megalapítójára Friedrich 
Nicolai könyvkereskedőre, aki mint kritikus Gottsched m ódjára elítélte az 
újabb irodalom irányait és túlságosan száraz és higgadt gondolkodásával 
nem tudta m egérteni és m éltányolni Goethe és Schiller zseniális, eredeti 
alkotásait. Ennélfogva folyóiratában gyakran őmaga Mansoval együtt éles 
kritika tárgyává te tte  a két költő müveit.

Most azonban Goethe és Schiller busásan visszafizették a kölcsönt. 
Körülbelül 10— 12 distichon teszi nevetségessé Manso történetírói és aes- 
thetikai munkásságát, melyek közül talán leginkább méltó az em lítésre ez 
a v e r s :

Was das entsetzlichste sei von allen entsetzlichen Dingen 
Ein Pedant, den es jück t, locker und lose zu sein.

Ezt a verset, m int később látni fogjuk, nem egy ízben paródizálva 
Schillerre is vonatkoztatták.

D e ezek a Manso elleni tám adások m ég m érsékeltebb hangúak azok
nál, am elyek Nicolai ellen vannak intézve, E rre  öntötték ki egész haragjukat 
a m egbántott költők s örökre tönkretették a tekintélyét az irodalmi világ 
és olvasóközönség előtt. Pedig hogy milyen tekintélynek örvendett valam ikor 
az irodalmi világban, az kitűnik abból is, hogy a nagy Lessingnek m unka
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társa volt a Literaturbriefe kiadásában. De Lessing halála után elveszett 
oldala mellől jó Mentora, aki őt addig irányította. Eddigi irodalmi sikerei 
pedig annyira elkapatták, hogy egy második Lessingnek képzelte m agát és 
a költészet újabb irányát hevesen ostorozta, sőt kevéssel Goethe »W erther«-é 
nek megjelenése után egy paródiát is bocsátott közre »Freuden des jungen 
W erther’s« c. alatt. A  Kant-féle transcendentalis filozófia okoskodásait is 
nem egyszer m egtám adta, mert ő m int autodidakta annak magasságáig nem 
tudott fölemelkedni. így az új filozófiai irány híveit, többek között Schillert 
is fonákgondolkodású Querkopf-nak nevezte, m int akinek irataiban a hom á
lyos terminusok és elcsépelt közhelyek csak úgy hemzsegnek.

Most azután bőven kikapta a részét. Egy egész csoport, körülbelül 40 
xenion állítja pellengérre az akkortá jt még köztiszteletben álló írót és kri
tikust; hangjuk pedig gyakran sértő , sőt kíméletlenül durva, amit a költők 
m aguk is beism ernek, midőn azt m ondják: »Gröblich haben wir dich be
handelt«*)

Ilyen kíméletlen kifakadásokat tartalmaz például ez a k e t tő :
Nicolai reiset noch immer, noch lang wird er reisen 
A ber ins Land d . r  Vernunft findet er nimmer den W eg.

Az egész t. i. célzás Nicolai egy m egjelent útleírására, amely terjen- 
gösségéről volt híres.**) Vagy ez a másik, m elynek a cím e: »Das grobe 
Organ« :

W as du mit H änden nicht greifst, das scheint dir Blindem ein Unding 
Und betastest du was. gleich ist das Ding auch beschmutzt.

Még a nevéből is gúnyt űznek, am ennyiben elferdítik azt »Nickel«-re, 
ami elég hatásos tréfa ugyan, de a nagy költőkhöz sem m iképpen nem méltó 
fogás. Több ízben szemére vetik kapzsiságát, hogy az irodalm at csak pénz
szerzésre használja és magasabb szem pontokat nem ismer. L ásd például a 
»Verdienst« címűt:

H ast du auch wenig genug verd ien t um die Bildung der Deutschen 
Fritz N icolai! sehr viel hast du dabei doch verdient.

Ez a tám adás határozottan igen szellemes és nem is volt egészen alap
talan, hiszen Nicolai m int elsősorban könyvkereskedő, az irodalm at is te r
m észetszerűen praktikus oldaláról fogta fel, am it egy kereskedőtől nem  is 
lehet rossz néven venni.

Bőven kijutott különben a gúnyból m ásoknak is, pl. a filozófusoknak, 
elsősorban Kant m agyarázóinak és ellenfeleinek, többek között Goethe saját 
sógorának Schlossernek is, de különösen Jakob, hallei egyetem i tanárnak, 
aki pedig Kant filozófiájának népszerűsítése körül elég nagy érdem eket 
szerzett, de egyik tudom ányos folyóiratban nem  valami hízelgőén nyilat
kozott a »Horen«-ről s ezzel m agára vonta a két költő haragját. A zodiakuson

*) L. X. 206.
** ) Beschreibung einer Reise durch Deutschland und durch die Schweiz im Jahre 1781.
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belül a bika képében léptetik fel őt a költők és óvják a »Hallische Ochs«- 
tól a saját xenionjaikat, nehogy az felöklelje őket.

Ez a zodiakus, állatöv a csillagképek szimbóluma alatt igen szellemes 
szatírákat tartalmaz, s nagyobbrészt Schiller alkotása, m elyet Goethe a leg
sikerültebb részek közé soroz. A  bika, kos, szűz stb., mind egy-egy köz
ism ert nevű írót jelképeznek itten, s a jellem beli hasonlatosság olykor való
ban rendkívül találó. Épen olyan érdekesek a ném et folyók neveivel el
lá to tt versek, m elyek különösen a kultúra, a nyelv és irodalom  állapota 
szempontjából bírálgatják Ném etország egyes vidékeit. Ausztriával például 
igen mostohán bánik el ez a rész. Ezt az országot a phaiakok földjével 
hasonlítja össze, m elynek lakói vígan élnek, minthogy földjük term ékeny, 
élvezik az élet örömeit, de a tudom ány és költészet m űvelése nem sok 
gondot okoz nekik. (L. a 100. xeniont.)

Itt a folyókra írt distichonok után következik néhány politikai vonat
kozású szatirikus vers, m elyek határozottan G oethe nézeteit és gondolkodás- 
m ódját tükröztetik vissza, am ennyiben elitélik a francia forradalom  eszméit, 
ső t kétségüket fejezik ki aziránt, hogy Németország valaha egységes lehessen. 
Ú gy látszik, hogy e xenionok csak véletlenül m aradtak benne e gyűjte
m ényben, mely egyébként m inden politikai vonatkozást óvatosan kerül.

Azután sorra veszik az összes ném etországi szépirodalmi és tudom á
nyos folyóiratokat, többek között a saját alm anachukat is, melyről ezt írják :

Lieblichen Honig géb’ ei dem F reu n d ; doch nahet sich täppisch
D er Philister, um ’s Ohr saus’ ihm der stechende Schwarm.
Egyszóval egy m éhkassal hasonlítják össze a xenionokat.
A folyóiratokkal kapcsolatban alaposan m egcsipkedik körülbelül 30 

versben Reichardt-ot, a »Deutschland« c. folyóirat szerkesztőjét, ki am ellett 
jónevű zeneszerző is volt; ső t épen ő volt az, aki Goethe lírai költem ényei 
közül is többet m egzenésített és Goethével sokáig jó viszonyban élt.*)

A  két Stolberg gróf sem  viszi el szárazon, noha abban az időben 
K openhágában tekintélyük zenitjén állottak, de Klopstock müveiből szítt 
pietism usuk túlhajtása nevetségessé tette őket Schillerék izem ében. Külö
nösen azzal vonták magukra Schillerék haragját, hogy Stolberg Frigyes 
Schillernek »Die G ötter Griechenlands« c. költem ényét vallásos szem pont
ból kifogásolta és elítélte.

Egyáltalában a költők m ég jóbarátaikat sem kímélik, így pl. több 
ízben megcsipkedik az öreg W ielandot, akit egyébként nagyrabecsülnek, de 
gyengéit még sem  hallgatják el. Ilyen a 208-ik xenion: Zum Geburtstag. 

Möge dein Lebensfaden sich spinnen, wie in der Prosa 
Dein Periode, bei dem  leider die Lachesis schläft, 

m ert W ieland szerette alkalmazni a hosszú körm ondatokat.

*) Bielschowsky szerint különösen a francia forradalom eszméi érdekében kifejtett propa
gandájával tette magát ellenszenvessé a két költő szemében.
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Már kím életlenebb hangú ennél a következő 361-ik:
R ede leiser mein Freund. Zwar hab ich die Narren gezüchtigt 
A ber mit vielem  Geschwätz oft auch die Klugen geplagt.
Kem ényen bánnak el a distichonok Schlegel Frigyessel, akinek fontos

kodását sokszor teszik nevetség tárgyává. Igaz, hogy m űvészettörténeti és 
irodalom történeti fejtegetéseiben nem egyszer elvetette a sulykot, különösen 
midőn minden kritika nélkül az antik drám át dicsőítette a modernnel szem
ben és merev m aradi álláspontjából engedni nem akart. Még az alvilági 
jelenetben is szerepeltetik őt a költők, m int Heracles szellemét, aki felajzott 
nyilával arra les, hogy a m odern drám aírókat szivén találja. Ez a Schlegel 
elleni tám adás annál feltűnőbb, m ert a Schlegel-testvérek voltak azok, akik 
Goethe műveit prózában és versben az égig magasztalták és tekintélyét 
minden más költő fölött elismerték, aminek fejében aztán Goethe is p ár
tolta az ő alkotásaikat és a weimari színpadon előadatta Schlegel Frigyes
nek »Alarkos« és Vilmosnak »Jon« c. nagyon gyenge darabját. Igaz, hogy 
egyébként nem nagy szimpátiával viseltetett irányukban, Schiller meg egye
nesen gyűlölte őket nagyképüsködő kritikáik miatt.

Az alvilági jelenések képezik a xenionok befejező és egyúttal leg
sikerültebb csoportját. A kárcsak az O dysseia XI. énekében, egym ásután 
jelennek m eg itt is az árnyak, élő és holt költők és filozófusok szellemei 
s m indegyikre van a költőknek egy-egy találó megjegyzésük. Igen találó 
pl. Bürger jellemzése, aki mint Ajas szelleme jelenik m eg s még az alvilág
ban is neheztel Schiller szigorú bírálata m iatt. Lessing, mint Achilles szel
leme lép fel, s az iránta való hódoló tiszteletet és szeretetet találóan fejezi 
ki ez a d istichon:

Vormals im Leben ehrten wir dich, wie einen der Götter 
Nun du tod t bist, so herrscht über die Geister dein Geist.

Még csak egy költő van, akiről oly nagy elismeréssel nyilatkoznak, 
t. i. Heinrich Voss, az ism ert műfordító, a többiek mind részesülnek egy- 
egy csípős m egjegyzésben. így pl. az öreg  nyolcvanéves Gleim apó is, 
akiről mint Peleusról az Odysseiában*) azt m ondja az egyik distichon, hogy:

Ach ihm m angelt leider die spannende Kraft und die Schnelle 
Die einst des Gleims herrliche Saiten belebt.
Végül m iután az összes bel- és külföldi filozófusok felvonultak, s mind

egyik egy-két Schlagwort-ban előadta tanait, megjelenik Shakespeare szel
leme és hum oros dialógus alakjában szörnyűködik s bánkódik a felett, hogy 
az új dráma többé nem a régi nyom okon halad, hanem a puszta term é
szetet m ásolja; nem  hősök és uralkodók szerepelnek benne többé, hanem 
közönséges polgárem berek az ő kicsinyes félszegségeikkel, bajukkal és 
nyom orúságukkal, mire Shakespeare k ifak a d :

*) L. Odysseia XI. á82—85.
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A ber das habt ihr ja  alles bequem er und besser zu Hause 
W arum  entfliehet ihr euch, wenn ihr euch selber nur sucht!

V égre azonban megnyugszik ö is s a xenionok az alvilági árnyak 
közül visszatérnek a felvilágra. Befejezi az egész alvilági jelenete t az Odysseia 
m intájára a kérőkhöz intézett azon felszólítás, hogy álljanak ki az íjjver- 
senyre, ami itt a m egtám adott ellenfeleknek szól. Az alvilági szellemek fel
léptetésének eszméje Schillertől származott, a mint az január 31-én G oethé
hez írott leveléből is kitűnik.*)

H a külön-külön a két költő eljárási m ódját a xenionokban akarnék 
jellemezni, azt m ondhatnék, hogy a Schiller xenionjai nagyobbrészt éleseb
bek, m aróbbak, hevesen és kíméletlenül tám adnak az ellenfelekre, Goethe 
ellenben itt is meg tudja őrizni fölényét, csendes humorát. Mintegy a m a
gasból nézi az irodalmi világban folyó kicsinyes tülekedést és minden külö
nösebb felindulás nélkül, Horatius módjára, m osolyogva mondja m eg az 
igazat.

Á ltalában azok a xenionok bírnak legtöbb irodalmi értékkel s azok 
m entek át a köztudatba is, am elyek nem egyes szem élyek ellen tám adnak, 
hanem általános ferdeségeket, visszaéléseket tesznek kritika tárgyává. Mert 
a szem élyeskedések ham ar elvesztik aktuálisságukat, de az általános, ob jek
tív kritika mindig jogosult és éltéke m aradandó.

Bírálatok és antixenionok.
A  ném et irodalmi világban m enykőcsapásként hatott e találó gúnnyal 

és csípős szatírával m egírt epigram m ák megjelenése. Az első kétezer pél
dányt ham arosan elkapkodták s egész Ném etország írói világa forrongásba 
jött. Sokan fel voltak háborodva, akiket a tám adás ért, mások örültek 
amazok kárán, sőt m ég olyanok is akadtak, akik m ellőztetésük miatt nehez
teltek s szerettek volna azok között lenni, akiket a nagy költők tám adá
sukra érdem esítettek. E gyes helyeken, mint például Ausztriában, el is til
tották, indexre tették  a xenionokat, ami egyébként G oethét legkevésbbé 
sem bántotta, sőt egyik epigram m ája szerint ezt várta is, s az bosszantaná 
legjobban, ha a reakciós Ausztriában nem tiltották volna el művének olva
sását. E bből is látszik, mily derült egykedvűséggel nézte Goethe a külön
böző hatást. Örült, hogy túl van a munkán, a haragosokkal pedig nem 
törődött. D e Schiller érzékeny lelkét nagyon bántották az im itt-amott hallott 
kifakadások. Annál jobban  esett neki K örnernek október 5-én hozzá írott 
levele, amelyben nagy elismeréssel nyilatkozik az epigram mákról s a bennük 
rejlő »vis comica«-ról. É pen  úgy el volt ragadtatva tőlük H um boldt Sándor,

*) »Ich habe dieser Tage den Homer zur Hand genommen und eine prächtige Quelle von 
Tarodien entdeckt . . . ebenso auch in der Nekromantie, um die verstorbenen Autoren und hie 
und da auch die lebenden zu plagen.«
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ellenben H erder, W ieland, sőt még a felmagasztalt Voss is rosszalták az 
ilyen verses tám adásokat. H erder meg is jegyezte: »Jeder ehrliche Mann, 
der seines W eges geht, kann eine K lette ans Kleid oder einen Schandfleck 
ins Gesicht bekom m en, und man sagt, es war eine Xenie.« A vérig sértett 
Nicolai meg egyenesen Furien-Alm anachnak nevezte a könyvet

Igen figyelemrem éltó W ieland bírálata, m elyet a »Deutscher Merkur« 
1797. évi januári füzetében tett közzé dialógus alakjában.*) Jóllehet, a 
xenionok által ő is találva volt, mégis igyekszik az objektiv hangot m eg
őrizni b írá la tában ; nem akarja azt a látszatot kelteni, mintha sértett hiúság 
adta volna kezébe a tollat, de az elfojtott keserűség mégis kitör belőle. 
Elismeri a M usenalmanach többi közlem ényeinek kiválóságát és sajnálatát 
fejezi ki a fölött, hogy azok a xenionokkal egy kötetben jelentek meg, 
m elyek nem  egyebek, mint »ein widerliches Gemisch von Witz, Laune, 
Galle, Gift und Unrat.« Nagy elismeréssel nyilatkozik az Almanach első 
részében lévő epigrammákról, különösen a »tabulae votivae«-kről, sőt nem 
tagadja azt sem, hogy sok xenionban finom éle és attikai só rejlik, de a 
durvább szem élyeskedéseket, mint »Esel, Ochs, Nickel« nem tartja a nagy 
költőkhöz m éltóknak H ogy a szerzőket látszólag m entegesse, de valójában 
rájuk pirítson, azt a sejtelm ét fejezi ki, miszerint ezeket a durvahangú verse
ket a két költőnek valamely meggondolatlan, fiatal, lelkes tanítványa csem 
pészhette bele a kötetbe.

Hennings a »Genius der Zeit« c. folyóiratban szintén elítélöleg nyilat
kozik a xenionokról, pasquilknak nevezi őket, m ert annyi tiszteletreméltó 
és érdem es férfiút m egsértettek szem élyükben, s tám adásaikat a ném et 
irodalom legnagyobb szégyenfoltjának minősíti. Végül pedig közöl egy 
anonym verset, mely a fölött siránkozik, hogy Goethe és Schiller a szellem 
kultusza helyett az érzékiséget ünnepük költem énveikben:

W einet, T öchter des Zeus, des Gesangs sich freuende Jungfraun 
W eine, Germ anisches Volk, Schiller und Goethe sind todt 
A ber vor allem erschall dein Trauerlied, Christus Gemeine 
Denn sie erwürgten den Geist, aufzuerstehen im Fleisch.
A többi bírálatok közül, m elyek folyóiratokban láttak napvilágot, két

ségkívül a legsikerültebb és a legszellemesebb a »Hamburger Neue Zeitung«- 
ban m egjelent verses bírálat. Szerzője W urzbach szerint nem más, mint 
Ebeling ham burgi tanár.**) Finom, találó gúnnyal persiflálja benne a két 
költő eljárását, eredetiséget hajhászó zsenialitásukat, olykori durva kifakadá- 
saikat, s azt az elbizakodottságot, amellyel Goethe a 164— 173. xenionok- 
ban Newton színelm életét megtám adja. Mily finom iróniával jegyzi m eg pl. 
ró lu k :

*) A xenionokról megjelent összes bírálatokat újból lenyomatta Julius W. Braun: »Schiller 
u. Goethe im Uriheile ihrer Zeitgenossen« c. műve II. köt. 1. felében. Leipzig 1882.

**) L. Wurzbach: Schillerbuch, Wien 1859. 541. o.
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H ört man sie reden, so hört man unerhörte Gedanken,
W ie seit Seculen nie Menschengehirn sie gedacht
Bald (zum Beispiel des Hohen) wird Jakob zum Esel verwandelt
Oder weicht man nicht aus, stösst uns der »Hallische Ochs«.

Maga Schiller is elismerte, hogy a szerzőnek eljárása nagy ügyes
ségre mutat.

Mennyire durva és ügyetlen ezzel szemben a m egbántott Reichardt 
bírálata a »Deutschland« című folyóiratban. A xenionokat pam phletnek nevezi 
s nem is akarja feltételezni hajdani barátjáról Goethéről, hogy neki is része 
volna a róla szóló ócsárló kritikában. Csak Schillert okolja m indenért, el
járását aljasnak, őt m agát pedig, ha vádjait nyilvánosan nem tudja igazolni, 
gyáva, becstelen hazugnak minősíti. E  durva kifakadásra eleinte válaszolni 
is akartak Schiller és Goethe, de aztán lem ondtak ebbeli szándékukról s 
nem is m éltatták figyelemre.

Voltak olyanok is, akik Goethe és Schiller xenionjait egy m eggondolat
lan, elham arkodott cselekedetnek m inősítették, m elyet véleményük szerint 
később maguk a költők is megbántak. így  tünteti fel Schillert egy a »Kos
mopolit« című lapban m egjelent anonym  epigramma, illetve vers, m ely így 
hangzik :

Schiller, der Reuige sp rich t:
Freund, wir gewönnen unendlich 
W ären die H oren verständlich 
Und die Xenien nicht.

Azonban nem csak folyóiratokban jelentek m eg szenvedélyes hangú 
vagy csipkedő bírálatok, hanem m egjelent önálló kötet alakjában számos 
paródia, ellenvers is, m elyeket »antixenionok«-nak nevezhetnénk. M egtám a
dott, de indifferens egyének is felvették az odadobott keztyüt és hasonlóan 
distichonokkal halmozták el a két bátor költőt, csakhogy legtöbbjük szelle
m esség dolgában távolról sem m érkőzhetett velük, így tehát durva szem élyes
kedésben m erültek ki legtöbbnyire s a költők hírnevének semmit sem  árt
hattak. »Ellenkezőleg — mondja H ebbel — az a sár, melyet a csillagok 
felé dobáltak, saját fejükre hullott vissza«.*) Mint m inden vitában, úgy itt 
is sok durvaság és piszok került felszínre s így joggal választhatta Gleim 
elleniratában ezt a S trada Prolusból vett m o tto t: »Adeo deformia et foeda 
carminum portenta nostra haec aetas videt, adeo postrem i quique poetarum  
lutulenti fluunt hauriuntque de faece, ut sanctum  poetae olim nőmén timide 
iám a bonis usurpetur, perinde quasi honesto ingenuoque viro poétám  salu- 
tari convicio ac dehonestam ento sit.« Egyesek határozottan G oethét és 
Schillert tették  felelőssé azért a durva és nyers hangért, mely ezután az 
irodalom ban m eghonosult és ez a szem rehányás nem  nélkülözött minden

*) L. Hebbel: Sämtliche Werke 12. 3.
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alapot. Jean Paul meg is je g y ez te : »Die Xenien haben uns alle grob 
gemacht.«

E zeket az antixenionokat csak röviden szándékszom jellemezni kivéve 
egyet, a »M ückenalmanach^-ot, mely bennünket közelebbről érdekel, mivel 
állítólag Magyarországon jelent meg.

Alighogy tehát az ellenfelek kissé m agukhoz tértek a váratlan tám adás 
okozta m egdöbbenésből, lázasan készülődtek a replikára s egymásután jelent 
meg, többnyire névtelenül a többé kevésbé sikerült paródiák egész soro
zata. Ily en ek :

1. G egengeschenke an  die S udelköche in Jen a  und W e im a r von 
ein igen  d ankbaren  G ästen  Leipzig 1797. Durva, kíméletlen hangú, de ügyes 
lelem ényességgel készült és jó  verselő tehetségre valló gúnyírat. Szerzője 
Manso, breslaui direktor, akit annyi xenion te tt nevetségessé és Dyk, könyv- 
kereskedő és kiadó, aki szintén m egkapta a maga részét, mint a »Bibliothek 
der schönen W issenschaften« kiadója. K ülönösen Schillert tépázzák itt meg 
alaposan, többek között ebben a v e rsb e n :

Kants Affe in Jena.
W as das verächtlichste ist von allen verächtlichen Dingen 
W enn sich ein Affe bem üht würdig und wichtig zu sein.

Ez t. i. replika a 37-ik xenionra. Az erősebbnél erősebb kifejezések 
egym ást érik itten, olykor reprodukálhatatlan kifejezésekkel illeti a két költőt, 
m üveiket pedig találó, de rosszakaratú m egjegyzésekkel állítja pellengérre 
pl. e b b e n :

Die R äuber.
Ist das nicht reine N atur ? Ja, wahrlich Schwätzer, das ist sie 
Bis zum Eckel getreu hast du die rohe kopiert.

A  durva, brutális tám adás m indenütt visszatetszést keltett, m ég a m eg
sérte tt W ieland is a leghatározottaban elítélte, de hozzáteszi, hogy ezt a 
bánásm ódot maguk o kozták ; minek kezdenek dulakodni utcagyerkőcökkel, 
kik végül is sárral piszkolják be őket.

2. U rians N ach rich t von d er n eu en  A ufk lärung  n eb s t einigen an d e rn  
K leinigkeiten . Von dem W andsbecker B oten Hamburg 1797. Címe onnan 
van, m ert benne Urian a dánoknak az ú jfajta felvilágosodásról énekel, mely 
Franciaországban lábrakapott t. i. a francia forradalomról, mely szerinte 
minden isteni és emberi törvényt halom ra döntött. Nehézkesen gördülő, 
minden szellemesség hiján levő versek, m elyek csak kevéssé vonatkoznak 
Goethe és Schillerre. Szerzőjük Mathias Claudius, akit pietismusa és egv a 
franciából fordított m ystikus irata*) m iatt a 18. xenion ró meg.

3. B erlocken  an den Schillerschen M usenalmanach von 1797, Jena und

+) St. Martin: Des erreurs et de la Terité.
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W eimar. Szerzőjéül általában Christ. Friedr. T raugott Voigt filológust tekin
tik, akit nem  is ért tám adás és mégis belevegyül a haicba. W urzbach szerint a 
kiadóhely n em jen a  és W eim ar, hanem W eissenfels volt. Nem annyira tám adja 
Schillereket, mint inkább az ő módjuk szerint különféle írókat és irodalmi je 
lenségeket bírál. Ezek keretében azonban néha az ő alkotásaikra is rákerül 
a so r; így pl. nem -valam i hízelgő az, amit a xHoren«-rőf m ond:

Göttinnen ewiger Jugend w art ihr den Griechen, uns Deutschen
W erdet ihr — ach wie bald — runzlichte Spuckdirnen sein.
4. D ornenstücke, nebst einem m em ento móri für die Verfasser der 

Xenien. 2. Aufl. Mannheim 1797. Szerzője Paul Ehrenpreisnak nevezi m agát 
egyik helyen, ezen álnév m ögött azonban Boas Christ. Lichtenberget, a finom 
szatíra m esterét gyanítja. A könyv két része oszlik. Az első részben levő 
iambikus költem ények finom gúnnyal ostorozzák a kor hibáit, de a xenio- 
nokat tulajdonképen nem is tám adják. A m ásodik rész elbeszéléseket és ep i
gram m ákat tartalmaz. Ez a rész m ár kevésbé sikerült, de általában m inden 
verse irodalmi beccsel bíró és arra mutat, hogy szerzője nagyon otthonos 
lehetett a költészet mezején. Mégis feltűnő jelenség, hogy a kis müvecske, 
melyből egy második kiadás is megjelent, az akkori kor részéről nem talált kellő 
méltánylásra, talán épen azért, m ert igen finom és nem vaskos élccel harcolt.

5. A eakus oder Fragm ente aus den Gerichtsakten der Hölle über die 
Xenien. Zum Besten eines Feldlazareths für Gelehrte hinausgegeben von 
Joh. A dolf Rebenstock. Leipzig 1797. Kitűnő szatíra, m ely csak részben 
vonatkozik a xenionokra. Leírja, hogy mint vádolják be a xenionok által 
halálra kínzott és sebzett írók és kritikusok az alvilági bírónál A eakusnál 
Goethét és Schillert. Majd részletesen le van írva benne az egész kihall
gatás, s a két vádlottnak védőbeszéde, m elyet m induntalan félbeszakít a 
vádlók »feszítsd meg« kiáltása. Végre is A eakus felmenti a vádlottakat, 
mivel oly fényesen és szellemesen védték magukat. Mindez alkalmat ad a 
szerzőnek arra, hogy igen ügyes iróniával jellemezze a ném et irodalom  
állapotát, a drámai költészetet és az irodalmi kritika eljárását. Különösen 
pom pás az a táblázata, m elybe a bírálatokat osztja, e s z e r in t:

R ecensionen
sind

b ezah lt nicht bezahlt

von dem 
S ch riftste lle r

„ i
m it Schm eicheleien

von dem 
B uchhänd ler

m it G eld

selbst
gem ach t

n ich t se lb s t 
g em ach t

parte iisch  unparteiisch
✓------- x

von K in d ern  von M ännern

A rendkívül mulatságos paródiának szerzője ismeretlen.
6. T rogalien  zur V erdauung der Xenien. Kochstädt, zu finden in der 

Speisekam m er 1797. Szatirikus címlapja*) G oethét mint szatirt, Schillert
') L. König : Literaturgeschichte II. köt. 87. o.
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pedig hatalmas csizmában, kezében ostorral ábrázolja, a mint a xenionok 
gyülevész hadát vezetik az illem, erkölcs és igazságosság ellen. A cenzor 
mint vámszedő, a sorompónál e szavakkal fogadja őket:

Himmel was kommt da für ein Gesindel? Halt Passagiere!
Keiner passieret mir durch, eh er den Pass mir gezeigt.

A  versek durva, közönséges személyeskedéseket tartalmaznak, külö
nösen Goethe ellen, akinek későbbi feleségét Christiane Vulpiust erkölcs
telen személynek nevezik és nevét lefordítják »Füchsin«-re, mert a szerző 
úgy sejti, hogy ennek biztatására fogott hozzá a két költő a gúnyversek 
írásához. Szerzője Christian Fürchtegott Fulda hallei superintendens, aki 
annak dacára, hogy őt magát senki sem bántotta, mégis oly durva sérté
seket halmozott össze gúnyiratában, akárcsak Manso a »Gegengeschenke«- 
ben. Sajátságos, hogy e versek közül egyik mégis szállóigévé lett ez idő
ben Németországban, t. i. Die neumodigen Distichen :

In Weimar und in Jena macht man Hexameter wieder 
A ber die Pentameter sind doch noch excellenter.

7. A n h an g  zu Friedrich Schillers Musenalmanach f. d. Jahr 1797 von 
Friedr. Nicolai. Itt tehát a szerző m eg van nevezve. Azokra az erős, sok
szor kíméletlenül durva támadásokra, m elyekben Goethe és Schiller Nicolait 
részesítették, válaszol itt a megtámadott író. Védelmezi a »Horen« c. folyó
irattal szemben elfoglalt kritikai álláspontját, s érvek hiányában anekdoták
kal és mesékkel akarja viszont nevetségessé tenni Schillert és Goethét, ami 
azonban nem igen sikerül neki. Olykor erősebben is kitör és így jellemzi 
a xenionokat: »Zerlumpte Distichen, geflickte Antithesen, Xenien mit 
Schmutze verbrämt etc.« Goethe elbizakodottságát különösen erősen támadja 
és példátlannak minősiti azt az eljárását, hogy egy oly elismert költőt, mint 
a milyen Wieland, gúny tárgyává merészelte tenni. Goethénél külömb köl
tőnek tartja Bürgert és idézi annak egy versét, melyet állítólag Goethe által 
való hideg fogadtatása után írt. Végül leközli még Claudiusnak egy p a ro 
dizált v e r s é t :

Ich danke Gott mit Saitenspiel
_  . , . , Goethe IDass ich nicht _ , [ worden

Schiller )
Ich wär geschmeichelt worden viel
Und wäre bald verdorben

Ezt a színtelen, gyenge elleniratot a Neue -allgemeine Bibliothek, mint 
Nicolai egyik orgánuma, roppantúl feldicséri.

8. Kraft und Schnelle  des a l ten  P e leu s  Halberstad 1797 Szerzője 
I. L Gleim, az akkori költői nemzedék Nestora, kinek költői erejét a Xe
nionok szerzői kétségbevonták a 343— 44 distichonokban. A  80 éves költő 
itt meg akarja cáfolni azt a vádat, mintha ő öregkora dacára nem tudna már
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jó  költeményeket írni s mivel Goethét gyanította a két epigramma szerzőjéül, 
azért nagyobbrészt ellene intézi támadásait, de ezek a támadások nagyon 
erőtlenek és csakugyan igazolják a Xenionok állítását, hogy a régi erő cser
ben hagyta a költőt.

9. Parod ien  auf die Xenien. Ein Körbchen voll Stachelrosen den 
Herren Goethe und Schiller gewidmet mit erläuternden Anmerkungen zum 
Verstände der Xenien 1797. Döcögős, rossz verselési technikára valló dis- 
tichonok, melyekkel szemben ott áll a Xenionok eredeti szövege. Boas a 
mű szerzőjéül Fischer Nathanael, halberstadti igazgatót tekinti*), a ki jó 
barátja és tisztelője volt Gleimnak. Öt is bántotta az a mód, melylyel az 
öreg költőt megcsipkedték. Ezért rászánta magát egy ellenirat megírására, 
bár költői tehetsége kevés volt, amint az ebből a distichonból is kitűnik :

A propos Jena ! da dünklen die eitlen Knaben sich Meister 
Und die Meister beseelt Gallsucht und Zunftgeist und Neid.

10. L ite ra r ische  S p iess ru then  oder die hochadeligen und berüchtigten 
Xenien. Weimar, Jena und Leipzig 1797. Le van nyomtatva benne az összes 
414 eredeti Xenion és hozzájuk vannak fűzve a magyarázó, sokszor humoros 
jegyzetek E  munka igen fontos forrás a Xenionok megértésére, bár sokan, 
mint Saupe igen elítélően nyilatkoznak róla**,', annyi azonban tény, hogy 
az összes Xenionmagyarázók felhasználták a benne található útmutatásokat. 
Költői értéke természetesen nagyon csekély. Szerzője, a ki magát »August 
Fuchsler, attischer Salzinspektor am Helikon« néven nevezi, nem más, mint 
Dániel Jenisch, berlini pap, a kire négy Xenion vonatkozik, melyek külö
nösen »Borussias« c. eposzát teszik nevetségessé. Ez a megtámadtatás adta 
kezébe a tollat Goethe és Schiller ellen, noha eredetileg Schillernek legna
gyobb bámulói közé tartozott.

11. An die X eniophoren. Ein kleines Messpräsent. Hannover 1797. 
A  németországi folyókról szóló ciklusban a Weser-rel a költők igen m os
tohán bántak, a mennyiben azt mondták róla :

W e s e r .

Leider von mir ist garnichts zu sagen, auch zu dem kleinsten 
Epigramme, bedenkt, geb’ ich der Muse nicht Stoff.

Most egy ismeretlen iró, aki valószínűleg Johann Schmid Bremenből, 
védelmébe veszi a mellőzött folyót.

12. E in  paa r  W o r te  zur E h re n re t tu n g  u n se re r  teu tsch en  Martiale 
1797. Nem egyéb mint, a két költő életére vonatkozó koholt m ende
mondáknak halmaza, noha cime szerint ítélve apológiának vélné az ember. 
Schiller elleni piszkolódásából azt gyanítja Boas, hogy szerzője Heinrich, 
jénai tanár, Schiller riválisa az egyetemi katedrán, a ki annak idején meg

*) L. Boas: Xenienkarapf II. 268. o.
**) L. Saupe : Die Schiller Goetheschen Xenien erläutert 290. o.
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is támadta Schillert azért, hogy magát a történelem tanárának merte nevezni» 
holott az a cím a jénai egyetemen egyedül öt illeti meg.

13. Die O chsiade oder freundschaftliche Unterhaltungen der Herren 
Schiller und Goethe mit einigen ihrer Herren Collégén von Kriegsrath 
A. Fr. Crantz Berlin 1797. Szerzője ismert pasquiiliró volt, ki minden ve
szekedésből vagy vitából kivette a részét. Ez a munkája tele van lapos, 
unalmas s a mellett goromba kifakadásokkal, amint azt már a cím is vilá
gosan mutatja. A cím különben onnan származik, hogy Schillerék Jakob 
hallei egyetemi tanárt az állatövben »Hallischer Ochs«-nak nevezték. A ki
adóhely neve költött, mert a mű Ham burgban jelent meg.

14. M ückenalm anach  Még egy névtelen paródia van hátra, melyet 
bővebben]óhajtok megbeszélni, mivel címlapja után ítélve Magyarországon 
jelent meg. Ez a »Mückenalmanach für das Jahr 1797.' A ma már könyvé
szeti ritkaság számba menő érdekes művecskének egy példányát sikerült 
megszereznem s így m o d o rb a n  van részletesen ismertetni. Az első címla
pon mottóként Martialis II. 99. epigrammája szerepel, mely igy hangzik :

Irasci nostro non debes cerdo libello 
Ars tua, non vita est carmine laesa meo 
Innocous permitte sales, cur ludere nobis 
Non liceat, licuit si jugulare tibi.

A második lapon ez a részletes cím áll : Leben, Thaten, Meinungen, 
Schicksale und letztes Ende der Xenien im Jahre 1797. Motto : Arm a vi- 
rumque cano. — Nyomtatási helyül úgy az első, mint a második lapon 
P e s t  szerepel. A  külső boríték két képpel van díszítve. Az elülső lap Apollót 
láttatja a hyperboraeusok országában, amint gyönyörködik két szamár vidám 
enyelgésében és orditozásában, a hátsón négy faun látható, amint egy pa
rókát tépnek széjjel, alul pedik egy disznófej nyúlik ki szájáben babérko
szorúval és egy bakkecske nyakán csüngő doktordiplomával. Világos, hogy 
az egyikkel Goethei, a másikkal Schillert akarja jelezni a szerző, ami bizony 
még tréfának is vaskos és drasztikus.

Még a könyv megjelenését megelőzőleg egy könyvkiadói jelentés látott 
napvilágot, mely a megjelenendő m üvet roppantál feldicsérte és szellemes, 
változatos tartalmánál fogva minden müveit olvasónak figyelmébe ajánlja. 
Sőt még köszönetét mond Schillernek és Goethének, hogy Xenionjaikkal e 
mü megjelenését előidézték. Természetes, hogy ez az irónikus és Campe 
könyvészeti jelentéseit paradizáló öndicséret nagyon felbosszantotta az írókat 
és sok kifakadást vont maga után. így  például az Allgem. Liter. Anzeiger 
1797. évi 54. számában hevesen kifakad ellene eme dicsekedő önbirálat 
miatt.

A  könyv 163 lapon körülbelül 600 distichont tartalmaz, tehát még 
többet, mint a parodizált mü. Versei olykor igen jól gördülnek, néha azon
ban sántítanak is, amit tréfásan egy helyütt maga is megjegyez. L. 61. o.
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»Eist habt*', nehmt mir’s nicht übel, ist metrisch gestolpert, das vordre 
Glied ist um vieles zu kurz, sowie das hintre zu lang.

A  bevezető prológusban felhívja a satyrokat, hogy vígan perdüljenek 
táncra a nymphákkal. Ezek a versek rendkívül lendületesek, csak úgy lük
tet bennük a rythmus. A  satyrok közül kiáll most kettő u. m. Artiopus 
(az egyeneslábú, aki alatt Schiller értendő és Lykobas (Wolfgang vagy is 
Goethe) s kölcsönösen dalversenyre hívják ki egymást. Lykobas verseny- 
dijul saját bőrét ajánlja fel Marsyas módjára, Artiopus pedig kecskelábait. 
D e  mielőtt a verseny valóban megkezdődnék, Artiopus hivására®"megjelen- 
nek a xenionok az alvilágból, ahol Pluto vérszomjas dongókká változtatta 
át őket s igy a tervezett verseny abbamarad. Lykobas megsiratja kedven
ceinek eme elváltozását, m ert azt remélte, hogy a xenionok az alvilágban 
elégtételt szereznek neki azért a kedvezőtlen fogadtatásért, melyben itt a 
felvilágon részesültek. Részvéttel tudakolja tehát sorsukat, mire azok el
mondják viszontagságos vándorlásukat és csodálatos kalandjaikat. Ennek  az 
elbeszélésnek kusza fonalát igen bajos követni, oly laza az összefüggés az 
ezután következő versek között. Annyit ki lehet venni, hogy végigjárták a 
világot, a folyókat, az állatövet, de sehol sem volt maradásuk, sőt nagy 
részük elpusztult útközben, végül pedig az alvilágban csúfos elváltozás érte 
őket. Lykobas végül már nem bírja tovább hallgatni gyermekeinek siralmas 
sorsát és kérdi, mit hoztak számára magukkal a hosszú útról, mire azok át
adják neki az ócsárló levelek egész tömkelegét, melyekkel ellátták őket 
mesterük számára. A leveleket felbontják és elolvassák, de egyszerre Lykobas 
nagy rémületére megjelenik Apollo Braga kíséretében visszatérve északi 
útjáról. Artiopus erre gyorsan leveti a satyrbőrt cserben hagyja verseny
társát és odébb áll. Lykobas rémüldözve látja, amint a xenionok dongóhada 
Apollo felé repül s az ő fényéban odaég, azután ő maga is szomorúan az 
erdőbe menekül. Végül egy dialógus fejlődik ki Apollo és Braga között, 
mely a Shakspeare dialógusát parodizálja a xenionokban, veleje pedig az, 
hogy a mai német költők csak a közönséges, alacsony érzéki szerelmet 
hirdetik, s dicsőítik műveikben, de a magasztos, eszményi szerelem, melyet 
Klopstock énekelt meg, náluk nem található többé.

Szemmellátható, hogy az egész paródia kivételképen Goethe ellen van 
intézve, Schiller csak imitt-amott kap egy egy oldalvágást pl. ebben :

Stimme des Kosmopoliten.
Möchte doch Schiller uns bald mit Geniuswerken beglücken 
Dass wir vergässen, was uns jetzo der Almanach gibt.

Igen sikerült és csípős a Schiller-féle »Ein freies Leben führen wir« 
cimü banditadalnak paródiája a 129. oldalon:

Horcht, hoche Weisheit strömt aus mir
bobaid ich poculiere
Nur zwei Geschlechter gibt es hier.



33

Die Genialen das sind wir 
Die Andern sind die Thiere.

Találóan gúnyolja itt a két költő elbizakodottságát, különösen a Goethé
ét, aki szerint az emberek két csoportba oszthatók: geniekre és filiszterekre 
Az utóbbiak csak arra jók, hogy a magasban szárnyaló költőket eltartsák, 
szántsanak, vessenek s a költők szobáját takarítsák és a ruháját foldozzák.

Ugyancsak Goethe sokoldalúságát gúnyolja ez is :

Apollo als Polyhistor.
W as das entsetzlichste sei von allen entsetzlichen Dingen 
Ein Poet, den es jückt alles in allem zu sein, 

vagy ez a másik, melynek a címe : Eine Stimme.
Dichter ist er, geborener auch, also geborener Dichter 
Wäre das eine doch so, so wie das andre gewiss 1

Hogy tragoediái mennyire alkalmatlanok a színpadon való előadásra 
erre céloz ez :

Meine Tragödien haben so plumpe Glieder und Beine 
Kaum im Jahre einmal schleppt man sie übers Gerüst.

Természettudományi munkáit és színelméletét viszont ebben teszi ne
vetségessé •

Grösste Lüge.
In Botanik und Optik, im cameralistischen Fache 
Und in der Lyra Gesang bin ich der grösseste Mann

továbbá : Neueste Farbentheorie
W enn das Dunkle nicht wäre, so sähen das Helle wir nimmer
So wird aus Tag und aus Nacht wirklich der andere Tag.
D e legrosszabbúl jár mégis a Goethe regénye : »Wilhelm Meisters 

Lehrjahre«, mely csakugyan nem is a legsikerültebb müve a költőnek. E n
nek a terjengösségét, cselekvényének kúszá iságát, személyeinek sokaságát 
minduntalan nevetség tárgyává teszi e mü szerzője pl. ebben :

Sieben Damen rissen gewaltig am Herzen des Jünglings 
Jede behielt sich ein Stück, nimm nun Natalie den Rest.

Ez a 7 nő Mignon, Marianne, Philine, Melina asszony, Natalie grófnő, 
Aurelie és Therese mind a Wilhelm Meister-ben szereplő női alak.

Jó gúnyoros ötletet tartalmaz ugyan e műre nézve ez is:

Schneller Rythmus.
W as ihn gedrängt, den Roman so schnell zu Schlüsse zu treiben?
Höchste Noth war es ja! werden die Damen nicht alt? 

majd a 149-150 oldalon összeállít egy florilegiumot a Wilhelm Meisterben 
található gnómákból, természetesen ezeket is travesztálva egészen a lehetet
lenségig.

A  xenionokra vonatkozó bírálatát ebben foglalja össze:
3
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Klassische G robhe it! antike F rechhe it! Prügelei fehlt nur 
Köstliches Leckermahl ! wenn man die Alten nur kennt.

Ezen sikerült ötletes versek mellett azonban van benne igen sok lapos, 
színtelen és minden szellemesség hiján levő vers és azáltal, hogy oly hosz- 
szú ra ' nyújtotta paródiáját, még e sikerült részeknek hatását is lerontja. 
Noha verselési tehetsége kétségbevonhatatlan s itt-ott aristophanesi éle 
csillan meg soraiban, szemmellátható az, hogy hamarjában és terv nélkül 
készült az egész. A rendezés és simitás munkája teljesen hiányzik belőle s 
a fonalat, melyhez az egyes epigrammákat kapcsolni akarja, minduntalan 
eltéveszti szem elől. Ezért első olvasásra nagyon nehéz a versek eme töm 
kelegében eligazodni, mert olykoi teljesen hiányzik köztük az összefüggés.

Hogy szerzője mennyire gyűlöli Goethét, az kitűnik lépten-nyomon 
abból is, hogy mint teljesen erkölcstelen, csupán az érzékiségnek hódoló 
embert tünteti fel mindenütt. Azt mondja róla, hogy Italiában minden spe- 
luncában megfordult és minden nővel — lett légyen az akár alacsony akár 
magasrangú —  viszonyt kezdett. Egy másik helyütt megint azzal gyanúsítja, 
hogy minden költeményét a nők számára irta csak azért, hogy így vonzal
mukat biztosítsa a maga számára. Apollo dialógusa a mü végén szintén 
Goethe ellen van intézve, ő az, akit az érzéki szerelem magasztalójaként 
szembeszállt Klopstokkal.

Kijut a gúnyból bőven Goethe weimari esti körének is, amennyiben 
Artiopus a 120. oldalon úgy jellemzi : »Diese Geistesgesellschaft ist eine 
Orgel, wo von Goethe den Blasebalg tritt«. Vagy azt mondja, hogy Goethe 
úrnak csak tüsszentenie kell s már az egész klub tapsviharban tör ki. A  nők 
pedig, akik a társaság javarészét alkotják, csaknem hajba kapnak a fölött, 
hogy melyikük iránt hévül Goethe s melyiküknek szól emez vagy amaz a 
költeménye*). Újabban — a szerző szerint —- divatba jött a Goethe-klubban 
a rossz distichonokban való beszéd, s a gondolkodási közöket émelygős 
sóhajtások töltik ki. Úgy látszik, hogy a szerző jól ismerte azt a klubot, 
m ert csipős megjegyzései arról tanúskodnak, hogy közvetlen megfigyelés 
nyomán írta azokat.

A  kötet végén a szerző vagy kiadó még egy csomó hasonló paródia 
megjelenését helyezi kilátásba így pl. :

Wilhelm Meisters Ehestandsjahre 
Die Xenien, ein frommes Triebspiel 
Die Räuber, ein ästhetisches Sachspiel 
Ich bin ich, ein transcendentales Formspiel stb. 

mindezek azonban nem láttak napvilágot.
Hátra volna most annak megállapítása, hogy csakugyan Magyarországon, 

Pesten jelent-e meg e művecske, amint a címlap mondja, mely a kiadót 
nem  nevezi meg, s hogy ki lehet a mü szerzője.

*) L. 105—114. o.
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Nem lehetetlen ugyan, hogy azoknak a nagy hullámoknak egyike, 
melyeket a Xenionok körül kifejtett harc vetett, Magyarországra is eljutott, 
s hogy akadt egy magyarországi német író, aki a paródiával ugyancsak be
levegyült a harcba, de óvatosságra int az a körülmény, hogy a pasquillok 
szerzői gyakran nemcsak nevüket hallgatták el vagy álnevek mögé rejtőztek, 
hanem a kiadóhelyet is megváltoztatták, hogy még arról se lehessen rájuk 
következtetni s ne kelljen félniök a méltó bosszútól.

Boas és Wurzbach mindketten azt állítják, hogy a nyomtatási hely a 
címlapon koholt, amennyiben a mű Neustrelitzben jelent meg Albanus könyv
kiadónál, ugyanannál, aki a Xenionok újabb kiadását is eszközölte Epig
rammen cím alatt. Ugyancsak Wurzbachtól tudjuk meg azt is. hogy a 
paródia szerzője egy ízben már nyilvánosságra akarta hozni nevét, de a 
kritikusok ebbeli szándékát határozottan visszautasították, sőt egy Hamburg
ban megjelent röpirat a szerző ebbeli ajánlatára így fe le lt :

Armer Wicht, auch dich hat Goethe und Schiller gereizet 
Nennst dich zwar nicht, doch steht auf dem Vignett dein Porträt 

t. i. a szamárfej, mely a boríték elülső lapját felül ékesíti.
Erre a megbélyegző kritikára természetesen lemondott a költő neve 

közléséről s így neve mind mai napig homályban maradt. Boas a rendszer
telen kidolgozásból arra következtet, hogy a mű szerzője egy igen. fiatal, 
de nem épen tehetségtelen kezdő költő lehetett. Wurzbachtól megtudjuk 
azt, hogy egy időben Tieck Lajost, az ismertnevű mese- és novellaírót 
tartották a mű szerzőjének, ő azonban határozottan tiltakozott a feltevés 
ellen s kijelentette, hogy a munkát még nem is olvasta. A  Tieck szerzősége 
mellett az a körülmény szólhatna, hogy a Schlegel testvérekkel szoros ba
rátságban élt, ezeket pedig Goethe-ék nagyon erősen megtámadták a Xeni- 
onokban s így lehetséges, hogy a rajtuk esett sérelemért jó  barátjuk állott 
bosszút.

Miután így az antixenionokkal végeztünk, még érdemes a megemlí
tésre, hogy a sok támadó ellenirat mellett megjelent egy olyan is, mely a 
xenionirókat védelmébe veszi. Cime : »Nesseln«, szerzője pedig Falkenhayn- 
nak nevezi magát, de ez bizonyára csak álnév. A könyv megjelent Berlin
ben 1798-ban. Az antixenionokkal nincs ugyan szoros összefüggésben, de 
mindenesetre jellemző, hogy Voigt, a »Berlocken« cimü ellengúnyirat szer
zője alig egy évvel később 1798-ban megjelent munkájába : »Triumph des 
deutschen Witzes« felvett öt Schiller-Goethe féle általános érdekű xeníont 
jeléül annak, hogy az eleinte felháborodott közönség és íróvilág egy évvel 
később a harci zaj lecsillapulta után kezdte a xenionokat méltányosabban 
elbirálni és felismerni azoknak költői értékét.

3*
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Mindent összevéve azt mondhatjuk, hogy az antixenionok a xeníonok- 
kal egybevetve sem hang, sem tartalom tekintetében nem állták ki a  ver- 
senvt. Goethe és Schiller lángelméjének szellemi röppentyűivel nem mér
kőzhettek a paródiaírók többé-kevésbé sikerült termékei, s ha a két költő 
olykor túl is lőtt a célon, de nagyjában mégis hasznos munkát végzett. 
Megtisztították a német irodalmat a selejtes, értéktelen szellemi produktu
moktól, útját állották az irodalmi dilettantismusnak. mely minden feltörekvő 
tehetségtelen egyénnek hajlandó volt megnyitni az irodalom sorompóit s 
útját egyengették egy magasabb színvonalú és csakis hivatottak által müveit 
klasszikus irodalomnak. A nagy vihar után megtisztult a levegő s az alapos 
gazirtás után jobban fejlődhettek a még zsenge irodalmi palánták, melyeket 
a sok felburjánzó gaz már csaknem megfojtással fenyegetett.

Igaz, hogy sok ifjabb tehetséget el is riasztottak az irodalom m űvelé
sétől, vagy pedig tekintélyük súlyával az ő utánzásukra kényszeritették, de 
általában az irtás és tisztítás szükséges volt. Az építést többnyire rom bo
lásnak kell megelőznie, előbb el kell takarítani a régi korhadt rom okat s 
egyengetni kell a talajt, hogy ugyanazon helyen uj épület keletkezhossék. 
Ezt tette a két költő is. A xenionharc áldásos következményei is csak ké
sőbb mutatkoztak. A közönség megtanulta, hogy magasabb követelményeket 
támasszon az irodalommal szemben s ne elégedjék meg gyenge vagy kö
zepes termékekkel ; a kritika is bátrabban mert szót emelni és nem dédel
gette többé a tehetségtelen műkedvelőket. D e Goethe-re és Schillerre is 
ösztönzőleg hatott a xenionok által elért eredmény. Fokozottabb erővel 
fogtak munkához, hogy saját munkásságukkal adjanak példát és mintákat 
uj remekművek létesítésére.

A közönségnek annyira tetszett a xenionok által az irodalmi világban 
előidézett forrongás és lázas tevékenység, hogy már türelmetlenül várta a 
következő évi almanachot abban a reményben, hogy megint lesz egy kis 
tisztogatás és csetepaté. Ezt annál is inkább hihették, mivel G. és Sch. 
maga óvja a támadókat a 242 x.-ban s avval fenyeget, hogy még egy jó 
csomó xenionjuk van tartalékban :

Unsrer liegen noch tausend in Hinterhalt ; dass ihr nicht etwa
Rückt ihr zu hitzig heran, Schultern und Rücken entblösst.

De ezt a fenyegetésüket nem váltották valóra, amennyiben ez az almanach 
kizárólag komoly tartalommal jelent meg. mintegy bizonyítani kívánva azt, 
hogy nem szorul reá az ilyen fogásokra, anélkül is meg tudja nyerni a 
közönség rokonszenvét. Schiller szándékosan elkerült minden célzást az 
előbbi év irodalmi harcára s ezért még Goethe »Oberons und Titania’s 
goldene Hochzeit« cimii satyro-romantikus intermezzoját is kihagyta belőle, 
mert a megszemélyesített xenionok is megjelennek benne más, a xenion- 
harcban szerepet játszott személyekkel, mint Campe, Reichhardt, Nicolai-val
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együtt. Goethe később ezt a részt »Faust«-jába vette fel »Walpurgisnachts
traum« cim alatt*).

Az újabb Musenalmanach különben minden tekintetben méltó utóda 
volt az előbbi évinek. Sch. és G. legszebb balladái jelentek meg benne, 
u. m. Schillertől »Der Taucher«, »Der Ring des Polykrates« stb. Goethétől: 
»Der Schatzgräber«, »Der Zauberlehrling«. Ez utóbbiban egyesek, mint 
Knebel vonatkozást véltek felfedezni az antixenionok íróira, kik felidézték 
a harc szellemét, mely végül is őket semmisítette meg.

Hogy mennyire kedvenc eszméjét képezték e xenionok Goethének, az 
kilátszik abból is, hogy a toliharc lezajlása után 25 év múlva »zahme 
Xenien« cim alatt újabb versek írásába fogott s ezek egyikében találóan 
jegyzi meg, hogy a költőre nézve semmi sem értéktelen, még a bosszúságot 
is költészete javára gyümölcsözted

Kein Stündchen schleiche dir vergebens 
Benutze was dir widerfahren 
Verdruss ist auch ein Theil des Lebens 
Den sollen die Xenien bewahren 
Alles verdienet Reim und Fleiss 
Wenn man es recht zu sondern weiss.

Es hogy ez valóban igy történt, az csakugyan Goethe érdeme marad. 
Ha ő nem áll Schiller oldala mellett, könnyen megtörténhetett volna, hogy 
a nagy költői pálya derekán tört volna ketté, annyira elvette az ócsárló 
kritika Schiller kedvét a további költői munkásságtól, s megingatta bizalmát 
önmaga és saját költői tehetsége iránt De Goethe buzdítása folytán meg
kísérelte ő is haragját, elkeseredését versekbe önteni, s ezáltal megszabadult 
a költői munkásságát lenyűgöző kínzó kételyektől. A  harc közben újra 
visszatért régi munkakedve s az ezután következő időszak igy lett a német 
irodalom legfényesebb időszaka, melyben a két költő müvei legjavát alkotta.

A közös munkásság, de azonkívül az a sok megtámadtatás, melyben 
a harcok idején részük volt, még szorosabbá tette szövetségüket. A mint a 
harcok idején híven kitartottak egymás mellett, úgy támogatták egymást 
mindvégig, mig Schiller halála el nem választotta őket egymástól. Még 
azután is mindig hálával gondolt vissza Goethe együttmunkálkodásuk idejére 
s Eckermannal folytatott beszélgetéseiben évek múltán azt m ondta: »Ich 
weiss wirklich nicht, was ohne die Schiller-’sche Anregung aus mir gewor
den wäre«**)

*) Hogy G. és Sch. nem válaszoltak a xenionokra, annak különösen Aja asszony, G. anyja 
őrült szivb 1, mert már megutálta azt a sok piszkot, amit ezek fiára ráhalmoztak. Találó kritikát 
mond ugyanő az elleniratokról 1804. áprilisban irt levelében. L. Bielschovszky II. 127.

**) L Eckermann: Gespräche mit Goethe I. 172.
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Pósa Lajosról.
Felolvasta a Pósa Lajos költői működésének 40. évfordulója alkalmával rendezett irodalmi

ünnepélyen Báthory Andor.

Balog partján van egy falu,
Abban van egy arany kapu,
Arany kapu, gyöngy palota . . .
Vágyik az én szivem oda.

így énekelt valamikor régen a fiatal Pósa Lajos szülőfalujáról.
Az az aranykapu épen olyan volt, mint a többi kapu a faluban s a 

gyöngypalota egy szalmafödeles kis házikó. De az igazi gyöngypalotában 
sem lakhatik nagyobb boldogság, mint ebben az egyszerű hajlékban, melybe 
úgy vágyott a költő szive.

De hogy is ne vágyott volna a nagy világ zajában kifáradt és pihe
nést kereső nemes lélek a természet ölén, csobogó patak partján épült 
házikóba, melyben az irigységet csak nevéről ismerik. Hol nem fogadta 
alázatos hizelgés, de fogadta tiszta anyai szeretet, s édes rokonok ölelő 
karja. Ahol várta már sok szép emlék s az udvaron még a fák is bizalmas 
suttogással hívogatták s mat asztalták.

S ha meglátogatta szülőfaluját Pósa Lajos, dallal fogadták s minden 
este csoportba verődve s egymást karonfogva az ifjak és leányok dallal 
járták be a kis falut s ha a felvégre értek, megállották a költő háza előtt 
s eldalolták szebbnél szebb dalait így adván kifejezést szeretetüknek az 
iránt, aki úgy lángolt érettök, aki közöttük érezte igazán boldognak magát, 
abban a kis házban, melynek ablaka előtt az akácfa, az ablakban a m us
kátli virága mind azt beszélgették egymás között: Bizony itt lakik az igazi 
boldogság.

Azt suttogták . . . D e  a muskátli virága az ablakban már nem 
beszélhet boldogságról, az akácfa nem suttoghat édes emlékű dolgokról: 
Leégett a kis falu s vele egy kis házikó, a költő boldogságának tanyája.

Amit a magyar nép kesergőjében oly szépen megénekelt, most ráillett 
magára a költőre is.

A felolvasásban említett játékokat előadták, költeményeket szavalták s dalokat játszották 
s dalolták a késmárki intézetek növendékei.
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Volt nekem házam is, gólyafészkes házam,
Muskátli virított a két ablakában . . .
Hajléktalan lettem pergő dob szavára,
Elhervadt a nyiló muskátli virága.
Jaj de elszakadtunk, tulipántos kapum !
Jaj meglátlak e még, édes szülőfalum !
Tornyod kis harangja bánatomat sírja!
Szegény ember dolgát boldog Isten b ír ja !

Elbúcsúzott hát szülőfalujától, leégett kis házától, a füstölgő romoktól, 
kormos, üszkös, égnek meredő fáktól. Elbúcsúzott porrá, hamuvá lett gyer
mekkori emlékeitől, szülőfalujától.

D e ha sok mindent elperzselt is ez a nagy tűzvész, egyet nem tudott 
megsemmisíteni pusztító lángjával, nem tudta elégetni azt a szeretetet a 
költ'ő szivében, mely oda kötötte őt azután is a romokhoz is, a pusztulás 
színhelyéhez is.

És midőn sajgó szivében felébred a vágy s vágyódását követve haza 
megy, mi várja otthon? A leégett kis ház puszta helye s mindenütt csak 
szomorú emlékek, szívfacsaró képek, hajléktalan népek, otthon is zsellérek.

Elmúlt már néhány esztendő, már nem füstölög a zsarátnok, már új 
fák nőttek a lángtengerbe pusztultak helyett, a romokon új házak emelked
tek . . . csak egy van még romokban . . .  a költőé

Aki segített az egész falunak az újraépítésben s aki dolgozott az 
egész nemzetnek, aki oly sok sajgó sebet heggesztett be: az maradt csak 
hajléktalan. Az ő égő sebét hagyták sajogni. Hogy az ö fájdalmát is kellene 
csillapítani, arra nem gondolt s e n k i ! Nem gondolt arra senki, hogy puha, 
meleg fészek is kell a madárnak, megelégedtünk azzal, hogy gyönyörköd
tünk a dalában.

D e most mintha megelevenedtek volna a romok s hozzánk beszélnének. 
Az elhamvadt zsarátnok mintha új lángra lobbant volna s felgerjedt tüze, a 
leégett házikó lángja, mintha minket is perzselne s ekkor tekintetünket ar
rafelé fordítjuk, a beszélő romok felé, beszédjüket megértjük s feltámad 
bennünk a nemesebb érzés s nyomán a gondolat: Építsük fel újból a költő 
leégett hajlékát s az alapkövét tegyük le a mai estén, hogy a költő pálya
futásának 4-0-ik esztendejében, hosszú, áldásos működése nevezetes évfor
dulóján új otthonában álmodozhasson a letűnt, de szépen felújúlt évek 
emlékezetén.

Bizony mesés, álomba való, szép pálya a Pósa Lajos pályája: »Tele 
dallal, tele képpel, tele s teli szép mesékkel«.

Az elfeledhetetlen kedves képek hadd ébresszenek édes érzést a lel
kében az újra épült cserepes ta n y á n ! Hadd vonuljon ott el szemei előtt 
tarka képben költői működésének minden eredménye és sok szép alkotása !

H add  jelenjen meg szemei előtt az óvoda, melynek életet adott s az 
ezer meg ezer gyermek hadd vonuljon el előtte vidám dallal, melyre Pósa
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bácsi tanította őket;  akiket ő tanított dalolni, játszani, a hazát szeretni, 
minden szépben örömet találni s reggel este imádkozni.

(E lőkép : Az óvoda. Óvodás gyermekek ügyes csoportosítással, játé
kokkal, melyeket a óvodában szoktak használni: Közben egy kis gyermek 
az előtérben imát mond).

Imádkozzatok, imádkozzatok, meghallgatja a jó Isten a ti imádságtokat.
S ha az imát elvégeztétek, akkor is kisér benneteket Pósa bácsi s 

gondoskodik arról, hogy az imádság által megnemesedett szivetek egyrészt 
hasznos ismeretekkel épüljön, másrészt ha a hasznos ismeretek szerzése 
közben elfáradt, dalban és játékban keressen s találjon pihenést.

(Dalok: Labdázik az esti szellő. Erdőben-berdőhen. Játékok: Baba- 
vendégség. Pékinas és a kéményseprő. Párbeszédek: Mi leszel te, hogyha 
megnősz? Miért sír Katica? Jó reggelt kívánok!)

Mily kedvesen tud a gyermek leikéhez szólni azokban az édes mesék
ben, melyekkel gyönyörűséget is okoz, mosolyra is derít, de a melyeknek 
nyomán mintha mindinkább világosodnék a kis gyermek lelke. (A kis 
prücsök. Kacor király).

Vagy midőn a történelem nagyjait, vagy a szabadságharc lé'ekemelö 
jeleneteit mutatja be nekik a dicsőség ragyogó fényében. (A lyukas köpenyeg).

Ilyen költeményekkel költi fel a gyermek lelkében szunnyadó haza
fias érzést, tanítja őket szépre, jóra, s hozza rezgésbe kedélyük világát.

Nemcsak az óvoda tanúskodik arról, hogy mily nemesítő hatása van 
a Pósa bácsi költészetének a gyermek lelkére, de a család is.

Mily repesve várja a gyermekvilág az En Újságomat, hogy annak 
tarka meséivel szórakozzanak s foglalkoztassák kellemesen fantáziájukat.

Szép is ám a mese, hát még ha úgy van megírva, ahogy Pó-a bácsi 
c.zt a gyermekek nyelvén tudja.

Oly eleven képet fest a Vásáros bogarak-ról, hogy azoknak nyüzsgő 
seregét magunk előtt látjuk Látjuk amint felvonulnak s keresnek s meg
találnak mindent, amire szükségük van, niég szórakoznak is. Csak a nagy- 
bajuszú cincér nincs megelégedve s fel is kiált nagy bosszúsan : Hát még 
ez is vásár! Véges végig jártam s egy kis bajuszpedrőt sehol sem találtam!

A világszép nádszál-kisasszony bájos történe a csodák világába ve
zeti a gyermeket, abba a világba, ahol úgyis oly szívesen tartózkodik s 
hova oly igen-igen vágyik.

A magát felfújt s világbolonditó kacor király történetén s kudarcán 
hány gyermek kacagott már szive őszinteségével,

A kárász hal. A sövénytúró kis kakas stb. mind egy-egy remeke nem 
csak a Pósa bácsi költészetének, de egyúttal egész gyermekirodalmunknak is.

Ezekből is láthatjuk, hogy midőn Faragó Jenő a mesedélutánok ren
dezője az elragadtatás hangján a gyermekvilág Petőfijének nevezi, voltaképen 
nem túloz s hasonlóképen őszinte és igaz Láng Mihály képzőintézeti igaz
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gató azon kijelentése a hárotnszékmegyei tanító egyesület közgyűlésén: 
»Pósa nemcsak a kisdedeknek ír, a népiskola is igen sok aranykalászt 
találhat az ő költeményeiben«. S úgy említi fel Pósát, mint a kisdedóvás 
szomorú jelenének megváltóját.

Bizony nem tud úgy senki a gyermek nyelvén szólni mint Pósa Lajos. 
Előtte a gyermekirodalom mezején alig termett szép virág, elhanyagolt 
puszta volt az s rajta csak egy rózsán akad meg a szemünk, amelyet Petőfi 
ültetett. Bizony az egyetlen szép gyermekvers Pósáig Petőfinek az Arany 
Lacihoz irt költeménye.

Hála Istennek ma már szebbnél szebb virágokkal van ékesítve ez a 
mező, melynek gondos kertésze, ápolója Pósa Lajos.

És a ma már oly gazdag gyermekköltészet sem volna olyan virágzó és 
a magyar költők szine-java. nem áldozna ennek oltárán szive, lelke s 
esze legértékesebb termékeivel, ha Pósa bácsi nem lelkesítené s példájával 
nem vezetné őket.

Így lett Pósa Lajos a gyermekirodalomnak nemcsak megteremtője, 
de lelke és vezére is.

Még van egy nagy érdeme a gyermekköltészet terén Pósa Lajosnak, 
erre vonatkozólag idézem Bródi Sándor szavait, melyekkel jellemezte a 
Pósa Lajos működését. (Uj Idők 1897. március 28.)

Él ma közöttünk egy poéta, aki a magyarság dolgában és érdekében 
többet tett egymaga, mint talán az összes Emkék. O csinálta meg azt a 
rendkívül jó tréfát, hogy ma Budapesten, de más helyeken is, az apák és 
nagyapák nem tudnak beszélni a gyermekeikkel és unokáikkal, mert ezek 
úgy beleszerettek abba a nyelvbe, amelyen Pósa ír nekik, hogy nem akar
nak németül tanulni és tudni. Mióta a világ világ, nem volt a gyermekeknek 
ily nagy költője soha Ilyen gazdag, ilyen szuggesztiv, megbabonázta az 
egész gyermekvilágot. Reszketnek érte, úgy szeretik, a legvásottabbak, azok, 
akik előtt nincs tekintély, mosolyogva békéinek meg előtte, jámboran adnak 
pacsit. 0  a magvar mumusnak ellenképe: a megnyugtató, a kedvre derítő, 
a nevelő, a nemesitő. a mulattató.

IL
A Pósa Lajos működésének körét nem tölti be a gyermekköltészet, 

bár tagadhatatlan, hogy első sorban a gyermekek költője s ezen a téren 
örök érdemeÉvannak nemcsak azért, mert úttörő, hanem költeményeinek 
értékénél s magas színvonalánál fogva is, de legfőképen azon megmérhe
tetlen hatásánál fogva, melyet ezek eredményképen a gyermeki lélekre 
gyakorolt.

A  gyermekköltészete után legszebb virágokat termett dalköltészete. 
Nincsen magyar ember,^aki ne ismerné s dalolná a Pósa Lajos nótáit, 
sokszor talán nem is tudja, kinek a nótája mellett mulat, kinek a lelke 
rezeg a szívviditó nótában ? Hiszen ha mulat az ember, jut is akkor az
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eszébe, bogy ki irta azt a dalt, amely a szivébe markol, amely kicsalja a 
könnyet a szeméből, amely lángra gyújtja a szivét, vagy mosolyra nyitja 
az ajkát.

Arra meg épen nem gondol senki, hogy dalában szive legbecsesebb 
kincseit osztja szét köztünk a költő s ezért hálánkra méltó és érdemes.

Pósának több száz dala van megzenésítve s majdnem mind ország
szerte ismeretes.

Hej de sok ember szeméből facsarta ki a könnyet a »Magyar kesergő« 
»Szegény ember dolgát boldog Isten bírja « »Búsan szól a kecskeméti öreg 
templom nagy harangja«. Ki ne ismerné a »Balatoni nótákat«, a »Bugaczi 
nótákat«. Hány bánatában csalódott szerelmes legény dalolta el »Ne gyónj 
nekem, minek gyónnál. Álnokabb vagy a kígyónál«.

A  bánatát mutatással űző ember hányszor szólt a csapiároshoz a Pósa 
bácsi nótájával »Bort ide Salamon, hadd iszom, hadd iszom«. Sok keserűség 
van belefojtva ebbe is

»Tudom én azt, jól tudom én, Áron.
Hogy sok van már nékem a rováson.

A szerelem érzésének ád kifejezést a következőkben: »Páros élet 
a legszebb a világon». »Vásárhelyi sétatéren« stb.

S ha kiszomorkodtuk magunkat s kívánja sírva vigadó lelkünk, hogy 
vidámabb hangok is pendüljenek meg a szárazfa húrjain, hej de sokszor 
daloltuk el mulatós jó kedvünkben vígságunkat fűszerezve :

»Nem jó mindég minden este a fonóba eljárni«.
További felsorolás helyett hallgassuk meg a következő dalát:

»Daru madár szállj előttem,«
Bár a mai estét kizárólag Pósa Lajosnak akarjuk szentelni, lehetetlen, 

hogy néhány szóval meg ne említsük ez alkalommal lelkének felét, szellemi 
rokonát, nótáinak megzenésítőjét, Dankó Pistát.

Nem érezte úgy át senki a Pósa Lajos dalait s nem értette úgy meg 
senki, mint Dankó Pista.

Hála, szeretet és tisztelet fűzte Pósához önzetlenül. Olyan nemes szivű, 
finom lelkű, gazdag elméjű és olyan szerény cigány nem is született több 
a világra se előtte, se utána.

Nem kevésbé becsülte őt Pósa Lajos is ezen kiváló jeles tulajdonsá
gaiért. Megtisztelte a barátságával is, de per-tu soha se szólították egymást, 
mert a Dankó tisztelete Pósa Lajos iránt ezt nem engedte meg. Másképen 
akarta hát Pósa a szeretetét kifejezni Dankó iránt, nótát irt róla :

»Dankó Pista hegedűje szépen szól,
Miből is van, tán szomorú-fűzfából?
A  szememből a^könnyet is kicsalja,
Velem együtt azt a hűtlent siratja !
Dankó Pista, ne húzz olyan keserűt,
Rózsafából csináltass más h eg ed ű t!
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Minden hangja a szivembe nevessen,
Hogy valaha valakit még szeressen !

Megtisztelve is érezte ám magát Dankó Pista s megzenésítette, kiadta 
és dalolta az egész ország. De kihagyott belőle valamit, pedig tudhatta, 
hogy Pósa bácsi nagyon haragszik, ha megváltoztatják a nótáját, ha elvesz
nek, vagy hozzátesznek valamit s azt is tudhatta, hogy ha haragszik Pósa 
bácsi, nem palástolja el a haragját, hanem amit érez s amit gondol, azt ki 
is mondja. Mindegy, Dankó Pista kihagyta a nótából a maga nevét s he
lyébe a Rácz Paliét tette. Tgy is dalolják országszerte.

»A Rácz Pali hegedűje szépen szól« stb.
Sejtette-e valaki, hogy itt a Rácz Pali 1 eve alatt Dankót kell érteni ,
A szerénységénél csak a művészete volt nagyobb. Méltán hirdeti mű

vészetének nagyságát s tartja fenn az emlékét Szegeden az a remek szobor? 
melyet a nemzet kegyelete emelt számára.

De Pósa is szívesen irta a szebbnél szebb dalt, hiszen ha Dankó meg
zenésítette, az egész ország élvezte a két rokoniélek közös ajándékát.

H add zendüljön a tülünkbe ezekből a dalokból egv néhány a mai 
napon, hadd reszkettesse meg a mi lelkünk húrjait is. hogy a nótán elme
rengve, lássuk a dalban ölelkezve két szerető s z í v  rokon érzését. (Bugacz1 
nóták. Játssza a kereskedelmi isk. zenekara.)

Es a dalról, melynek otthona, minden kedélyes társaság, — eszünkbe 
jut a társaságnak éltető lelke a barátság.

Baráti társaságban, ahol a tiszta örömöknek emelnek oltárt a szépért s 
jóéi t lelkesülni tudó szivek, baráti körben, a munka után kifáradva, jól esik 
elfeledni az élet ezer baját. A kenyérért való küzdelem közben szenvedett 
sebek itt gyógyulnak be a legkönnyebben; azokat a töviseket, melyeket lel
ketlen versenyzőik szórnak lábunk elé, vagy' tesznek kezünk ügyébe, hogy vele 
titkon megszurkáljanak s vele fájdalmat okozzanak : itt sz< di ki a baráti 
szeretet, sebét itt gyógyítja be a kedélyesség s gondját itt elfeledteti a dal.

Lássuk Pósa Lajost ilyen baráti körben
Mikszáthról, mint a róla elnevezett társaság fejéről verset irt (még 

1893-ban) Szabó Endre. »A kiváló humorista kijelentette, hogy a társaságot 
diffikultálja, ellenben a Mikszáth-asztalt szívesen fogadja«.

Pósa is verssel üdvözölte az asztalt s ebben jellemezte az asztal tag
jait is. íme a jellemzések közül néhány :

»Murai az asztal pálymnyertes torka,
Szeme rajongással rátapad a borra.
Meg-megsimogatja poharát gyöngéden,
Gyönyöiködik gy'öngynél gyönyörűbb gyöngyében.
Tisztelet, becsület helyén áll a feje,
Közbe-közbe ha szó l; rókaság a fele.
Egy' bombát ide vet, másikat oda vet,
Kötekedik mindég s a markába nevet.
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Ki az, aki föláll ? Endrődi a költő,
Bús szavában ott sir egész emberöltő 1 
Ideálok után kesereg a lelke . . .
(Murai közbeszól: Hát már ezt mi le l te !)
Meg se hallja a szót fönséges hevében,
Ostorozza a kort a haza nevében.
Lángajkú orator a jeles poéta . . .
(Murai közbeszól: Hé, ez nem d ié ta !)
Dübörög Endrődi viharos felhőben,
Pattog a magasban szilaj őserőben,
Nem tud még az ég se szebben viliamlani . . .
(Murai közbeszól: Gyere, igyál, Sanyi !)

Sebők Zsigát nem is érdekli a dolog,
Képzeletben dalos mezőkön andalog.
Mulat a lepkével, bégető báránnyal,
Lovasdit játszik szép aranyhajú lánnyal.
Nemes t iu lám at átruházom rája:
Ö Magyarországnak a száraz dajkája.

Hires politikus púrosz László Mihály,
A magyar nemzetnek, tudja, hol fáj, mi fáj !
A tanügy ! A tanügy ! . . .  ez az ő jelszava,
Kár, hogy nem hallja meg nagy fiát a haza!
A  fejében folyvást új dolgokat forral,
Tán a cipője is tele van reformmal ?
Ujjai koronként zsebében babrálnak,
Ott mutogat fügét a gyatra kormánynak.

Hát bizony kedélyes társaság lehetett az a Mikszáth-asztal s ha már 
ezt bemutattuk, mutassuk be a Pósa-asztalt is.

Sok vidám, szellemes, kedélyes estének volt színhelye az Orient-szál- 
loda étterme — vagy tiz éven keresztül. A hány művész élt az országban, 
mind megfordult a Foltini laufteppiches vendéglőjében. Foltininek a lauf- 
teppich volt a fő, mert ennek a révén a rosszabb kosztot is drágábban 
adhatta. A művészvilág, meg a művészetért lelkesedők serege azonban 
másért járt  ide.

Az étterem végén az asztal körül, a falon különös dolgokon akad meg a 
látogató szeme. Van ott egy serleg, Blaha Lujza ajándékozta a Pósa asztal
nak az ott töltött feledhetetlen este emlékére. Van a falon egy örök nap
tár, Gárdonyi Géza készítette, talán hogy a bohémek örök életére célozzon 
vele. Van ott egy oklevél, amelynek párja nem akad nemcsak hetedhét 
országon, de a világon se Ezt a gyoroki, meg a ménesi bortermelő gaz
dák állították ki. Van aláirva vagy 70 név, ezek viselői mind kötelezték 
magukat, hogy Pósa Lajosnak minden évben felváltva egy-egy hordó bort 
küldenek a nevenapjára. Amit Ígértek be is váltották s gyönyörű faragott 
baklábra állították a gyoroki, vagy ménesi jó borral telt hordót, ha a neve
zetes nap megérkezett. Eljöttek természetesen a borral együtt a gazdák is,
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de nem maradtak el a Pósa asztal tagjai sem, s a költő barátai, ismerősei 
s tisztelői sem.

A  névnapra verses meghívó figyelmeztette mindazokat, akiket illet. 
Ilyen vers pl. a Híva hívogató.

Kinek nincsen kedve,
Van orvosság rája:
Gyorokon, Ménesen van a patikája.
Ki oda nem mehet, itt is megtalálja,
Kis hordóba, nagy hordóba, pintbe, csutorába . . .
Baktass ki csak Vampeticsbe a nevemnapjára !

Nem terem ilyen szert Páris, London, Belgrád :
Meggyógyul majd ettől tyúkszemed, podagrád. j 
Ki is hajt, kivirít kedved szilvalája:
Meg is rázzuk, meg is szedjük Isten igazába . . .
Baktass ki csak Vampeticsbe a nevemnapjára!

Duplának látod majd a csillagos eget;
Duplának a rózsád, mikor ölelgeted 
Duplának a kupát, csípje meg a kánya !
Azt hiszed, hogy duplán jöttél te is a világra . . .
Baktass ki csak Vampeticsbe a nevemnapjára !

Természetes, hogy ballagtak is elegen s jó  kedvvel. De akármilyen jó 
kedvvel is mentek, vissza még jobb  kedvvel jöttek.

Egyszer azonban akasztásra hívogatott Pósa bácsi. A cim olvasásakor 
megborsódzott mindenkinek a háta, de mikor megtudták, hogy azon az 
akasztáson csak a bánatot akasztják fel a bellényi csevicés tölgyfáinak 
gallyaira, hogy annál vigabban mulathassanak: akkor aztán akasztás ide — 
akasztás oda, mentek. Mentek a papok is, akiket ilyen nyájas szavakkal 
h ívogatott:

»Vastagnyakú papok, elő csak a csapot!
Csapjunk csapatosan egy jó görbenapot!«

A résztvevők azonban nagyobbára a Pósa-asztal tagjai. Ilyenek is 
többfélék voltak, t. i. ősi jogon tagok, felvett tagok s vendégek.

A  felvétel ünnepélyesen történt. A felveendő tagnak vizsgát kellett 
állani, melyen Pósa Lajos elnökölt, kérdeztek az összes tagok. A  súgás 
tisztét a közbizalom Sipulusra bízta. A vizsga szóbeli és Írásbeli részekből 
állott s ha a jelölt a kérdésekre megfelelt, a bizottság szótöbbséggel hatá
rozott, mely alkalommal az elnöknek mindég eggyel több szavazata volt, 
mint az összes szavazóknak.

A  felvételi vizsga komolyságát emelte, hogy az asztalion ülő elnök 
előtt gyertyák égtek. Pósa bácsi pedig rettenetes komolysággal figyelmez
tette a jelöltet, hogy mily nagy fontosságú esemény előtt áll s felszólította, 
hogy szálljon magába.

A  vizsga nehézségét fokozta, hogy a jelölt sohasem tudta, mit fognak
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tőle kérdezni s igy nem készülhetett; annál jobban készültek a kérdező 
tagok, a tanárok.

Nagy baj volt az is, hogy a hivatalos súgónak, SipulusnaK, komoly
sága s megbízhatósága felől nem voltak teljesen nyugodtak a jelöltek. És 
sokszor döbbent meg a bizottság, ha a súgó segítsége nélkül önállóan akart 
a jelölt érvényesülni.

A Szávay Gyula felvételi vizsgáján azt kérdezi elsőben is az elnök a 
jelölttől: tisztában van-e a jelen esemény fontosságával s komolyságával és 
magába szállott-e? Szávay azzal felelt: N em ! A Metropolba szálltam!

Sas E de  is az önállóak közé tartozott. Mit nemzenek a sasok ? kérdik 
tőle a poétikából. »Csak sast nemzenek a sasok« súgja Sipulus és Sas Ede 
visszhangozta a súgást, de bántotta kissé a dolog s a továbbiakban önállóan 
akart érvényesülni. A következő kérdés: Mi néz kanosaiul festett egekbe? 
Sipulus komoly kötelességtudással súgja, hogy az ábránd, de Sas Ede oda 
se hallgatva a súgásra, gondolkodás nélkül feleli: a »mely«. Megdöbbentő 
csend következett e nem várt feleletre, míg végre rájöttek az értelmére.

Más alkalommal Molnár, a festő tett felvételit, de a poétikából neki is 
kellett felelnie. Többek között azt kérdezik tőle: Mi kék? Sipulus súgja, 
hogy az »ég«. A jelölt utána mondja a feleletet. A következő kérdés: Mi 
zöld? Sipulus újra súg: »A föld«. A jelölt nem hitt s azt feleli: »A fü«. 
De az önállóságra törekvésének nagy árá t  fizette, mert egetverő kacagás 
követte a szavait s még jobban  le volt sújtva, mikor megtudta, hogy az 
összes tagok elégtelennel szavaztak s meg is bukott volna a poétikából, ha 
az elnöknek nincs eggyel több szavazata, mint az összes tagoknak,

A felvételi vizsga befejeztével a jelölt otthon érezhette magát a Pósa- 
asztalnál s hogy otthon érezze magát, arról gondoskodtak a régi tagok. 
Mindenekelőtt ki kellett üríteni az ünnepi kelyhet s ha ezt megtette, lehe
tetlen volt a kedvét többé elrontani, se fokozni. Éhez is értettek : Dankó 
Pista, aki gyönyörű nótákat irt ugyan, de azt mondják, hegedülni már nem 
tudott oly remekül. Lányi Géza, aki nagyszerűen tudott cirubalmozni, de 
csak hegedűn szeretett játszani. Szép Aladár is hegedűvel szórakozott, pedig 
szinész volt. Gárdonyi Géza füstfelhőibe rejtőzve csendesen elmélkedett s 
múlatott magában azon, hogyan vigadnak müvésztársai. A  festők a Pósa- 
asztal albumába rajzoltak sikerült képeket, olykor karikatúrákat, csak Dan- 
kót nem tudta senki eltalálni. Kassai Vidor nagy komolyan törte a fejét a 
kínrímeken ; inkább rövidebbre szabta a vacsoráját, csak hosszabbra tudja 
faragni a rímet. Egy alkalommal a Népszínház egyik muzsikusával közösen 
rendeltek apróságokat, (de nem spórolásból,) s végtelen boldog volt az öreg 
Kassai, mikor sikerült erről a következő rímet faragni:

»Megosztoztunk a csemegén,
Mi kettecskén, a cseh meg én«.
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D e nagy volt a bosszúsága, mikor Pósa bácsi ennél is hosszabb rím
mel lepte meg, amelyben két hosszú sor minden betűje egyezett.

A  társalgás többnyire költői s általában művészi témákról folyt, ha 
ebből elég volt, a nótára került a sor Tréfában sem volt hiány. Itt beszélte 
el egyszer többek közt Feszty Árpád a következő apróságot :

Meghívta egy alkalommal néhány barátját s hogy közelebb legyenek 
a forráshoz, a pincében mulattak. Közben Fesztynek valami dolga akadt s 
mig ennek végére járt, találkozott két müncheni régi barátjával, akikkel fel
elevenítvén a múltak emlékeit, megfeledkezett teljesen a pincében hagyott 
társairól annyira, hogy a müncheniekkel még kirándulásra is ment s csak 
innen napok múlva hazatérve jutott eszébe a pince. Le is ment rögtön 
megnézni, hogy milyen állapotban hagyták, de bizony nem hagyták, mert 
még akkor is ott iszogattak s roppant csodálkozással kérdezték, mikor meg
látták Fesztyt, hogy hol maradt olyan sokáig

Természetes, hogy nem maradt el a nóta sem ilyen alkalommal.
Ha aztán nagy vidám jó kedvükkel nem fértek el az Orient szűk falai 

között, kirándultak a vidékre. El-ellátogattak Radnótra. Legnevezetesebb 
volt azonban a szatmári s a kecskeméti kirándulás.

Szatmáron Kiss Gida bácsit, a város kapitányát látogatták meg, aki 
maga is bohém természetű volt s kedvelte a művészeteket. Hires mulatós 
ember, még öreg korában is fiatalos tűzzel járta a ropogós magyar táncot. 
Magyar volt testestöl-lelkestöl, illett is rá a zsínóros ruha, meg a sarkantyús 
csizma.

Meghívta egyszer a Pósa-asztalt s meghívására összebeszéltek Pósa 
Lajos, Sipulus, Dankó Pista, Lőrinczy György stb. Az utazás alkalmával 
eszelték ki, hogy jó volna Gida bácsit valamivel meglepni. Abban állapod
tak meg, hogy Pósa bácsi ir egy alkalmi verset, Dankó P. megzenésíti, Si
pulus betanítja s ha megérkeznek, valamennyien előadják. Ott a vonaton 
rögtönözte Pósa Lajos :

Gida bácsi ! hány hét a világ í
Terem-e még rózsa, gyöngyvirág?
Sarkantyúja nótát ver-e még?
Hát kállai kettőst jár-e még? stb.

Megvolt a vers, Dankó mindjárt elkészült a dallammal s mire Szat- 
márra értek, Sipulus betanította.

D e az örök vidám Gida bácsi nem örült már a bohémeknek, meg 
semminek már a világon, víg társai a halálos ágyához érkeztek. De mikor 
elmondták, hogy nótát is hoztak magukkal s be is tanulták, addig kérte 
őket a nagy beteg, mig eldalolták előtte s még maga is velők dúdolta.

Kecskemétre a polgármester, Kada Elek hívta meg a Pósa-asztalt. Kecs
kemétről kirándúltak a bugaci pusztára s ott egy addig névtelen halmot 
— kedveskedésből — a kecskemétiek Pósa-dombnak kereszteltek el. Az itt
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töltött napok emlékére irta Pósa Lajos a bugaci nótákat. (1. Elveszett a 
hóka csikóm a bugaci, monostori pusztában. 2. Ne arra, ne pej paripám. 3. 
Haragszik a pusztabíró, becsületem bántja. 4. Búsan szól a kecskeméti öreg 
templom nagy harangja.)

III.
Bizony szüksége is van egy kis szórakozásra annak, aki nagy munká

ban tölti az idejét, jól esik kissé szabadulni a gondoktól s felfrissülni rokon 
lelkek társaságában.

Pósa Lajos fontos missziót teljesít s munkásságát figyelemmel kíséri az 
egész ország, viszont ö is figyelemmel kíséri az ország ügyeit s ha ezek jól 
folynak, dalban ád örömének kifejezést s hasonlóképen versbe önti honfi
bánatát, keservét s aggodalmait is.

Ma sem történik, ez előtt sem történt az országban nevezetesebb ese
mény, mely meg ne rezegtette volna sokhúrú lantjának idegeit. Csak néhány 
példára akarok utalni :

1. Mikor még farkasszemet nézett a Hentzi-szobor Budán a honvéd- 
emlékkel, akkor irta Hentziről azon erőteljes kifejezésekkel gazdag költe
ményét, melynek refrénje: »Vitess engem Béesbe hatalmas császárom.« Ha 
nem is Béesbe, de nemsokára elvitték.

Kossuth Lajos halálát sok szép költeményben siratja, ilyenek:
Sír a Tisza, sír a Duna,
Hegyen-völgyön zokog a szél . . . v a g y :
Gyere haza, Kossuth, jaj de régen várunk!

A  Kossuth Lajos halálakor kitűzték a fekete zászlót az Akadémiára 
is. Erre az a hir terjedt el, hogy a magyarok szeretett kir. hercege, kit 
gyermekkorában játszó társai Palatínus Jóskának neveztek el, férfikorában 
az Akadémia választotta tagjának. Állítólag, amiért kitűzték a gyászlobogót 
az Akadémiára, lemondott a tagságáról.

Megdöbbenve fogadta a nemzet e hirt s tárgyalták minden körben s 
másnap meg is cáfolták, de már akkor megjelent a Magyar Hírlapban Pósa 
Lajosnak erre vonatkozó költeménye, melynek egyik strófája a következő- 
képen hangzik :

H át csakugyan igaz, hogy te is elhagytál,
Ki magyarabb voltál még a magyarnál is?
Magyarok szeretett királyi hercege,
Magyar honvédek közt legfőbb generális!
Makra pipád bodor, karikázó füstjén,
Ügy elandalogtunk gyermekkorunk óta . . .
Mit ér, ha csak a füst, csak a pipa magyar,
Magyar dohányt belé Palatínus Jóska 1

A  tulipánegyesületek alakulásakor alig volt költő, ki a magyar ipar 
védjegyének, a tulipántnak, ne szentelt volna dalt. Pósa Lajos is üdvözölte 
a kedves magyar virágot:

4
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Tulipäntos a magyar szűr, csak úgy virít rajta,
Szive búját szegény magyar vele takargatja 
Még talán a ládája is azért tulipántos,
Hogy ne lássa mindég csak azt, ami fájó s gyászos !

A  hazaíiúi keservnek az utóbbi időkben nem is adott olyan merész, 
olyan találóan, olyan poétikusan, olyan szivet-lelket elevenén találóan kife
jezést senki, mint Pósa a Két korona cimü költem ényében:

Minek is, minek is két korona egy főn ?
Mikor a tölgynek is csak egy van az erdőn.
Két korona egy főn nem Istentől áldott,
Nem oszthat egyforma tiszta igazságot.
Az egyik korona messze fénylő gyöngye,
A másik nemzetnek oda tapadt könnye . . .
Minek is, minek is két korona egy főn !

Az elemi csapásoktól sújtott nép elkeseredésének felséges kifejezője 
»A haragvó Isten« cimü költemény.

Hazafias költeményei visszhangra találtak az egész országban s talán 
ennek tulajdonítható, hogy Szegeden a képviselői mandátumot ajánlották fel 
neki, de Pósa Lajos következetes marad mindenkor magához, költő és szer
kesztő akart lenni s ez a hivatás egész embert követel, különben is politika 
dicsőségre nem vágyott soha. (Bródy Sándor. Uj Idők.)

Költészetében, a teljesített kötelesség tudatában, csendes családi kör
ben kereste s találta fel boldogságát. A falut, annak egyszerű becsületes 
népét szerette s ha a végzete a fővárosba vezette is, fel-felkereste a falut, 
benne szeretteit s ha maga nem mehetett, elment gondolatban s felkereste 
költeményeivel.

A  fonóba járó kis lány ébredő szerelmének oly kedves rajzát adja a 
következő kö ltem ényben :

»Édes anyám nagy a bajom énnekem,
Az orsómat mindhiába pergetem.
Pergetem, elejtem . . .
Tudja Isten, az eszem hol felejtem !

D e rossz orsót vett anyám a vásáron,
Minden éjjel tízszer, hússzor kiváltom.
Megint csak elejtem . . .
Tudja Isten az eszem hol felejtem !«

D e látván, hogy a kis falu kivetkőzik már ősi szokásaiból, lelke fáj
dalommal telik el s szomorú lélekkel írja »A radnóti templom« című költe
ményét. Templomot is újat építettek az Isten dicsőségére, de ebben

»Nem száll már az ének olyan harsogással a buzgóság szárnyán,
Nem köti m ár össze az eget a földdel, mint a szép szivárvány.«
Az édes anyjához egész kötet költeményt írt, melyek legszebben ragyogó 

gyöngyei költészetének. Az anyai szeretetnek mily szép dicsőítése:
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Te szent, magasztos, élő sze re te t!
Te lobogó láng a világ felett!
Anyai szívben édes érzelem,
Egyetlenegy legtisztább szerelem !
Te a világnak legszebb csillaga,
Ki nem alszol, le nem hullasz soha!

Majd kedves, bájos képet fest róla az »Egy véka búza« című költe
ményében.

Aztán reflexióit önti dalba s mely élete minden örömének és bánatá
nak emlékeit magába zárta, a tulipántos ládától elmerengve kérdi: 

»Tulipántos láda! emlékszel-e rája?
Szép költeményben emlékszik meg rokonairól, pl. Zsuzsó néniről.
Es szőkébb családja, ennek minden öröme, minden bánata dalra han

golja lantját.
Felesége szintén költő, szívének melegét éreztetik a férjéhez írott köl

teményei s lelkének világát mutatja a »Romok« című költeménye. Ebben  
mondja :

Nő kell az otthonnak,
Nem cicomás páva!
Romokban is hever 
Sok családi oltár . . . .
Állj meg magyar anya,
Állj meg e romoknál !

Viszont Pósa Lajos is szebbnél-szebb dalokkal tiszteli meg szereimének 
méltó társát.

Boldogságban, álmok, mesék világában, dallal, nótával, örökös mun
kával telnek-mulnak az évek.

A  vidámság virágai egyre fogynak, a tövisek szaporodnak az utján.
Meghalt Dankó Pista . . . .  Leégett a radnóti ház . . . .  Édes anyjá

nak sírja a temetőben domborul . . .
Minden csapás sebet üt a költő szívén s minden seb fájdalma dalban 

talál kifejezést, szomorú, méla dalban. Vissza tekint a múltba, elgondolja a 
jövőt s akárhová tekint, mindég látja a radnóti tűzvészt s benne rommá 
égni egy kis házat, melyhez hozzá volt a szíve nőve s melybe épen azért 
úgy vágyott. Látnoki lelke érezte, hogy az a házikó nem marad romokban 
s költői lelke képzeletben fel is építi, mint ezt az »Éltünk vándorútján« című 
költeményében kifejezi:

...........Lesz még nekünk olyan fecskefészkes házunk,
Hogy a boldogság is ellakhatik nálunk.
Rozmaringos, mályvás ablaka tükrébe 
Még az ég is mindég mosolyogva néz be.

Akkorára már mi, mondod, megöregszünk,
Tán nem is telik már benne semmi kedvünk.

4*
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Ne szomorkodj, párom, te édes, te drága !
Öreg fának is van madara, virága.

És ime valóra válik, amit megálmodott, hogy :
»Tündérvárainknak romjai kövéből 
Egy kicsike kunyhó, meglátod, fölépül.«

Épül már a kis ház, amint megálmodta. Építi a nemzet, építi a romok 
fölé. A  mai napon tettük le az alapkövét, hogy 40 évi szép, hasznos és 
áldásos működése után, látván a nemzet háláját s szeretetét, mellyel nagy 
fiát s édesszavú költőjét körülövezi, a további munkához újult lelkesedés
sel foghasson hozzá. A  magyar nemzetnek sok Pósa Éajosra volna szüksége, 
de hála Istennek, hogy egy is van . . . Sajnos, az az egy is hajléktalan. 
Pedig megérdemelné, hogy a maga földjén ne legyen zsellér.

Nem is lesz 1
Mi tettük le a radnóti ház első alapkövét s tudom, lesznek sokan, akik 

követni fogják példánkat. Tudom, hogy azok a kis gyermekek, akik oly 
sok kellemes percet töltöttek a Pósa bácsi versei, dalai, játékai mellett s 
akik tőle tanultak hazaszeretetet s akiket ő tanított meg imádkozni, meg
mozdulnak mind, hogy hálájuk adóját lerójják s szeretetüket nagy mesterük 
iránt tettekkel is bebizonyítsák s ők fogják felépíteni a költő hajlékát, ők 
vezetik el a költőt abba a kis tündérvárba, amelyet nekik annyi szeretettel 
rajzolt, ők ültetik tele az udvarát virággal, ők dalolnak neki az új hajlékban 
ébresztő és altató dalt s teszik tündérkertté a Pósa bácsi kertjét s tündér
palotává a hajlékát; hogy az a sok szép tündérmese s annak minden alakja, 
melyekkel Nemesradnót szülötte őket oly sokszor kellemesen szórakoztatta, 
melyekkel legédesebb álmaikat benépes íte tte : ott mind-mind életre keljen, 
valóra váljon.

És Pósa bácsi ha látja, hogy mind valóra vált az álom, melyet szövö
g e te t t : hadd álmodja abban a kedves kis hajlékban tovább álmait az ő 
szeretett gyermekeiről, akiket nem hiába tanított, hadd álmodozzon arról a 
független, boldog Magyarországról, melyről oly sok szép költeményt alko
tott, hadd csengjen a fülébe ott a Balog partján az a sok szép dal, m elyek
kel mindnyájunknak szerzett már nem egyszer gyönyörűséget és csalta ki 
szemünkből a könnyet.

S kinek dalában annyiszor gyönyörködtünk, hadd legyen puha meleg 
fészke a madárnak.

Hadd ismétlődjenek meg azok a kedves jelenetek megint, mint régen, 
hogy a radnóti ifjúság csoportba verődve, egymást karon fogva dallal járja 
be a kis falut s ha a felvégre érnek, dalolják el a költő dalait.

S a dalos kis madár az orgona ágán s az ákácfa a költő hajléka előtt, 
a muskátli virága az ablakban, hadd beszéljenek végre-valahára arról, hogy 
a gyermekek Pósa bácsija, a nemzet ideális lelkű költője boldog; boldog a 
saját otthonában, cserepes kis tanyáján.



Olaszországi tanulmányutunk.
V enezia—N ápoly—P o m p é ji—Vezúv— R óm a— Ancona.

»Csók itten a nap mindenik sugara 
S felhőt nem ismer az égboltozat; 
Nappal fehér virágot tűz magára 
S piros rózsát, ha jő az alkonyat.

(Varsányi Gyula.)

Bár a római birodalom régi dicsősége porba dőlt, Itália kétezer év 
múltán is zarándokhelye az örök szépért lelkesülök hatalmas táborának. A 
tudós elmereng a klasszikus világ halhatatlan emlékein, a festő csodálattal 
áll meg a renaissance örökbecsű vásznai előtt, a szobrász lelkesedik az ókor 
egy-egy szobrának, vagy csupán töredékének láttára, a természetbúvár az 
örökké mosolygó derűs ég alatt a természet páratlan kincsei között tanács
talanul kutatja a föld feltörő haragjának rejtélyét, a historikus a csodás 
történelmi múlt nagyságának »a világ első népének« hódol, melyet a saját 
nagysága nyomott agyon. Ezért Itália a vén Európa paradicsoma, a kultur- 
emberiség Mekkája, a Hesperidák újkori kertje.

Csoda-e tehát, ha minket is elfogott a vágy felkeresni azt a földet, 
melynek klasszicizmusa tanítási rendszerünk egyik alapja s melyhez hazai 
történelmünknek annyi fontos eseménye kapcsolódik? Hiszen a római sasok 
termékenyítették meg Pannóniát és Dáciát, onnan kaptuk a keresztyénséget, 
a királyság jelvényét, onnan a dicső Anjoukat, a Mátyás korabeli renaissancet 
s annak főiskoláit látogatták ifjaink, amint annak egységét, az »Unita Itáliát« 
megteremtő Garibaldinak fegyvereit segítették diadalra a magyar szabadság- 
hősök.

Kellett-e tehát jogcímet keresnünk, hogy örvendjünk és lelkesedjünk, 
mikor utazásunkat elhatároztuk ? Örömünket csak az előkészítés nagy és 
nehéz munkája zavarta meg némileg. A kirándúlás érdekében közel másfél
száz levelet és kérvényt kellett menesztenem. Szomorú adat, hogy mi még 
mindig csak ott tartunk, ahol az értesitőbeli beszámolások a puszta, vagy a 
hangulatos leírásoknál alig nyújtanak egyebet, de praktikus tanácsot, ú tba
igazítást hiába keresünk bennök. Minden csekélységnek közlését érdekesnek 
s fontosnak vélik, de azt nem, hol kaptak szállást, milyen árban, milyen 
kedvezményeket élveztek s ez ügyben kihez fordultak stb. ? Pedig ezen ada
tok közlése fontosabb az összes látott nevezetességek magasztaló és dicsőitő 
leírásánál. Ezt minden Baedeckerből megtudjuk, ellenben nem azt, hogy
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olcsó ellátást, s kedvezményeket hol és milyen módon szerezhetünk. Pedig 
ha a kirándulások vezetői mindezeket közölnék mennyi sok felesleges irka- 
firkától mentenék meg kartársaikat, kik vállalkozási készségüket többnyire 
az előkészítés nehéz és körültekintő munkájánál vesztik el. Kitől várjunk 
támogatást, utbaigazitást, ha nem kartársainktól?! A féljegy kedvezményen 
kívül mást úgy sem lehet elérni, mert a III-ad osztályú kocsinak a gyors
vonathoz való csatolását a »forgalmi viszonyok« úgy sem engedik meg, kár 
azt kérni is. Még legtöbbet várnánk a konzuloktól, de itt is szomorú tapasz
talaim jutottam. A mi esetünkben például a nápolyi konzul, még mielőtt 
bármily kedvezményt is kieszközölt volna, öt koronát kért postafordultával, 
kilátásba helyezvén, hogy a kért kedvezményeket megérkezésünk után ki- 
eszközli. Azonban a kieszközölt csekély kedvezmény is alig volt arányban 
a beküldött öt koronával. Szóval az a tanulság, hogy mint minden másban, 
e tekintetben is egymás támogatására szorulunk s azért tanulmányutainkról 
számoljunk be úgy, hogy belőle ifjaink okulhassanak, tanulhassanak, kartár
saink pedig hasonló esetben hasznukra fordíthassák.

* **
Az előkészítés munkája után vetített képekkel kísért előadásban meg

ismertettem a kirándulókat útunk látnivalóival s kiosztottam közöttük a li
tografált útitervet, mely minden tekintetben bő és hasznos tájékoztatást 
nyújtott. Gondoskodtam megfelelő köt- és gyógyszerekről s megvizsgáltam 
a tanulók úti fölszerelését1, mely mindenkire egyformán kötelező volt.

Április 2-án este 8S-kor kedvező időben hozzátartozóink, a kartársak 
és diákjaink búcsú üdvözlése közben hagytuk el a késmárki vasútállomást.* 2 
A  vonatban azonnal elszedtem a fiuk zsebpénzét, melyből naponként kiki 
annyit kapott, hogy az egész úton teljék belőle s elegendő legyen. Félórai 
várakozás után Poprádtól Budapestig a lefoglalt fülkékben3 kényelmesen 
aludhattunk s jó hangulatban érkeztünk Budapestre4, hol azonnal átszáll
tunk s elfoglaltuk a fiumei gyorsvonaton előre biztosított helyeinket. Víg 
nótázás, kedélyes társalgás s állandó érdeklődés közben rohantunk végig a 
Dunántúl változatos vidékén. Étkező kocsiban reggeliztünk,5 ebédünk pedig 
a késmárki jókkal megtöltött hátzsákokból került ki. Alig fejeztük be ebé
dünket, vonatunk már Zágráb, illetve Zagreb állomásra robogott be, honnan 
alkalmunk volt megtekinteni a nagyon csinos fővárost, miközben levelezőlap-

J) Kötelező felszerelések: Hátzsák lakattal, meleg ruha, Jäger-ing, sapka, kényelmes cipő, 
egy rend fehérnemű, 3 pár harisnya 6—8 zsebkendő 2 törülköző, felöltő, vagy gallér, keztyü, 
szappan, fogkefe fésű, tű, cérna, gombok, egy kis faggyú, notesz. Ajánlatos: szemüveg, utipárna,
társalgási szótár /Rozsnyaí-féle), villamos zseblámpa és pokróc.

3) Késmárk—Budapest gyorsvonaton II. oszt. 12.60.
8) Nagyon ajánlatos minden átszálló állomáson a fülkéket néhány nappal előbb lefoglaltaini*
4) Budapest Fiume gyorsvonat II. oszt. 13.30 K.
5) Kávé, kenyér 60 f.
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Írási szenvedélyünket is kielégíthettük. Itt az eddigi verőfényes, csendes időt 
erős szél váltotta fel, mely Ogulin vidékén már annyira dühöngött, hogy a 
bórától, vagy scirokkótól való félelmünkben már is borzalmasnak láttuk az 
éjszakai hajózást. Minél feljebb emelkedtünk a Karszton, annál nagyobb volt 
a szélvihar, de aggasztóbb a helyzetünk is s a tengeri utazás iránti minden 
illúziónk oszladozni kezdett. Tanakodtunk, maradjunk-e Fiúméban, vagy 
vasúton tegyük-e meg az utat Velencéig. Megállapodásra nem jutottunk. Az 
esti szürkületben azonban előbújt a hatalmasan hullámzó tenger, mely a 
nehéz kérdést azonnal megoldotta, mert ifjainknak most már minden vágya 
az volt: mielőbb tengerre szállni. Vonatunk a haragos tenger partján haladt, 
a levegő megenyhült ugyan, de egyúttal tikkasztó, szinte fojtó lett, mely a 
gőzös füstjét a talajig nyomta le, szóval megismerhettük a scirokkó minden 
előjelét. Vonatunkat a kikötőbe tolatták s alig járt az idő 1/ i 9-re már a 
Salona1 födélzetén voltunk, mely méltóságteljesen ringott az Ancona felé 
induló Pannónia mellett. A félelem és a remény vegyes érzelmével, perm e
tező esőben hagytuk el a magyar korona gyöngyét. A fiuk beszédesek let
tek, arcuk az egyfolytában való 24 órai utazás után kipirult, szemmel lát
hatólag élvezték a tengeri út kellemeit, mely a sok dicséret hallatára mintha 
teljesen megszelídült volna, s az eső is elállott. A  hangulat még inkább 
emelkedett, mikor a kitűnő, friss vacsorát* 2 felszolgáltatták s most már csak 
az volt a vágyunk, hogy néhány órácskát pihenhessünk s bár sok volt az 
utas, mégis mindenki lepihenhetett.

Néhány órai alvás után hideg, szeles és borult időre ébredtünk s na
gyon sajnáltuk, hogy a várva várt napfelkeltét nem láthattuk. A  fedélzet 
benépesült s mi dideregve és türelmetlenül lestük a ködbe borult lagúnák 
feltűnését, melyeknek közelgését a chioggiai halászok vitorlás bárkái elárul
ták. Már a tengerpart is kibontakozott, már Lidó mellett is elhajóztunk, de 
Venezia mesés képét még mindig ködtátyol takarta be. Hajónk meglassította 
mozgását, felvettük az olasz pénzügyőröket, átestünk a kedélyes, forma
szerinti vámvizsgálaton,3 elhaladtunk a hatalmas kereskedelmi és hadihajók 
egész sora mellett s csak amikor a kúpolás Dogana előtt kikötöttünk, csak 
akkor gyönyörködhettünk a Venezia la Bella, a szép Velence ragyogó p a 
norámájában. A fekete gondolák4 egész raja fogta körül hajónkat s néhány 
perc múlva a Piazzára léptünk, honnan a Christliches Hospizben5 (Campo S. 
Angelo 3581.) lévő lakásunkra siettünk. Mosakodás, öltözködés, reggeli és 
indulás.

J) Fiume—Venezia II. oszt. féljegy 5 kor. Magyar-Horvát Tengeri Gőzhajózási R.-T.-tól 
kell előzetesen kérni. Ingyen jegyet nem ad.

2) Előre megrendelt vacsora személyenként 2 K.
8) A csomagot ki sem nyitják, csak bélyeget ragasztanak rá. Fegyvert nem szabad bevinni.
4) Alkudni nagyon kívánatos A i'iazettáig számozott gondola 15 c. számozatlan 30 centisími. 

A kampós botjával gondolánkat tartó Rampinonak 5 c. jár.
5) Napi jó ellátás 6 L. Német levelezés.
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Venezia, április 4.

A 118 apró szigeten épült Veneziának 152 ezer lakosa van, melynek 
negyedrésze földhöz ragadt szegény ember, s csaknem minden keresetfor
rása az idegenforgalom. A kéregetők és utcai árúsok egész hada rohant 
meg minket, mikor a Márk-tér, a világ ezen »legszebb szalonja« felé kö
zeledtünk.

Azonnal megindult a vásár s hiábavaló volt előzetes figyelmeztetésünk, 
bizony rövid idő múlva ifjaink kalmár szenvedélyéről, de egyúttal üres zse
béről is tanúskodott a levelezőlapoknak, albumoknak, mindenféle nyalánk
ságnak, velencei mozaik-emlékeknek az a nagy tömege, mit a szemtelen
ségig barátságos s élelmes olaszoktól összevásároltak. Bezzeg később más
kép alkudoztak a Lidón, Nápolyban és Rómában, hol az olcsó Jánosok in
gadozó árfolyamával már tisztában voltak. Saját kárán tanul az ember !

Megszabadulva az utcai árúsok rohamától, San Marco tere a maga 
fenséges pompájában ragyogott előttünk. Elragadtatással csodáltuk Velence 
egykori hatalmának és fényének ezen örök emlékét, a világ legszebb terét. 
H árom  oldalról pompás paloták : a régi prokuráciák (Procuratie vecchie), az 
új prokuráciák s a királyi palota zárják körül, melyeknek árkádjai alatt a 
a fényes üzletek egész sorát találjuk. A tér északkeleti sarkán áll az ó r a 
t o r o n y  (Torre del orologio), homlokán hatalmas, huszonnégy órára be
osztott s előre ugró számokkal ellátott óra, míg a torony oromzatának két 
alakja pedig harangütéssel jelzi az órákat és a negyedeket. A torony alatti 
átjáró a M e r c e r i á b a ,  a város egyik legfontosabb utcájába vezet. Végig 
sétáltunk a téren, megnéztük még az 1902. július 14-én ledőlt helyén épí
tett új campanilét, a Márk-templom előtt emelkedő három hatalmas á r b ó -  
c o t ,  a doge-palotát s a tenger partján felállított két hatalmas g r á n i t -  
o s z l o p o t ,  melyeknek tetejét a szárnyas oroszlán és a krokodiluson álló 
szent Theodor szobrai, Velence egykori védőszentjei ékesítik. A szobrok 
ékköves szemeit Napoleon szúratta ki.

A  tájékoztató séta után S a n  M a r c o  t e m p l o m á b a 1 léptünk. 
A  templom arab-román stílben épült, öt kupoláján kereszt emelkedik. A  
főbejárat felett van a Dandolo dogé által 1204-ben Konstantinápolyból ho
zott négy bronzló, melyeknek megzabolázását, vagyis Velence meghódítását 
Napoleon egyik legnagyobb diadalának tekintette. A portálék félköríveit 
színes mozaikképek ékesítik, m elyek közül legnagyszerűbb az »utolsó Ítélet« 
s melyek Jézus és Szent Márk életéből vett jeleneteket örökítenek meg. 
(Szt. Márkus hamvait templomba vivő körmenet, állami előkelőségek hódo
lata, a szent hamvaival való partraszállás Velencében, a hamvak átcsempé- 
szése Alexandriában. Az emelet ívközein: Krisztus levétele a keresztről

x) A. belépés díjtalan.
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Krisztus a pokol tornácában, a föltámadás és mennybemenetel.) A homlok
zat ormát szobrok ékesítik, innen nagyszerű kilátás nyílik a piazzára.1

A templom előcsarnokában a padlóba beépített három vörös kőlapot 
találunk, melyen állítólag Barbarossa Frigyes térdelve mutatta be hódolatát 
III. Sándor pápának. Azonban a görög kereszt formájában épített templom 
igazi varázsát az az ötszáz különböző színű, faragványú, s a világ minden 
tájáról összehordott oszlop, s az a sok pazar aranyozású mozaikkép adja 
meg, mely Velence letűnt fényének és gazdagságának méltó hirdetője. Fény, 
pompa, ragyogás mindenütt. A  főoltár képét helyettesítő arany tábla, a pala 
d’oro csupa arany darabkákból van összeállítva s kétezer drágakővel dí
szítve, mennyezetének oszlopai a konstantinápolyi Sophia templomából, a 
második főoltár alabastrom oszlopai pedig Salamon templomából kerültek 
ide. A  főoltár előtti szabad tér alatt nyugszik Szent Márkus, a város vé
dőszentje.

A keresztelő kápolnában különösen a hatalmas bronz fedelű márvány- 
medence, keresztelő Szent János szobra, lefejeztetését ábrázoló mozaik s az 
a kőlap, melyen fejét vették, kötötte le figyelmünket. Itt mutogatják azt a 
fekete bazalt kockát is, melyről —  a hagyom ány szerint —- Jézus a Tábor 
hegyén a mennybe szállt. A keresztelő kápolna mellett van az ott nyugvó 
bíborosról elnevezett Zeno-kápolna, melynek oltárán Mária ülőszobra van, 
egyik lábán aranycipő, a másikat állítólag egy előtte térdepelő s ínségét 
panaszló szegény asszonynak adta.

T íz óra nyitják a d o g e-p a 1 o t á t,2 sietnünk kell. Permessót nem 
kaptunk, kérvényünket elutasították s így a felemelt s megszaporitott be
lépődíjat (háromféle) le kellett fizetnünk. A Porta della Cartá-n (itt függesz
tették ki a hirdetményeket, Carta = oklevél) belépve, a renaissancesiílü 
Scala dei Giganti n (óriások lépcsője) az első emeletre jutottunk, hol azon
nal szemünkbe ötlik Sansovionak két hatalmasméretű alkotása : Mars és 
Neptunus. Innen nagyszerűen áttekinthető a palota udvara bronz cysternáival 
Az első emelet árkádján áthaladva, a Scala d ’oro (arany lépcső), melyre a 
köztársaság korában csak nemes ember léphetett, a második emelet díszes 
termeibe vezet.

A  termek sorrendje s legkiválóbb alkotásaik a következők: S á l l á  
d é l l é  q u a r t o  (négyajtós terem) Tizián: A  hit, Tintoretto menyezet- 
képei. A n t i c  o l l e g i o  (a fogadó terem előcsarnoka) B assano : Jákob 
visszatérése Kánaánból és Paolo Veronese: Európa elrablása. S a l a  d e l  
C o l l e g i o  (trónterem) Paolo Veronese pom pás menyezetképei, a lepantói

l) P'eljárat az előcsarnokból, belépti díj 50 c.
’! Belépődíj l'ÖO L. Az állami múzeumokba permossóért (díjtalan belépésért) R e g i o  Mi. 

n i s t e r i o  d e li’ I n s t r uz i one  e Be l l e  Ar t i ,  Di r e s i o  ne Gene r a l e  de l i e  A n t i c h i t 3 
e B e l l e  Ar t i ,  Róma ,  P i a z z a  V e n e z i a  címen kell folyamodni. Nagyon nehezen engedé
lyezik, a szabály értelmében csak művészeti iskolák kapják



csata emlékére, Jézus az angyalok karától körülvéve, Tintoretto három kiváló 
alkotása: Szent Katalin eljegyzése a gyermek Jézussal, a dogé és a szentek 
imádják a szent családot és Mocenigo dogé imádja a Megváltót. S a l a  d e l  
S e n a t o  (tanács terme) Tintoretto : Krisztus levétele a keresztfáról, Venezia 
a tenger isteneinek ajándékát fogadja, A n t i c h i e s e t t a  (kápolna előterme) 
csaknem kivétel nélkül Tintoretto képei. Kiválóak még Sebastiano Pizzo 
képe, mely a Szent Márk főbejárata mozaikjának kartonja. C h i e s e t t a  
(kápolna) Sanssovino Madonna-szobra az oltáron, V eronese képe : Krisztus 
az olajfák hegyén. A Tízek tanácsának folyosóján át azok termébe, S a l a  
d e l  c o n s i g l i o  d e i  D i e c i ,  érünk, melyben Veronese mennyezetképei 
s ezek között is legkiválóbbak: Szerelem Cupidóval, valamint Öregség és 
ifjúság, mely utóbbin a művész önmagát és leányát örökítette meg. Innen 
a S a l a  d e l  B u s s o l  ó-ba érünk, mely nevét faelőtornácáról nyerte, mely
ben a tízek tanácsának szolgái és poroszlói tartózkodtak. A  falon még lát
ható az a nyitott szájú oroszlánfej (bocca di leone) s az a fali szekrényke, 
m elybe a titkos feljelentések kerültek. E szobában figyelemreméltó a Sans
sovino tervei szerint készült kandalló, melynek méltó párja a szomszéd 
szoba két kandallója, mely Pietro da Salo vésője alól került ki. Ezen te
rembe egy kis előszobán át jutunk, ez volt a tizek tanácsa három elöljáró
jának terme, S a l a  d e i  t r e  c a p i  C o n s i g l i o .  Falait eredetileg szövött 
tapéta födte, de a franciák 1797-ben sok más becses műtárggyal együtt ezt 
is elhordták.

Visszatérve az előtornácra, a S c a l a  d e i  C e n s o r i  egyszerű lépcsőjén 
az első emeleti tanácsterembe a S a l a  d e l  M a g g i o r  C o n s i g l i ó b a  
jutunk, mely 53.59 m. hosszú, 24.75 m. széles és 14 m. magas s így a világ 
legnagyobb terme. Ez volt a köztársaság Aranykönyvébe bejegyzett nemes
ségnek tanácskozó helyisége. A tanácskozás lefolyásáról a bejárat feletti 
régi metszet tájékoztat. A  terem képeinek hatását és értékét nagyon meg
rontotta a többszörös s nem mindig szerencsés javítás. Itt látható Tintoretto 
»Paradicsom« 22 m. hosszú, 7 m. széles, s így a világ legnagyobb olajfest
ménye, mely egy darab vásznon készült. Nem a legsikerültebb alkotás s 
becsét inkább nagyszerű méreteinek köszönheti. A terem menyezetképei 
Velence egykori világhatalmát jelképezik. Ilyenek: Paolo Veronese: a D i
csőségtől megkoszorúzott Velence, Tintoretto : Velence mint a tenger király
nője, velenceiek győzelme a milánóiak felett, Palma G iovane: Velence mint 
Kelet és Nyugat úrnője. A terem frízét Tintoretto és tanítványainak 76 
doge-képe díszíti, kik között az 1355-ben lefejezett Marino Faliero képét 
fekete lepellel festették át a leplen e felirattal: »Hic est locus Marini Fa- 
lethri decapitati pro criminibus«.

A  S a l a  d e l l o  S c r u t i n i o  (doge-választó terem) legkiválóbb fest
m énye Palma Giovane Utolsó ítélete, mely a művész gonosz feleségét a 
menny kapujában, a daemonok és a pokol lángjai között ábrázolja. Ugyan
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itt látható Andrea Vicentino: Lepantói csata, melyen közel hatezer ember 
szorong és Tintoretto egyik legbecsesebb m üve: Zára bevétele (1346).

Külön belépődíj1 mellett keskeny lépcsőn a börtönökbe és a kinzó- 
kam rákba (Pozzi) értünk, melyeknek borzalmas emlékei éles ellentétben ál
lanak a művészeteknek csak az imént csodált alkotásaival.

Megnéztük még a palota árkádjának oszlopfőit, melynek mindegyike 
más és más mintázatú, majd a Riva degli Schiavonira befordulva, m egbá
multuk a S ó h a j o k  h i d j á t  (Ponte Sospiri) és Ferravi nagyszerű alko
tását, II. V i k t o r  E m a n u e l  s z o b r á t .  Egy  amerikai buffetben meg
uzsonnázva, a k a t o n a i  a r z e n á l b a ,  (Sale d’Armi) mentünk, melynek 
bejáratánál az Athénből hozott négy hatalmas oroszlánszobor fogadott. Ezt 
a helyet a kirándulók nagyon gyéren látogatják, pedig érdekes gyűjteménye 
a maga nemében páratlan. Az első emeleti terem minden korbeli hajók és 
gályák modelljeit a legrégibb galleráktól a halászok mai bárkájáig tartalmazza. 
Üveg alatt látható a Bucentoro díszgálya, melynek eredetijén egykor a dogé 
fényes kísérettel vonult az Adriára, hogy az arany gyűrű vizbedobása által 
magát a tengerrel eljegyezze. A  cölöpépítmény egy mintája, régi térképek 
és erődtervek ép úgy érdekeltek minket, mint a második emelet gazdag 
fegyvergyűjteménye, hol sok olasz és velencei szabadsághősnek fegyverzete, 
az afrikai háborúban zsákmányolt exotikus fegyverek, diszalabárdok nyertek 
elhelyezést. Látható még itt egv zászló a lepantói csatából, Attila állítólagos 
sisakja, az inquisitio minden elképzelhető kínzó eszköze s a kiválóbb hősök 
néhány igen sikerült szobra. A hadihajók építését megnézi,i tilos. Egész 
utunk alatt a velencei katonai arzenál volt az egyetlen hely, hol a kifüg
gesztett hirdetés szerint borravalót adni tilos, de azért az őrök diszkréten 
megmagyarázták, hogy ennek áthágása az adakozóra semmi büntetéssel sem 
jár. Kapott ő is s adtunk az olasz iskolahajó javára kitett perselybe is.

Délután a csaknem percnyi pontossággal összeállított programmunkhoz 
híven gondola-kirándulást rendeztünk. Eddig Velencének csak a Piazzán 
sétálgató elegáns közönségét ismertük, most alkalmunk nyílt a szűk sikáto
rok piszkos és rendellen lakosait s azok nyomorát is megismerni és megta
pasztalni. Egy kis ethnographiai tanulmányozást végeztünk tehát, míg a Riva 
degli Schiavoniról a Fondamenta Nuovéra, vagyis a város ellenkező partjára 
értünk. Plosszas alkudozás után kibéreltünk hat gondolát s átmentünk a XIV 
sz. óta fennálló ü v e g g y á r b a . 3 Az igazgatóság szíves kalauzolása mellett 
megnéztük az üveggyártás technikáját, a fényes raktárt, hol néhány emlék
tárgyat vásároltunk. Itt készítik a híres velencei tükröket, csillárokat, mozai
kot, de az üvegszál fonása ép úgy nem tetszett nekünk, mint 1845-ben 
Hrabovszky Dávid tanárnak, »mert az kivetköztetése az anyagnak a maga 
valódi természetéből *

0 Személyenként 50 c., úgyszintén a régiségtárba is külön 50 c. fizetendő.
a) Belépés díjtalan.
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Muranóból a nem messze fekvő t e m e t ő b e  (Cimitero) gondoláztunk 
át, mely valóságos ciprus- és babérerdő. Igen érdekelt a krematórium, mely
nek ablakán betekintettünk, láttuk a felszerelését s urna-kápolnáját, elzarán
dokoltunk a legutóbbi tengeri katasztrófa tizenkét megtalált áldozatának sír
jához, hol fedetlen fővel áldoztunk emléküknek, megnéztük a sírboltokat, a 
columbáriumot, a dogék temetkezési heLyét s a művészi síremlékeket.

Még a San G i o v a n n i  e P a o 1 o-templomot szerettük volna meg 
nézni, oda is »hajtottunk«, de a felemelt belépődíj1 megfizetéséhez nem 
lévén kedvünk, megelégedtünk a köztársaság egykori zsoldos vezére, C o 1- 
l e o n i  lovasszobrának (Andrea Verocchio híres müve) megtekintésével, 
mely a templom melletti téren emelkedik s mely a világ egyik legművé
szibb alkotása.

A sok kanyargós sikátoron át a Merceriára s onnan a San Mar- 
córa értünk s liften felmentünk a C a m p a n i l é r e , * 2 honnan az erős szél 
dacára élvezettel gyönyörködtünk a lagúnákra nyíló nagyszerű kilátásban. 
A nap hátralevő részét sétával töltöttük el, vacsora után pedig hozzá 
láttunk a kötelező napló- s a divatos levelezőlap-íráshoz.

Venezia, április 5.
Virágvasárnapján csúnya, szeles, hideg időre ébredtünk, a bóra teljes 

erővel dühöngött. Nem volt tehát (kellemes a Ponte Rialton át a z ö l d s é g -  
(Erberia) é s  a h a l p i a c o n  (Pescheria) sétálni s ezért sok kanyargós utcá
nak nevezett sikátoron át a M u s e o  C i v i c o  C o r r e r , 3 a városi múzeumba 
siettünk. Azonban itt az a csalódás ért, hogy a múzeum nyitásáig még 1 
órát kellett várnunk, illetve dideregnünk. A múzeum árkádos udvarát szobrok, 
szarkophágok s feliratos emlékek töltik be. Ezek között a leghíresebb 
Agrippa szobra, mely egykor a római Pantheonban állott. A földszint két 
szobájában különösen egyiptomi és általában ókori régiséggyüjtemény nyert 
elhelyezést Néhány tárgya igen becses. A  tulajdonképeni múzeum az 
emeleten van, melynek fegyver-, kép-, ruhaviselet-, érem-, bútor-, kézirat-, 
térkép-, gyöngy-, fa és elefántcsont-müvek gyűjteménye Velence egykori 
társadalmi életét, dicső történetét megérteti velünk.

Az A c c a d é m i a  di b e l l e  A r t i b a4 (képtár) vaporettón mentünk át, 
hol a világ egyik legértékesebb gyűjteményében, a velencei mesterek 700 
festményében volt alkalmunk gyönyörködni Ennek részletezéséhez szűk 
ez a keret s azért csak a legkiválóbbakat jegyzem fel a terem és a kép 
számának megjelölésével. I. terem : 10. szám Lorenzo Veneziano: 18 rész
ből álló oltáikép, II 40. Ticiano Vecellio: Assunta, 41 Tintoretto:

J) Ünnepkor 1 L. személyenként.
2) Liften I L., gyalog 50 c. a belépődíj. De mi a liftet 50 c.-ért alkudtuk ki.
“) Belépődíj 1 L., vasárnap ingyen.
4 )  Belépődíj 1 L., vasárnap szabad.
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Szent Márk csodatette, 44. V. C arpaccio : A gyermek Jézus bemutatása, 
III. Toszkánai és bolognai festők, IV. A  mennyezetet Paolo Veronese fes
tette. A  terem kéziratgyiijteménye. V. 77. Bellino Bellini : Menekülés Egyip
tomba, 89. V. Carpaccio: Tízezer ember keresztrefeszitése Ararat hegyén, 
VI. Németalföldi festők és rézmetszők, VIII. 176. Anton von D y c k : Krisztus 
a keresztfán, IX. 203. P. V eronese : Lakoma Lévinél, 212. U. az.: A le- 
pantói csata, 255. U. a z . : Krisztus keresztrefeszitése, 264. U. a z . : Mária 
mennybemenetele, 232. Tintoretto: A házasságtörő nő, 217. U. az.: 
Krisztus levétele a keresztről. X. Egyik fülkében Canova két márványszobra: 
Herkules és Lykas, XII. 400. Tiziarmo (utolsó képe): Krisztus levétele a 
keresztről, XIV. 462. Giambattista Tiepolo: Szent kereszt megtalálása, XV. 
563. Gentile Bellini : A  szent kereszt csodatétele, XVI. Carpaccio kilenc 
képe Szent Orsolya életéből, XVII-XV1II. Bellini Madonnái 582, 594, 610, 
612, 613. szám alatt, XIX. Bellini márvány mellszobra, Tizian Keresztelő 
Szent Jánosa, XX 626. Tiziano: Mária templomba menetele.

A  szellemi élvezet valósággal felfrissített minket s bár már régen 
eldördült a delet jelző ágyúlövés, még az elég távol Frari-templomot is 
meg akartuk nézni. A térkép volt egyedüli kalauzunk, de a kacskaringós 
sikátorok labyrinthusában ez is cserben hagyott s szóbeli útbaigazítást 
pedig nem volt kitől kapnunk. Egyszerre csak egy idősebb s külsejéről 
ítélve, előkelőbb állású urat pillantottuk meg, ki épen háza kapuján akart 
befordulni, de mikor szándékunkat megtudta a kérdezett templomhoz a 
legnagyobb készséggel elkalauzolt, hol még néhány utasítást adva, barát
ságosan elköszönt. Talán szokatlan ezt a csekélynek látszó epizódot meg
említeni s hogy mégis felhozom, teszem ezt azért, mert a belőle levonható 
tanulság mindnyájunk számára követendő például szolgálhat.

A  gótstílü S a n t a  M á r i a  g l o r i o s  a d e i  F r a r i  Velence 150 
temploma közül talán a legimpozánsabb, ez Velence Pantheonja. Amint 
belépünk, azonnal szemünkbe ötlik Canova monumentális, gúlaalakú sír
emléke. Tervét Canova készítette, kivitelét tanítványaira bízta. Ezzel szemben 
készült Ferenc császár rendeletére a korinthusi oszlopokon nyugvó s hatal
mas diadalívvel ellátott Tizián-emlék. Középen ül a művész, mellette a 
festészet géniusza, háttérben a márványba vésett Assunta.. Nevezetes még 
Pesaro dogé óriásméretü és négy afrikai néger vállain nyugvó síremléke. 
A  templom oltárképei a nagyhéten nem voltak láthatók.

Délután L í d ó  s z i g e t é r e ,  a híres tengeri fürdőbe hajóztunk,1 hová 
alig félórai hajózás után érkeztünk. A szép villák és parkok hosszú sora 
között a tengerpartra siettünk, hol megnéztük az uj bazárt s szedtünk csigát 
a tengerparton. A mozgalmas fürdőéletnek még nyoma sem volt, a ven
déglőket, kávéházakat csak most mázolták, hiányoztak az utcai énekesek,

') Oda-vissza 1 L. de az utat 30 c.-ért is meg lehet tenni.
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a zene, szóval Lidón épen nagy takarítás ideje volt s különben is az éjjel 
dühöngött bóra lehütötte a levegőt s ezért két órai ottlét után vissza
hajóztunk.

Milyen más képe volt a San Marcónak ! Csak úgy nyüzsgött a soka
ság, a fényes, elegáns közönség, mely sétálva, vagy kávéház előtt hallgatta 
a katonabanda zenéjét. Ennek hangjainál uzsonnáztunk meg mi is s aztán 
vaporettón végig hajóztunk a G r a n d  C a n  á l o n 1 egészen a vasúti állomásig 
miközben alkalmunk nyílt a velencei építészet remekeit megcsodálni. Balról 
a Santa Maria della Salute templom kupolája, száz szoborral megrakott 
homlokzata vonta magára figyelmünket. A templom az 1630-iki pestis 
emlékére közel másfél millió cölöpén épült. Ezzel szemben emelkedik a 
gót stílusú Contarini-palota, melyben Desdemóna leányéveit töltötte. Majd 
Cavalli Franchetti gót stilü palota mellett a Ponte di Carita íveli át a csa
tornát, melyet elhagyva, a Foscari, Balbi, Pizani, Grimani, stb. elhagya- 
tottságukban is régi fényről, pompáról regélő paloták egész sora mellett 
hajóztunk el, hogy a Ponte di Rialto 27. széles ive alól kikerülve a Ca 
D ’Oro-t, Velence tündérpalotáját megláthassuk. A vasúti állomáson elintéztük 
a jegy és a fenntartott hely kérdését s már erősen besötétedett, mikor 
szállásunkra tulajdonképen csak csomagjainkért s vacsoránk miatt tértünk 
vissza, mert már 11 órakor a Róma felé induló gyorsvonat egyik harmad- 
osztályú kocsijába préselve, ábrándoztunk a magyar vasutak kényelméről. 
Huszonöt személyre kellett váltanunk jegyet,* 2 * * * mert e kedvezményt ezen 
feltétel alatt kaptuk, huszonnégyen voltunk s huszonkét ülőhelyen szorong
tunk. Rendetlenség, fejetlenség a közlekedés minden terén úgy látszik, 
hogy ez felel meg legjobban az olasz nép természetrajzának, mely mintha 
szabadságának egyik előföltételét a rendetlenségben keresné és találná.

Vonatunk a 2000 m. hosszú hídon áthaladva ért Itália szárazföldjére, 
melyre éjjeli sötétség borulván, a változatos vidék szépségeit meg nem ismerhet
tük. A  vasúti kocsi kemény fapadja és padlója volt minden nyughelyünk, de 
azért a körülményekhez képest elég jól pihentünk. A nap már elég magasan 
járt, mikor ébredeztünk. Gondosan müveit és csatornázott vidéken haladtunk, 
melyet meg-megszakitottak az Etruszk Appeninek magas hegyei.

Úton Nápoly felé, április 6.
Reggel hét órakor állt meg vonatunk F i r e n z e  pályaudvarán, hol a 

mozgó buffetből megreggeliztünk.8 A  város az állomástól elég távol fekszik, 
alig is láttunk belőle valamit. Arno kanyargós völgye, a Trasimenusi tó is

') Vaporetton végig 10 c.
2) Csak huszonöt személy kaphat kedvezményt. Előre kérvényezet jegyünk Venezia-Róma-

Nápoly-Pompéji-Nápoly-Róma-Ancona útirányban III. oszt. gyorsvonaton 41 K 60 személyenként.
Kérvény: D i r e z i o n e  d é l l é  F e r r o v i e  d e l lo  S t a t o  cimére Rómába küldendő.

*) Kávé kenyérrel 60 c.
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a termékeny vidék ezer változatában is egyhangúnak látszott s csak amikor 
a szőke Tiberis szegődött hozzánk úti társul és a régi kor romladozó emlékei 
tűntek elő, csak akkor eszméltünk s csak akkor éreztük, hogy nem álom 
többé, hanem valóság : közeledünk a caput mundi, az örök város felé. A 
messze távolban már látjuk is Szent Péter templomának fényes kupoláját, 
lelki szemeink elé várazsoljuk a klasszikus Rómát, ahol szinte anachronis- 
musnak találjuk a vasúti kocsikkal megrakott hatalmas teret, a munkásházak 
valóságos palotáit, a szénraktárakat, villamos vasutat s ha az ókori vízve
zeték romjai és néhol előbukkanó városfalak nem emlékeztetnének a letűnt 
hajdankorra, bizony-bizony alig hihetnénk, hogy a föld, amelyre lépünk, 
Róma földje.

Az óriási pályaudvaron már ránk várt kedves földink, Giorgetta Ala
dár, kinek tolmácsolásával megtudtuk, hogy a menetrendben jelzett vonaton 
nem utazhatunk Nápoly felé, mert az direttissimo, azon nincs harmadik osz
tály s így csak három órakor indulhatunk tovább. A hírt nagy örömmel 
vettük, hiszen már égtünk a vágytól : mielőbb meglátni Rómát. A teljesen 
modern, nagy, de újabban már szűknek bizonyult pályaudvar környékén 
tartottunk rövid terepszemlét. A  P i a z z a  d e i  C i n q u e c e n t o  emlék
oszlopa mellett elsétálva, megnéztük Diocletián thermáit s a mellettök emel
kedő csodaszép s z ö k ő k u t a t  (aqua Marcia), mely a maga nemében a 
világ egyik legnagyszerűbb alkotása. Betekintettünk még a Via Nazionáléba 
s a Via Cavourba s már 3 órakor ismét vonaton ültünk, mely a kies Lati- 
umon és Campangán át Nápoly felé száguldott. A  tengertől nem messze 
robogtunk, de csak Nápoly vidékén tűnt elő a sötétségben, sejtetve velünk, 
hogy már nem messze járunk a dolce Nápolitól. A pazarul kivilágított és 
terjengős pályaudvaron éreztük csak igazán, hogy most élelmességünk és 
tudásunk segíthet csupán, mert teljesen magunkra voltunk utalva a világ
városi forgalmú Nápolyban. Megértetvén magunkat, villanyosra1 ültünk, mely 
a Santa Lucia 104. sz. alatti Deutsche Küche* 2 előtt szállított le minket. A 
kitűnő vacsora s az olasz utcai énekesek és zenészek elfeledtették velünk 
a huszonnégy órai utazásnak minden fáradalmát s társaságunk is megélénkült, 
midőn a nápolyi ev. egyház szeretetreméltó lelkésze köztünk megjelent s 
tervünket helyeselve, a város és környékének szépségeivel s nevezetessé
geivel megismertetett bennünket.

Napoli, április 7.
A kíváncsiság,nem engedett pihenni s már kora reggel talpon voltunk. 

Most láttuk csak igazán, hogy a félmillió lakosságú Nápoly a legtipikusabb 
olasz város. Utcái csinosak, gondozottak, de utcai élete annál meglepőbb.

*) A villamos kocsi közepe első osztály, két széle második, 20—30 c.
2) Napi kitűnő ellátás 5 L Nagyon ajánlatos. Étterme primitiv, de az étel nagyszerű, szobák 

elsőrendűek. Német levelezés.



64

Villanyos, fényes fogatok és automobilok között egykedvűen döcög a zöld
séggel. olajkorsókkal, hordókkal s minden elképzelhető teherrel megrakott 
talyiga, melyek elé egy ló és egy öszvér társaságában tehén is be van fogva. 
Az árúsok éktelen kiabálása, az autók tülkölése, a villanyosok csilingelése 
s közbe-közbe a szamarak ordítozása elképzelhetetlen zajjal tölti be a leg
forgalmasabb s a legszebb utcákat is, hová reggelenként az élelmes olasz 
juhait, kecskéit és teheneit is felhajtja s a tejet várakozó signormák jelen
létében feji meg őket. Azt a mozgó tejcsarnokot is különösnek találtuk, de 
akkor bámultunk csak igazán, mikor egy anyóka a legszebb korzó aszfaltján 
főzte vacsoráját, mialatt egy másik kedélyesen végezte a fésülködéssel és 
öltözködéssel járó toalettjét. Ilyen a nápolyi utca, melyhez még képzeljük el 
a tolakodó s becsapásra berendezkedett utcai árusok tömegét s a cipőtisz- 
titók népes táborát, valamint a legkeskenyebb járda közepéig kitett kiraka
tokat s akkor fogalmunk lehet az utcák nyüzsgő életéről, mely a hallás, 
látás és szaglás érzékét valósággal elkábítja. Ez a szertelen rendetlenség, a 
szédítő zaj a nápolyi nép természetrajzához tartozik s szabadsága élvezeté
nek talán egyik föltétele

Átgázolva az ordítozó tömegen, mely mintha csak a panem et cir- 
censes korát újítaná meg, Nápoly tükörsimaságú, azúrkék ö b l é t  kerestük 
fel, hol a zajnak, zsivajnak semmi nyoma, hol a csudás öböl méltósága el
némít minden emberi szenvedélyt, minden kalmárkodó szellemet, ott csak 
örömet, boldogságot és életet csobognak a barátságos hullámok. Végig sé
táltunk a hatalmas kövekből felépített parton, elhaladunk a P i a z z a  d e l  
P l e b i s c i t ó n  emelkedő s renaissance stílben épült k i r á l y i  p a l o t a  
(palazzo reale) előtt, melynek falfülkéiben elhelyezett királyi szobrai között 
ott látjuk az Anjoukat is. Megnézzük még Johanna egykori börtönét, a me
redek sziklán elnyúló C a s t  e l l ő  D e l l ’O r o t  s azután felkeressük cs. és 
kir. konzulunkat, remélve némi kedvezmény kieszközlését. De csalódtunk, 
m ert a puszta ígéretnél alig kaptunk egyebet s annyi érdeklődéssel sem 
volt irántunk, mint az a négerfőnök, kivel csak az imént találkoztunk az 
utca sarkán. Ellenben a Museo Nazionáléhoz vezető utat nagy készséggel 
mutatta meg a térképen s bizonyára örült, mikor megszabadúlt tőlünk, amint 
mi is sajnáltuk a nála elvesztett időt.

A nyílegyenes Via Rómán a n e m z e t i  m ú z e u m h o z 1 (Museo Nazi- 
onale) értünk. Hatalmas, impozáns épület. Főbejárata a Via Museo Nazio- 
nale felől van. Földszintjét szoborgyüjtemény, emeleteit pedig aPom pejiből 
és Herkulánumból kikerült leletek foglalják le. Valamennyit az olasz föld 
gyomrából szedték ki. A  gyűjtemény igen ügyesen s könnyű áttekintéssel 
van csoportosítva, de egy részét a restaurálás miatt meg nem nézhettük. 
Körsétánkat a Pompéjiben kiásott s itt összegyűjtött kétezer éves régisé- 2

2) Személyenként 1 L .
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geknél kezdtük meg s hogy nem most láthatjuk őket, azt a Vezúv lávájá
nak köszönhetjük. Ez a múzeum valóságos tündérpalota, melyben »két élet 
fog kezet, mert a mi kétezer év előtt lenni megszűnt, Íme feltámad a régi 
sírjából és velünk él és élni fog, midőn mi mind porrá leendünk.«1 Kocka- 
és csontjáték, színházi jegyek (csont), tükrök, mécsesek, utcai lámpások, 
kályhák a Gladiátorok házából (Kr. e. X. sz.), gyógyszerek, mérlegek, orvosi 
műszerek, foghúzók, körzők, súlyok, tintatartók, hangszerek, valamennyi az 
ember mindennapi életének szükséges eszköze. Külön figyelmet érdemel 
Pompéji anyaga: megszenesedett kenyér, különféle gyümölcs, olajmag, olaj
tartó, bor, olaj, a holttestek befedésére szolgáló vászon, továbbá kötél, ha
lászháló, papucs stb Külön terem ben gyűjtötték össze a remekművű éksze
reket, gyűrűket, arany szöveteket és láncokat. Egy másik teremben pedig 
az ezer fajtájú mécsesek, lámpások és triposok gyűjteménye egy társulatban. 
Külön gyűjteményt alkotnak a védő és támadó fegyverek s a pénzek és 
érmek. A vázák, edények és amphorák között különösen a kék enyvből 
készült Farnesei tál érdemli meg méltó figyelmünket. A  tál belseje Nagy 
Sándor életéből vett jeleneteket, külseje pedig Meduzafőt mutat.

A múzeumban van a híres nápolyi k é p t á r  is ,  melyben Cellini ék 
szertartója és a Farnesei ékszerek nyertek elhelyezést. A  képek közül külö
nösen híresek: Perugino Madonnája, G uercino: La Maddalena, C aracc i : 
Pieta, Rom anelli: Sibylla, Correggio : Zingarella, Tizian : Danae és Ámor, III. 
Pál és Madonnái. Raffael: Szent család, Sándor bíboros, Bellini: Transfigu- 
ráció, Van Dyck : Jézus a keresztfán, Schidone: A keresztyén szeretet. Van 
még itt Rembrandtnak, Velasqueznek és sok más kiváló festőnek alkotása, 
melyeket a különböző nemzetbeli festők több szerencsével, mint hűséggel 
másolgatnak.

E gy  hosszú folyosón csupa hatalmas vázák, egy másik teremben a 
kilenc Múzsa képével díszített gobelin, majd a következőben különféle mű- 
ipari tárgyak bilincselik le érdeklődésünket. D e  sietnünk kellett, hátra volt 
még a szoborgyüjtemény, melynek nem egy darabja képekből, tanulmá
nyainkból kedves ismerősünk. Itt láttuk az antik világ legnagyobb márvány- 
szobrát, a F a r n e s e i  b i k á t ,  mely egykor a Via Nazionalén állott s 
mely ott a szabad ég alatt bizonyára hatásosabb volt, mint a mostani gyenge 
világításnál. Ott van a Farnesei Herakles, amint fáradtan bunkójára támasz
kodik, ott a Vénus Kallipygos és a fürdéshez készülő Vénus. Karcsú ará
nyaival igen tetszetős a pihenő Hermes bronz-szobra, valamint a táncoló és 
az alvó Faun. Homeros, Julius Caesár s a Claudiusok több tagjának szobrain 
kívül feltűnik a szép Agrippina ülőszobra és Michel Angelo keresztelő 
medencéje.

A sok szellemi táplálék után jól esett a Deutsche Küche ízletes német 
kosztja, melytől fölfrissülve, a V i a  N a z i o n a l é n a k  nevezett s déli * 5

1) báró Lakos János Hébe 1823.
5
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növényzettel beültetett sétatéren lévő a q u á r i u m b a 1 mentünk, hol elénk 
tárult a tenger csodás világa. Moszatok, korallok, rákok, csigák, mindenféle 
halak, pompás medúzák, a szörnyeteg polypok nemcsak élvezetes és érdekes, 
hanem tanulságos látványt is nyújtottak.

Ezután végig mentünk a tengerparton s néhány poros utcán s betér
tünk a mozgalmas k i k ö t ő b e ,  melyben néhány hajó épen indulásra készült. 
D e  ezek mind eltörpültek a Hamburg— Amerika Linie Cleveland nevű 
oceánjáró kolosszusa mellett, mely líceumunk méreteit is felülmúlja. Nem 
tudtunk megválni a nagyszerű úszó palotától, melynek fedélzetén ezer és 
ezer ember szorongott, kiknek búcsúszavát a hajó zenekara elnyomta. B eren 
dezését nem nézhettük meg, de a partról is jól szemügyre vettük Marconi- 
féle szikratávíróját, mely talán ép akkor jelezte gazdájának az indúlást, de 
ezt már nem várhattuk meg s szállásunkra tértünk vissza.

Pompéji, Vezúv, április 8.

Ez a nap volt a legfárasztóbb, mert Pompéji megtekintését s a Vezúv 
megmászását tűztük ki célul. Reggel nyolc órakor indultunk el az állam
vasutak állomásáról, hol igen ügyes s hivatásos vezetőt* 2 fogadtunk, külön
ben egy nap alatt meg nem tehettük volna ezt az útat. Vonatunk folyton 
a tenger mellett haladt s mindenütt fel-feltünedezik a lávaanyag, sőt az 1906. 
évi kitörés nyomait és határát is láttuk. Csodálatos az itteni lakók szorgalma, 
kik a kemény lávaanyag között is pompás ligeteket, szőllős kerteket vará
zsoltak elő. Elhaladunk az eltemetett város romjain épült Herculanum mellett 
s a nagy katasztrófára emlékezve, elhallgattatjuk hűséges olasz énekeseinket. 
P o m p é j i b e n  kiszálltunk, a halottak városa s az eltemetett dicsőség iránti 
kegyelettel léptünk annak földjére.

A  város pusztulása Kr. u. 79. augusztusában történt s annak borzal
mairól az ifjabb Plinius levelei értesítenek minket. Kiásatását már a XVIII. 
sz.-ban megkezdték, a XIX. sz.-ban folytatták, de nagyobb buzgalommal 
csak akkor fogtak hozzá, mikor F i o r e  I l i ,  ez a lángeszű tudós állott a 
mozgalom élére. Az ásatások helyén 1836 ban megfordult nagy Zsedényi 
E dénk  is, ki a fórumon a Szózatot szavalta el, melynek hatása alatt a m un
kások vállaikra vették s körülhordozták. Az egyik munkás magyarúl üdvö
zölte őt s könnyezve csókolta meg kezeit. Ez egyike volt azon m agyarok
nak, kik francia fogságba kerültek s azután itt telepedtek meg. Pompéji fel
tárásánál tehát magyar kéz is közreműködött.

*) Díjtalan belépést kaptunk.
2) Nagyon ajánlatos, derék ember. Címe Forino Costantino Napoli Guida Autorrizzata és 

társa : Antonio Scognamillo Guida Autorizzata di Pompei 75. Napoli Vico Storto Concordia 23. 
A vezetőnek személyenként a vezetői belépti- és kocsidijakkal egy üti 7 L-t fizettünk. Levelezésnél 
tessék e sorok írójára hivatkozni.
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A  város fallal lévén körülvéve, n mostani főbejáratul szolgáló kapu ,1 
a Porta Marina mint neve is mutatja, egykor a tenger partján feküdt, de a 
láva kitöltötte a tengert, s most jó  messze van tőle. A bejárattól jobbra  
van a Múzeum, melynek anyaga szerfelett szegény, de annál becsesebb. 
Mennyivel érdekesebb és tanulságosabb volna Pompéji, ha a kiásott régisé
geket nem hordták volna szét, hanem ha híven restaurálva, a helyszínén 
hagyták volna őket.

A múzeumnak kétségtelenül legérdekesebb része az a néhány üveg- 
szekrény, melyben a katasztrófa áldozatainak folyékony gipszanyaggal ki
töltött csontvázai fekszenek, arcuk görcsös vonaglásukat fejezvén ki. Az aj
tónál ugyanilyen módon van preparálva egy kutya, nyakán még ott van a 
lánc is.

Nyílegyenes, lapos kövekkel kirakott utcán megyünk a városba, jo b b 
ról és balról teljesen egyforma beosztású házak, melyeknek egyhangúságát 
csak a Bazilika és a templomok romjai szakítják meg. A  Bazilika mellett 
van a Forum, fehér márvány dór és ion oszlopai egykor nagyszerű csarnokot 
határoltak. Itt emelkedik Jupiter templomának romja, melynek oszlopos elő
csarnokába lépcső vezet, honnan nagyszerű kilátás nyílik a városra. A  fó
rumon állitották fel Fiorelli mellszobrát, melynek szerénysége méltó ugyan 
a halott város egyszerűségéhez, de nem a nagy tudóshoz s úgy el van 
dugva, hogy alig vehető észre.

A Strada del’ Abbondanza a praktikus berendezésű Thermae Stabianae- 
hoz vezetett el, melynek nagyszerű hideg és meleg, tükör- és kádfürdője, 
ruhaterme s dongaboltozatának ornamentikája a régiek fejlett ízlésének 
hirdetője. Isis templomának megtekintése után az 5000 nézőt befogadó tra- 
gédia-szinházat, az amphitheatrumot és a Forum Triangulárét, majd a Fo
rum Civilét és Herkules templomát kerestük fel. A  szobor- és osz
loptöredékeket rácsos kapu zárja el a nézőtől, de csekély borravaló
ért ezek is megtekinthetők. Vasár- és ünnepnapon a belépés az egész 
város területére díjtalan, de ilyenkor az elzárt helyek nem tekinthetők 
meg. Pedig a házak belseje tájékoztat minket csupán a rómaiak Ízléséről, 
fejlett művészetéről, kultúrájáról, sőt még fényűzéséről is. Erről meggyő
ződhetünk a nagy hűséggel és gonddal restaurált Vettiusok házában, mely
nek művészi falfestményei, remek szobrai, pompás oszlopai s szökőkútjai 
mintha csak gazdájukat várnák haza, olyan barátságossá teszik a halott vá
ros egyetlen eleven s eredeti állapotába visszahelyezett házát.

Végül még a sírok utcáját tekinthettük meg s aztán elbúcsúzva a régi 
dicsőségről és fényről regélő romoktól, egy másik kapun a villamos vasút 
állomására értünk ki. Ennek közelében van a Restaurant Suisse,2 hol meg

l) Itt van a pénztár. Belépődíj 1*50 L. Vasár- és ünnepnap szabad, de akkor a házak be 
vannak zárva.

a) Egy sült körítve kenyérrel 1*85 L. Egy üveg pilseni sör 2 L.
5*



68

ebédeltünk s hol drága pénzen néhány megtévesztésig híven utánzóit bronz- 
és agyaghamisitványt vásároltunk.

Egy órakor villamoson1 a V e z ú v  alján fekvő B o s c o t r e c a s é b a  
utazhatunk, hol az 1906. évi kitörés lávája néhány pincét és kutat teljesen 
befalazott s azért az új házakat már mind félemeletre építették.

Innen az előre megrendelt lovakon1 2 3 nagy gyerekkisérettel s két v e 
zetővel a Vezúv felé indultunk. Elcsigázott lovaink alig bírtak menni s csak a 
farkukba kapaszkodó gyerekek8 »au, au« ordítozására szaporították meg 
lépteiket. Az ú t  vastag porában rendkívül fárasztó a járás s minél maga
sabbra emelkedtünk, annál nehezebb és kínosabb Némán haladtunk a kihalt 
vidéken, hol növényi és állati életnek semmi nyoma sincsen. Mindenütt csak 
a fekete láva pokoli alakzataival; az út alig egy méter széles, néhol mindkét 
oldalon mélység tátongott s a magasból rémesen szép kilátás a völgybe, 
Stabiaera s a láva határára. Nem  csoda tehát, ha a gyilkos hegy minden 
borzalmai megújultak lelkűnkben. Vigyázattal kanyarodtunk fel a kúp másik 
oldalára, melynek homokmezején lovaink már alig bírtak mozogni. Még 
egy széditően meredek kapaszkodás s lovainkat hátrahagyva, a térdig érő 
homokban óriási fáradtsággal tettük meg az alig kétszáz lépésnyi utat.4 
Izzadtan, félholtra fáradtan értük el a kráter torkát, hol az óriási füst, kén
szag, a föld gyomrának zúgó moraja s a szédítő, ködös mélység látása oly 
borzalmas, hogy az ember sietve igyekszik tőle elválni. Az élelmes olaszok 
ezen a rémes helyen is bort árulnak, melyből egy pohár 50 centesimibe kerül. 
Lefelé gyorsabb tempóban haladtunk s már öt órakor állomásunkon vol
tunk, honnan uzsonna után a vasúti állomásra röpítettek kicsike egyfogatú 
hintóink. Szép volt, de rendkívül fárasztó s azért annál szívesebben jegyzem 
fel Weisz Kálmán VII. és Rumami Lajos IV. oszt. tanulóinak nevét, kik a 
Vezuvot gyalog mászták meg. Tizenkét óra alatt tettük meg ezt a felejthe
tetlenül szép és tanulságos, de fárasztó utat, s este kilenc órakor már a 
S a n  C a r l o  operaház karzati ülőhelyén élveztük, illetve átaludtuk II Saba 
előadását.

Napoli, Solfatara. Április 9.

A  vezuvi kirándulás fáradalmait teljesen kipihenve s felfrissülve, reggel 
villamoson P o z z u o l i b a ,  Vergilius kedvenc helyére utaztunk.5 6 Utunk a 
csodaszép tengerparton vezetett s olyan lelki élvezetben volt részünk, m e
lyet a toll leírni képtelen. Tengerből kinyúló sziklák, várromok, hálót von

1) A  villamos díja is a 7 lírában van.
s) Előre megrendelt ló 7 L, de gazdáktól 4 L.-ért is lehet kapni.
3) Ezeknek borravaló jár.
4) Ott is vannak vezetők, kik hordszéken 10 L.-ért visznek fel, kötél segítségével 3 L.-ért

húznak fel.
6) Villamos oda-vissza 80 f.
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tató halászok, ä messze távolban vitorlások, halászbárkák, a rohanó villa
mosról a legszebb mozgóképeket is felülmúlták.

Körülbelül egy órai utazás után értünk Pozzuoliba, hol vezetőt fogadva,1 
szőllő-, fügefa- és narancsligetek között a régi Via Appián át S o l f a t a r á -  
h o z * 2 mentünk. A Via Appia itten épen olyan kövekkel van kirakva, mint 
a Pompéjibeli Strada.

Solfatara alig egy órányira van Pozzuolitól s ez még érdekesebb, mint 
a fárasztó Vezúv. Azonban, aki a vulkánok életét megakarja ismerni, az 
nézze meg a működő Vezuvot, s a kialudt Solfatarát. Egy hatalmas, sziklás 
hegyekkel szegélyezett kráterbe jutottunk, melynek talaja vastag gipszréteg 
s ha erre követ dobunk, a kiszámithatatlan mélység visszhangzik. A gipsz
rétegen alig egy hónapos kitörései állandó forrásban vannak. Érdekes és 
tanulságos tüneményben volt részünk, mikor vezetőnk a talajt meggyújtotta, 
minek következtében a hegy 30— 40 m. magasságban is füstölögni kezdett. 
Négykézláb másztunk be a kénes barlangba, hol valóságos gőzfürdőben 
volt részünk. Visszatérőben magyar nóta hangjai mellett egy pincében a 
Horatius által megénekelt vinum Falernicumot3 kóstoltuk meg.

E g y  kedves és élvezetes kirándulás emlékével gazdagabban tértünk 
vissza Nápolyba, hol a délutáni időt vásárlással s csomagolással töltöttük el. 
Vonatunk hat órakor indult, de csak a menetrend szerint, mert különben a 
villanyos késése miatt lemaradtunk volna. Még egy pillantás a fenséges 
öbölre, a haragvó Vezuvra s búcsúztunk Nápolytól. A  vonaton tengerészek
kel utaztunk, kik a balkáni háború szemtanúi voltak s részletes elbeszélésü
ket csak akkor szakították meg, mikor földrajzi tévedéseiket kijavitottuk, a 
mi felett meglepődtek s csodálták földrajzi ismereteinket. Rómába este 11 
órakor érkeztünk s a Via Nazionálén végig gyalogolva, az A l b e r g o  Pa-  
r a d i s ó b a n 4 lévő szállásunkra siettünk.

Róma, április 10.

Szivünk dobogott, arcunk égett az örömtől, midőn a minden emberi 
vágyak Mekkájába érkeztünk, hol lelkünk üdülni, szellemünk okulni és tanulni 
akart. A történelmi nagyság, a keresztyénség s a művészi szép magasztos 
emlékeinek e gazdag tárházában szinte tanácstalanúl állottunk, hol kezdjük, 
mikor időnk oly kevés látnivalónk pedig oly temérdek sok. Igaza van 
O vid iusnak : Dignus Roma locus, quo deus omnis eat, — Róma 1 te oly 
hely vagy, hol minden ragyog, ami dicső és nagy.

Első utunk a Via Nazionálén át a P i a z z a  V e n e z i á r a  vezetett.

*) A várostól Solfataráig 2 L. és 1 L. borravaló.
Belépődíj gyalog 1 L., kocsin 1-50 L , fáklya 1 L. Ez utóbbi csak a talaj meggyújtá

sához szüksége*.
s) Egy liter 2 líra.
4) Piazza del Paradiso 45—47. Napi teljes ellátás 6 L.
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Itt emelkedik II. V i k t o r  E m á n u e l  ó r i á s i  e m l é k e ,  minőnek alko
tására csak az olasz nemzeti kegyelet és felbuzdulás képes. Méreteiről tájé
koztassanak a számok: hossza 130 m., szélessége 135 m. s legnagyobb m a
gassága 79 m. O volt az, ki Rómát az egyesített Itália fővárosának kiáltotta 
ki A  bronz- és mozaik-ékítményekkel gazdagon díszített oszlopos csarnokba, 
mely előtt a király lovasszobra emelkedik, márvány lépcsőn mentünk fel1 s 
első meglepetésünkben alig hittünk szemeinknek, mikor magunk előtt láttuk 
az antik Róma legnagyszerűbb jeleneteinek szinterét: a Fórum ot és a C o
losseumot.

Lesiettünk tehát T r a j á n u s  f ó r u m á r a ,  melynek oszlopa a római 
építészek legnagyszerűbb emléke, rajta 186 képben örökítve meg dáciai 
hadjáratának győzelmét. Tete jé t egykor a diadalmas császár szobra ékesí
tette, helyét jelenleg Péter apostol szobra foglalta el.

Térképünk néhány kanyargós utcán át a C o l o s s e u m h o z 1 2 vezetett. 
Vespasianus kezdte építeni s Titus, »az emberiség gyönyörűsége« száz napos 
játékkal a császári zsarnokság s a pogány kegyetlenség nevében adta át 
rendeltetésének. Az ókor ezen legnagyobb épületének márványából a fél 
R óm a épült fel, s ezért ma csupán magas falai s óriás méretű romjai emlé
keztetnek a régi Róma fényes pompájára, de erkölcsi világának romlottsá
gára is. Megelevenedik előttünk a múlt szörnyű képe, látjuk a mártyrok 
csapatát,

»Kik a cirkusban hymnust énekelnek,
Mig a bősz tigris keblöket kitépi.« (Madách)

A  keresztyénség ezen vérpadjától nem messze emelkedik a pogányság 
sírköve: a kereszt jelében győzedelmeskedő N a g y  K o n s t a n t i n  c s á 
s z á r  d i a d a l í v e ,  melyen a sasok helyét már a kereszt foglalja le.

Némi kerülővel a Via déllé Grazien lévő bejáraton a F ó r u m r a 3 
érünk. A római nép történetének mily nagyszerű jelenetei zajlottak le itten ! 
Területe elég kicsiny s ezért épültek a császári fórumok. Első látásra m eg
ismerjük a Basilica Julia hatalmas épületének romjait, csonka oszlopait és 
a Via Sacrat, mely előtt egy kőrakásból emelkedik ki Phocas oszlopa. A 
Miliarium Aureum közelében feltűnik Septimius Severus császárnak a par- 
thusok feletti győzelmét megörökitő, három nyílású diadalíve, mellette pedig 
a Nagy Konstantinus által összehordatott nagy kőhalmaz, az Umbilicus Urbis 
Romáé, mely egykor az egész világ hatalmát jelképezte.

Visszakanyarodva, felkerestük a Lapis Nigert, Romulus állítólagos sír
ját, mely gyalulatlan deszkatetejével a falusi kalyibákra emlékeztet. Annál 
érdekesebb a Rostra melletti Anaglypha Trajani, a Suovetaurilia áldozatot 
megörökitő két hatalmas márvány, melynek reliefjei annyi idő múltán is

1l Belépés díjtalan.
2) Belépés díjtalan, emeletre 50 c.
s) Belépődíj 1 L.
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teljesen épek és élesek. Messziről megismerjük Castor és Pollux templomának 
három oszlopát melynek kicsi modellje minden diszműárú-kereskedésben 
kapható. Néhány lépésnyire van a Regia, mellette a Vesta-szentélynek virá
gokkal befuttatott romja s a Vesta-papnők romokban heverő lakhelye, 
melynek egykori díszét a padlóban maradt mozaiktöredék s a kiásott szobrok 
igazolják. Szemben találjuk a Faustina-templom nyulcoszlopos előcsarnokát, 
mely jelenleg keresztyén templom és mint S. Lorenzo in Miranda ismeretes. 
Hátra van még Constantinus hatalmas bazilikája s Titusnak a zsidók feletti 
győzelmét megörökitő diadalíve s ezzel el is búcsúztunk a Forum  Romanum 
kiásott romjaitól.

Vespasianus és Concordia templomának a Tabularium alatt megmaradt 
romjai mellett a T u l l i a n u m b a , 1 vagy a C a r e e r  M a m e r t i n u s b a  veze
tett utunk. Ennek földalatti sötét börtönében szenvedett Péter apostol, ki 
megtérített porkolábjának megkereszteltetéséhez itt vizet fakasztott. A forrás 
most is látható, úgyszintén az a szög, melyen állítólag Jugurtha kiszenvedett.

A márvány lépcsőkön a C a p i t o l i u m b a  mentünk fel, melynek jól 
gondozott terén megszemléltük Marcus Aureliusnak egykorú bronz lovas
szobrát, a Palazzo del Senatore középkori épületét s a Tiberis, Róma és 
Nílus szobraival ékesített kutat. Rövid pihenés és tizóraizás után a k a p i -  
t ó l i u m i  m u z e u m 2 rendkívül becses anyaga közül jelen alkalommal egy
másután kétszer csak a szoborgyüjteményét tekintettük meg. Termek sze
rint legfontosabb s legcsodásabb alkotások a következők: a földszinten Mor- 
tario folyamisten s Achilles óriási szobra, haldokló gallus és pihenő szatir 
(I. terem), Vespasianus L ex  Regiáját tartalmazó bronztábla és a szőllőt 
evő faun (II ), két Kentaur, megsebesült Amazon (III.), az ókor kiváló férfi- 
ainak s nyolcvankét császár mellszobrai (IV.), galambok terme (VII) s végül 
a VlII-ik teremben Á m or és Psyche, Léda és Venus Capitolina fenséges 
szobra.

A nagyon mostohán adagolt ebéd elfogyasztása után körsétára indul
tunk, mivel a gyűjtemények amúgy is zárva voltak. A V i a  N a z i o n a l e  
s a C o r s o  U m b e r t o  meglehetősen keskeny utcáinak nyüzsgő életéből 
fogalmat alkottunk magunknak a város óriási forgalmáról s közönségének 
intelligenciájáról. Mily óriási a különbség Nápoly és Róma között! Ott szer
telen lárma, ordítozás, itt méltóságteljes csend. O tt a piszkos lazzarónik szem
telen tolakodása, itt elegáns, müveit közönség. Ott a déli népet jellemző 
szenny, piszok, itt nyugati ízlés és műveltség. Még az idegenek kizsarolása 
is szelidebb itt, mint amott. De bármit is ócsárolhatunk, a közlekedés biz
tonsága, a kakastollbokrétás carabinieri-k (csendőrök) ébersége elismerést és 
dicséretet parancsol. Autók, fogatok, omnibuszok biztos hajtása, óvatossága

J) Belépődíj 50 c.
‘2) Permessónk volt.
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meglepő s talán példátlan. Jelszavuk: csak egy vigyázzon, de mindig az, 
aki gázolha t! S ezt a törvény szigora be is tartatja velők.

A nyílegyenes Corso Umberto közepén, a P i a z z a  C o l o n n á n  emel
kedik Marcus Aurelius oszlopa a markomannok feletti diadalt megörökítő 
reliefekkel. Tetején jelenleg Pál apostol szobra áll. E  téren van a C h i g i -  
p a l o t a ,  melyben quirináli nagykövetünk székel, mig a vatikáni a P a l a z z o  
V e n e z i á b a n  van. A fényes kirakatok egész sora között a P i a z z a  d e l  
P o p o l o r a  értünk, közepén emelkedik a Rómában található számtalan obe- 
liszkek egyike. Némelyiken igen szép hieroglyphek láthatók.

A szép tágas tériől szerpentines úton a P i n c i ó r a ,  Lucullus egykori 
hires kertjeinek színhelyére értünk, hol gyönyörű panorámában volt részünK. 
Nagypéntek lévén, zene nem játszott ugyan, hanem máskülönben sem itt, 
sem a városban semmi ünnepi hangulatot nem tapasztaltunk. Üzletek nyitva 
voltak s szállodánkat is ép az nap mázolták, munkaszünet nincs, csak vasár
nap. A  Pincio ellenben nagyon népes most is, lévén ez a római arisztokrá
ciának kocsikorzója s találkozóhelye.

Elhagyva e szép helyet, elsétáltunk a SS . T r i n i t a  d e ’ M o n t i  nevű 
templomhoz s a hozzája vezető híres s p a n y o l  l é p c s ő h ö z  (Scala di Spagna), 
majd a Q u i r i n  a l  felé vettük utunkat. A  királyi palota egyszerűsége a római 
fény között méltán meglephetett, hiszen nem egy magánépület különb is, 
szebb is nála. Tetszett a palota előtti tér szökőkútjának két szobra, a lófé- 
kezők, de ennél is nagyszerűbb s talán a maga nemében páratlan a F o n -  
t a n a  d i  T r e v i  pompás szoborcsoportozata, melyhez igen könnyen ju tha
tunk a Quirinalból levezető lépcsőn. Neptunus, Egészség, Bőség szobrainak 
csoportosítása meglepően hatásos, esti kivilágításnál pedig határozottan csodás 
látvány.

A  tapasztalatokban gazdag napot a Q u o  v a d i s ?  mozielőadásának 
megtekintésével fejeztük be, hol a vászon képeit negyven énekes s ugyan
annyi zenész előadása kísérte.

Róma, április 1 / .

Ugyanazon a helyen, hol egykor Néró cirkusza s Péter apostol sírja 
állott, épült fel S z e n t  P é t e r  t e m p l o m a .  A cirkusz anyagából a meg
lévő kápolna helyére Nagy Konstantin bazilikát építtetett, melynek helyét 
viszont a Bramante és Michel Angelo által tervezett s az egész világ ada
kozásából 260 millió koronán 160 évig épült, mostani bazilika foglalja le. 
Nagyságáról tájékoztassanak m ére te i: 194 m. hosszú, kupolája a kereszttel 
együtt 132 m. magas s nyolcvanezer em ber fér el benne. S ezen arányok
hoz méltó az ellipszis alakú P i a z z a  S.  P i e t r o  is, melynek közepén obeliszk, 
a két gyújtópontjában szökőkút van s mindezt félívben körülzárja Bernini 
impozáns colonnadeja.
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A templomba öt művészi bronzkapun át juthatunk s első pillanatban 
alig vesszük észre, hogy a világ legnagyobb templomában vagyunk. Minden 
képzeletet felülmúl a káprázatos pompa, a pápák  pazar síremléke és az ol
tárok kincseket érő díszítése, ellenben műkincse alig van. Érzékünket 
azonban nem ezek, hanem a példátlan méretek kötik le teljesen.

Sétánkat a jobb oldalon kezdtük meg s mindjárt az első kápolnában 
megleltük a 24 éves Michel Angelo művészi remekét, a Pietät. Van itt 
még egy vasráccsal bevont fehér márványoszlop, melyhez állitólag Jézust 
kötözték, mikor megkorbácsolták. A pápák síremlékei között különösen a 
XIII. Kelemené tetszett Canovától. A templom közepén a kupola alatt van 
az altare papale, a főoltár, melynél csak a pápa misézhet. A renaissance 
templomában idegenszerű a barokk tabernaculum. A főoltár előtt mélyen 
fekszik a galileai halász sírja, kinek ülő bronzszobra a főoltártól nem messze 
egy fülkében van elhelyezve. Előrenyújtott jobb lábát a hívők csókkal 
illetik.

Megtekintettük még a Borgo nevezetességeit, az A n g y a l v á r a t ,  
Moles Hadrianit, mely jelenleg katonai célokat szolgál s a P o n t e  S. 
A n  g e l  it, melynek négy íve a régi eredeti.

Ebéd után villamoson a másik nagy apostolnak, Pálnak templomához 
mentünk. Útközben elhaladtunk a 19 korinthusi oszloppal körülvett V e s t a -  
t e m p l o m  és C e s t i a s n a k  közel kétezer éves piramisa mellett.

A S a n  P a o l o  t e m p l o m o t  méltán helyezhetjük a San Pietro 
mellé. A régi idők óta fennállott, de leégett bazilika helyén az egész kath. 
kereszténység adakozásából épült ez új templom, melynek arányos méretei 
impozánssá teszik az öthajós bazilikát. Gazdagon aranyozott mennyezetét 
nyolcvan világosszürke gránitoszlop tartja, a hajók frízét pedig a pápák 
mozaikképei díszítik. Péter és Pál hatalmas szobrai, a szultán által ajándé
kozott alabastrom oszlopok, a márvány és a rany  elképzelhetetlen ragyogása 
a világ legnagyszerűbb alkotásává teszik. A  jelenlegivel ellenkező oldalon 
készülő bejárat oszlopcsarnokához minden uralkodó egy-egy oszloppal járult. 
A templom mellett van a zárda karcsú oszlopos udvara.

A  San Paolonál találkoztunk L u k á c s  J ó z s e f, nagykanizsai kegyes
rendi tanár karavánjával, melynek vezetője lekötelező készséggel fogadta 
el csatlakozásunkat s kalauzolt a katakombákban. Hála és köszönet érte 1

Csak hosszas alkú és várakozás után kaphattunk megfelelő számú 
kocsit,1 melyeken a T r e  F o n t a n é h o z ,  vagyis azon három forráshoz 
hajtottunk, mely a hagyomány szerint úgy fakadt, hogy Pál apostol lefe
jezett feje azon a helyen hármat ugrott. Most trappista barátok gondozzák 
s árusítják saját készítésű likőreiket

Visszatérve a San Paolóhoz, a D o m i t i l l a  k a t a k o m b á k h o z * 2
*) Egy kocsi borravalóval 6 L.-ba került.
2) Belépődíj 10 c.
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kocsiztunk. Gyertyával kezünkben szálltunk le az ókeresztény templomba, 
melynek oltára, szószéke s néhány törött oszlopa romjaiban is az első keresz
tyének hitbeli nagyságára s szenvedéseire emlékeztet. Magasztos érzelmekkel 
jártuk be az óriási labyrinthus folyosóit, melynek tuffaanyagába vájták 
sírjaikat s oda temetkeztek.

Erősen alkonyodott már, mikor a poros V ia  A p p i á r a  befordultunk, 
hol a Q u o  v á d i  s - k á p o l n á b a n  megnéztük Jézus állítólagos lábnyomát, 
melynek helyén a Megváltó a városból menekülő Péterrel találkozott, ki 
aztán vértanúhalált szenvedett. Ez a fehér lap azonban csak másolata az 
eredetinek, mely a San Sebastiano templomban van

Sötét este lett, mikor a Via Appia ismeretes síremlékei, C a e c i 1 i a 
M e t e l  l a  kápolnaszerü emléke s C a r a c a l l a  t h e r m á i  mellett elhaladva, 
a városba értünk.

Róma, április / 2.
A  feltámadás ünnepén a gyűjtemények dijtalan megtekintését vettük 

tervbe, de keservesen csalódtunk, mert azok bizony zárva voltak. így tehát 
a templomokat vettük sorra.

A  S a n  P i e t r o  i n V i n c o  l i  különben igénytelen templomában Michel 
Angelo halhatatlan szellemének áldoztunk, mikor legkiválóbb alkotása: Mózes 
szobra előtt hódoltunk. E templomban mutogatják Péter bilincseit, innen a 
templom neve, de világhírét nem ettől, hanem Michel Angelo Mózesétől 
nyerte. Ez a csodás alkotás II. Gyula pápa síremlékének lett volna mellék
alakja, de a negyven alakból tervezett emlék csak töredékben maradt m e g s  
ennek Mó/es a főalakja, »amint ülőhelyéből heves mozdulattal felugrani készül, 
kezében a törvénytáblákkal, ez a szobor az erőnek, a fenségesnek páratlan 
apoteozisa«.1 A két mellékalak, Ráchel és Lea kevésbé sikerült alkotások.

Innen a S. G i o v a n n i  i n  L a t e r a n  o bazilikájába vezetett utunk, 
hova épen istentisztelet alatt érkezvén meg, áhítattal hallgattuk a nagyszerű 
kardalosokat. Ez a templom a vallási, történeti és művészi kincsek tekin
tetében előljár Róma valamennyi temploma között. Elképzelhetetlen kincset, 
antik emléket gyűjtöttek itt össze, mely a fényes ruházatú papsággal em- 
kezetes képet nyújtott. E  helyen hazafias kegyelettel kerestük fel II. Szil
veszter síremlékét, melyet Fraknói Vilmos állíttatott s melynek dombormű- 
vében Dankó István szobrászművészünk a szent korona átadását s szent 
István imádságát örökítette meg.

Megnéztük még a tér obeliszkjét s azután a pápák régi házi kápolnájá- 
s az ahhoz vezető huszonnyolc fokos lépcsőt, a S c a l a  S á n t á t  tekintettük 
meg. E  lépcső Pilátus egykori palotájából került ide, kopás ellen faburkolat 
védi s rajta csak térden állva szabad felmenni. A  S a n c t a  S a n c t o r u m b a  
is bepillantottunk, de a kábító, sürü tömjénfüsttől alig láttunk valamit. *)

*) Dr. Révay J . : Római emlékek, 18. o.
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Ünnep miatt a lateráni gyűjteményt meg nem nézhetvén, bár per- 
messonk volt, a S a n t a  M a r i a  M a g g i o r e  templomba tértünk, mely 
egyike Róma öt patriarchális templomának. Negyvenkilenc pompás oszlopa, 
mozaikja, gazdag arany díszítése a homályos világításnál alig érvényesül. 
Ezt a bazilikát díszítették először az Amerikából hozott arannyal. A  főoltár 
alatt Jézus bölcsőjét alkotó jászolnak néhány darabja látható. Mint S. Maria 
ad nives, Bazilika Liberiana is ismeretes ; előbbi nevét a keletkezéséhez 
fűzött mondától, utóbbit pedig a mondában szereplő Liberius pápától kapta.

Kedves tartozásunkat róttuk le, midőn az ev. egyház lelkészét meg
látogattuk, hogy irántunk tanúsított szives jóindulatát megköszönjük. S 
köszönő szavunkra az volt a válasz, hogy kirándulásunkat száz lírával 
akarta támogatni, mit természetesen el nem fogadhattunk s végül is a 
legnagyobb szabadkozásunk dacára, egyháza nevében ötven lírát adott 
tanulóink megvendégelésére. A  hitrokoni szeretetnek ez a nemes megnyi
latkozása önmagát dicséri, a jószivü adakozón pedig legyen Istennek áldása!

A  lelkészlak melletti ev .  k ó r h á z  kertjében megnéztük a T a r p e i  
s z i k l á t ,  melynek környezete most nem valami romantikus.

A Capitoliumról a S c a l a  S p a g n á n  át a V i a  S i s t i n á r a  kapasz
kodtunk fel, melynek egyik mellékutcáján át a k a p u c i n u s o k  igénytelen 
templomát kerestük fel. Csengetésünkre egy nagyszakállú szerzetes azt 
válaszolta, hogy csak három órakor engednek a sirkamarákba. Leültünk a 
templom lépcsőjére s egy órai türelmetlen várakozás után a sírboltba ve
zettek. Rémesen bizarr, rettenetesen szép ez a tem e tő ! Felszögezett cson
tokkal díszített falak, csupa koponyából, vagy csupa medencecsontból készült 
kápolnák, bennük egy-egy szerzetes kiszáradt s csuhába öltöztetett csontváza 
olyan látvány, melynél lelket megrázzóbbat alig lehet találni. Vezetőnk 
elbeszélése szerint négyezer szerzetes csontváza ez, kik a Jeruzsálemből 
hozott földbe temetkeztek, honnan porladozó csontjaikat tíz évi nyugalom 
után kiszedték

E béd után S a n t a  M a r i a  s o p r a  M i n e r v a ,  Róma egyetlen gót- 
stílü templomát látogattuk meg. Itt volt az inqusitió helye, itt vonta vissza 
tanait Galilei. A díszes főoltár alatt Szent Katalin koporsója látható, jobbról 
pedig Michel Angelo Feltámadt Krisztusa. Előrenyújtott lábát az ájtatos 
hívők csókja elől fatok védi.

Megnéztük még a s e n a t u s  h á z á t  s betértünk a P i a z z a  N a v o -  
n á r a ,  vagy Domitianus cirkuszától Circo Agonalénak nevezett térre. Három 
szökőkútja közül legszebb a középső, melynek a Duna Ganges, Nílus és Rio 
de la Plata folyamisteneit ábrázoló szobrait Bernini hatásosan csoportosította.

Róma, április 13.
Bár már ismételten is felkerestük a P a n t  h e o n t ,  de mindig zárva 

találtuk, míg végre ma bemehettünk. Viharvert, hatalmas körépítményét a
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homlokzat felirata szerint Agrippa, Augustus veje építtette. Előcsarnokának 
hatalmas gránitoszlopai között óriási bronzkapun át lépünk a templomba, 
mely minden világosságát a kilenc méter átmérőjű impluviumon át kapja. 
A  klasszikus ókor e legnagyszerűbb építészeti remeke most a királyi család 
temetkezési helye. Itt nyugszik II. Viktor Emánuel és I. Umberto s a festők 
fejedelme: Raffael.

Reggel még nem reméltük volna, hogy meglátjuk a pápát. Valóban, 
csak a puszta véletlenségen s egy kedves honfitársunk figyelmén múlt, hogy 
ez a kívánságunk is teljesedjék. Bár idejében jelentkeztünk, de megfelelő 
ruhánk hiányában a tisztelgésről lemondtunk. Csupa véletlenségböl ép akkor 
érkeztünk a kapuhoz, mikor a magyar zarándoklatot bebocsátották. Egy 
díszes ruhájú főpaptól félve kértünk bebocsátási engedélyt, s Íme csodák 
csodája, a pap ajkáról magyar szó hangzik s poros, turista-ruhás karavánunk 
bebocsáttatást nyert s a pápa előtt megjelenhetett. Ez a kedves, szeretetre
méltó, lekötelezőén figyelmes és barátságos ember dr. C s i s z á r i k  J á n o s ,  
pápai prelátus úr Öméltósága, kire büszkék lehetünk, mert a messze ide
genben a magyar turisták érdekeit példás buzgalommal mozdítja elő.

A délelőtt folyamán felkerestük még a capitoliumi konzervatori palota 
és a M u s e o  I t a l i c o  gyűjteményét. Az elsőben főképpen ásatások ered
m ényét gyűjtötték össze. Különösen megemlítendő a Forma Urbis, vagyis 
Róma régi térképének maradványa, a Maecenas-kertjében talált emlékek s 
a »Tüskét húzó gyermek« ismeretes szobra.

A Museo Italico gyűjteménye is nagyrészben etruriai és latiumi ásatá
sokból került ki. A Tensa Capitolina (körmeneti kocsi), a fasti consulares, 
a kapitoliumi nőstényfarkas Kr. e. az V. századból való szobra, s a kép
tár Tizian: Krisztus megkereszteltetése, Tintoretto Madonnája, Bellini Petrar
cája oly művészi alkotások, melyeknek tanulmányozására nem órák, nem is 
napok, hanem hónapok kellenének.

Ebéd  után a v a t i k á n i  g y ű j t e m é n y e k 1) pazar gazdagságában 
valósággal kéjelgett a lelkünk. Az eddig látottaknak ez volt a koronája. 
Le nem írható érzés fogott el a minden képzeletet felülmúló műkincsek 
láttára. Ki tudná azt méltóan leírni egy rövid séta után? Termek szerint itt 
is csak a legfontosabbakra szorítkozunk. Museo Pio Clementino I. terem 
Sz. Konstantin (566. sz.) és Sz Helena porphyr koporsója (589. sz.). II. 
terem 539. sz. Zeus mellszobra Otricoliból, III. terem Apolló és a hét Múzsa, 
V. terem 414. sz. alvó Ariadne, 264. sz. gyíkölő Apolló, VI. terem a világ
hírű Laokoon-csoport, belvederi Apolló, Perseus és Canova ökölvívói Majd 
az állatok és a térképek termén át az Arazzi di Raffaelo csodás gobelinjei 
s a Sállá della Biga diszkoszdobója és bigája s az egyiptomi és etruszk- 
muzeum érdekes gyűjteménye foglalkoztatta elménket.

L) termessónk volt valamennyihez. Leghelyesebb magyar nyelven dr. Csiszárikhoz fordulnii 
ő a kedvezményt kieszközli, nagyon készséges ember.
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A második emeleti Stanzák felé törekedve, egy modern képekkel teli 
teremben feltűnik a lengyel Matejkónak hatalmas vászna, mely Szobieszky 
Jánosnak a török felett kivívott győzelmét örökíti meg. A  Sala del Imma
culata Mária szeplőtelen fogantatása dogmájának kihirdetését ábrázolja. 
Művészi szekrényben gyűjtötték össze a dogmára vonatkozó iratokat.

így jutottunk el a S t a n z á  k-hoz, hol alkalmunk nyílt Raffael művészi 
fejlődését a maga teljességében élvezhetni. A Stanza deila Segnatura ki
magasló képe: Vita az oltári szentségről, Az athéni iskola, és A  Parnassus, 
Stanza deli’ Eliodoro : Bolsenai mise, Attila Róma előtt; Stanza deli’ Incendio: 
Borgo égése, IV. Leo Ostiánál megveri a saracenokat, N agy Károly meg- 
koronáztatása, III. Leó esküje.

Az őrök figyelmeztetése távozásra intett s bizony fáradt elmével 
hagytuk el a kincses palotát.

Hátralévő időnket vásárlással, az estét pedig Csiszárik János Öméltó
ságának kedves körében töltöttük, ki meglátogatva minket, üdvözlő szavainkra 
adott válaszában büszkén vallotta magát a Szepesség hű fiának, mi pedig őt 
édes büszkeséggel magunkénak.

Róma, április 14.
Római tartózkodásunk utolsó napján a vatikáni gyűjtemény hátra

maradt részét kerestük fel. Utunk a S i x  t u s i  k á p o l n á b a  vezetett, mely
nek mennyezetfestményén nyilatkozik meg Michel Angelo művészi nagysága 
s gigászi ereje. Négy és fél évig dolgozott ezen utolérhetetlen alkotáson, 
mely a teremtés és bűnbeesés történetét kilenc mezőben ábrázolja. A bol
tozat többi részét bibliai alakok próféták és szibillák óriási alakjai foglalják el.

D ante hatása alatt festette meg az oltár mögötti hatalmas falon az 
»Utolsó ítélet«-et, melynek száz és száz alakja mind él és mozog. Vala
mennyi fölött apostolok és szentek között ül az Üdvözítő, mint igazságos 
bíró. Balról az üdvözöltek, jobbról a bűnösök nagy tömege, lent pedig 
Charon az ébredő halottakkal.

Megnéztük még a v a t i k á n i  k é p t á r a t ,  s aztán a Piazza San Pietro 
közelében elfogyasztott ebéd után kocsikra ültünk s szállásunkra, onnan 
pedig a vasúti állomásra hajtattunk.1)

Szinte elbűvölő hatással volt ránk a római tartózkodás s a nehéz válást 
csak a viszontlátás reménye könnyebbítette meg Lelkünk megittasult szép
ségeitől s a múlt dicső emlékei iránti szeretettel és lelkesedéssel telt meg. 
Az olasz természet bájai között még egyszer visszaidéztük az édes emlékeket 
s úgy éreztük, hogy valóságos régiségláz fogott el minket az örök város 
művészetének varázsa alatt.

S mialatt mi emlékeinket szedegettük rendbe, vonatunk már messze
l) A taxaméteres kocsisokkal szemben elővigyázatosak legyünk s kiszállás előtt nézzük meg 

a tarifát.
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száguldott a szőllővel befuttatott s eperfákkal tagozott földek között. A  hegyek 
oldalában egv-egy város vagy pusztuló rom megismétlődő képei emlékez
tettek csupán, hogy nagy idők földjén járunk.

Este lett, mikor A n c o n  á b a  értünk. Az állomáson ott várt az ev. 
lelkész nejével, néhány hölgy és férfi kíséretében. A kedves fogadtatás 
amily jól esett, ép annyira meg is lepett; erre igazán nem mertünk volna 
gondolni. A  messzefekvő városba bekocsikáztunk 1 hol kitűnő vacsora várt 
ránk,* 2 majd egy amerikai rendszerű kávébuffetben feketével vendégeltek 
meg rendkívül figyelmes házigazdáink, s kettős sorban, magyar dal ütemeire 
vonultunk ki a kikötőbe, hol kísérőink egyenes kívánságára a Pannónia 
fedélzetéről Himnuszunkkal búcsúztunk el. A meleg fogadtatást a legked
vesebb emlékeink közé soroztuk.

Azonban alig távolodtunk el a parttól, hajónk horgonya valahová be
akadt, sem előre, sem hátra nem tudtunk mozdulni. A vészjelre segítség 
érkezett s örültünk, mikor kellemetlen helyzetünkből kiszabadultunk. Az 
éjszakai út nagyszerű volt. A  csillagos ég s a szinte mozdulatlanul csendes 
tenger páratlan élvezetet nyújtott. Ez a tengeri utazás annyira felüdített 
minket, mintha a 3910 km.-nyi útból csak néhány km.-t tettünk volna meg.

A  vámvizsgálatot szerencsésen kikerülve, mosakodtunk, reggeliztünk2 
s aztán Fiúmét tekintettük rneg. Ez már csak olyan pihenő sétálás volt, de 
azért megnéztük a T e r s a t t o t ,  a k o r m á n y z ó i  p a l o t á t ,  a k i v á n d o r 
l ó k  h á z á t ,  az a q u á r i u m o t ,  a k i k ö t ő t  s a m ó l ó k a t .  E béd  után 
A b b á z i á b a  hajóztunk,3 * hol a szép, exotikus növényzet még egyszer 
emlékünkbe idézte Itália narancs- és ciprusligeteit. Jól megismertük ezt a 
híres fürdőhelyet, hol csónakkirándulást is rendeztünk, le is fényképez- 
tettük magunkat s a hol késmárki kedves ismerőseinkkel is találkoztunk.

Erős sirokkó mellett hajóztunk vissza Fiúméba, s megvacsorálva, hat 
órakor már gyorsvonaton élveztük a magyar vasutak pazar kényelmét. 
Pihenten és a hazai levegőtől felfrissültén szálltunk ki B u d a p e s t e n  s 
reggeli után Erzsébet-körúton s Andrássy-úton át a ligetbe sétáltunk. A fiúk 
nagyrésze most látta először székesfővárosunkat, s bár a messze idegenben 
sok szépet láttunk, láthatólag meglepte őket annak szépsége. H át bizony 
büszkék is lehetünk rá!

A  m i l l e n n i u m i  e m l é k ,  V a j d a  H u n y a d  v á r a ,  a j a k i  t e m 
p l o m ,  A n o n y m u s  s z o b r a ,  a F e s z t y - k ö  r k é p  s az Á l l a t k e r t  sze
repelt program m unkon; ebéd után5 vonatunk már a Magas Tátra alá, édes 
otthonunkba, kedveseink körébe röpített.

') Egy kocsi 4—4 L.
2) Ristorante Falcone kétfogásos vacsora kenyérrel, borral 2 L.
s) Magyar vendéglő Ríva Szapáry, napi kitűnő ellátás 3 K.
fi Utazás 1-20 K (oda-vissza).
5) A Rákóczi-úti Adria-buffetben jól ebédeltünk T20 K-ért. Saláta 20 f.
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A  rendkívül tanulságos kirándulás minden tekintetben pompásan sike
rült, minden kényelemről idejében gondoskodtunk, az időjárás is a lehető 
legkedvez-öbb s legalkalmasabb volt és ami fő, minden komolyabb baj 
nélkül tértünk vissza otthonunkba.

A kiránduláson résztvettek : Buchalla Nelli, özv. Giorgetta Tamásné, 
Gretzmacher Anna és Topperczer Margit úrhölgyek, Topperczer Rezső, 
Weiszer Róbert és Koléner Kálmán (Jópatak, Nógrád m.) mint kísérők s 
dr. Banczik Samu a kirándulás előkészítője és vezetője. Tanítványaink közül: 
Banczik Oszkár, Belóczy Dezső, Kleinberger Árpád, W ágner Károly VIII. 
oszt., Binder Jenő, Genersich Aladár, Klein Jenő, Scholcz Gyula, Tóth Pál, 
VVeisz Kálmán VII. oszt., Forrai Jakab, W ágner Tivadar VI., Kiss Nándor, 
Tittes György V., Rumann Lajos IV. és D óra  György III. oszt. tanulók.

A  kirándulás személyenként 190 K-ba került.
Végül hálás köszönetét mondok egyenként és összesen mindazoknak, 

kik a kirándulás sikerét előmozdították s a három kísérőnek, kik a vezetés 
gondjait velem megosztották.

Dr. Banczik Samu,
a kirándulás vezetó-tanara.



A  differential- és integrálszámítás elemeinek 
tanítása intézetünkben.

Az a nagy nemzetközi mozgalom, mely a mathematika tanításának 
megreformálását célul tűzte, hozzánk is eljutott és mi is mint más közép
iskolák kísérletet folytattunk arra nézve, hogy jó-e és célszerü-e a felső 
mathesis alapelemeit a középiskolába bevezetni. Ezen összkisérletből leszü- 
rődik majd a helyes elv és út, amelynek alapján a differential- és integrál- 
számítás a középiskolában tanítható. E  kísérletekről a középiskolák értesítő
ikben számolnak be, hogy azután ezen kísérletek alapján a mathematika 
tanításának egységes tervét dolgozza ki az évenkint összeülő nemzetközi 
mathematikai bizottság.

A magam részéről a következőkben számolhatok be a nálunk folyó 
differential- és integrálszámítás tanításáról:

A  tanítás megalapozását már a negyedik osztályban kezdjük, amikor 
is bevezetjük a függvény fogalmát és megcsináljuk a lineá is függvény gra
fikus ábrázolását; ezek megtétele után a lineáris egyenlet mint speciális 
függvény adódik, amikor t. i. a független változó már nem is változó, de 
állandó mennyiség. A magam részéről ugyancsak a negyedik osztályban 
tanítom a két lineáris függvény grafikus ábrázolását és ezeknek speciális 
esetét: két lineáris egyenletet két ismeretlennel és ezek megoldásait. Hogy 
ezek a negyedik osztályban elvégezhetők legyenek, úgy segítek a dolgon, 
hogy a második osztályban a harmadik osztály tananyagának majdnem a 
felét t. i. az összetett hármasszabály, kamatszámítás, értékpapírok, váltó és 
váltódiscontálás számítását elvégzem és a harmadik osztályban az év elején 
különösen az újonnan jött tanulókkal tüzetesen foglalkozva alapos ismétlést 
csinálok. A  harmadik osztályban az első félévben befejezem a harmadik 
osztály tananyagát és a második félévben az algebra alapoperátióit tanulják 
meg a tanulók.

Bár az újonnan jött tanulók a haladást rendesen megnehezítik és las
sítják, ennek dacára is állíthatom, hogy a tanulók eredményével teljesen meg 
vagyok elégedve. A  második osztály tananyaga az általam okozott megsza- 
por/tással együtt könnyen és teljesen elvégezhető a mostani heti négy óra
szám mellett, akármilyen gyönge is legyen az osztály. E rre nézve több évi 
tapasztalatom van ; sőt úgy hiszem, hogy amennyiben ezt a tananyag sza
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porulatot nem vennék a második osztály tananyagához, nem tudnék a tanu
lókkal mit csinálni, bármilyen sok példát is dolgoztassak velük. Eljárásomat 
indokolttá teszi az a pedagógiai tapasztalatom, hogy az anyagnak egy bi
zonyos körén belül a tanárnak nem szabad túl rövid, de viszont túl hosszú 
ideig sem tartózkodni, mert amily rossz az előbbi, hogy t. i. a tanuló nem 
érti meg a dolgokat, ép oly rossz az utóbbi is, hogy t. i. a tanulónak már 
az illető tananyagkor unalmas és ily a tárgynál való hosszabb időzés nem
csak hogy időveszteséggel, hanem ama hátránnyal is jár, hogy a tanuló 
megunja, sőt mondhatnám megutálja az illető anyagkört, sokszor pedig en
nek következtében magát a tantárgyat; már pedig az ember azt, ami iránt 
nem érdeklődik, ami őt untatja, szívesen felejti is.

Másrészt, a második osztály második felében a tanulóknak megvan az 
az értelmi képességük, hogy úgy az összetett hármasszabálvt, mint a kamat
számítást és értékpapírok számítását képesek megérteni; hisz az összetett 
hármasszabálynál ugyanaz a következtetési mód van, mint az egyszerű hár
masszabálynál. Az értékpapírok részletes tárgyalása különben is későbben az 
algebra keretében fordul elő.

A kamatszámítás meg nem egyéb, mint az összetett hármasszabály 
alkalmazása és az értékpapírok számítása pedig semmi egyéb, mint az egy
szerű hármasszabály és kamatszámítás.

A  harmadik osztály második félévében a tanulóknak még friss emlé
kezetében van a kamatszámítás és éremszámitás, amikor a kamatot k-val, a 
finomságot f-fel stb. jelöljük, amely jelöléssel máris megtörtént az algebra 
tanítására való átmenetei, mely átmenetei után az algebra alapoperátióinak 
tanítása tapasztalatom szerint sokkal könnyebb, mint az alsófokú számtan 
tanítása. Az algebra ezen alapoperátióinak a tanulása a tanulóknak szinte 
megkönnyebbülés az előbbiek után és még a legrosszabb tanulók is jobb 
eredményt mutatnak fel, mint az alsófokú számtannál. Itt jegyzem meg, 
hogy a láncszabályt a gimnáziumi tananyagból teljesen el kellene hagyni, 
mert ennek alkalmazása ezután az egész középiskolai tananyagban sehol 
sem fordul elő és szükségük csak azoknak van, kik a kereskedelmi pályára 
lépnek, de ezek képzésére meg ott van a kereskedelmi iskola.

A negyedik osztályban, mint új tanai yagot, a négyzetreemelést, a 
köbreemelést és ezen műveletek invers műveleteit, t. i. a négyzetgyök- és 
köbgyökvonást tanítjuk. Sajátságos, hogy ezen kétféle algebrai műveletnek 
a tanítása a gimnáziumi tanterv és utasítások szerint oly messzire esik egy
mástól, pedig ezek szoros összefüggésben vannak, úgy hogy az invers mű
velet a másik nélkül nem tanítható; azért a jövő tantervnek ezeket minden
esetre össze kell hozni. A negyedik osztályban ezekhez jön a már előbb 
említett lineáris függvények és egyenletek bevezetése és tárgyalása, sőt ta
lán itt kellene a négyzetes egyenlet megoldását is tárgyalni.

Ilyen kellő előkészítés után a differential- és integral-számítás alapelemeit
6
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a hatodik osztály második felében kezdjük. Itt megadjuk a differentialhá- 
nyados geometriai értelmezését, majd levezetjük az összeg, különbség, szor
zat, hányados és hatványalakú, nemkülönben a trigonometriai és összetett 
függvények differentialhányadosát. Az integrálszámítást pedig mint a difife- 
rentialszámítás invers műveletét definiáljuk, vagyis a már megdifferentialt 
függvényeket magukat mint integrálokat állítjuk elő, azaz keressük azt a 
függvényt, amelynek differential-hányadosa az adott függvény. Ezt termé
szetesen csak azon példáknál tesszük, amelyeket már e lőbb’tárgyaltunk és 
itt is csak azoknál, melyek a legegyszerűbbek.

A hetedik osztályban mindjárt az év elején ismét definiáljuk a differen- 
tialhányadost, de már a fizika keretében, amikor a változó mozgásnál a se
besség, mint az útnak az idő szerint vett első diffetentialhányadosa adódik. 
A  gyorsulás definitiója szükségessé teszi a második differentialhányados be
vezetését is; ez meg azután maga után vonja a magasabb differentialhánya- 
dosok értelmezését, amelyet ugyancsak itt teszünk meg. Itt felhivjuk a ta
nulók figyelmét arra, hogy eddig a sebességet és a gyorsulást az úttal fe
jeztük ki, de úgy a gyakorlat, mint az elmélet megkívánja, hogy viszont 
az utat megint a sebességgel, illetőleg gyorsulással fejezzük ki. Ezen invers 
probléma megoldása ismét az integrálok definitiójához mutatja az utat, de 
egyúttal fejleszti a már hatodik osztályban bevezetett integrál-fogalmat, 
amennyiben lehetővé teszi a határozott integrálnak a bevezetését. Az útnak 
grafikus ábrázolása megint közvetlenül a határozott integrálnak geometriai 
használatához: a területszámításhoz vezet, amikor a határozott integrálnak 
fizikai definitióját geometriai úton, mint területösszegek határértékét értel
mezzük. Ez természetesen már a mathematika tanításának keretében történik

Ami a differentialhányados számítását a hetedik osztályban illeti, itt 
főleg annak gyakorlati alkalmazására szorítkozunk. így felhasználjuk azt 
egyes görbék bizonyos intervallumon belül való lefolyásának a leírásához, 
tehát arra, hogy ezen görbék bizonyos intervallumon belül emelkednek-e 
vagy leszállanak-e, továbbá annak a meghatározásához, hogy a görbéknek 
mely pontokban mily extremumuk van. Ennek  ismerete lehetővé teszi né- 
künk azt, hogy úgy a mathematikában, mint a fizikában megoldjuk az úgy
nevezett maximum- és minimum-feladatokat, amelyeknek tárgyalását a tan
terv előírja és amelyek legtöbbje, különösen a relativ, vagy mellékfeltételi 
maximum- és minimum-feladatok, a differentialhányados ismerete nélkül meg 
sem oldhatók.

A fizikában a differentialhányados számításának elemeit az összes moz
gásoknál használjuk, mihelyt a sebesség és gyorsulás meghatározásáról van 
szó, míg az ú t  meghatározásánál az integrálszámítás elemeit alkalmaztuk. 
Ezzel a mozgástan tárgyalása igen egyszerűvé és a tanulóknak könnyen 
érthetővé válik, amit előbb elemi mennyiségtani úton sok helyütt nem lehe
tett elérni.
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Tapasztalatom  szerint ugyancsak nagy haszna van a határozott integ
rálok használatának a középiskolában. Részemről a következő problém ák, 
illetőleg feladatok tárgyalásánál használtam a határozott in teg rá lt: a kör és 
részei, ellipsoid és részei, paraboloid és részei köbtartalm ainak a kiszámí
tásánál. A tanterv előírja a kör és részei területeinek, nem különben a kúp, a 
csonkakúp, a henger, a gömb és részei köbtartalm ainak kiszámítását és tá r
gyalását, de am ikor ezt teszi, akkor hallgatólagosan ezen követelm ényben 
benne van az integrálszámítás tanításának a szükségessége a középiskolában, 
m ert vájjon a kör területét nem-e mint végtelen sok háromszög területeinek 
összegét, tehát integrálját fogja-e föl és vájjon nem így vagyunk az összes 
görbefelületü testek köbtartalm ainak tárgyalásánál is. Részemtől kétféle 
eljárási m ódot használtam ezen területek és köbtartalm ak tárgyalásánál, s 
állíthatom, hogy összehasonlítatlanul könnyebb és érthetőbb az a mód, midőn 
ezen feladatokat explicite, a határozott integrálok bevezetésével tárgyaljuk, 
m int azon eljárási mód, midőn a határozott integrálokat csak implicite hasz
náljuk. A határozott integrálok használatának módja különben a tanuló gon
dolkodási m ódjának is jobban felel meg, m ert a tanuló mindig jobban sze
reti a közvetlenséget, mint közvetettséget.

Megemlítem még, hogy a fizikában a határozott integrált az egyes sza
bályos testek súlypontjainak és tehetetlenségi momentumainak m eghatáro
zásához használjuk.

Am int az előzőkből látható, mi a differential- és integrálszámítás ele
meit úgy a m athem atikában, mint fizikában főleg a gyakorlati alkalmazás 
szempontjából tanítjuk és állíthatom azt, hogy nem  kisebb haszna van ezeknek, 
mint a mathem atika többi alapm űveleteinek. Ez és az a közvetlen mód, 
amelynek segítségével egyes mathematíkai feladatokat tárgyalni lehet, szük
ségszerűvé teszi a differential- és integrálszámítás elemeinek a középiskolába 
való bevezetését. Ez a bevezetés megint a m athem atika tananyagának más, 
az eddigitől éltéi ő beosztását vonja maga után, amely beosztást előbb a 
második, harmadik és negyedik osztályban m ár nagyjában jeleztem. További 
beosztásra itt nem terjeszkedem  ki, bár e téren  is vannak tapasztalataim ; 
csak azt a m egjegyzést teszem, hogy a differential- és integrálszámítás ele
meinek és alkalmazásainak a tanítása a hetedik osztályban kell, hogy tör
ténjék. A többi anyagot, amely jelenleg a hetedik osztályban van, részben 
az ötödik, részben a hatodik osztályban lehet elvégezni. Engem  a jelenleg 
meglévő tanterv kikötései és megszorításai kényszerítettek arra, hogy a ha
todik osztályban vezessem  be a differential- és integrálszámítás elemeit, tehát 
abban az osztályban, ahol legtöbb idő állott rendelkezésem re.

A nyolcadik osztályban a binominális tantétel megismerése után tár
gyaljuk még az exponenciális és logarithmus függvények differentialhánya-
dosait és integráljait „  ..6 J Dr. Hronyecz Oyorgy.

t í *
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óvoda gondnok, a Hajnóci Tanuló-O tthon felügyelő bizottságának elnöke, 
a városi képviselőtestület választott tagja. Több helybeli egyesület választ
mányi tagja és tisztviselője. Több szabad líceumi előadást tartott helyben 
és vidéken. A rozsnyói igazgatói értekezleten és az Ev. Tanárok és Tanítók 
Orsz. Egyesületének budapesti közgyűlésén a »Középiskolai reformról« 
tarto tt előadást.

Dr. B anczík  Samu, bölcsésztudor, Késm árk sz. kir. város tb. levéltárosa, 
a Keresk. és Iparosok E gyletének választmányi tagja, a Szepesi Lapok állandó 
munkatársa. Bevezette S h ak esp ea re : Rom eo és Julia előadását, felolvasást 
tarto tt a Szabad Líceumban »Népek csatája 1813-ban« címen, ünnepi beszédet 
m ondott a Kereskedők és Iparosok Egyesületének március 15-én tarto tt 
ünnepélyén és ifjúsági istentiszteleten prédikált.

B áthory  A ndor, a helybeli ev. egyház és a líceumi iskolatanács jeg y 
zője, beszédet tarto tt a »Pósa-ünnepélyen« (1 39. o. ez értesítőben).

B inder Jenő , a Késm árki Szabad Líceum alelnöke a diakonisza-egylet 
titkára. Cikkeket irt a »Karpathen Post«, »Szepesi Lapok«, »Szepesi H írnök« 
és a »Glaubensbote« cimü lapokba.

Gaal Pál. a lie. pártfogóság s a Késm árki Szabad Liceum jegyzője, 
tűzoltóparancsnok.

G otthard t Kornél, a Késmárki Dalosok karm estere, közrem űködött 
több hangversenyen, m űkedvelői előadáson.

Dr. H ronyecz György, az Orsz. Középiskolai Tanáregyesület szepesi 
körének pénztárosa, a késm árki Szabad Liceum választmányi tagja. E lőadást 
tarto tt »Négy fénytani tünem ény, kísérletekkel« címen a Késmárki Szabad
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Líceumban. Ez évi értesítőben kisebb értekezést i r t : >A differentia!- és in- 
tegral-számitás elemeinek tanítása intézetünkben« cim alatt.

K arátsony  Zsigmond, a késmárki ev. egyház felügyelője, a Késmárki 
Protestáns Kör ügyvivő alelnöke, Késmark szab. kir. város képviselőtestü
letének választott tagja, az Orsz. Evang. Tanáregyesület, a Késmárki Szabad 
Líceum, a Késmárki Kaszinó, a Vöröskereszt-egylet, a Késmárki Patronage- 
egylet választmányi tagja, az evang. iskolaszék, a líceumi iskolatanács, a 
városi .szegényügyi választmány, a késmárki áll. elemi iskolai gondnokság tagja.

Noszky Jenő, mint a tanári kar kiküldöttje tagja volt a líceumi isko
latanácsnak. Az O. K. T. E. szepesi körének jegyzője. Előadást tartott a 
szepesi kör 1914. március 22-iki gyűlésén: .»Teendőink az országos oktató
szövetség megalakulása előtt« címén. Mint a m. kir. Földtani Intézet 
munkatársa résztvett 1913. év nyarán az országos geológiai felvételeken a 
Cserhát-hegységben Nógrád és Pest megyékben. Megjelent m unká i: Adatok 
a déli Mátra geológiájához (Földtani Intézet évi jelentése 1912. 147— 153 1.) 
Zur Geologie des westlichen Mátragebirges (Jahresberichte der kgl. ung. 
geolog. Reichsanstalt 1911.) Beiträge zur Geologie des südlichen Mátra
gebirges (Jahresberichte der kgl. ung. geol. Reichsanstalt 1912).

Szokol Károly, a Késmárki Szabad Liceumban előadást tartott: »A 
francia festészet a XIX. században, Millet és követői« cím alatt.

Dr. R évay  József, a budapesti m kir. tudományegyetem magántanára, 
a M. T. Akadémia classica-philologiai bizottságának segédtagja, a Budapesti 
Philologiai Társaság választmányi tagja. Előadásokat tartott a budapesti tud. 
egyetem bölcs, karán az I. félévben »Petronius«, a II. félévben »Animianus 
Marcellinus« címen. A tanév második semesterében a debreceni ref. bölcs, 
akadémia latin philologiai tanszékén tartott előadásokat, mint helyettes. 
Előadásokat tartott a Szepesi Tanári Kör podolini gyűlésén: »Italia classicus 
emlékei a gimnáziumi tanításban«, a líceumi ifjúsági előadások soránjpedig  
»A régi Róma« címen vetített képekkel. Megjelent több ismertetése az 
Egyetemes Philologiai Közlöny, a Történeti Szemle és a Berliner Philolo
gische Wochenschrift cimu folyóiratban. Megjelent munkája: »Ókeresztény 
symbolumok«. (Történeti Szemle 1913. évf. ban Különnyomatban is). Mint 
a kormány képviselője részevett a békési ref. főgimnázium 1913— 14. tan 
évvégi érettségi vizsgálatain.

T oppercze r  Rezső, városi tűzoltó-parancsnok, kerületi tüzfelügyelö. 
a szepesvármegyei tűzoltó-szövetség tiszteletbeli tagja A Késmárki Dalkör, 
Gyermekbarát- és Gazdasági-egylet elnöke ; az ipartestület t i tk á ra ; városi 
képviselőtestületi tag, városi szegénygondozó, a városi óvó felügyelő-bizott
ságának ta g ja ; az ev. egyház preszbitere, az ev. iskolaszék és egyházi vá
lasztmány tagja.

W e isz e r  Róbert, a »Késmárki Dalosok« elnöke, a »Késmárki Kaszinó« 
vigalmi bizottságának elnöke. Felolvasást tartott a Középiskolai Tanáregye-



sülét szepesi körének podolini ülésén »Ifjúsági könyvtáraink és a Szemák- 
féle könyvjegyzék* címmel, valamint szabad líceumi előadást Késmárkon és 
Felkán »Goethe élete és müvei* címmel. Ünnepi beszédet mondott a Rókusz 
község által március 15-én tartott nemzeti ünnepen. Könyvismertetést írt az 
Egyetemi Phil. Közlönyben R. M. Mayer: Die deutsche Literatur des XIX. 
Jahrhunderts cimü művéről. Értekezést írt a jelen évi értesítőbe »A Schiller- 
Goethe-íéle xenionharc és egy állítólagos pesti paródia« címmel, valamint 
több cikket a »Karpathen-Post« cimü helyi lapba.
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X.

Tantárgyak. (Végzett tananyag.)
A tananyag részletes felsorolása helyett utalunk az állami tantervre, mely szerint az összes 

tantárgyak tanítása történik Csak az olvasmányokat közöljük; a tankönyvekrő l az értesítő más 
helyén található tájékoztatás.

Magyar olvasmányok.

I. osztály .

Prózai olvasmányok : Mesék 1., 3 , 4., 5. Hűn mondák 2., 3., a), b),
5. M agyar mondák 1., 3., 4., 6 ., a), b), c), d), e), 7., a), b), d), 9., 10.,
12., a), b), c), 13., 14., 16., 17. A  m agyar föld és népe 25., 27.

Költői olvasm ányok: I. 8 . II. 1. III. 5., 11. IV. 1., 4., 10., 17., 19.,
22., 29.. 31., 34., 35. Könyv kívül is.

II osztá ly .

I. Félév:
I. 1., 9., 14., 17., 19., a), 14. és 19. Könyv kívül és az összefoglalás

II. 1., a \  b), d), 2., 5., 6 ., 9., 11., a), f), az 5. és 9. könyv kívül is. III. 37.

II. Félév:
II. 6 . d), e). III. 1., 3., 4., 5., 6 „ 8 „ 10., 11., 13., 16., 21., 22., 23.,

25., 27., 28., 39., 40., az 1., 10., 16., 27. 39. és 40 könyv kívül is.

III. osztály .

Prózai olvasm ányok: I. 3., 4., 5., 6 ., 7., 8 ., 12., 13. II. 1., 4. a), b),
d), e), 6 ., 7., 8 , 9., 11., 14., 15., 16., 18. a), b), 19.

Költői olvasm ányok: I. 1., 14. II. 2., 4. c), 5., 1 0 , 1 2 , 13., 14. a), b),
c \  d), 17. III. 2., 3., 6 ., 12. Könyv kívül is: I. 1., 14. II. 3., 4. c), 5. III.
1., 2., 3., 4., 5., 6 ., 12.

IV. osztály .

Prózai olvasm ányok: 1., 2., 3., 8 ., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16.,
17., 18., 19., 20., 21., 24., 25. 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 38.(



48., 4 9 ,  53., 6 7 ,  68., 70., 71. sz. olvasmányok. 4., 5., 22., 23., 50., 54.,
58., 59., 61., 64., 66., 69. sz. költemények. Toldi I— V. ének könyv nélkül, 
a többiek tartalma és magyarázata.

V. osztály .

A tankönyvben található összes olvasmányok és az előírt háziolvas
mányok.

VI. osztá ly .

A költői műfajok ismertetése a kézikönyv szemelvényei és az előírt 
házi olvasmányok.

VII. osztály .

A kézikönyv szemelvényei s az előírt házi olvasmányok.

VIII osztá ly ,

Szemelvények az összes tárgyalt írókból s az előírt házi olvasmányok.

Latin olvasmányok.

I osztály .

A tankönyv 1— 26. sz. olvasmánya. Könyv né lkü l: 1—7., 9— 11. 13.,
16., 17., 21., 22., 25.

II. osztá ly .

A  kis latin nyelvkönyvből: 27—46. 49—57. sz. olvasmány. Memoriter:
35., 36., 4L, 51. sz. olvasmány.

III. osztály .

A kis latin nyelvkönyvből: 54— 77. sz. olvasmányok.

IV. osztá ly .

Caesar Bell. Gall.: H adjárat a helvetiusok ellen 1— 15., Alesia ostroma 
1 1 4 ,  Ovidius M etam orph.: A világ keletkezése 1— 31., 76—88., Philemon
és Baucis 1— 104. (könyv nélkül is), C. Julius Caesar és P. Ovidius Naso 
életrajza és munkái.

V . osztály-

Cicero: D e imp. Cn. Pompeji és Pro Archia poéta (részben tartalmi
lag ) ; Ovidius Tristiájából a költő önéletrajza; a Fastiból: Romulus és Remus 
kitevése, Januarius, Feralia, Terminalia, Árion.

VI. osztá ly .

Livius: II. 1—2., 9— 13., 28—30., 32— 33., III. 33— 34., XXI. 3 2 -3 7 -
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Vergilius: Aeneis I. 1— 209., 494— 630. II. 1—369., 506—566., 634—804.
IV. 1— 30., 584—671. V. 286—361. Cursiv olvasás. Memoriter: I. 1—33.
II. 199— 233.

VII. osztá ly .

Vergilius: Aeneis V. 285—604 VI. 41—901. VIII. 608— 731. IX. 
175— 450. Cicero: Or. in Verrem IV.: 1— 12. C , 27— 38. C„ 67. C Sallus- 
tius: Bellum Jugurth inum : 1— 15. C., 20—28. C., 85. C ,  114 C. Cursiv 
olvasás.

VIII osztály .

Horatius: Carminum I. 1., 3., 4., 14., 22., 37. II. 3., 7., 10., 14., 17., 
18. III. 1., 2 .; E podon 2.; Satirarum I. 4., 9.; Epistolarum I. 20. II. 3. 
(1—200 sorok); Tacitus: Annales I. 1— 10. XX. 38— 44. (cursive); Cicero: 
De officiis III. könyvből több rész cursive.

Görög olvasmányok.

V. osztá ly .

Maywald olvasókönyvből a páratlan számú olvasmányok.

VI. osztá ly .

Gyakorlókönyv: 1., 2., 6.. 7., 8 .: 12., 15., 18., 19., 21., 22... 24., 26.,
29., 31., 33., 35., 36., 37.; Anab. III. 1., 15—26. IV. 7., 19—27.; Memor.
I. 5. II. 4 .:  A tankönyv lírai szemelvényeiből: 1.. 4., 9., 17., 27., 33 , 
35—38., 40., 41., 42., 43., 45— 50.

VII. osztá ly .

Odysseia I. 1—444., XI. 1— 234. Cursive: VI. 1— 331., IX. 1— 565. 
H erodo tosbó l: Bevezetés, Kroisos és Solon. A hét perzsa főúr. Aristagoras 
Spártában, Xerxes és Bemaratos. C ursive: Marathoni csata.

V ili .  osztá ly .

Ilias: I. 1—611. VI. Platon Apologia. (Cursiv olvasás, Kisebb részletek 
a Kriton és Phaidonból.)

Görögpótló irodalom.

V. osztá ly

Homerosból és Herodotosból szemelvények, az olvasókönyvből csak
nem az összes szemelvény.
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VI. osztá ly .

Az olvasókönyv összes szemelvényei. Sophokles: Elektra, Antigone. 
Aristophanes: Felhők.

VII. osztá ly .

Thukydides: I., II., VI., VII. (III— V. tartalmilag). Virág B., Kazinczy 
F., Jászai P., Gr. Teleki József, Plorváth M., Szalay S., Salamon F. történeti 
műveiből a tankönyv szemelvényei. Kölcsey F., Br. Eötvös J., Kossuth L , 
Deák F., Gyulai P., Beöthy Zs. szónoki beszédei. Demosthenes beszéde a 
koszorú ügyében.

VIII osztá ly .

A görög bölcsészet története Aristotelesig. Olvasmány : Sokrates védő
beszéde, Kriton, szemelvények a Platon Politeiájából. A  görög szobrászat 
története a tankönyv alapján.

Német olvasmányok.

I. osztály .

Német írás, olvasás. Beszédgyakorlatok. A tankönyv szemelvényeiből 
fordítás.

II. osztá ly .

Mint az első osztályban.

III. osztá ly .

I. Olvasmányok. (Könyv nélkül.) XXXIV., XXXV., XXXVI. XXXVII-
II. Olvasmányok. (Fordítás.) XXXVIII., XXXIX., XL. I. Olvasmányok. 
(Könyv nélkül.) 1., 9., 10., 17. II. Olvasmányok. (Fordítás.) 2., 11., 12., 18.
III. Regék a hőskorból. 20., 21., 22., 23., 24., 2 5 ,  2 6 ,  30., 32., 35., 36.,
37., 38. Versek. 1., 3., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21.

IV. osztá ly .

Prózai olvasmányok: 1., 2., 4., 5., 6., 8., 14., 15., 24., 38. a), b), c), 
d), e), f). Költői olvasmányok: 2., 3., 5., 7., 8., 19., 20., 22., 28. (Könyv 
nélkül is.) Nyelvtani olvasmányok: 1. a), b), c), d), 2., 3., 4., 5., 6., 9., 11.,
14., 15., 16., 20., 24., 25., 27., 31.

V. osztály.

A) 7., 14., 16., 20., 21., 29., 40., 52. B) 6., 7., 8., 11., 19., 29., 30.,
34., 37., 38. A  költemények könyv nélkül is. A verstan elemei. Haladóktól 
házi olvasmányok számonkérése.
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VI. osztá ly .

A) 11., 35., 39., 43., 51. B) 36., 40., 4L, 42. A költemények könyv 
nélkül is. Iskolai olvasmány: Schiller: Wallensteins Tod. Házi olvasmány: 
Wallensteins Lager; Die Piccolomini.

VII. osztá ly .

A tankönyvekben előforduló összes olvasmány és költői szemelvény, 
nagyobbrészt könyv nélkül is. Iskolai olvasmány: Lessing: Nathan der Weise.

VIII. osztá ly .

I. A)— G) a) 2— 8. b) 2., 4., 5. c) 1— 3. II A)—E) a) 1., 3., 4.. 6. 
Néhány könyv nélkül. IV. A)—B) 3., 4. V. A) 2., 5. VI A) 1., 3., 8 VII. 
A)— B) 3. Iskolai olvasmány: Goethe: Hermann und Dorothea, Schiller: 
Wilhelm Tell. Házi olvasmány: Götz v. Berlichingen.

Prózai olvasmányok: I. A —F . : a) 4., 5 ,  6., 8., b ) : 1., 3., 4., c ) : 2., 3 , 
II. A — E.: a) 3., 4., 6., G oethe: Egmont, 4 felvonás. Schiller: Wilhelm 
Tell, 4 felvonás.

Nem kötelező tantárgyak.

S z a b a d k é z i  r a j z . Heti 4 órában tanította Szokol Károly. Résztvett 
az I—VIII. osztályból 56 tanuló, kik két csoportban nyertek oktatást.

GYORSÍRÁS. L á s d  az  i f jú ság i  k ö r ö k r ő l  sz ó ló  j e l e n t é s t .
FRANCIA n y e l v . Heti 3 órában tanította a Berlitz-féle módszer szerint 

Dr. Lipták János. Résztvett a III— VII. osztályból 12 tanuló két cso p o r tb an ; 
7 kezdő heti 2, 5 haladó heti 1 órában. Tankönyv: M. D. Berlitz: Premier 
livre: a haladóknál olvasmány gyanánt A. Daudet: Contes. írásbeli és 
társalgási gyakorlatok.



XI.

írásbeli dolgozatok tételei.

A magyar nyelv és irodalomból.

V  osztá ly .

1. Az utazás. 2. A Poprád Késmárkon. 3. Zrínyi Miklós, a költő halála. 
4. Az olvasás módszere. 5. Alkalmi beszéd. 6. Gyulai Pál Arany János 
felett mondott emlékbeszédének gondolatmenete. 7. »A régi nem jó, mivel 
régi, hanem jó is, rossz is lehet. Az új pedig nem rossz, mivel új, hanem 
jó is, rossz is lehet. (Széchenyi Hitel). 8. A hazaszeretet Széchenyi Hitelében.
9. Késmárk műkincsei. (Levél).

VI. osztá ly .

1. A dal sajátságai. 2. A Thöliöly-vár leirása 3. A szatíra. 4. A bal
lada hősének bukása. 5. Költészet és valóság a mondában. 6. Szegény em
bernek drága kincs a hit. 7. Csodás elem az époszban. 8 Miért szeretjük 
a természetet? 9. A kudarc.

VII. osztá ly .

1. A  magyar nyelvrokonság. 2. Hun és magyar mondakör a króni
kások alapján. 3. Miért járok iskolába? 4. A  renaissance és a humanismus. 
5. A középkori magyar költészet jellemzése. 6. Vázlatírási gyakorlat: A 
magyar protestánskori lira. Balassa Bálint gróf. Uj eszmék, tárgyak költésze
tünkben a XVII. században. 7. Nitus és Eurylalis —  Radivoj és Juranics 
jelenet alapján Vergilius és Zrínyi. 8. A franciás irány. 9. Miért tanulhatunk 
hazaűságot irodalmunkból ?

VIII. osztá ly .

1. Kisfaludy Káról)' írói jelességei. 2. Vörösmarty M. költeményeinek 
nyelvészete. 3. Kritika az irodalmunkban. 4. A könyv politikai fontossága. 
5. Petőfi humora. 6. Siralomház. (Képleirás). 7. Mitől függ a költői mű 
értéke? 8. Ki a legkedvesebb regényíróm s miért? 9. A  tett halála az okos
kodás. Madách: »Az em ber tragédiája« nyomán.
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II. A német nyelvbő! és irodalomból.
V. osztály.

1. Die Äxte (’Übersetzung). 2. D er  Apfelschuss Teils (Nacherzählt). 3. Brief 
an einen Freund (Ein Trauerfall), 4. Des Esels Schatten. 5. Die gute Mutter 
(Nacherzählt). 6. Das Mädchen aus der Fremde. 7. Theodor Körner (Über
setzung). 8. Elisabets Rosen. 9. Die Entwickelung einer Stubenfliege. 10. 
Der Postillon (Inhaltsangaben und Nacherzählunge). 11. Inhalt und Grund
gedanke vom »Zauberlehrling«. 12. D ie Freundestreue in Schillers »Bürgschaft«.

VI. osztá ly .
1. D er Weg der Tugend ist schwer (Übersetzung). 2. Erziehung des 

Jünglings bei den Germanen (Nacherzählt). 3. Die Personen in Schillers 
»Taucher«. 4. Eigenschaften der Ballade. 5. Franz D eák’s R ede für die 
Polen (Gedankengang) 6. Trau, schau wem (Abhandlung). 7. Die Wallfahrt 
nach Kevlaar. 8. Inhalt und Grundgedanke des »Schatzgräber«-s von Goethe. 
9. Goethes Eltern. 10. Welche Motive drängen Wallenstein zum entschei
denden Schritt? 11. Früh übt sich, was ein Meister werden will.

VII. osztá ly .
1. Die alte Germanen (Übersetzung). 2. Das Nibelungenlied (Nacher

zählung). 3. Das Rolandslied (Inhaltsangabe). 4. Charakter Siegfrieds im 
Nibelungenliede (Aufsatz). 5. Das Geschichtliche im Nibelungenliede. 6. Trieb
feder im Parzival. 7. Die Grundidee in »Nathan der Weise« von Lessing. 
8. Es ist schwer Mensch zu sein. 9. Das Drama von Klopstock angefangen.

VIII. osztály.
1. Egmont (Übersetzung). 2. D er  Zug der Vertriebenen (Schilderung 

nach Goethe). 3. D er Wirt zum goldenen Löwen (Ein Charakterbild). 4. 
Hermann und Dorothea auf dem Heimwege. 5. Was lehren uns die Jahres
zeiten ? 6. Schilderung einer Feuersbrunst (Nach Schillers Glocke). 7. F rau 
encharaktere in Schiller’s Wilhelm Teil. 8. Abschied von der Schule.

7



XII.

Tanszerek.

Líceumi nagy könyvtár.
A  licurai nagy könyvtár 1913. évi december 31-éig a következő mű

vekkel gyarapodo tt :
1. Ajándék útján :
A magy. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztériumtól: Schönherr 

Gyula dr. emlékezete. Dr. Komlóssy F . : Széchényi István gróf élete. Tóth 
A . : Zenei alapismeretek Kacsóh P . : Az iskolai karénektanítás paedagogiája. 
C h o v á n K . : A  zongorajáték módszertana. Siklós A .:  Zenei formatan. Siklós 
A . :  Összhangzattan. Dr. Molnár G . : Általános zenetörténet. Szabados B . : 
Kariskolai kézikönyv, 2 kt. Antalffy Z. : Elméleti és gyakorlati orgonaiskola. 
Malonyay D . : A  magyar nép művészete. Brück G y . : Zenei alaktan. Zem
pléni A.: Turáni dalok. Révai nagy lexikonja 9. kt. Siklós A .:  Hangszere
léstan 2 kötet. Siklós A .: Vezé: könyv. Magyar népoktatásügy fejlődése, 
Herkules.

A múzeumok és könyvtárak orsz. főfelügyelőségétől: Sümegi Muzeum : 
Ingyen naptár 1913. Bérezik Á. müvei 10 kt. Mihalik F . : A  krasznahorkai 
vár és a Franciska-ereklyemuzeum leltára, 2 kt. Mihalik F . : A múzeumok 
és könyvtárak orsz tanácsának és orsz. főfelügyelőségének jelentése, 2 kt. 
Jelentés a Magyar Nemzeti Muzeum 1911. és 1912. évi állapotáról. Nagy J . : 
A  madár.

A magy. kir. földmivelésügyi minisztériumtól: Útmutatás a mezőgazda- 
sági tudósítók részére 1913-ra.

Egyetemes ev. egyháztól : A magyar ev. egyet, egyház levéltárának 
jegyzéke.

Az Em ke-től:  Az E m ke 25 éves működése és negyedszázados öröm
ünnepe.

A pápai főiskolától: Borsos F . : A pápai ref. főiskola éremgyüjtemé- 
nye, II. r.

Rimaszombat városától: Dr. Wallentinyi: Ferenczy J. levelei.
Orsz. állatvédő egyesüle ttő l: F o d o r : Jelentés a madarak és fák nap

járól.
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Orsz. Középiskolai Tanáregyesülettől : Endrei Á . : Az 1910. évi tanári 
kongresszus naplója és jegyzőkönyve. Négyesy L . : A tanári szolgálati idő.

Dr. Révay J. mint szerzőtől: Római emlékek.
Országos irodalmi és közművelődési szövetségtől: A magyar dráma 

fejlődése.
Egan A. és Kontra A. mint szerzőktől: Magyarok romlása.
Sauter Tivadar nyomdatulajdonostól: A »Karpathen-Post« utolsó év

folyama.
Néhai Kobialka János tanár hagyatékából könyvtárunk 106 művet 

kapott 130 kötetben. Ezek többnyire szépirodalmi és paedogogiai munkák.

2. V étel útján :

A  Schwartner-, Jóny Tivadar-, könyvtári alapok, a felszerelési általány, 
valamint a múzeumok és könyvtárak országos főfelügyelősége utján kiutal
ványozott 800 K államsegélyből:

a) F o l y ó i r a t o k  é s  f ü z e t e s  v á l l a l a t o k :  A  magyar tudomá
nyos akadémia által kiadott folyóiratok, u. m . : Akadémiai Értesítő, É rteke
zések a társadalomtudomány köréből. Irodalomtörténeti közlemények. Math, 
és Természettud. Értesítő. Nyelvtudomány. Archeológiái értesítő. Emlék
beszédek. Ezeken k ívü l: Budapesti Szemle. Erdélyi Muzeum és Évkönyve. 
Egészség. Egyetemes Philologiai Közlöny. Magyar Történelmi Életrajzok. 
Századok. Ethnograpia. Földrajzi Közlemények. Földtani Közlöny. Turisták 
Lapja. Turistaság és Alpinizmus. Uránia. Állattani Közlemények. Botanikai 
Közlemények. Magyar Chemiai Folyóirat. Természettudományi Közlöny és 
Pótfüzetek. Magyar Pedagógia. Orsz. Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny. 
Mathematikai és Physika! Lapok. Középiskolai Mathematikai Lapok. Kárpát- 
Egyesületi Évkönyv 1913. Protestáns Szemle. Protestáns Egyházi és Iskolai 
Lapok. Evangélikus Őrálló. Evangélikus Lapok. Művészet. Magyar Iparmű
vészet. Tört. Közlemények Szepes megye múltjából. Szinnyei: Magyar írók 
élete és munkái. Irodalomtörténet. Történeti Szemle. Természet. Magyar nyelv. 
Theologiai Szaklap. Literarisches Zentralblatt Deutsche Rundschau. Zeit
schrift f. d. Gimnasialwesen. Zeitschrift für Philosophie und Paedagogik. 
Lehrproben und Lehrgänge. Monatsschrift für höhere Schulen. Pauly-Wissowa: 
Realenciklopädie des klass Altertumes VIII 2. Jahrbuch der Naturwissen
schaften XXIX. évf.

b) M ü v e k :  A Luther-Társaság kiadványaiból: Pfennigsdorf R . : Krisz
tus a modern szellemi életben, fordította: Hajts. Gyurátz F . : Az édes anyja 
énekeskönyve. F'arkas G. : Reicht Károly életrajza. Fenyves E . : A meg
próbáltatások útjain. Majba V . : Luther-Társaság 1912. évi jelentése.

A Magy. Tud. Akadémia 1913. évi illetményéből: Váczy F . : Tompa 
Mihály életrajza. Vértesy János: A  magyar romantikus dráma. Szekfü G y . : 
A  száműzött Rákóczi. Koeppel E . : Byron. Magyar történelmi emlékek 2 kt.

7 *
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A Természettudományi Társulat kiadványaiból: Dr. Aujeszky A .:  A 
baktériumok természetrajza. Soddy Frederik: A rádium.

Magyar regényírók XII. sorozat: Jókai M. : Az elátkozott család. Vas 
G. : Garasos arisztokrácia. Gárdonyi G. : A láthatatlan ember. Mikszáth K. : 
A Konty-fiu esete 2 kt.

A  Műveltség Könyvtára: XI. Ferenczi Z . : A  magyar irodalom tör
ténete.

Politikai Magyarország: II. Magyarország története. III. Magyarország 
politikai élete.

Egyetemes reg én y tá r : Gyp : A szeleburdi. Doyle Conan : Napoleon. 
Pékár Gy: Delilah nyoszolyája. Szom iházy I.: Aprópénz. Herman O.: Knopf- 
madár. Delpit A .: Hét év múlva. Barton E . : A  Holladay-eset Ambrus Z . : 
A  gyanú. Abonyi A . :  Férfiak. Tolnai L . : A jubilánsok. Pékár G y . : A  ha
talom. Dr. M alonyay : Judith könyve. Krúdy Gy. : Andráscsik örökösei. 
Ambrus Z . : Giroflé és Girofla Pékár G y . : Vénusz könyve Doyle C . : A 
nabob kincse. Conway H. : Paulina. Ifj. Hegedűs S.: A réztornyu kastély. 
L eg o n ie r : Gyönge emberek. Conway II.: Beatrice házassága. Eckstein E. : 
Violanta. Coppée F . : A bűnös. Conway H . : Élő halott. Cherbuliez V . : 
Holdenis Meta. Croker B.: Családi hasonlatosság.

Modern K önyvtár :  Külföldi színmüvek 4 kt. Külföldi elbeszélők 4 kt. 
Tudomány és művészet 3 kt. Sociologia és politika 2 kt. Magyar elbeszélők 
3 kt. Magyar színműírók 2 kt. Költői müvek 2 kt.

Nyugat Könyvtára : Magyar elbeszélők. Külföldi elbeszélők. Dráma és 
vers. Tanulmányok. Sammlung Göschen: Dr. Hauszner R . : Darstellende 
Geometrie 2 kt. Kistner A : Gesichte der Physik. 2 kt. H e rrm an n : Die 
elektrischen Messinstrumente Junker Fr.: Repetitorium und Aufgabensamm
lung zur Differentialrechnung. H oppe  J. : Analytische Chemie I. W ychgram: 
Das höhere und mittlere Unterrichtswesen in Deutschland.

Klasszikus regény t á r : A larcon: A földgolyó. A Norma fináléja. Balsac : 
Goriot apó. Grandet Eugenia. Betti néni. Bulwer: Éj és virradat, 2 kötet. 
Cherbuliez: F eketék  és vörösek, Holdenis Meta. Daudet: Numa Roumestan. 
Tartarin. A nábob. A halhatatlan. Dickens: Twist Olivér. Dickens: Copper
field David, 3 kt A  Pickwick-Club 2 kötet. Nehéz idők. Karácsonyi ének. 
Dombey és fiai, 3 kt. Kis Dorrit, 3 kt. Dosztojevszky: Bűn és bünhődés. 
A  félkegyelmű 2 kt. Dumas: A  három testőr 2 kt. A kaméliás hölgy. A 
Clemenceau ügy. Flaubert: Bovaryné— Salammbo. France Anatole : Ludláb 
királyné. Bonmard Sylvester vétke. G ogoly : Holt lelkek. G oncsárov : Oblo
mov. Lermontov: Korunk hőse. G oncourt: Demaily Károly. Maupern Renée. 
Faustin Julia. Hugo V ik to r: A  nyomorultak 4 kt. Jacobsen : Lyhne Niels. 
Grubbe Mária. Keller: Zöld Henrik 2 kt. Maupassant: Mont Oriol. Yvette. 
A  mi szivünk. Péter és János. Erős mint a halál. Meyer Konrad : Jenatsch 
György. Borgia Angelo Pescara. S ten d a l : Vörös és fekete. T h ack e ray :
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Pendennis története 2 kt. Hiúság vására Tolsztoj : Karenina A nna 2 kötet. 
Háború és béke, 3 kt. Turgenjev: A p ák  és fiuk. Füst— Ostolaj— Zóla: Ger
minal. Monographien zur Weltgeschichte: Heyck E . : Florenz und die Medici. 
Dr. Schultz H . : Wallenstein. Heyck E.: Bismarck. L ang: Zwingli und Calvin. 
Künstlermonographien. Knackfuss H . : Raffael. Rubens— Rem brandt— Dürer 
und Holbein der jüngere. Land und L eu te :  Seobel: Thüringen. Haushofer. 
Tirol. Wehrli : Die Schweiz. Kultur der Gegenwart: Systematische Philoso
phie. Die osteuropäischen Literaturen.

Malonyay D.: A magyar nép művészete IV. kt. Ferenczi Z . : A ma
gyar irodalom története. Gróf Vay Sándor munkái 8 kt. Dóczi S . : Ipari 
pályamutató. Ráth K . : Az iparművészet könyve III. kt. Thúry Z s . : A szom
batos kódexek bibliographiája Mauritz G y : Képek a természettan köréből. 
Floericke K. : Einheimische Fische. Z ar t:  Bausteine des Weltalls. Gáal J. 
munkái 3 kt. Foerster F . . Iskola és jellem Deme K. : Magyarország hely
zete. Eck P. : Észak vidékein. Gubitza K. : A rómaiak érmeiről és feliratos 
emlékeiről. Dekker H. t Vom sieghaften Zellenstaat. Winkler H . : Specielle 
ebene Kurven. Dr. Szelényi O . : Modern vallástudomány. Chwolson : Lehr
buch des Physik IV. Balázs J . : A m agyar középiskolai oktatás reformja. 
Czirbesz : Földrajz. Jósika M. összes művei 1—20 kt. Buch der Erfindungen 
d. Gewerbes und Industrie 10 kt. Kövi 1. ‘ ’s Pisenstetzchen.

Könyvtárunk 1913-ban összesen 435 miivel gyarapodott 661 kötetben. 
Áll om ánya ezzel 47133 kötetre emelkedett.

Könyvtárunk, amely nyilvánossági joggal bir, 1913-ban 98 napon volt 
nyitva, amikor 1403 látogató 3214 m üvet 3926 kötetben használt. A könyv
tárra beleértve a 800 K államsegélyt 2306 K-át fordítottunk. Kezelő: Bruck
ner Károly.

Az I— IV. osztályok szám ára  beren d eze tt  könyvtár (tagok száma 55) 
1913. évi december 31-ig gyarapodott egy új szekrénnyel 90 K értékben. A 
könyvtár állapota az előző év végén 637 drb. 1345'30 K értékben. Kiselej- 
teztetett 18 drb. 35'50 K értékben. Marad a 3%-os értéklevonással 619 drb. 
127020 K értékben. Tagdíjakból befolyt 49 K, büntetéspénzekből 2 K. 
Ehhez hozzáadva a régi szekrény 86'06 K s új szekrény 90'— K értékét 
s a tavalyi pénztármaradványt, marad a készkiadások 19'20 K (bekötés, 
ragasztás, előfizetés) levonása után a könyvtár állapota 1913. évi december 
31-én 621 drb. 1427'60 K értékben. Kezelő: Mikolik Imre.

A volt ném et önképzőkör könyv tá rá t  a lefolyt tanévben Weiszer 
Róbert tanár felügyelete mellett Justh Gusztáv VIII. oszt. tanuló kezelte. 
Gyarapodás vétel utján 11 kötet 48'40 K értékben. Állománya jelenleg 760 
kötet. A  tavalyi értékből 2%-os kopást levonva, marad mint jelenlegi érték 
131913 K.

A kötelező olvasm ányok tá ra  ez évben 1794 kötettel, illetve füzettel 
1927'10 K értékben gyarapodott. Kezelője: Gotthardt Kornél.
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A történelm i sze r tá r  állományában az 1913. évben változás nem volt. 
Becsértéke a 3%-os rongálás levonásával 595 K 71 f.

Szertá rö r: Dr. Banczik Samu.
A régiségtár az 1913. évben nem gyarapodott. Becsértéke 130 kor. 

80 fill. Kezelője: Dr. Banczik Samu.
É rem tár.  Ajándék utján következőképen gyarapodott:  Széles Sándor

III. o. t. 3 ezüst, 2 papír, Szopko László III. o. t. 1 bronz, Széles Dezső 
V. o. t. 5 ezüst, 1 bronz. 1 papir, Mártonffy Dezső III. o. t. 2 ezüst, 
Schneck Márton III. o. t. 2 bronz, Schneider Ferenc III. o. t. 1 papir, 
Czirbesz László III. o. t. 1 bronz, Beöthy László III. o. t. 1 ezüst, Platzner 
Adolf Vili. o. t. 1 papir, Gagyi Andor III. o t. 1 bronz, Benyovszky István 
VII. o. t. 2 ezüst, 2 bronz, Czapff Ferenc II. o. t. 1 bronz és Pavcsik 
József III. o. t. 1 bronzérmet, illetve pénzt ajándékozott. Az éremtár állo
mánya 1913. évi december 31-én: 7 arany, 393 ezüst, 1004 bronz, 10 nickel 
és 44 papírpénz, összesen 1458 drb. 609'10 K becsértékben.

Szertárőr: Dr. Banczik Samu.
Philologiai és m űvésze ttö r téne ti  gyű jtem ény  az 1913 évi december 

31-ig a következőkben gyarapodott:  P'laxmans Zeichnungen zu Sagen d. 
kiáss. Alt. 1 kötet; Itáliai fényképek 204 drb. műlap kartonra húzva, ezek
hez 3 doboz. Összesen 208 drb. 148'60 értékben. Múlt évi leltári állapot a 
3%-os értékcsökkenéssel 1066 drb. 2223 59 K értékben, melyhez hozzáadva 
az 1913. évi gyarapodást a gyűjtemény állapota 1913. évi december 31-én 
1274 drb. 2372'19 K értékben. Szertárőr: Gaál Pál.

Földrajzi szertár  gyarapodása 105 drb. térkép, falikép, dombormű és 
egyéb szemléltetési eszköz 1152 K értékben Állomány az 1913. év végén, 
leszámítva a kiselejtezetteket 023 drb. 2429'40 K értékben.

Kezelője: Noszky Jenő.
Term észe tra jz i  s ze r tá r  gyarapodása az 1913. évben 95 drb. 1003‘80 K 

értékben. Állomány 8190 drb. 12,273‘60 K értékben. Kezelője: Noszky Jenő.
A fizikai sze rtá r  az 1913. évben a következő műszerekkel gyarapodott: 

Gaede-féle szívó-fúvó szivattyú, 3 gummilap a légszivatt/ú recipienséhez 
170 mm., 200 mm. és 250 mm. átmérőjű, universal-epidiaskop, teljesen 
visszaverődő prizma. 2 betét az epidiaskophoz, 1 betétnyíllal,, 1 betét 3 
nyílással, 1 betét revolversötétítővel, 1 betét iriszáróval, 1 mikroszkópiái 
betét, 100-szoros, 250-szeres és 700-szoros nagyítású objektiv, polarisator 
és analisator. 1 betét csavar által szabályozható nyílással, 1 betét hullám
zott nyílással, 1 betét lyuksorozattal, prizma Amici szerint, Fresnel-féle 
tükör nyílással és ellenzővel, 1 betét Newton-féle színgyfirük kimutatásához, 
1 betét nyílással és mikrométer-csavarral, 4 üvegrács tokban, 1 Rowland- 
rács kópiája tokban, 1 pár turmalin foglalatban, 1 betét fekete tükörrel, 1 
betét a fénysarkításhoz szükséges üveggel, l objektiv lencse, 1 betét a kettős 
törés bemutatásához, nagy turmalin-lemez, 4 különböző vastagságú gipsz
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lemez, 1 pár egyforma vastagságú gipszlemez, 1 jobbra és 1 balra forduló 
kvarclemez, 1 cuker-lemez, 1 mészpát, 1 üvegküvetta cukoroldatok számára; 
fali heliostat, higanytisztító Ostwakl szerint, 2 drb. Bunsen-égő beszabályozva 
a blaugázhoz.

A fizikai előadó-tanterem berendezése az 1913. évben a következőképen 
történt: az ablakokat 4 sötétítő függönnyel láttuk el, melyek fényáthatatlan 
impregnált börposztóból készültek, az előbbi kis területű fa falitáblát ki
cseréltük 2 nagy, kiegyensúlyozott fekete linoleumtábláva’, hasonlóképpen 
a régi, megrepedt előadó-asztalt kicseréltük egy Weinholdt-féle előadó
asztallal, melybe villany-, gáz és vízvezeték van bevezetve. Hogy a tanterem 
a vetítésekhez alkalmas legyen, e célból a régi függő villanylámpákat ki 
kellett cserélni menyezet-indralámpákkal. előadó-asztal fölé és tábla elé egy 
sofűta-lámpát kellett tenni.

A tanterembe bevezettük az egyen- és váltóáramot, amelyek bekap
csolására egy kapcsoló-táblát helyeztünk volt el. A  váltóáramot a városi 
villany telep szolgáltatja, míg az egyenáram előállításához egy árramátalakító 
dinamo-gépcsoportot (105 V és 30 amp.) szereztünk volt be, mely a második 
emeleti folyosón van elhelyezve. A kapcsolótáblától az áramot vezettük a 
vetítőhöz, a tanár dolgozószobájába és a szertárba, nemkülönben az előadó
asztalba is.

Mindezekhez úgy váltó, mint gyenge és erős egyenáramot lehet vezetni. 
A tanteremben felszereltük volt még a galvanométert is, le- és felhúzható 
skálával.

A  spektralanalizis és a hőtan kísérleteinél nélkülöztük a világító gázt > 
ez okból az udvarban egy blau- vagy Heufel-féle gázfejlesztőt helyeztünk el, 
amelyben két acéltartályban cseppfolyós gáz van és a fejlesztőben légnemű 
gázzá átalakulva, csöveken keresztül megy az előadó-asztalba.

A tanteremben van még elhelyezve egy le- és felhúzható 4X 4 m. 
vetítöernyö, nemkülönben egy üveg fúvóasztal. A fujtatást különben a Gaede- 
féle szívó-fúvókészülékkel is lehet eszközölni, amely készülékből egy kettős 
cső (szívó- és fúvó-cső) vezet az előadó-asztalba

A  fizikai szertár gyarapodása az 1913. évben 4610 40 K. Ehhez járult 
még 43'20 K javítási költség, a fizikai szertár egész gyarapodása tehát 
4653'60 K. A  szertár vagyonállapota a megelőző évben 13,516'63 K volt, 
ehhez — 3% értékcsökkenés levonása után — hozzáadva a gyarapodást, a 
szertár értéke 1913. évi december hó 31-én 17,764'46 K.

A  fizikai előadó-tanterem berendezése pedig 7108 K 48 fillérbe került. 
Fizikai szertárőr: Dr. Hronyecz György.

A to rn aszertá r  nem gyarapodott. Állapota 171 darab, 3%-os érték- 
csökkenést leszámítva, 921'01 K értékben Topperczer Rezső, szertáros.

A  jég p á ly a fe lszerelés  nem gyarapodott. Állománya 1913 december 31-én 
3% értékcsökkenéssel 8 drb. 36'24 K értékben. Kezelője: Topperczer Rezső.
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ifjúsági körök.
A K azinczy önképző- é s  olvasókör a lefolyt tanévben Báthory A ndor 

tanár elnöklete alatt, 1913 szeptember 12-én alakult meg. A tanárelnök
buzdító szavai után a következők lettek a kör ez évi tisztviselői: ifj. elnök .
Ritók György VIII. o. t., titkár: Murezkó László VIII. o. t., főjegyző: 
Molitor István Vili. o. t., aljegyző : Genersich Aladár VII. o. t., pénztáros : 
Tatár Emil Vili. o. t., ellenőr: Vida Károly VIII. o. t., főkönyvtáros: Farkas 
Jenő VIII. o. t , könyvtárosok : Steinbock Rezső és Wágner Károly VIII o. t., 
Désy Ferenc és Solcz Gyula VII. o. t., főlapőr: Láng Tibor VIII. o. t., lap 
őrök : Liszonyi Viktor Vili. o. t. és Hámoraik Géza VII. o. t.

A rendes tagok száma (VI.—Vili. osztályból) 81, a pártoló tagoké 
19, összesen 100.

A kör az alakuló és az 1914 május hó 4-én tartott zárógyűlésen kívül 
9 rendes, 1 rendkívüli és 1 díszgyűlést tartott.

Az október hatodikán, az aradi tizenhárom vértanú emlékére rendezett 
ünnepély műsora :

1. Himnusz.
2. Tóth Kálmán: Mikor az akasztófákat faragták. Szavalta Vida 

Károly VIII. o. t.
3. Ünnepi beszéd. Tartotta Ritók György VIII. o. t.
4. Illyés B . : A legnagyobb gyásznap. Szavalta Bruckner Viktor IV. o. t.
5. I m a  a h a z á é r t :  É n e k e l t e  az  ifj. d a lk ö r .
6. Tóth K . : Az aradi tizenhárom. Szavalta Lechner István V. o. t.
7. Szózat.
Az 1913 november 2-án tartott »Thököly-ünnepély« műsora:
1. Himnusz.
2. Ábrányi E. : Thököly Késmárkon. Szavalta Belóczy Dezső VIII. o. t.
3. Nemzeti ima. Énekelte az ifj. dalkör.
4. Ritók György Vili. o. t. az ifjúság nevében megkoszorúzta a sírt.
5. »Thököly késmárki sírjában« Báthory Andortól. Énekelte az ifj. dalkör-
6. Dr. Révay Józse f: Thököly Imre emlékezete. Szavalta Vida Károly

VIII. o. t.
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Ezenkívül a kör tagjai közreműködtek az intézet által rendezett refor
mációi ünnepélyen, az ifjúsági hangversenyen és az ifjúság által rendezett 
március 15. emlékének szentelt, hazafias ünnepélyen.

A  rendes gyűlések tárgyai voltak: beérkezett munkák (költemények, 
műfordítások) felolvasása és megbírálása, felolvasások, szavalatok stb. A kör 
munkásságát a következő kimutatás ism erte t i : volt 6 felolvasás, melyek közül 
érdemkönyvbe vétetett 1, dicséretben részesült 5. A felolvasott 2 novella 
közül érdemkönyvbe érdemesítetett 1, tudomásúl vétetett 1. A beadott 27 
költemény közül 4 az érdemkönyvi, 12 a dicséreti fokot nyerte, 8 méltány- 
oltatott, 3 pedig elvettetett. A felolvasott 2 költemény közül dicséretet nyert 
1, méltánylást érdemelt 1. Beérkezett azonkívül 3 műfordítás, melyek közül 
dicséretben részesült 1, méltányoltatott 1, elvettetett 1. Szabad előadás volt 
1, melyet a kör megdicsért. Szavalat elhangzott 13. Ezek közül 10 dicséretet, 
2 méltánylást kapott és 1 tudomásul vétetett. Az előadott 1 monológot a 
kör megdicsérte. A gyűléseken elhangzott 53 bírálat, melyek közül 2 di
cséretet nyert.

Érdemkönyvbe kerültek a következő munkák: Nemzetes uram (Murczkó 
László Vili. o. t. elbeszélése). A zene és a tánc. (Engelmayer Jenő VI. o. t. 
felolvasása). Sárgúl a fű, Tavaszi emlék. Télen. (Falllay Gyula VIII. o. t. 
költeményei). Kandallónál (Vida Károly V ili .  o. t. költeménye). A felolva
sások közül a következőket emeljük ki : A modern magyar drámaírók 
(Murczkó László VIII. o. t.). A világnyelvekről (Binder Jenő VII. o. t.). 
Báró Kemény Zsigmond, A görög szabadságharc. (Genersich Aladár VII. o. t). 
Jókai Fráter Györgye (Riesz Ernő Vili. o. t.)

Szabad előadást tartott Szarka László VII. o. t »A halottégetés«-ről.
Tartott a kör egy rendkívüli gyűlés keretében szavalatversenyt is, 

melyen a kitűzött díjat az 5 versenyző közül Ritók György VIII. o. t. nyerte 
el. A többi szavaló dicséretet kapott.

A  kör számos irodalmi, történeti, természettudományi és társadalmi 
tételt tűzött ki dolgozás céljából. Összesen 7 pályamű érkezett be. melyek 
közül Riesz Ernő \  II. o. t. (A természettudományok hatása az irodalomra). 
Tatár Emil Vili. o. t. (Eötvös regényeinek jellemzése, Széchényi reform- 
törekvései, Állatok szellemi képességei) nyerték  a kitűzött díjakat. Jutalmat 
nyert még Hámornik Géza VII. o. t. tollrajza A másik két pályamű dicsé
retben részesült. Szerzőik Murczkó László és Ritók György Vili. o. t.

A  kör a következő lapokat járatta : Az Újság, Pesti Hirlap, Budapesti 
Hírlap, Világ, Érdekes Újság, Tolnai Világlapja, Uj Idők, Vasárnapi Újság, 
Borsszem Jankó, XX. Század, Természettudományi Közlöny, Uránia.

A kör könyvtára a lefolyt tanévben 53 kötettel szaporodott 200 K. 
értékben. Jelenlegi állománya 1991 kötet.
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A kör vagyoni állapota '
B e v é t e l ..................................  758'73 K.
K i a d á s ................................... 682 32

Maradvány 76'41 K.
A szavalókör a líceum III. és IV. o. tanulóinak önképzését tűzte ki 

céljául, melynek derekasan felelt meg, megismertetvén tanulóinkat a szavalás 
alapfogalmaival, irodalmuk nagyjaival, költészetünk kincseivel s h( zzászok- 
tatván őket a nyilvános, bátor fellépéshez s a szabatos előadáshoz Igazi 
gyönyörűségünkre szolgál a t bbnyire idegen ajkú ifjak szabad előadása, 
komoly törekvése s a szavalásban való készsége s talán e körnek is van 
némi érdeme abban, hogy az érettségi elnöksége ez évben is dícsérőleg 
emelte ki ifjaink szabatos, bátor elöadóképességét. Körünk nyolc év óta 
áll fenn s minden szerénytelenség nélkül elmondhatjuk, hogy minden évben 
tökéletesebb s fejlődése határozottan szemmel látható. Ez évben a műsoron 
már zeneszámok, vitatkozások is szerepeltek, a tanulók kézi ügyességeikről, 
gyűjteményeikről is ott számoltak be, sőt a fiúk közötti esetleges súrló
dásokat is ott simítottuk el. Ugyancsak ez évben honosítottuk meg azt a 
szokást is, hogy a gyűlést mindig a titkár vezette a tanárelnök jelenlétében 
s megjegyezzük, hog3r tisztét nagy ügyességgel s rátermettséggel töltötte 
be. A tervbe vett ásatásokat és kirándulásokat a kedvezőtlen időjárás miatt 
meg nem valósíthattuk, de a jövő évi programmba ezt is felvettük. A körnek 
68 tagja volt, titkára Bruckner Győző IV. o. t., jegyzője Kául István IV. 
o. t., aljegyzője Szokol János III. o t. volt.

Tartottunk összesen 10 rendes gyűlést s szerepeltünk minden iskolai 
ünnepélyen. Elhangzott 27 szavalat, melyből 1 jegyzőkönyvi dicséretben, 6 
dicséretben, 15 méltánylásban részesült, 2 sikerültnek, 2 pedig elvete ttnek  
minősítettünk. Volt 1 felolvasás, 3 szabad előadás, 1 színdarab, 2 zeneszám 
és 54 bírálat.

Kiváló és példás szorgalmukért Bruckner Győző és Kául István 1— 1 
jutalomkönyvet kaptak. Dr. Banczik Samu, a kör vezetője.

Gyorsírókor. A  kör Dr. Lipták János tanárelnök vezetése alatt 1913 
szeptember végén alakúit meg 39 taggal. A  kör a tanárelnök búzdító szavai 
után a következő tisztviselőket választotta: ifj. elnök és I. előadónak Stenczel 
Pál VIII. o. t., 11. előadónak Vida Károly VIII. o. t., pénztárosnak Riesz 
Ernő VII. o. t., főkönyvtárosnak Krausz Márton VII. o. t., alkönyvtárosnak 
Lechner István V. o. t., főjegyzőnek Genersich Aladár VII. o. t., aljegyző
nek Brézel Gusztáv VI. o. t., ellenőrnek Hlavács Samu VI. o. t.

A  tanulás könnyebbítése céljából a tagok két csoportra voltak fel
osztva, a haladók és kezdők csoportjára. A haladók az ifj elnök vezetése 
alatt tanulták a felsőbbfokú gyorsírást és amennyire az idő engedte, a par
lamenti vitaírást is. Mind a kettőben valamennyien szép eredményt értek el.
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Tankönyvül használták: Forrai Soma, a magyar gyorsírás tankönyve Gabels- 
berger elvei szerint II. rész, Vitaírás c. könyvét.

A  kezdőket Vida Károly előadó tanította. Ók is nagy lelkesedéssel 
tanulták a gyorsírás levelező részét és pedig meglehetős szép eredményyel 
Tankönyvük: Forrai Soma, levelező-gyorsírás I. rész.

Az előadók havonként minta- illetve gyors-stenogrammot Írattak a 
vezetésük alatt álló tagokkal ; ezeken mint elsők szerepeltek a haladóknál 
Riesz Ernő VII. o. t. és Lechner István V. o. t., a kezdőknél Wawrek 
László IV. o t. és Tittes György V7. o. t ,  akik könyvjutalomban részesültek. 
A két előadó buzgó fáradozásáért és az elért eredményért 20—20 K. jutal
mat kapott.

A körnek a következő gyorsírási lapok já r ta k : Szegedi Gyorsíró, 
Gyorsírási Újság és Gyorsírászati Szemle.

A kör könyvtára Bárdos Bódog Vili. o. t. ajándéka utján, a követ
kező müvekkel szaporodott: Végvárv Ferenc: Szépirodalmi olvasmányok, 
lev. gyorsírási áttételben, Kalandozás a rövidítés határain; Bárdos G yörgy: 
Gyorsírási emlékkönyv 2 drb., Gyorsírási Szemle 1.— 10. szám, Az 1907—8 
Szegedi Gyorsíró 10 pld., Az írás I. évfolyam 12 szám, 11. évfolyam 12 szám 
és III. évfolyam 1 szám. A könyvtár jelenlegi állománya 134 kötet és az 
idei lapok. A kör vagyona a 8898 számú bankkönyv szerint 1913 december 
31-én 146 75 K.

Thököly-kör. A  Thököly-kör 1913. szeptember elején tartott meg
alakuló gyűlését és azután minden hónapban tartott egy-egy ülést, a tagok 
élénk részvéte mellett A kör tagja a késmárki ev. líceum minden protestáns 
tanulója, kivéve a vidékről bejáró növendékeket. Az algimnázium tanulói 
mint hallgató, a felgimnázium tanulói azonban mint működő tagok szerepeltek. 
Minden ülésen volt ima, szavalat, irásmagyarázat és egy vallásos tartalmú 
dolgozat felolvasása. Énekkel kezdtük és végeztük az üléseket. A reformáció 
emlékünnepét a tanári kar megbízásából szintén a Thököly-kör rendezte a 
következő műsorral :

1. »Mi atyánk ki vagy a menyekben« énekli a líceumi ifjúság.
2. Október 31-én, irta Gáspár István, szavalja Rítóok György Vili. o. t.
3. Gusztáv Adolf csatadala, énekli az ifjúsági dalkör.
4. Ünnepi beszéd, mondja Laczkó István Vili. o. t.
5. A reformáció emlékünnepén, irta Csengey Gusztáv, szavalja Banczik 

Oszkár VIII. o. t.
6. »Erős várunk . . .« enekli az ifjúsági dalkör.
A kör működése áldásos. Binder Jenő vallástanár, mint a kör elnöke.
Dalkör. A iiceumi dalkör Kintzler Béla tanárelnök vezetése alatt 

megalakult 1913. szeptember 17-én, amikor Vida Károly VIII. o. t. Ifjúsági 
elnöknek és karmesternek, Laczkó István Vili. o. t. jegyzővé, Hámornik
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Géza VII. o. t. szertárosnak, Molitor István VIII. o. t. pénztárosnak és 
Órás Károly V. o. t. ellenőrnek választották.

A kör tagjainak száma 36 volt, még pedig 12 I. tenor, 9 II. tenor, 
7 I. baszus, és 8 II. baszus.

A  kör hetenként egy gyakorló órát tartott azonkívül az al«ó osztályok 
növendékeivel vegyeskarban is énekelt. Betanult egyházi éneket, temetési 
éneket, müdalt és népdalt.

A kör ez évben is többször szerepelt a nyilvánosság előtt, még pedig 
az október 6-án és március 15-én tartott iskolai ünnepélyen, a november 
2-án tartott Thököly-ünnepélyen, az iskolai hangversenyen, a Pósa ünne
pélyen és az évzáró ünnepélyen.

Zenekör. Az ifjúsági zenekar Kintzler Béla tanárelnök vezetése alatt 
az 1913. szeptember 22-én tartott alakuló gyűlésen kezdte meg működését. 
Tisztviselők voltak: Belóczy Dezső VIII. ifjúsági elnök, Molitor István
VIII. o. t. jegyző és pénztáros és Hámoraik Géza VII. o. t. szertáros.

A kör tagjainak száma volt 14, kik hangszerek szerint következőképen 
voltak fölosztva: Prímások: Belóczy Dezső VIII. o. t., Kiss Nándor V. o. t., 
Murczkó László VII. o. t., Engelmayer Jenő VT. o. t. Tercesek: Molitor 
István és Laczkó István Vili. o. t. és Tittes György V. o. t. Cimbalmos volt 
Benyovszky István VIII. o. t. Kontrások: Bruckner Győző IV. o. t., Beöttiy 
László IV. o. t., Rumann Mihály IV. o. t., Gyagyi Andor IV'. o. t. Brácsás : 
Hámoraik Géza VII. o. t. és nagybőgős Vida Károly VIII. o. t.

Gyakorló óráit a kör hetenként egyszer, szükség esetében többször 
is tartotta, melyen több klasszikus darabot, indulót és magyar népdalt 
betanult.

A kör szerepelt a Pósa ünnepélyen, a február 7-én tartott ifjúsági 
hangversenyen, a március 15-ike nemzeti ünnepélyen és az évzáróünnepélyei..

T orna- és vivőkor. A torna- és vivőkor a tanév elején megalakult 
Topperczer Rezső, tornatanár elnöklete alatt 72 taggal. Tisztviselői voltak : 
Ifjúsági elnök Steinbock Rezső VIII. o. t., pénztáros Vida Károly Vili. o. t., 
jegyző Laczkó István VIII. o t., ellenőr Banczik Oszkár Vili. o t., előtör 
nászok Belóczy Dezső VIII. o. t., Krausz Márton és Lázár Endre VII. o. t., 
zászlós Désy P'erencz VII. o. t., dobos Gregorovicz Ernő VII. o. t., kürtös 
Meskó Tibor VI. o. t. bizottsági tagok Ritók György VIII. o. t., Hopkó 
Pál VII. o. t ,  Hochfelder Árpád VI. o. t és Neudörfer Zsigmond V. o. t.

A kör hetenként 2 torna- és 2 vivóórát tartott. Az őszi és tavaszi 
hónapokban a szabadban gyakorolták a füleslabdajátékot, a futást és ugrást, 
mig a téli hónapok alatt szergyakorlatokkal foglalkoztak A  vívásban 24 tag 
vett részt, ezeket az elnök tanította. A  tagsági dij 1 kor. volt, a vivők 
ezenkívül még 1 kor.-t fizettek vivószerek használatáért. A  tervbe vett helyi



tornaverseny a kedvezőtlen időjárás miatt ez idén elmaradt. A  rozsnydi 
főgimnázium 12 tanulója május hó 21-én meglátogatta körünket Miklóssy 
János tornatanár vezetése alatt, mely alkalommal egy barátságos füleslabda- 
mérkőzést tartott e két intézet lornaköre 7 : 2 eredménnyel körünk javára. 
A  kör ez évben 2 drb. kerékpárt szerzett be ; a tagok ezeket csekély köl- 
csöndij ellenében vették igénybe. A pénztár állapota 166 kor. 65 fillér, 
mely összeg a késmárki takarékpénztárban, a 20662 számú betéti köny
vecskében van gyümölcsözőleg elhelyezve.
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Jótétemények. Segélyezés.

1. Tandíjelengedések.

A líceumi iskolatanács 1913. évi október hó 2 án hozott határozata 
értelmében tandíjelengedésben részesültek:

E gész  évi tan d íjelen ged ésb en  (44 K) :

1. Molitor István VIII., 2. Tatár Emil Vili. oszt. tanulók. Az elengedett 
összeg 88 korona.

F é lév i tan d íjelengedésben  (22 K ):

1. Hermel Zoltán Vili., 2. L indt János, 3. Komjáthy Béla, 4. Riesz 
Zoltán VII., 5. Ambrózy Géza, 6. Hlavács Samu VI., 7. Gresch Zoltán V.,
8. Chalupka Mihály, 9. Hrobon János, 10. Kunscn Gyula, 11. Laczkó Győző,
12. Michalovics Béla IV., 13. Czapff Ferenc, 14. Hermel Béla, 15. Wolf 
Dezső III., 16. Glóser Béla, 17. Kottler Kornél, 18. Probsztner István, 19. 
Rauchmann Lajos, 20. Róth Vilmos, 21. Schmör Aurél, 22. Neupauer Árpád
II., 23. Bruckner Zoltán, 24. Gally János, 25. Jóny Frigyes I. oszt. tanulók. 
Az elengedett összeg 552 korona.

A segélya lap b ól következők kaptak félév i ta n d íje len g ed ést:

1. Grün Béla, 2. Barna Elek V il i  , 3. Czirbesz Endre, 4. Pasztercsik 
József VI., 5. Grün Albin, 6. Hamza András V., 7 Széles Sándor IV., 8. 
Ludmann László III., 9. Róth Ágost VII., 10. Hlavács László, 11. Bizub 
András II , 12. Prógner Rezső I oszt. tanulók. Az elengedett összeg 264 K.

A z »É rettségi találkozók em lékalapjá«-ból kaptak fé lév i tan d íje len ged ést:

1. Grohmann Győző, 2. Szalai Miklós, 3. W olf János I. oszt. tanulók. 
Az elengedett összeg 66 korona.

Mint tanárok fiai fel voltak mentve a tandíj és járulékok fizetése alól: 
1. Binder Jenő VII., 2. Bruckner Károly V , 3. Bruckner Győző IV. és 4. 
Topperczer Pál III. oszt. tanulók.
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2. Tápintézet.
A líceum tápintézetét a lefolyt tanévben 83 líceumi tanuló és az^iskola- 

tanács engedélye alapján az állami szövőiskola 16 növendéke, tehát összesen 
99 tanuló látogatta. Ezek közül 4 csak ebédre járt, 5 betegség, vagy az 
intézetből való távozás m iatt kilépett, 1 pedig meghalt. A  számbeli fogyat
kozásnak egyedüli oka, hogy a kedvező vasúti közlekedés folytán a vidék
ről bejáró tanulók otthon étkezhettek.

A lefolyt tanévben a következő ingyenes, illetve kedvezm ényes 
helyeket töltöttük be:

1 hely á 200 K összesen 200 K
2 „ „ 150 „ „ 300 „
9 „ „ 100 „ „ 900 „
2 „ „ 75 „ „ 150 „
9 „ „ 50 ,, „ 450 „
1 „ 30 „ „ 30 „

Az elengedett összeg t e h á t .......................  2030 K, mely kedvezm ény
ben felekezeti különbség nélkül részesültek a szorgalmas és példás 
magaviseletű tanulók.

A jövő tanév re  tápdíjak  e len g ed ésére  2 0 0 0  kor. van  előirányozva. 
A kedvezm ény e ln y eréséé rt m inden  jó e lőm enetelű  és m agav isele tű  
szegény  tan u ló  folyam odhatik , de a protestáns vallású tanulók előnyben 
részesülnek. A  lefolyt 1913/14. tanévről szóió iskolai, valam int a szülők 
vagyontalanságát igazoló szegénységi bizonyítvánnyal felszerelt kérvényeket 
f. évi augusztus hó 20-ig kell a líceum igazgatóságánál benyújtani. F izetéses 
h e ly re  va lláskü lönbség  nélkül m in d en  tanuló  felvehető.

Szupplikációból összesen 1367'63 K folyt be. A csökkenés oka abban 
a sok elemi csapásban keresendő, m ely különösen hazánk déli részét súj
totta, hol a gyűjtés eredm énye nagyon gyenge volt.

A tápdíj évi 2 0 0  K és félévenként előre, szeptem ber 15-ig és február 
15-ig fizetendő. Felkérem  a szülőket, hogy a tápd íjakat eg y en esen  a gond
nok cím ére küldjék s m inden  ese tb en  4  fillér postaköltséget is m ellékel
jenek . Kérvényezni lehet a havi részletekben való fizetést is.

Tápintézetünk étrendje a következő :

N A P :

Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

E B É D  ;

Rántott leves, sertéspecsenye káposztával. 
Húsleves, marhahús burgonyafőzelék. 
Húsleves, marhahús körítve, mártással. 
Húsleves, marhahús, borsófőzelék.
Rántott leves, sertéssült káposztával. 
Húsleves, marhahús körítve, mártással. 
Húsleves, marhahús, lencsefőzelék.

V A C S O R A :

Hideg kolbász v. 2 drb. szalvaládé. 
Babfőzelék szepesi kolbászkával. 
Marha- v. sertéssült burgonyával. 
Babfőzelék kolbásszal.
Marhasült burgonyával.
Gyúr ott tészta.
Marha- v. sertéssült burgonyával.
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A tanulók minden étkezésnél személyenként V4-rész kenyeret kaptak. 
Őszi hónapokban hetenként 3—4 ízben zöld főzeléket.

Tlsápintézetünkben m inden tanuló , tehát nem csak  a konviktisták, 
havi 4 K -ért tízórásit kaphatnak.

Végül hálás köszönetét mondok mindazon jótevőinknek, kik tápinté
zetünket segélyezték, s egyben kérem minden nemesszívű tanügybarátnak 
e nemes intézmény iránti pártfogását és támogatását.

K onviktusi k ed vezm én yb en  részesü ltek  :

1. Tatár Emil VIII. o. t. 200 K, 2. Komjáthy Béla VII. o. t. 150 K, 
3. Ambrózy Géza VI., 4. Barna Elek VIII., 5 Hermel Béla III , 6. Hermel 
Zoltán V il i  , 7. Hlavács László II., 8. Hlavács Samu VI., 9. H robon János
IV., 10. Riesz Ernő VII.. 11. Wolff Dezső III. oszt. tanulók 100— 100 K,
12. Kunsch Gyula IV., 13. Serfel Pál II. oszt tanulók 75— 75 K, 14. Chalupka 
Mihály IV., 15. Jóny Frigyes I., 16. Lindt János VII., 17. Michalovics Béla 
IV., 18. Nitsch Mihály V., 19. Prógner Rezső 1., 20. Stenczel Pál Vili., 21. 
Wolf János I oszt. tanulók 50—50 K, 22. Hamza András V. o. t. 40 K, 
23. Strba Károly VI. o. t. 30 K. Dr. B anczik  Samu,

tápiniézeti gondnok.

3. Ifjúsági gyámintézet.
A késmárki ág. h. ev. kér líceum ifjúsági gyámintézet Binder Jenő 

vallástanár elnöklete alatt működött. Az elrendelt gyűjtés eredm énye a kö
vetkező v o l t : I. osztály 20 K 39 f. II. osztály 9 K 40 f. III. osztály 5 K 
30 f. IV. osztály 6 K 80 f. V. osztály 10 K, VI. osztály 5 K 80 f. VII. 
osztály 14 K 20 f. VIII. osztály 16 K. Összesen 87 K 80 fillér.

Az összeg l /4 része, vagyis 21 K 95 fillér az egyetemes tőkére kül
detett be. A 3/i része, vagyis 65 K 85 f. felett a junius 3-án taito tt  köz
gyűlés következőképen rendelkezett: A  rozsnyói árvaháznak megszavazott 
30 koronát. Az eperjesi theol. otthonnak 10 koronát, a késmárki diakonissza
egyletnek 10 korm át, a torzsai konfirmándusok otthonának 5 koronát. A 
paloncai egyháznak 5 koronát. Tőkésítésre felhasznált 1 K 93 fillért, folyó 
költségre 92 fillért. Tőkéje 246 K 25 fillér. A Thököly-kör részére járatta
a Szövétneket. . TK ózh : B in d er Jenő

vallástanár.

4. Ifjúsági segélyalap.
K ezelője az  igazgató.

Célja az intézet szegénysorsú tanulóinak segélyezése. Minden tanuló 
1 K-val járul az alaphoz. Vagyona 1913 junius 15-én a múlt évi értesítő 
kimutatása szerint 2900 K 54 fillér volt.
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Bevételek az 1913— 14. tanévben :
Múlt évi v a g y o n á lla p o t..................................  2900'54 K
Kamat 1913. V II/1 ............................................. 7 77 „
277 tanuló járuléka k 1 K ....................... 286'— ,,
Szelvénykam at 1913. XII/3..............................  50 '— ,,
Betétkam at 1913. X II/31................................  10'78 „
Szelvénykam at 1914. VI/1............................... 50 '— „
Betétkam at 1914. VI/30..................................  10'72 ,,

Összesen 3406'81 K
Kiadások az 1913— 14. tanévben:

12 tanuló félévi tandíja ä 22 K . . 264'— K
4 drb szelvényív b e s z e r z é s e .....................  — '80 K

Összesen 264'80 K
A  bevételekből levonva a kiadásokat, marad vagyonállapot 1914. június 

hó 30-án 3042 K 01 f.
Az alap gyarapodása a múlt évi kimutatással szem ben 141 K 47 f.

5. Érettségi találkozók emlékalapja.
Kezelője az igazgató.

A lapították az intézet egykori hálás növendékei 1909 július 4-én tartott 
40 éves találkozójuk alkalmával azon rendeltetéssel, hogy az esetleges ado
mányokkal gyarapodó alaptőkének évi kam atait a m indenkori líceumi igaz
gató legjobb belátása szerint használja fel az intézet szegény tanulóinak bár
mely formában (ruházat, tankönyv, tandíj, stb.) való segélyezésére és az 
alapítványról minden tanév végén az értesítőben számoljon el.

Vagyonállapota 1913. június 2ő-án a m últ évi értesítő kimutatása szerint 
816 K 41 f. volt.

Bevétel az 1913—14. tanévben:
Múlt évi v a g y o n ..............................................816 41 K
Egy 1912/13. évi maturáns utólagos adom ánya 2 '— ,,
Kamat 1913. V I/30.........................  17'68 „
Adom ány a 10 éves találkozó alkalmával 32 '— ,,

„ 2 0  „ „ „ 1 0 0 '— „
)> 30 ,, ,, ,, 5 5  ,,

1000 K n. é. 4% koronajáradék vétele . 1000'— ,,
Szelvénykam at 1913. X II/1.......... 2 0 '— ,,
Kamat 1913. X II/31 ........................ 7'92 „
Szelvénykam at 1914. V I/1...........  20 '— ,,
Az 1913/14. évi maturánsok adom ánya . 93 '— ,,
Betétkam at 1914. V I/30................ 3.56 ,,

Összesen 2167'57 K
8



114

Kiadás :
1000 K n. é. 4% koronajáradék ért. vételára 828'90 K
3 tanuló félévi tandíja ä 22 K 66‘— ,
S z e l v é n y í v é r t ................................  — '50 „

Összesen 895'40 K
A bevételből levonva a kiadást, marad vagyonállapot 1913 június 30-án 

1272 K 17 f.
Az alap e szerint a múlt évi kimutatás óta 455 K 76 f.-rel gyarapodott.

6. Kirándulási alap.
K ezelője az igazgató.

Célja az intézet szegénysorsú tanulói részére a tanulmányi kirándulások 
alkalmával felmerülő utazási költségeket részben vagy egészen megfizetni 
és ezáltal lehetővé tenni, hogy necsak a módosabb fiuk, hanem az intézet
nek minél több tanulója részt vehessen az iskola által rendezett nagyohb 
kirándulásokon.

A teljesen tandíjmentes tanulók kivételével minden tanuló 1 K-t fizet 
ezen alapra.

Vagyona 1913 június 28-án a múlt évi értesítő kimutatása szerint
737 K 13 f. volt.

Bevételek az 1913—14. tanévben:
Múlt évi v a g y o n .............................................. 737'13 K
Kirándulási díjak maradványa . . . .  23'40 „
Kamat 1913. VI/30............................................  16'55 ,,
265 tanuló járuléka ä 1 K .............................  265'— ,,
Kamat 1913. XII/31. . . . . . . .  19'23 „
Kamat 1914. VI/30................................., . 21'35

Összesen 1082 66 K
Kiadás az 1913— 14. tanévben :

Tanulók segélyezése az északkeleti Kár
pátokban rendezett kirándulás alkalmával 112'— K 

Levonva a kiadást, marad 1914. jún. 30-án 970'66 K
E szerint a vagyon gyarapodott 233'53 K-val.

7. Kórházalap.
K ezelője a líceu m i pénztár.

Célja a vagyon kamataiból szegény beteg líceumi tanulóknak ingyen 
gyógyszereket kiszolgáltatni, esetleg az orvosi tiszteletdíjakat fizetni.

Minden tanuló 1 K-val járul az alaphoz.
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A lefolyt tanévben ez alapból négy tanuló részére folyósítottunk segélyt.
Vagyonállapota a liceumi alapokról közölt zárszámadások szerint 1913 

december 31-én 15836'76 K. Gyarapodott 927'62 K-val.

8. Ifjúsági segítőkönyvtár.
Fennáll 1907 óta. A  jelen tanévben 38 tanulónak 285 kötet tankönyvet, 

illetőleg térképet adott használatra. Idei gyarapodása ajándék útján 5 kötet, 
8'70 K értékben. 16 drb atlasz 40 K értékben, a melyet a Magyar Föld
rajzi intézet féláron adott a jótékonycélra való tekintettel. 28 drb könyv 
vétel útján 75'10 K értékben. Állománya a tanév végén 376 drb, 737'10 K 
értékben. Vagyona — ezenkívül beleszámítva Szalontai Miklós tótpelsőci 
jegyző úr 20 K adományát — takarékbetétben 1914 június 30-án 160'88.K.

A jövő tanévben azon szorgalmas, jó  magaviseletű és előmenetelü 
tanulók, a kik a könyvtárból kölcsön-könyveket akarnak kapni, kérvényeiket 
a líceum tanári karához címezve legkésőbben 1914 szeptember 4-éig adják be.

N oszk y Jenő
a könyvtár kezelője.

9. Ösztöndíjak, pályadijak.
1. S ch m eck si R ainer G yörgy-féle ösztöndíj. Alaptőke 10.000 forint. 

Jelenlegi állása 40.000 K. Alapította Schmecksi Reiner János György 1871- 
ben oly célból, hogy ha a tőke 20.000 forintra növekedik, kamatainak 
f e l e  évenként a líceum legszorgalmasabb evang. vallásu tanulóinak kiosz- 
tassék. Alapítónak és nejének rokonai előnyben részesitendők.

Megkapták : Bruckner Zoltán, Lux Ödön, Paulinyi Pál I. o. t. 20— 20 K. 
Genersich Ernő (mint rokon), Kottler Kornél, Neupauer Árpád, Schmör 
Aurél II. o. t. 25—25 K. Czapff Ferenc, Ludmann László, Topperczer Pál
III. o. t. 30—30 K. Bruckner Győző, Kául István, Rubmann Lajos IV. o. t. 
35— 35 K. Bruckner Károly, Lechner István, Tittes György V. o. t. 40— 40 K. 
Ambrózy Géza, Krno Gusztáv VI. o. t. 45— 45 K. Genersich M. Aladár, 
Riesz Ernő, Lindt János VII. o. t. 45— 45 K. Molitor István, Ritók György
VIII. o. t. 50— 50 koronával.

2. W éb er  M ihály-féle jutalom dij. A laptőke 407.121/* p. forint. Jelen
legi állása 1111 K 88 fill. Alapította W éb er  János Mihály dr., nyug. cs. 
és kir. törzsorvos Pozsony, 1839, két felső osztályú szorgalmas, jó  maga- 
viseletű tanuló jutalmazására, vallásra való tekintet nélkül. A  tőke kamataiból 
egy 20 forintos stipendium adassék mindaddig, míg teljes 1000 forintra 
növekedik, ezután két 20 forintos stipendium fog évenkint kiosztatni.

Megkapta 40 koronával : Komjáthy Béla VII. o. t.
3. Dr. S ten cze l Sándor-féle ösztöndíj. Alaptőke 1000 forint. Jelenlegi 

állása 2268'71 K. Alapította 1881-ben Dr. Stenczel Sándor, Késmárk szab.
8 *



116

kir. város tiszti főorvosa oly célból, hogy »a tőke kamatai minden évben 
két D r .  S t e n c z e l  S á n d o r - f é l e  ö s z t ö n d í j r a  fordítandók és pedig 
egyaránt egy al- és egy főgimnáziumbeli szorgalmas, evang. ágost. hitvallású 
tanuló számára, akként, hogy az erre való érdemesség egyenlő mivolta 
mellett örökhagyó rokonait az elsőbbség megillesse«.

Megkapták egyenként 45 koronával: Stenczel Zoltán II. o. t. (mint 
rokon), Solcz Gyula VII. o. t.

4. D em itter Sám uel és Jú lia-féle ösztöndíj. Alaptőke 200 forint. 
Jelenlegi állása 869 K 66 fill. Alapította Demitter Sámuel és neje született 
Kreichel Júlia 1866. Késmárk. A  tőke kamatainak fele az algimnázium egy 
szegény, főleg árva, tehetséges, evang. tanulójának osztassék ki. (A kamatok 
másik fele az evang. népiskolában).

Megkapta 9 koronával : Hrobon János IV. o. t.
5. K oller K ároly-féle ösztöndíj. Alaptőke 210 forint. Jelenlegi állása 

617 K 61 fill. Alapította Koller Károly, liceumi tanár 1893-ban, szepesmegyei 
tanítványai által 40 éves tanári jubileuma alkalmából gyűjtött összegből, 
oly célból, hogy »a tőke évi kamatja évenként egy a helybeli líceumba 
járó olyan jó erkölcsű, bármilyen vallásu tanulónak szolgáltassák ki jutalom 
fejében, aki a természettudományokban tett dicséretes előhaladás által arra 
magát érdemessé tette*.

Megkapta 24 koronával : Pasztercsik József VI. o t.
6. P a lcsó  István -féle  ösztöndíj. Alaptőke 210 forint. Jelenlegi állása 

663 K 17 fill. Alapította Palcsó István liceumi tanár, Késmárk 1893. Szepes
megyei tanítványai által tanári működésének 40 évfordulója alkalmából 
gyűjtött összegből, úgy hogy »a tőke kamatja egy a helybeli líceumba 
járó, olyan jó erkölcsű, bármilyen vallásu tanulónak szolgáltassák ki jutalom 
fejében, aki a görög nyelv és irodalom tanulmányozásában kiváló szorgalma 
s dicséretes előhaladása által — főként az illető szaktanár véleménye sze
rint — arra magát érdemessé tette*.

Megkapta 24 koronával: Grün Albin V. o. t.
7. S ch o lcz  F r ig y es-fé le  jutalom dij. Alaptőke 400 K. Jelenlegi állapota 

601 K 67 fill. Alapította Scholcz Frigyes, liceumi tanár, Késmárk, 1900. 
40 éves tanári jubileuma alkalmából tanítványai által gyűjtött összegből. A 
tőke kamata évenként »oly szorgalmas, jó erkölcsű, bármilyen vallású 
felgimnáziumi tanuló részére szolgáltatandó ki, aki a latin, görög és német 
nyelvben tett előhaladása mellett az eszményiség felé törekvésével magyar 
nyelvű költeményei által arra magát érdemessé tette*. Ily költői szellemű 
tanuló hiányában »adassák a jutalom oly szorgalmas és jó magaviseletü 
felgimnáziumi tanulónak, aki mint német- vagy tótajkú a tanulmányokban 
tett előhaladása mellett, havi magyar írásbeli dolgozatai által magát kitüntette. 
Egyenlő minőség mellett szepesruszkinóczi születésű előnyben részesülhet*.

Megkapta 20 koronával : Fallay Gyula VIII. o. t.
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8. W e isz  V ilm os és A m ália -féle  ösztöndíj. Alaptőke 200 forint. 
Jelenlegi állása 462 K 72 fill. Alapította Weisz Miksa, budapesti lakos szülei 
nevére 1885 »A tőke kamataiból évenként vallásra való tekintet nélkül 
egy szegény gimnáziumi tanuló segélyeztessék. Egyenlő körülmények között 
a zsidó vallásúnak nyujtassék az e lőny4.

Megkapta 18 koronával: Barna Elek VIII. o. t.
9. N apravszky Z su zsan n a-féle  ösztöndíj. Aalaptőke 5000 forint. Jelen

legi állása 4764 K 66 fill. Alapította Napravszky Jánosné szül. Grausz Zsu
zsanna, Miskolcz, 1828. A tőke kamatai évenként líceumi felsőbb osztálybeli, 
tudományokban és jó erkölcsökben magát kitüntető 6 szegény tanulónak 
osztandók ki. Alapitó és férje családjából származók, ha a felsorolt kellé
kekkel birnak, előnyben részesítendők.

Megkapták egyenként 30 koronával: Hamza András V. o. t., Brésel 
Gusztáv, Czirbesz Endre, Engelmayer Jenő, Hlavács Samu VI. o. t., Roth 
Ágost VII. o. t.

10. C lem en tisz  István-féle  ösztöndíj. (Alapitó-levél nem volt feltalál
ható). Két főgimnáziumi, elsősorban gömörmegyei tanuló részére. Jelenlegi 
állása 1697 K 73 fill.

Megkapták egyenként 33 K -val: Nitsch Mihály V., Hopkó Pál VII. o. t.
11. H orváth Stansith  Borbála de G rádecz-féle ösztöndíj. Alaptőke 

200 forint. Jelenleg 759 K 70 fill. Alapította márkus- és batizfalvi Máriássy 
Ágost, késmárki liceumi felügyelő, édes anyja emlékére Márkusfalván, 
1840. A  tőke kamatjai évenként valláskülönbség nélkül a líceum felsőbb 
osztályaiba járó, nem magyarajkú tanulónak adandók ösztöndíjul, aki magát 
a magyar nyelv és irodalomban kitüntette.

Megkapta 30 koronával: Grün Béla VIII. o. t.
12. U jházy D án iel-féle  ösztöndíj Alaptőke 1000 forint. Jelenleg 

3538 K 03 fill. Alapította Ujházy Dániel János, Hollólomnicz 1778. A töke 
kamatai évenként 4 egyenlő összegben 4 alumneumba járó első és második 
osztálybeli szorgalmas, keresztyéni jó  erkölcsű tanulónak osztandók ki.

Megkapták egyenként 33 ko ronáva l: Ruhmann Kornél I. o. t , Riesz 
Gyula, Komjáthy Dezső, Serfel Pál II. o. t.

13. R ozm ány R ezső-a lap ítván y . Alaptőke 500 forint. Jelenlegi állapota 
1096 K 38 fill. Alapították Antal József és neje szül. Kiss Hermin, abauj- 
szántói lakások, 1895-ben Késmárkon elhunyt fiúk emlékére oly célból, hogy 
»a tőke kamatai évenként a tanári testület javaslata alapján a záróünnepély 
alkalmával szolgáltassanak ki a líceum egyik evang. vagy ref. vallású, 
szegénysorsú, jeles előmenetelt tanúsító, jó magaviseletű tanulójának«. 
Egyenlő minősítés mellett abaujszántói születésű vagy alapítókkal rokon
ságban lévők előnyben részesülnek.

Megkapta 40 koronával : Kiss Nándor V. o. t.
14. K égel Á rpádné szül. S za n isz ló  E lla-alap ítvány. A laptőke 3000 K
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Jelenlegi állapota 3091 K 03 fill. Állapította 1910. február 23-án Kégel Árpád, 
javorinai jószágigazgató neje oly célból, hogy kamatait jávorinál illetőségű, 
szegénysorsú tanuló kapja. H a ilyen nincs, bármely más tanuló.

Megkapta 120 K-val Nyemecz János II. o. t. (mint javorinai illetőségű).
15. Éhn K ároly-féle ösztöndíj. Egy a magyar, német és tót nyelvben 

jártas tanulónak. Az alaptőke jelenleg 2231 K 78 f.
Megkapta 86 K-val Tatár Miloszláv VIII o. t.
16. G retzm acher G yula-alap ítvány. Alaptőke 577 K 69 f. Jelenlegi 

állapota 617 K 87 f. Alapították nevezett tanár úr nyugalomba vonulásakor 
tisztelői, barátai és tanítványai oly célból, hogy évi kamatai minden tanév 
végén oly jó erkölcsű és szorgalmas liceumi tanuló jutalmazására fordíttas- 
sanak, aki a latin nyelvber és irodalomban kiváló előmenetelt tanúsított. 
A  kamatokból azonban egyelőre csak 20 K fordítandó évenként jutalom 
díjra, a fennmaradó kamatok pedig a tőkéhez csatolandók, míg 1000 K-ra 
nem növekedik.

Megkapta 20 K-val Lersch Márton I. o. t.
17. K iszely  E rvin-alap ítvány. Alaptőke 577 K 69 f., melyhez hozzá

járul a 40 éves jubileum alkalmával gyűjtött 167 K 45 f. is, összesen 745 K 
12 fi Jelenlegi állapota 815 K. Alapították nevezett tanár úr nyugalomba 
vonulásakor, tisztelői, barátai és tanítványai oly célból, hogy évi kamatai 
minden tanév végén oly jó erkölcsű és szorgalmas liceumi tanuló jutalma
zására fordíttassanak, aki a mennyiségtanban kiváló előmenetelt tanúsított. 
A  kamatokból azonban egyelőre csak 20 K fordítandó évenkint jutalom 
díjra, a fennmaradó kamatok pedig a tőkéhez csatolandók, míg az 1000 K-ra 
nem növekedik.

Megkapta 20 K-val Wawrek László IV. o. t.
18. K lein P ál-alap ítvány. Alaptőke 577 K 66 f. Jelenlegi állapota 

617 K 86 f. Alapították nevezett tanár úr nyugalomba vonulásakor, tisztelői, 
barátai és tanítványai oly célból, hogy évi kamatai minden tanév végén oly 
jó erkölcsű és szorgalmas liceumi tanuló jutalmazására fordíttassanak, aki a 
természettanból kiváló előmenetelt tanúsított. A  kamatokból azonban egy
előre csak 20 K fordítandó évenként jutalomdíjra, a fennmaradó kamatok 
pedig a tökéhez csatolandók, míg az 1000 K-ra nem növekedik

Megkapta 20 K-val Riesz Etnő VII. o. t.
19. Z varinyi Sándor-alapítvány. Alaptőke 617 K 21 f. Jelenlegi álla

pota 664 K 55 f. Alapították nevezett tanár úr nyugalomba vonulásakor 
tisztelői, barátai és tanítványai oly célból, hogy évi kamatai minden tanév 
végén oly jó erkölcsű és szorgalmas liceumi tanuló jutalmazására fordít
tassanak, aki a történelemben kiváló előmenetelt tanúsított. A  kamatokból 
azonban egyelőre csak 20 K fordítandó évenként jutalomdíjra, a fennmaradó 
kamatok pedig a tőkéhez csatolandók, míg az 1000 K-ra nem növekedik.

Megkapta 20 K-val Wild Bertalan VI. o. t.
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20. Kobialka János-alap ítvány. Alaptőke 1000 K. Jelenlegi állapota 
1030 K 48 f. Alapította 1910-ben Kobialka János, nyugalmazott tanár oly 
célból, hogy kamatai minden tanév végén oly jó  magaviseletül líceumi 
tanuló jutalmazására fordítandók, aki a német nyelvben a legjobb előme
netelt tanúsítja.

Megkapta 40 koronával : Scbolcz Hugó Ernő III. o. t.
21. G róf T eleky-R oth  Johanna-féle ösztöndijalapítvány. Az egyetemes 

ág. hit. ev. ösztöndij-osztó bizottság határozatából ez évben megkapták 
egyenként 65 koronával: Riesz Ernő V,, Tatár Miloszláv VIII. o. t.

22. P é c z e ly  József-féle pályadij. Alaptőke 500 forint. Jelenleg 4197 K 
54 fill. Alapította Péczely József debreceni főiskolai tanár, 1842. A tőke 
10n0 forintra növekedéséig kamatoztatandó, azután pedig kamatai »a tanít
tatni szokott tudományok akármely nemében az egész iskolai felső tanuló- 
ifjúságnak esztendőnként felteendő jutalomkérdésre és a legszerencsésebb 
vetélkedő megjutalmazására fordítandók«. A kamatok kétharmada a győztes 
ifjút, egyharmada a hivataloskodó rectort, illetve a pályatétel kitűzésében 
és a munkák megítélésében fáradozó proféssori kart illeti. A versenyzésben 
c s a k  t i s z t a  m a g y a r  n y e l v e n  í r o t t  munkák vehetnek részt. A tanári 
testület a folyó tanévben a következő tételt tűzte ki a természettan k ö ré b ő l :

»A természettudományok hatása az emberiség modern kultúrájának 
fejlődésére«. Beérkezett egy pályamunka, amelyet a tanári kar minden tekin
tetben méltónak talált a díjra. A »Légy ember s törekedj Istenné lenni« 
jeligés mű szerzője, kinek a 104 K-ás pályadij odaitéltetett Riesz Ernő  VII. o. t.

23. Jóny T ivadar-féle két 50 K-ás pályadij a két legjobb magyar 
költeményre. Alaptőke 1910. december 31-én 2998 K 99 fill. Beérkezett 
11 költemény, melyek közül a bíráló bizottság négyet talált jutalmazásra 
érdemesnek. Javaslata alapján mindegyik dij megósztatott és pedig oly 
módon, hogy a »Minden léleknél szomjosabb a le lk em ...«  jelligéjű »Kan
dallónál« cimü költemények, kinek szerzője Vida Károly VIII. o. t. 40 K, 
a »Télen nyáron pusztán az én lakásom« jelligéjű »Télen« cimü költemény, 
melynek szerzője Fallay Gyula VIII. o. t. 25 K, az »El magyar áll Buda 
még« jelligéjű »Tárogató* cimű költeménynek 25 K és a »Ködös, őszi 
napok* jelligéjű »Arad« cimü költeménynek, melynek szerzője Fallay Gyula 
VIII. o. t. 10 K ítéltetett oda.

24. Pályadij egy német dolgozatra 20 K értékben, amelyet a tanári 
kar a havi fillérekből ajánlott fel a »Gerhart Hauptmanns Dramen« cimü 
tételre. A  beérkezett egy pályamunka, melynek jeliigéje »So lasst in eurem 
Schmutz mich hocken . . .« a feltételeknek teljesen megfelelvén, a dij kia
datott. Szerzője: Justh Gusztáv VIII. o. t.

25. Jutalmak. A) A tanári kar a rajzban való kiváló szorgalma és ügyes
sége jutalmazásául 1 darab díszmunkát (Művészeti könyv tá r : Mednyánszky 
László, irta Malonyai Dezső) adott Hámoraik Géza VIII. o. t. 8 K értékben.
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B) Az iskolatanács a tanári kar ajánlatára 6 tanuló részére, nevezetesen 
mint akik a legszebb növénygyűjteményt mutatták be, 30 K jutalmat 
szavazott meg. Ezen összegből: Kául István, Chalupka Mihály, 6—6 K-t, 
Szopkó László, Ruhmann Lajos 5— 5 K-t, Rudnay Béla, Mihalovics Béla 
4— 4 K-t kaptak, valamennyien IV. o. t.

10. Külső ösztöndíjak és pályadijak.
1. P lan itz  K ároly-féle ösztöndíj leibiczi születésű és ott lakó r. kath. 

tanulók számára. Megkapták: 1. Schneider Lajos VIII. o. t. 400 K ; 2. 
Schneider Ferenc, 3. Szopkó László VI. o. t. 300— 300 K ; 4. Buchert 
Miklós VII. o. t., 5. Spiritza Jenő IV. o. t., 6. Kupcsik Károiy IV. o. t ,
7. Kosztrzewa Károly IV. o. t., 8. Borimszky János II. o. t. 200—200 K 
összesen 2000 K.

2. Scholcz-R oxer A nna-féle alap ítványból a leibiczi evang. egyháztól 
k ap tak :  1. Molitor István VIII. o. t. 140 K; 2. Hermel Zoltán VIII. o. t., 
3. Ludmann László III. o. t., 4. Kottler Kornél II. o. t., 5. Hermel Béla 
111. o. t., 6. Csink Gyula IV. o. t. 70—70 K; 7. Greisiger Zoltán IV. o. t.,
8. Fábry  Dezső II. o. t. 50— 50 K ösztöndijat, illetve segélyt.

3. B öhm  N ándor-féle lő c se i ösztöndíj. Megkapta 180 koronával Barna 
Elek VIII. o. tanuló.

4. Jövedékbirság-alapbol 300 K ösztöndija volt Lopusny Samu VII. 
o. tanulónak,

5. T hanhoffer-féle ösztöndíj. 600 K-val megkapta somogyi Thanhoffer 
Zsolt III. o. t.



X V .

Jelentés a tanulók egészségi állapotáról.
A tanulók egészségi állapota a lefolyt 1913 14. tanévben igen kedvező 

volt. Fertőző m egbetegedés nem fordult elő.
A m egbetegedések legtöbbje a légzőszervek és tápcsatorna 1— 3 napig 

tartó hurutjában nyilvánult. Súlyosabb, 8  napnál tovább tartó m egbetegedés 
10 esetben volt kezelés alatt. Ezek: 1 güm ős agyhártyalob, 1 nyakm irigy - 
daganat, 2  gennyes mandulalob, l tíidőcsúcshurut, 1 szívbelhártyalob, 1 

sárgaság, 1 veselob, 2 influenza. A betegek  legtöbbje lakásán ápoltatott, 
egy része szülői gondozásba adatott, az agyhártyalobos beteg tanuló a városi 
kórházban - -  m elynek egyik kórterm ét a késmárki középiskolók együttesen 
rendezték be 4 év előtt — kezeltetett.

A m egbetegedési esetek számáról és minőségéről alábbi táblázatos 
kimutatás ad felvilágosítást:

M egbetegedések
száma Könnyű Súlyos

A súlyosak közül

fertőző meghalt

169 159 1 0 — 1

Késmárk, 1914. évi június hó 19-én.

Dr. Gretzmacher György,
intézeti orvos.



XVI.

Érettségi vizsgálatok.
Az 1914. évi érettségi vizsgálatokra jelentkezett a VIII. osztály 33 rendes 

és 1 magántanulója; továbbá 1 ismétlő érettségiző és egy, aki reáliskolai 
érettségi bizonyítványa alapján a latin nyelvből tett kiegészítő érettségi vizs
gálatot: összesen tehát 36.

A május hó 18., 19. és 20-án lefolyt írásbeli érettségi vizsgálatok tételei 
és eredménye a következő v o l t :

A m agyar n yelvb ől és irod alom b ól: A  reformáció hatása irodalmunkra : 
E redm ény : Jeles . . . .  6

J ó ............................ 11
Elégséges . . 18
Elégtelen -—

Összesen 35
A latin  nyelvből fordítás: Caesar? De bello Africano cap. 91. 

Eredm ény : Jeles . . . .  5
Jó . . . . .  12
Elégséges . . 15
Elégtelen . . 4

Összesen 36
a) A lgebrábó l: A  m e n n y iség ta n b ó l: Késmárk városa 540,000 K összegű 

beruházási kölcsönt akar felvenni, amelyet 32 év alatt utólagos félévi rész
letekben kivan törleszteni. Mekkora lesz a törlesztési hányad (annuitás) 5'6% 
kamatozás mellett. Készítsük el az első 3 év törlesztési tervezetét. Hány % 
pótadóval fedezi a város az évi törlesztést, ha a beruházott összeg 4'5% 
hasznot hajt és a pótadót 70,000 K állami adó után vetik ki ?

b) Geometriából: Valamely háromszög oldalainak egyenletei:
2y +  x  — 11 =  0 
2y — 9x +  59 =  0 
6y — 7x — 3 =  0

Határozzuk meg a magasságok egyenleteit.
Számítsuk ki az oldalak és magasságok hosszát és a háromszög terü

letét koordináták segítségével és számítsuk ki végül a magasságok talppont
jainak, valamint a közös metszési pontnak koordinátáit.
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Eredmény : Jeles . . . .  5
J ó .......................5
Elégséges . . 19
Elégtelen . . 6

Összesen 35
Az Írásbeli vizsgálat alapján valamennyien szóbeli vizsgálatokra bocsát

tattak, amely vizsgálatok június hó 22—25. napjain folytak le, Gömöry János, 
eperjesi collegiumi főgimn. igazgató mint elnök és Dr. Habán Mihály, liptó- 
szentmiklósi áll főgimn. igazgató mint kormányképviselő urak jelenlétében.

A teljes szóbeli vizsgálatot tett 36 tanuló közül a követelményeknek 
jelesen megfelelt: 6 (17 45%), névszerinti Barna Elek, Grün Béla, Molitor 
István, Ritók György, Schneider Lajos, Tatár Miloszláv. Jól megfelelt: 10 
(28'57%), névszerinti Belóczy Dezső, Dömök Ferenc, Fallay Gyula, Justh 
Gusztáv, Liszonyi Viktor, Müller Rezső, Polgár György, Stenczel Pál, Wagner 
Károly, Wildner Teréz. Egyszerűen érett: 14 (40%). Két hó múlva teendő 
javító vizsgálatra utasíttatott 5 (14'28%). A latin kiegészítő vizsgálatra jelent
kező sikerrel tette le ezen vizsgát.

A VKM. 31072/1908. sz r. alapján a görög nyelvből önként érettségi 
vizsgálatra jelentkezett egy tanuló, aki jó eredménnyel vizsgázott.

Az érettségi vizsgálatot tett tanulók a következő életpályákat válasz
tották : lelkészi 4, jogi 4, tanári 1, orvosi 5, mérnöki 2, vegyészi 1, erdé
szeti 3, gazdászati 1, állatorvosi 2 jegyzői 3, kereskedelmi 5, vasúti 4.



Fo
ly

ó 
sz

.

XVII.

Statisztikai kimutatások.
A) A tantárgyak heti óraszáma.
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.

T a n t á r g y a k
0  s z t á y

Ö
ss

ze
g

i. ii III. IV. V. vr. VII. Vili.

1 V a l l á s t a n ........................................ 2 2 2 2 2 2 2 2 16
2 Magyar n y e l v .................................. 5 5 4 4 3 3 3 3 30
3 Német n y e l v .................................. 1 1 4 3 3 3 3 3 2 1

4 Latin n y e lv ........................................ 6 6 6 3 6 5 5 4 44
5 Görög n y e l v .................................. — — — 5 5 5 4 19
6 Görögpótló irodalom . . . — — — 3 3 3 2 1 1

7 r a j z ............................. — — — — 2 2 2 2 8

8 T ö rté n e le m ........................................ — — 3 3 3 3 3 3 18
9 F ö ld ra jz .............................................. 3 3 2 — — — — — 8

10 Term észetrajz . . . .  . . 2 2 — 3 3 3 — — 13
1 1 M ennyiségtan . . . . . . 4 4 3 3 3 4 3 2 26
1 2 T e r m é s z e t ta n .................................. — — — — — — 4 4 8

13 Rajzoló m é r t a n ............................. 3 3 2 2 — — — — 1 0

14 Bölcsészeti e lő tan ............................. 3 3
15 Szépírás . . .  ....................... 1 1 - 2

16 T e s tg y a k o r lá s .................................. 2 2 2 2 2 2 2 2 16
17 Egészségtan ........................................ — — — — — — 1 — 1

18 É n e k .................................................... 1 1 1 1 — — — — 4

30 30 29 29 30 30 31 30 239
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I. 49 4 — 3 - 14 31 5 — — 23 1 17 1 — 8 50 1 2 2 18 6 2 1 5 0

11. 4 0 3 — — — 16 2 2 5 — — 2 2 3 1 0 — — 8 43 — 1 2 1 1 0 1 0 1 — — — — — 7" — 4 3

III. 33 1 1 1 — 2 0 8 4 — — 15 1 9 — 1 6 32 — — — 2 0 5 7 — 32

IV. 37 — — — — 16 16 5 — — 17 4 13 — — 3 37 — — — — 16 16 3 2 — — — — — 37

V. 2 2 4 — — — 14 1 0 2 — — 15 2 6 — — 3 26 — — — — 1 1 2 8 2 1 — 1 1 — 26

VI. 25 — — — — 2 2 1 2 — - 9 2 3 — — 1 1 25 — — — — — — 1 2 1 0 3 — — — — 25

VII. 2 2 3 — - — 16 6 3 — — 15 2 4 1 — 3 25 — — — — — — 2 8 6 7 1 — 1 25

VIII. 33 1 — — — 2 3 9 2 — — 1 1 1 15 1 — 6 34 2 13 1 1 6 1 1 34

Összesen 261 16 1 4 — 141 103 28 — — 127 16 77 3 1 48 272 1 23 39 36 34 37 25 24 24 18 8 1 2 272
277 5 272 272 272
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C) A tanulók illetősége megyék szerint.

M e g y e
I. II. III. IV. V. VI. VII. V ili.

ös
sz

es
en

ŐSZ t á l ] f

A b a u j - T o r n a ....................... _ 2 1 L _ _ 1 4
Á r v a .................................. 1 — — l '— 1 — — 3
B á c s - B o d r o g ....................... 1
Békés ........................................ 1 1 2
B ih a r ......................................... -- - — — 1 í — — — 3
B o r s o d ................................... — — — -r- — -- - 1 — 1
Gömör- és Kishont . — 2 - — — — — 1 3
H a jd ú ........................................ 1 — — — — — 1 1 3
H e v es ..................................  . — 1 1 — — — — 1 3
Liptó ........................................ 3 l 1 4 í 1 1 — 12
N ó g r á d ................................... — — 1 — — — — — 1
K o m á r o m ............................. — — — 1 — — — — 1
Pest-Pilis-Solt-Kiskun — — 1 — — 1 — 1 3
S á r o s ........................................ — — — 1 — — 1 1 2
S z a b o lc s ................................... — — — 2 — — l — 3
S z a tm á r ................................... 1 1
Szepes ................................... 27 22 13 18 8 10 12 12 122
S z i l á g y ................................... — 1 — — — — — — 2
Szolnok-Doboka . . . . — — — — — _ — 1 1
Trencsén . . . . '  . — — — — 1 1 — 3 5
T u r ó c z ................................... — — — — — 1 — 1 2
U n g ........................................ —: — — — — 1 — 1 2
Z e m p lé n ................................... 2 — 1 1 2 — — — 6
Z ó l y o m ................................... — — — ,— 1 1 1 1 4
Késmárk városa . . . . 16 14 12 8 11 7 4 8 80
B e l g r á d ................................... — — — — — 1 — — 1

. .

Összesen 50 43 32 37 26 25 25 34 272



D) A vizsgát tett tanulók,

a) T a n u lm á n y i e r e d m é n y e .

127

Általános
osztályzata

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.

ös
sz

es
en

 |

A vizsgázott 
tanulóknak 
hány %-a

Jeles 3 7 2 5 6 4 5 4 36 1338

Jó 13 17 6 9 4 8 4 5 6 6 24'54

Elégséges 18 13 2 1 15 1 0 13 9 25 124 46 10

Elégtelen egy 
tantárgyból

8 5 2 — 1 — 3 — 19 7-06

Elégtelen két 
tantárgyból

5 i 1 5 4 — 2 — 18 6'69

Elégtelen több 
tantárgyból

3 — — 3 — — — — 6 2 2 3

Vizsgázott
összesen

50 43 32 37 25 25 23 34 269 1 0 0 0 0

b) E r k ö lc s i m a g a v i s e l e t é .

Jó 37 37 28 34 17 25 15 33 245 8 8  58

Szabályszerű 1 1 3 3 3 5 — 6 — 31 11 52

K evésbbé
szabályszerű

—

Összesen 48 40 31 37 2 2 25 2 1 33 257 1 0 0 0 0
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X V III .

A tanulók névjegyzéke.
(A jeles tanulok nevei vastag betűkkel vannak nyomtatva.)

I. osztály
A ndrássy Béla, ref. Tárcái, Zemplén m. 1903. aug. 2.
A rje Sándor, izr. Szepesváralja, 1903. nov. 28.
Bauer Oszkár, izr Kakaslomnic, Szepes m. 1901. szept. 26. 
Bergh Viktor, ág. h. ev. Mateóc, Szepes m. 1903. julius 6.

5. Bohus Győző, ág. h. ev. Németlipcse, N yitra m. 1902. julius 13. 
B ruckner Zoltán, ág. h. ev. Késmárk, 1902. dec. 11.
Czihák Károly, r. kath. Késmárk, 1903. márc. 9.
Dinda Géza, ág. h. ev. Késmárk, 1903. január 20.
Dubószky Béla, r. kath. Tállya, Zemplén m. 1902. nov. 16.

10 Dzubak András, ág. h ev. Szepestótfalu, 1903. szept. 4. 
Engelm ayer Ödön, rom. kath. Késmárk, 1903. nuv. 9.
*Gally János, ág. h. ev. Izsákfalva, Szepes m. 1901. okt. 9. 
Gedeon Árpád, r. kath. Alsómecenzéf, Abauj m. 1902. ápril 7. 
Greisiger Jenő, ág. h. ev. Ménhárd, Szepes m., 1900. május 14. 

15 Gresch Géz~,  ág. h. ev. Szepesótalva, 1900. június 3.
Grohmann Győző, rom. kath. Késmárk, 1902. aug. 1.
Jachm ann Béla, ág h. ev. Szepesbéla, 1902. febr. 5.
Jaszovszky Elem ér, rom. kath. Késmárk, 1902. okt. 2.
Jóny Frigyes, ág. h ev. Leibic, Szepes m., 1902. nov. 4.

20 Juricek János, ág. h. e . Pribilina, Liptó m., 1899 okt. 26.
Kauer Ernő, r. kath. Leibic, Szepes m., 1902. juh 11.
Kleinberger Ernő, izr. Szepesbéla, 1901. szept 10.
Koch Aurél, ág. h. ev. Strázsa, Szepes m., 1903. aug. 20. 
Kornhauser Izsák, izr. Kükemező, Sáros m., 1902 jún. 8.
Krisch Zoltán, ág. h. ev. Késmárk, 1903. ápril 9.

25 L ersch  M árton, ág. h ev. Tátraalja, Szepes m., 1900. dec. 22. 
Lux Ödön, ág. h. ev. P'elka, Szepes m., 1901. okt. 6. 
M attyasovszky József, r. kath. Késmárk, 1903. okt. 7.
Nagy Ferenc, r. kath. Budapest, 1902. jun. 16.

*) Kilépett.



130

Palumbiny Gyula, ág. h. ev. Poprád, Szepes m., 1902. dec. 4.
30 Páter Géza, ág. h. ev. Mateócz, Szepes m., 1902. márc. 2.

P au liny i Pál, ág. h. ev. Danbury, É.-Am erika, 1902. január 27. 
Pechár Géza, ág. h. ev. Késmárk, 1903. aug. 10.
Pomikalkó Hugó, r. kath. Késmárk, 1902. ápril 21.
Progner Rezső, ág. h. ev. Szepesolaszi, 1902. május 7.

35 Ruhmann Kornél, ág. h. ev. Németlipcse Lipcó m. 1902. nov. 27. 
Seide Géza, rom. kath. Nagykunczfalva, S epes m. 1903. febr. 26. 
Singer Ármin, izr. Szepesgyörke, 1902. dec. 26.
Spirek János, r. kath. Szászsebes, Szeben m. 1901. aug. 18.
Szántó Géza, izr. Jablonka, Árva m., 1904. jan. 28.

40 Szalai Miklós, izr. Békés, Békés m., 1902. okt. 24.
Szenyarszky Ferenc, r. kath. Húnfalva, Szepes m., 1902. jan. 7. 
Szopkó Jenő, r. kath Leibicz, Szepes m.', 1903. szept. 24.
Thom ay János, ág. h. ev., Majorka, Szepes m., 1901. dec. 27. 
Tóth Viktor, gör. kath. Hajdudorog, 1803. szept. 14.

45 Trebitsch Emil, izr. Késmárk, 1903. nov. 28.
Vodilla János, ág. h. ev. Sörkut, Szepes m., 1903. jan. 10.
W olf János, ág. h. ev. Ménhárd, Szepes m., 1901. jún. 16.
Zwicker Jenő, r. kath. Alsómeczenzéf, Abauj m., 1903. május 18.

M a g á n t a n u l ó k :

*Haug Anna, ág. h. ev. Késmárk, 1902 jun. 24.
50 **Janovszky Ida, r. kath. Késmárk, 1903 nov. 1.

*Littmann Tibor, izr. Szepesszombat, 1903. aug. 27.
**Román Rózsi, r. kath. Késmárk, 1903. jan. 24.

II. osztály.
Beck György, ág. h. ev. Késmárk, 1902. jul. 20.
Beicht János, r. kath. L ikér, Gömör m., 1901. ápril 15.
Bizub András, r. kath. Zólyom 1902. nov. 10.
Borimszky János, r. kath. Leibicz, Szepes m., 1900. jul. 20.

5 Brész Gyula, ág. h. ev. Tátraalja, Szepes m., 1900. aug. 17. 
Czirbesz Sándor, ref. Sátoraljaújhely, Zemplén m., 1902. jul. 1. 
Fábry  Dezső, ág. ev. Ózd, Gömör m., 1902. márc.. 4.
Freim an Oszkár, izr. Lándzsásötfalu, Szepes m., 1902. febr. 6. 
Genersich Ernő, ág. ev. Késmárk, 1902. febr. 22.

10 Gloser Béla, ág. h. ev. Ménhárd, Szepes m., 1900. okt. 7.
Gottlieb Béla, izr. Hunfalva, Szepes m , 1901. dec. 10.

*) Kilépett.
**) Bejárók.
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Guttm ann Sándor, izr. Késm árk, 1902. szept. 19.
H lavács László, ág. h. ev. Szepesvéghely, Szepes m., 1900. márc. 18. 
H o llän d er A rtu r, izr. Hunfalva, Szepes m., 1901. jul. 12.

15 Jochm ann József, r. kath. Poprád, Szepes m., 1901. márc. 7.
Kiss Győző, ág. h. ev. Késm árk, 1902. dec. 12.
Kom játhy Dezső, ref. Beszter, A baujtorna, 1899. szept. 23.
K ottler Kornél, ág. h. ev. Leibicz, Szepes m., 1900. dec. 18.
Kovách György, ref. Tiszafüred, Heves m,, 1901. dec. 9.

20 N eupauer Á rpád, ág. h. ev. Szepesbéla, 1901. febr. 21.
N eupauer Géza, ág. h. ev. Késm árk, 1900. nov. 12.
N eupauer Pál, r. kath. Szepesbéla, 1902. jún . 24.
N yem ecz János, r. kath. Javorina, Szepes m., 1900. dec. 16.
Probsztner István, ág. h. ev. Korom pa, Szepes m., 1902. jun. 12.

25 Rauchmann Lajos, ág. h. ev. Mateócz, Szepes m. 1900. dec. 8. 
R ám eszdorfer L ászló , r. kath Késmárk, 1902. febr. 9.
Rechnitz Dezső, ág. h. ev. Poprád, Szepes m., 1902. május 23.
R oth  Vilmos, ág. h. ev. M ateócz, Szepes m., 1901. febr. 3.
Scharnitzky Győző, r. kath. Leibicz, Szepes m., 1902. jan. 1.

30 S ch m ö r Aurél, ág. h. ev. Szepesszom bat, Szepes m., 1901. dec. 4. 
Scholtz Kornél, ág. h. ev. Kishuta, A baujtorna, 1902. ápr. 25.
Serfel Pál, ág. h. ev. Csorba, L iptó m., 1900. febr. 11.
Stenczel Zoltán, ág. h. ev. Késm árk, 1902. jun. 15.
S zán tó  Ernő, izr. Késmárk, 1902. szept. 30.

35 T akács Géza, ág. h. ev. R im abánya, Gömör m., 1903. május 23. 
Teichengräber Vilmos, ág. h ev. Késmárk, 1900. nov. 22.
T e ic h n e r  Ernő, izr Késmárk, 1902. jún. 25.
T rem ba Mihály, ág. h. ev. M ajorka, Szepes m., 1901. május 28. 
T operczer Vilmos, ág. h. ev. Svedlér, Szepes m., 1901. aug. 18.

40 W ágner István, r. kath. Késmárk, 1902. aug. 24.

M a g á n t a n u l ó k :

*Laczkó Lenke, r. kath. Korom pa, Szepes m., 1902. ápril 21.
*Steiner Mariska, izr. Szielnicz, L iptó m., 1901. május 20.
* W o sn e r V erona, izr. Kalocsa, Pest m., 1902. dec. 9.

III. osztály.
Berm ann Ottó. izr., Bélakorompa, Szepes m., 1901. szept. 12. 
Csekovszky János, róm. kath., Késm árk, 1899. febr. 16.
Capf Ferencz, ág. h. ev., Mateócz, Szepes na., 1899. okt. 5.
D ávid László, izr., Késmárk, 1901. aug. 23.

5 D onáth Géza, izr., Poprád, Szepes m., 1901. aug. 5.
*) Bejárók.

9*



D óra Györg)% görög kel., Dunapentele, Fehér m. 1900. ápr. 1. 
Gonda Géza, róm. kath., Bajicz, Trencsén m. 1901. aug 28. 
*Gömöri Sándor, ág. h. ev., Pankota, A rad m. 1900. febr. 13. 
Gregorovicz Elemér, róm. kath., Késmárk, 1901. jun. 29.

10 Hegyesi Gyula ág. h. ev., Igló, Szepes m., 1900. nov. 19.
Hermel Béla, ág. h. ev., Leibic, Szepes m., 1901. okt. 8.
Hrdina Alfonz, róm. kath., Felsőszépfalu, Szepes m. 1900. febr. 2. 
Krieger Sándor, izr., Késm árk, 1900. máj. 23.
Kubinyecz Emil, róm. kath., Lótkapuszta, Nógrád m. 1900. juh 18 

15 fK uszy József, ág. h. v. ism., Németlipcse, Liptó m. 1899. ápr. 5. 
Lechnitzky Béla, ág. h. ev., Pelsőcz. G öm ör m. 1901. febr. 17. 
Luchs Gyula, ág. h. ev., Késmárk, 1901. febr. 5.
L udm ann L ászló , ág. h. ev., Leíbiczkénfürdő 1901. márc. 30. 
Ludvigh Károly, ág. h. ev., Szepesbéla, 1901. máj. 21.

20 Majzik Miklós, róm. kath., Erdőtelek, H eves m. 1899. okt. 13. 
Pitonyák A ndrás, róm. kath. Késmárk, 1901. febr. 13.
Pólyák Kálmán, ág. h. ev., Késmárk, 1901. nov. 21.
Przibya Vilmos, ág. h. ev., Zakárfalva, Szepes m., 1901. máj. 26. 
R edner Lipót, izr. Németlipcse, Liptó m. 1901 jan. 9.

25 Scholtz Hugó, ág. h. ev., Kishuta, Abauj m. 1901. jan. 12.
Somogyi Thanhoter Zsolt, ref., Dolha, Mármaros m. 1901. jun. 27. 
Strömpl László, róm kath., Alsómecenzéf, Abauj m. 1899. aug 25. 
Szántó B éla, izr., Késmárk, 1901. máj. 5.
Szimonisz Dezső, ág. h. ev., Szepesbéla, 1899. szept. 29.

30 Szokol János, ág. h. ev., Németlipcse, L iptó m. 1892. febr. 11. 
Topperczer Pál, ág. h. ev., Késmárk, 1901. aug. 17.
W olf Dezső. ág. h. ev., Menhárd, Szepes m. 1890. márc. 15. 
Zwicker Ottó, róm. kath., Alsómecenzéf, Abauj m., 1901. máj. 7.

M a g á n t a n u l ó  :
**Janovitz Izabella, izr., Késm árk, 1900. febr 16.

IV. osztály.
Balyó Miklós, ev. ref., Késm árk, 1899. aug. 20.
Beöthy László, r. k., N yirbalkány, Szabolcs m. 1899. nov. 10. 
B ruckner V iktor, ág. ev., Késmárk, 1900. nov. 1.
Ghalupka Mihály, ág. ev., Németlipcse, Liptó m. 1898. aug. 4.

5 Csink Gyula, ág. ev , Leibicz, Szepes m. 1900. márc. 11.
Czirbesz László, ref., Budapest, 1900. juh 1.
»Kilépett.
■{•Meghalt 1914. március 6.
**Bejáró.



Engelm ayer József, r. k., Lőcse, Szepes m. 1900. jun 2 
Fröhlich Gusztáv, ág. ev. Leihicz, Szepes m. 1897. ápr. 18. 
Gagyi Andor, ref., Olaszliszka, Zemplén m. 1900. nov. 1.

10 Greisiger Zoltán, ág. ev., Leibicz, Szepes m. 1899. máj. 16. 
Hrobon János, ág. ev.. Istebne, Árva m. 1900. ápr. 19.
K ául István, ág. ev , Rókus, Szepes m. 1899. jun. 21.
Kosáry Húgó, ág. ev., Szepesola'szi 1899. ju!. 13.
Klein Imre izr., Tiszadob, Szabolcs m. 1900 jul. 11.

15 Kosztrszeva Géza, r. k., Leibicz, Szepes m. 1899. nov 10. 
Körtvélyessi Pál, ág. ev., Eperjes. Sáros m. 1899. aug. 2. 
Kunsch Gyula, ág. ev., Nagyszalók, Szepes m 1899. máj. 24. 
Kupcsik Károly, r. k , Leibicz, Szepes m. 1899. jun. 3.
Láng Béla, izr., Hunfalva, Szepes m. 1900. máj 29.

20 Latzkó Győző, ág. ev., Késm árk 1900. márc. 18.
Mártonffy Dezső, r. k., Kőrisszakál, Bihar m. 1900. máj. 17. 
Meszjár Vladimir, ág. ev., Liptószentm iklós 1899. szept. 18. 
Michalovics Béla, ág. ev., Kisszellö, Nógrád m. 1900. máj. 27. 
Migazzy Tibor, r. k., L iptóujvár 1900. jan. 8.

25 Pafcsik József, r. k., Szepestapolsza 1899. dec. 21.
R edner József, izr. Németüpcse, Liptó m. 1899. máj. 30.
R udnai Béla, ág. ev., Tátraalja, Szepes m. 1900. febr. 1. 
R u h m an n  L ajos, ág. ev., Németlipcse, L iptó m. 1900. ápr. 30. 
Schmeisz Vilmos, ág. ev., Szepesbéla 1897. dec. 10.

30 Schneck Mátyás, ág. ev., Hunfalva, Szepes m. 1898. febr. 22. 
Schneider Ferenc, r. k , Leibicz, Szepes vm. 1899. ukt. 10. 
Spiritza Jenő, r k , Nagyrőcze, Gömör m 1899. jul. 6.
Széles Sándor, ág. ev., Szepesbéla. 1900. febr. 14.
Szopkó László, r. k. Leibicz, Szepes m. 1899. máj. 27.

35 Isc h ö rn e r András, r. k., Késmárk 1898. máj. 11.
W awrek László, r. k., Késmárk 1900. szept. 4.
Zitkovszky László, r. k., Kassa 1899. aug. A

V. osztály.
B arnert Vilmos, ág. ev , Poprád, Szepes m. 1898. nov. 28. 
B ruckner Károly, ág ev., Késm árk 1899. febr. 7.
Bugsch Aladár, ág. ev., Hunfalva, Szepes m. 1898. dec. 29. 
Frey Izrael, izr., Grybów, Galicia 1898. szept. 26.

5 Gasperik Gyula, ág. ev., Dovalló, Liptó m. 1898. nov. 19. 
Gresch Zoltán, ág. ev., Tornaija, Gömör m 1898. máj. 10. 
Grün Albin, izr., Végvár, Tem es m. 1899. jul. 22.
H am za A ndrás, r. k., U jtátrafüred, Szepes m. 1898. szept. 1.
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Kiss N ándor, ág. ev., Késmárk, 1899. márc. 8.
10 Klein Ervin, ág. ev.. Szepesbéla 1899 aug. 6.

L ech n er István , ág. ev., Turdossin, Á rva m. 1899. máj. 27.
Lipták László, ág. ev., Toporc, Szepes m. 1899. aug. 27.
Meitzer Ervin, ág. ev., Leibicz Szepes m. 1897. márc. 30. 
Nedeczky Elem ér, r. k., Piszke, Esztergom  m. 1897. márc. 25.

15 Neudörfer Zsigmond, izr., Határujfalu, T rencsén m. 1899. jun. 5. 
Nitsch Mihály, ág. ev., Rókusz, Szepes m. 1898. nov 21.
Órás Károly, ref., Mád. Zemplén m 1898 szept. 11.
Schröder Frigyes, ág. ev., Szepesbéla, 1899. jun. 1.
Solcz Károly, ág. ev., Komádi, Bihar m, 1899. juh 26.

20 Szkladányi Zoltán, r. k., Késm árk 1900. jan. 20.
T itte s  György, ág. ev., Tokaj, Zemplén m. 1899. okt. 14.
Tuska János, r. k., Kisszalók, Szepes m. 1896. okt. 13.

M a g á n t a n u l ó k  :

M attyasovszky  E rzsébet, ref., Késmárk, 1893. szept. 21. 
*Nedeczky Olga, r. k., Piszke, Esztergom  m. 1898. márc. 8.

25 * **Pamper Miklós, r. k., Nőtincs, Nógrád m. 1895. szept 8.
*Szalontay Edit, ág. ev., Tótpelsőcz, Zólyom rn. 1899. szept. 21.

VI. osztály.
A m brózy G éza, ág. h. ev., Nagyszalók, Szepes m. 1896. dec. 16. 
B résel G usztáv , ág. h. ev., Poprád, Szepes m. 1898. aug. 29 
Czirbesz E ndre, ref., Budapest, 1898. jul. 20.
Engelm ayer Jenő, r. k., Gölniczbánya, Szepes m. 1898. okt. 20.

5 Forrai Jakab , izr., Jurgó, Szepes m. 1898. jun. 30.
Frey H enrik, izr., Biala, Galicia, 1897. aug. 20,
Herskovits Miksa, izr., Lökfalu, Szepes m. 1898. aug. 3. 
Herskovics Nándor, izr., Vinna, Ung m. 1897. ápr. 15.
Hlavács Samu, ág. h. ev. Szepesvéghely, Szepes m. 1898. febr. 1. 

10 Hochfelder Árpád, izr., Hegyeshely, Trencsén m. 1896. jul. 28. 
K leinberger Vilmos, izr., Rahó, M ármaros m. 1898. szept. 21. 
Kornhauser Arnold, izr., Mahalfalva, Szepes m. 1897. febr. 23. 
Krno G usztáv , ág. h. ev., Németlipcse, Liptó m. 1897. okt. 9. 
Meskó Tibor, ág. h. ev., Szepesrem ete, Szepes m. 1897. jul. 22.

15 Pasztercsik József, r. k., Késmárk, 1897. márc. 31.
Pintér Á rpád , r. k., Belgrád, Szerbia, 1896. jan. 6.
Pivko Vladimir, ág. h. ev. Jaszcnova, Árva m. 1898. okt. 18.

*Bejáró.
**Nem vizsgázott.
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Sennovitz Kálmán, ág. h. ev., Szombathely, Vas m. 1898. febr. 27. 
Springer Leó, izr., Rzedzin, Galicia, 1896 máj. 26 

20 S trba János Károly, ág. h. ev., Radvány, Zólyom m. 1897. jan. 28. 
Széles Dezső Béla, ref,. Szepesbéla, Szepes m. 1897. jun. 5. 
Trebitsch János, izr., Késm árk, 1898. dec. 11.
W agner Tivadar, ág. h. ev., Zólyombrezó, Zólyom m 1898. jul. 16. 
W eisz Aladár, izr.. Hunfalu, Szepes m. 1897. aug. 26.

25 W ild  B erta lan , izr., Budapest, 1898 jul. 11.

VII. osztály.
Binder Jenő, ág. h. ev., Birda. Temes m. 1897. febr. 27.
Bisztják János, ág. h. ev., Németiipcse, L iptó m. 1895. nov. 16.
Buchert Miklós, r. k., Budapest, 1896. dec. 17
D ésy Ferenc, rét., Tamási puszta, Szabolcs m. 1895. szept 5.

5 G enersich  M. A ladár, ág. h. ev., Igló, Szepes m. 1896. aug. 11. 
Gregorovicz H . Ernő, r. k., Késmark, 1897. jan. 5.
Hámornik Géza, r. k., Korom pa, Szepes m. 1894. jan. 3.
H opkó Pál, ág. h. ev., H ibbe, Liptó m 1896. ápr. 14.
Klein Jenő, ág. h. ev., Szepesbéla, Szepes m. 1897. aug. 13.

10 Komjáthy Béla, ág. h. ev., Fony, A baujtorna m. 1895. okt. 2. 
Krausz Márton, ág. h. ev., Rókusz. Szepes m. 1895. nov. 26.
Lázár Endre, ref.. Füzesgyarm at, Békés m. 1894 nov. 17.
L ind t János, ág h. ev., Malompatak, Szepes m. 1895. jun. 24.
Lopusny Samu, ág. h. ev., Kisszeben, Sáros m. 1897. máj. 17.

15 Polgár Miklós, izr., Késm árk, 1898. márc. 11.
R iesz Ernő, ág. h. ev., Vámos, Zólyom m. 1898. jun. 22.
Roth Ágost, ág. h. ev., Mateóc, Szepes m. 1895. márc. 17.
Solcz G yula, ág. h. ev., Komádi, Bihar m. 1897. márc. 15.
Szarka László, r. k., Csongrád, 1896. okt. 23.

20 Szokol Gusztáv, ág. h. ev., Németiipcse, Liptó m. 1896. ápr. 20. 
T óth Pál, g. k., H ajdudorog, 1897. okt. 27.
W eisz Kálmán, ág. h. ev., Szepesbéla, 1897. febr. 28.

M a g á n t a n u l ó k  :
Danielisz Mátyás, ág. h. ev., Izsákfalva, Szepes m., 1895. márc. 8. 
*R echnitz J. Em m a, ág. h. ev., Igló, Szepes m. 1897. szept. 15.

25 Taub Dezső, izr., Mezöcsát, Borsód m. 1891. jan. 13.

VIII. osztály.
Banczik Oszkár, ág. h. ev., Rimakokova, Gömör m. 1895. aug. 2. 
Bárdos Bódog, izr., Podolin, Szepes m. 1896. jan. 29.
Barna Elek, izr., Szepesófalu, Szepes m. 1896. jun. 5.
♦'Bejáró.
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Barnert Ferenc, r. k., Poprád, Szepes m , 1896. aug. 10.
5 Belóczy Dezső, ág. ev., Késmárk, 1896. máj. 22.

Benyovszky István, r. k., Rájeczfürdő, Trencsén m. 1896. jun. 11. 
Berényi Gyula, r. k. Fekésháza, Ung m. 1894. márc. 28.
Chamilla Béla, g. k , Szepestótfalva, Szepes m. 1895. okt. 2. 
Fallay Gyula, r. k., Kassa, 1896. ápr. 11.

10 Farkas Jenő, r. k., Szepesvéghely, Szepes m. 1895. dec. 26.
Grün Béla, izr.. Végvár, Tem es m. 1897. máj. 25.
Herm el Zoltán, ág. ev., Leibic, Szepes m. 1895. nov. 18.
H erz Sándor, izr., Szepesófalu, Szepes m. 1896. jun 4.
Jusíh Gusztáv, ág. ev., Késmárk, 1895. aug. 29.

15 K leinberger Á rpád, izr., Szepesbéla, Szepes m. 1896. nov. 1. 
Laczkó István ág. ev. A ssakürth, Nyitra m. 1894. jul. 3.
L áng Tibor, r. k , Szaniszló, Szatmár m. 1897. febr. 9.
Liszonyi Viktor, r. k., Dobsina, Göm ör m. 1895. dec. 3.
M ayer Árpád, ág. ev., Cservenka, Bács m. 1894. febr. 26.

20 M olitor István, ág. ev., Leibic, Szepes m. 1895. dec. 30.
Mráz Alfonz, r. k., Zsolna, Trencsén m. 1895. jun. 10.
Murczkó László, r. k., Eger, Heves m. 1896. jun. 17.
Müller Rezső, r. k., Késmárk, 1896. okt. 31.
Polgár György, izr., Késmárk, 1896. aug. 4.

25 Ritók György, ág. ev., Szepesolaszi Szepes m. 1896. márc. 27. 
Schneider Lajos, r. k., Leibic, Szepes m. 1895. dec. 12.
Steinbock Resző, r. k., Budapest, 1896. jul. 13.
Stenczel Pál, r k., Kakaslomnic, Szepes m. 1895. jun . 28.
T a tá r  M iloszláv, ág. ev., Mossóc, Turóc m. 1893. nov. 21.

30 \ i d a  Károly, ref., Hosszúpályi, Bihar m. 1895. febr. 3.
W agner Károly, ág. ev., Zólyombrezó, Zólyom m. 1896. jul. 30. 
Zacher Arthur, ág. ev., Késm árk, 1895. nov. 4.
Zsidek Alajos, r. k., Várna, Trencsén m. 1894. jun. 21.

M a g á n t a n u l ó  :

Döm ök Ferenc, r. k., Ókanizsa, Bács m 1889. szept. 29



XIX.

Adatok az 1913—14. tanév történetéhez.
A tan év  kezdete é s  lefo lyása. A tanári kar a tanév m egkezdése 

előtt augusztus 30-án értekezletet tarto tt, amelyen a tanév m egkezdésére a 
tantárgyak beosztására, az órarendre vonatkozó múlt tanévi m egállapo
dásokat véglegesen elintézte; kijelölte az egyes osztályok főnökeit, ifjúsági 
körök elnökeit és egyben javaslatot te tt az iskolatanácsnak a tápintézetben 
betöltendő szeniori és portánsi, valam int ingyenes és kedvezm ényes he
lyekre nézve.

A javító, pótló és magán-vizsgálatokat augusztus hó 30-án és szeptem ber 
hó 1-én tartottuk meg.

A beiratások a lefolyt 1913/14. tanévre szeptem ber 1— 5. napján 
eszközöltettek.

Felvétetett ez évben 277 tanuló, köztük 9 bejáró leánynövendék, akik 
az egyetem es közgyűlés határozata alapján iratkoztak be. A tanévet az ev. 
tem plom ban tartott istentisztelet után szeptem ber 6-án nyitottuk ineg ünne
pélyesen és ezzel egyúttal kezdetét vette  a tanítás, amely a szokásos szün
idők leszámításával szakadatlanul folyt egészen június 15-ig, amikor az osztály
vizsgák kezdődtek.

A felügyelő- és igazgatóvá lasztás ellen részint az előző, részint a 
folyó tanévben beadott felebbezések az egyházi törvényszékek részéről el- 
utasíttatván, ezen a kedélyeket sokáig nyugtalanító ügy véglegesen elintéz- 
tetett és a békés m unka jegyében, am elyre intézetünknek szüksége van és 
amely nélkül tartós és egészséges fejlődés nincs, folyt le és nyert befejezést 
a tanév.

V áltozások  a tanári karban. In tézetünk  gyásza. Sok nehézséget okozott 
az elmúlt tanévben a tanári kar kedvezőtlen egészségi állapota és nem egy 
kartársat voltunk kénytelenek hosszabb-iövidebb időre helyettesíteni. Ám 
mind az ebből származó kellem etlenségeken könnyen túltettük volna m a
gunkat, ha nem ért volna ennél sokkal nagyohb baj, ha nem kellene súlyos 
veszteségről, halálesetről beszámolnunk.

Intézetünk lelkes, közkedvelt és nagy tiszteletnek örvendező iskola
orvosa és egészségtan-tanára Dr. Schwarz Aladár, járási tiszti orvos, váratlan 
elhúnyta okozta e nekünk fájós veszteséget. Rövid szenvedés u tán húnyt
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el f. é. február 22-én Budapesten, ahol m űtétnek vetette alá magát, munkás 
életének 52. évében.

A megboldogult, kinek érdem eit értesítőnk a vezetőhelyen bővebben 
méltatja, 11 évig töltötte be intézetünknél odaadó buzgalommal, nagy ügy
szeretettel és áldásos eredm énnyel az iskola-orvosi és egészségtan-tanári 
állást. Ifjúságunk humánus és nemesszívü nevelője, testi épségének éber és 
fáradhatlan őre és gondozója volt.

E kedves, m indnyájunk által szeretett és tisztelt kartársunk em lékének 
e helyen is áldozva és leróva a kegyelet adóját, áldást és bekét kívánunk 
hamvaira. Neve pedig mint intézetünk első iskola orvosa és egészségtan
tanára annál inkább lesz megörökítve intézetünk történetében, m ert a 
tanári kar, hálás tanítványai és jó barátai már is szép eredm énnyel járó 
gyűjtést indítottak meg egy Dr. Schwarz Aladár-alapra.

Az elhunyt helyét a pártlogóság f. é. április hó 28-án tartott ülésén 
Dr. Gretzm acher György, járási tiszti orvossal töltötte be, kit az iskolatanács 
m ár előzőleg bízott meg az iskolai orvosi teendők ideiglenes ellátásával. A 
m egválasztottat kartársi m inőségben meleg szeretettel üdvözölvén, azon bíz
tató rem énynek adunk kifejezést, hogy ö mint liceumunk egykori jeles 
tanítványa és egyik m ár nyugalomba vonult nagyérdem ű tanárunk fia, 
bizonyára azon lesz, hogy a pártfogóság e m egtisztelő megbízatásának 
teljes m értékben megfeleljen. Isten áldása kisérje m űködését.

Dr. Kukura János, róm. kath. segédlelkész és hitoktató, ki intézetünkben 
több éven át lelkes buzgalommal és példás pontossággal végezte a róm . 
kát. tanulókkal a vallástanítást a II. félév elején Szepesbelyre helyeztetvén 
át püspöki ceremoniásnak, helyét Puhala József foglalta el.

A távozónak sikert és áldást kívánva egyúttal üdvözöljük utódját azon 
biztos rem ényben, hogy velünk együtt és egyetértésben az igazi szeretet 
vallásában fogja oktatni a reá bízott ifjúságot.

König Gyula, tanárjelölt, intézetünknek egykori kedves tanítványa, 
katonai évének leszolgálta után 1913. évi október elejétől kezdve mint 
gyakorló tanár m űködött az iskolatanács jóváhagyása alapján nálunk 
novem ber hó végéig, am ikor a helybeli felső kereskedelm i iskolához kapott 
tanári meghívást. E rövid idő alatt is, am eD ben a szaktanárok vezetése 
mellett két osztályban m ennyiségtant tanított, m egm utatta a tanításra való 
ráterm ettségét.

A tanári karban ezenkívül változás csak annyiban állott elő, am eny- 
nyiben Dr. Révay József kartársunkat, kit az a megtisztelő megbízatás ért, 
hogy a debreczeni főiskolán egyik beteg tanárt helyettesítsen, az isko la , 
tanács e célra a II. félévben szabadságolta. H elyettesítését a tanári kar több  
tagja vállalta el.

Fájdalm asan érintett H ittrich Lajos, helybeli kir. telekkönyvvezetőnek 
hirtelen, életének 62. évében történt elhunyta f. é. január hó 20-án.
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A  megboldogult évek során át pártfogóságunknak és a fegyelmi szék
nek értéke-, buzgó és mindenki által szeretett tagja volt. Á ldott legyen 
em léke!

Ugyancsak szomorúsággal és részvéttel töltött el bennünket tanárokat 
és az ifjúságot egyik kedves tanítványunk Kuszy Emil III. o t. jobblétre 
szenderülése, kit a halál rövid kínos szenvedés után f. é. március 16-an 
övéinek m érhetlen fájdalmára elragadott. A  pályafutása kezdetén elszólított 
ifjú holttestét szülői hazaszállíttatták, mi ped ig  testületileg kikisértük a va
súti állomásra, ahol az ifjúság nevében Laczkó István VIII. o. t. meleg 
szavakban, az ifjúsági dalárda pedig gyászdallal búcsúzott el tőle. Legyen 
édes a pihenése !

A tanulók egészségi állapota, e halálesettől eltekintve, amint azt a 
intézeti orvos kimutatása bizonyítja, igen kedvező volt.

Tanulóink egészségének ápolására és megóvására egyébként előnyös 
befolyással van az iskolaorvosi intézm ény. A hiányzó tanulók jegyzéke 
minden nap a reggeli első órán lesz összeállítva és közölve az iskola orvos
sal, ki azután azonnal meglátogatja a hiányzó tanulót. így  lehetséges egy
részt a tanulók mulasztásainak szigorú ellenőrzése, m ásrészt pedig a tanuló 
m egbetegedése esetén az orvosi segélynyújtás mindenkor gyorsan m egtör
ténik s ez által esetleges kom olyabb baj is még csírájában elfojtható.

A  szemvizsgálatot az intézeti orvos végezte. Ragályos szembaj nem  
fordult elő növendékeink között.

Az újraoltást Dr. Teichner Lipót, városi tiszti orvos 1913. évi október 
10-én intézetünk 42 tanulóján végezte.

F ő igazg itó i látogatás. Jurkovich Emil, besztercebányai tankerületi kit. 
főigazgató, mint a vallás- és közoktatásügyi minisztériumtól az állami főfel
ügyeleti jog gyakorlásával m egbízott korm ányképviselő, novem ber hó 25—27. 
napjain vizsgálta meg intézetünket, a láto ttak  és hallottak fölött teljes m eg
elégedését fejezve ki a tanári karnak.

A beruházási á llam ieg ély t, am elyet m ár évek óta kértünk és vártunk, 
végre 1913. évi augusztus hó 12-én 128.641. sz. a. engedélyezte a vallás- és köz- 
oktatásügyi mini-zter és pedig oly módon, a hogy azt a pártfogóság kérte. 
Ezzel régi vágyunk teljesült és mi m indazon anyagi eszközök birtokába 
jutottunk, megyek lehetővé teszik, hogy intézetünk szertárait, felszerelését 
m intaszerűen berendezhessük és fejleszthessük, úgy hogy iskolánk minden 
tekintetben megfelelhessen mindazon igényeknek, am elyeket a pedagógiai 
körök m odern és haladó középiskolával szem ben támasztanak. A szükséges 
átalakítások valamint a felszerelések kiegészítése egész éven át folyt, de 
csak a jövő tanévben nyer befejezést.

Ez ügyben különben a következő leiratok érkeztek le a vallás- és 
közoktatásügyi m inisztérium tól:
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128641 ./1913 szám.
A késmárki ág. hitv. evang. kerületi líceum pártfogóságának

Késmárk.
A késmárki ág. hitv. evang. főgimnázium építkezésére 100.000 K. be

ruházási állam segélyt engedélyeztetvén, utasítottam  a késm árki m. kir. adó
hivatalt, hogy ezen építkezésre a késmárki ág. hit. evang. kerületi líceum 
alapjaiból felvett 100.000 K. törlesztéses kölcsön annuitása fejében 1913. 
évi január hó 1 - töl kezdve 1962. évi decem ber hó 3 l-ig  terjedő időre 
mindé.i év január és július hó 1-én esedékes 50 (ötven) évi hatezerhárom- 
szászhuszonkilenc (6329'40 K.) illetve egyszáz félévi három ezeregyszázhatvan- 
egy (3164‘70 K.), a fent nevezett liceum pénztárosának kellően bélyegeit s 
a tiszai ág hitv. evangApüspök által láttam ozott nyugtáira fizessen ki, ami
ről tudom ás és mihez tartás végett ezennel értesítem.

Budapest, 1913. évi augusztus hó 12-én.
A  miniszter helyett :

B e n e d e k ,  s. k., államtitkár.

Ezen rendelet kiegészítéséül szolgál a következő : szeptem ber 23-án 
142752. sz. a. kelt és a késm árki kir. adóhivatalhoz intézett, velünk m áso
latban közölt, rendelet:

Utasítom az adóhivatalt, hogy a késm árki ág. hitv. evang. főgimnázium 
részére az 1913. évi augusztus hó 12-én 128641. sz. a. kelt rendeletem m el 
engedélyezett és törlesztéses kölcsönnel fedezett 100.000 K. építkezési állam
segély után az 1894. évi XXIV. t.-c. § ának d) pontja értelmében a »Kés
márki ág. hitv. evang. liceum pártfogósági testületé* mint említett intézet 
fenntartója terhére 3%-os orsz tanári nyugdíjintézeti járulék fejében 15 éven 
át és pedig 1914. évtől 1928. évig bezárólag évenként 3000 K., azaz három 
ezer koronát írjon elő s m inden év első két havában szedjen be.

A  hivatalos m ásolat h ite léü l:
H e c k l  s. k., igazgató.

A vallás- és közoktatásügyi miniszter által elfogadott kötelezvényt és 
törlesztési tervezetet itt közöljük :

Kötelezvény,
100.000 K, — azaz egyszázezer koronáról, mely összeget a késmárki 

ág. hitv. ev. kér. liceum fenntartótestülete az 1912. évi decem ber hó 17-én 
m egtartott pártfogói közgyűlésen hozott I. mellékletként idefüzött határozata 
alapján a késmárki ág. hitv. ev. kerületi liceum alapjaiból a jelen kötelez
vényhez 11, m ellékletként fűzött és annak kiegészítő részét képező törlesz
tési terv szerint 50, azaz ötven év alatti, vagyis száz félév alatti 3'165%
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félévi annuitások melletti törlesztésre a késm árki ág. hitv. ev. kér. líceum 
beruházási költségei fedezésére készpénzben valósággal kölcsönképen felvett 
a következő feltételek alatt:

A lulírottak, m int a pártfogói közgyűlésnek ide III. mellékletként fűzött 
határozatával igazolt meghataimazottai ezennel kötelezzük a késmárki ág. 
hitv. ev. kér. líceum fenntartó testü letét:

1. A kölcsöntőkének 1913. évi január hó 1. napján kezdődő és minden 
év január hó első és julius hó első napján ism étlődő 100 egymásután követ
kező félévi 3164 K 70 f. a II. mellékletként idefüzött törlesztési tervezetnek 
megfelelő és a kölcsöntőke 6'329%-át kitevő részletekben, m elyek a kam atot 
és törlesztést is magukban foglalják, a késm árki ág. hitv. ev. kér. liceum 
pénztárába való pontos visszafizetésre.

2. A  késm árki ág. hitv. ev. kér. liceum fenntartótestülete részéről ki- 
kötteúk, hogy a jelen kötelezvényben foglalt kölcsön előleges hat havi írás
beli bejelentés m ellett a kikötött határ,dő eltelte előtt is visszafizethesse, 
vagy au  a a törlesztési részletek bizonyos számában foglalt tőkeösszegek 
erejéig részletfizetéseket teljesíthessen. Ezen törlesztési tervben kikötött fize
tési határidők letelte előtt teljesítendő résztőke visszafizetés által azonban az 
évi törlesztési részleteknek I. pontban elvállalt fizetési m ódozatok melletti 
megfizetése tekintetében változás nem következend be, hanem csak a tö r
lesztési tervnek megfelelően róvidíttetnek meg, a visszafizetése azonban csakis 
valamely annuitási részlet esedékességi napján történhetik.

3. Am ennyiben az adós líceumi fenntartótestület vagy jogutódja az 
elvállalt fizetési kötelezettségnek vagy bárm ely ezen kötelezvényben foglalt 
feltételeknek pontosan eleget tenni elmulasztaná, úgy ezen bekövetkezett 
mulasztás folytán az egész még fennálló tartozás lejártnak tekinthető és joga 
támad a hitelező késmárki ág. hitv. ev. kér. liceális pénztárnak az I. pon t
ban foglalt m ódozatoktól eltérőleg az egész hátralévő tőke után az elm u
lasztott félévi törlesztési részlet lejáratától a kifizetésig 6% kam atot követelni.

4. A netaláni per, végrehajtás vagy m ások által vezetendő végrehaj
tásból eredő költségek és ügyvédi díjak valam int nymgtabélyeg, Ítéleti vagy 
egyéb illetékek, nemkülönben minden egyéb költségek viselése az adós 
iskolafenntartó testületet illetik meg, kötelezvén adós iskolafenntartó testületet, 
hogy minden ilynemű költségeket térítsen meg, úgy hogy a hitelezőre semmi
féle címen költség ne háramoljék.

5. Hitelező ág. hitv. ev. kér. liceális pénztár biztosítására a nagym. 
vallás- és közoktatásügyi miniszter úrnak 13335/1913. sz. a. kelt hiteles 
alakban IV. m ellékletként idefüzött leirata, am elyben a kölcsön felvételét a 
kilátásba helyezett államsegély fejében megengedi, továbbá a kölcsön tö r
lesztésének az államkincstár terhére történt elvállalásáról és az 50 évre szóló 
6.329% annuitásoknak folyósításáról szóló hiteles alakban V. m ellékletként 
idefüzött rendelete szolgál.
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6. Kötelezzük adós iskolafenntartó testületet és jogutódait, hogy m inden 
ezen kölcsönügylettel járó kiadásokat, úgym int a kötelezvény- és nyugta
bélyegeket, per-, végrehajtási és egyéb költségeket és díjakat, a magáéból 
viselje.

7. Per esetén alávetjük adós iskolatestületet és jogutódait egyetem leg 
a hitelező által szabadon választandó bármely bíróság elő tt a sommás eljá
rásnak.

Minek hiteléül jelen okirat a felek előtt felolvastatott, általuk akarat
jukkal rüegegyezönek kijelentett és annak utána sajátkezüleg aláíratott.

Kelt Késmárkon, 1913. évi május hó 28-án.

T átray Ódon s. k.
lie. felügyelő.

K ertscher Sándor s. k.
lie. gondnok.

B ruckner Károly s. k.
h. igazgató.

G aal Pál s. k.
pártfogósági jegyző.

100.000 K.-nak 50 év alatt történő törlesztési tervezete 
3164-70 K. annuitás mellett.

Tör
lesz
tési

Fizetési
időpont

T artozás a 
részlet lefize

tése elő tt
K am atra Törlesz

tésre

t  artozás a 
részlet lefize

tése u tán

K. f. K. fi K. fi K. fi

1 1913 jan. i 100000 3000 164 70 99835 50
2 1913 júi. i 99835 30 2995 06 169 64 99665 66
3 1914 jan i 99665 66 2989 97 174 73 99490 93
4 1914 júi. i 99490 93 2984 73 179 97 99310 96
5 1915 jan. i 99310 96 2979 33 185 37 99125 59
6 1915 júl. i 99125 59 2973 77 190 93 98934 66
7 1916 jan. i 98934 66 2968 04 196 66 98738 —

8 1916 júi i 98738 2962 14 202 56 98535 44
9 1917 jan. i 98535 44 2956 06 208 64 98326 80

10 1917 júi. i 98326 80 2949 80 214 90 98111 90
11 1918 jan. i 98111 90 2943 36 221 34 97895 56
12 1918 júi. i 97895 56 2936 72 227 98 97662 58
13 1919 jan i 97662 58 2929 88 234 82 97427 76
14 1919 júl. i 97427 76 2922 83 241 87 97185 89
15 1920 jan. i 97185 89 2915 58 249 12 96936 77
16 1920 júi. i 96936 77 2908 10 | 256 60 96680 17
17 1921 jan. i 96680 17 2900 41 264 29 96415 88
18 1921 júi. 1 96415 88 2892 48 , 272 22 96143 66
19 1922 jan. i 96143 66 2884 31 280 39 95863 27
20 1922 júl. i 95863 27 2875 90 288 80 95574 47
21 1923 jan. i 95574 47 2867 23 297 47 95277 —
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Tör
lesz
tési

részlet

Fizetési
időpont

Tartozás a 
részlet lefize

tése előtt
K a m a tra Törlesz

tésre

T artozás a 
1 részlet lefize

tése u tán

K. f K. f. 1 K f K. f.

22 1923 júl. 1 95277 2858 31 306 39 94970 61
23 1924 jan. 1 94970 61 2849 12 315 58 94655 03
24 1924 júl. 1 94655 03 2839 65 325 05 94329 98
25 1925 jan  1 94329 98 2829 90 334 80 93995 18
26 1925 júl 1 93995 18 2819 86 344 84 93650 34
27 1926 jan  1 93650 34 2809 51 355 19 93295 15
28 1926 júl. 1 93295 15 2798 85 365 85 92929 30
29 1927 jan. 1 92929 30 2787 88 376 82 92552 48
30 1927 júl 1 92552 48 2776 57 388 13 92164 35
31 1928 jan 1 92164 35 2764 93 399 77 91764 58
32 1928 júl 1 91764 58 2752 94 411 76 91352 82
33 1929 jan 1 91352 82 2740 58 424 12 90928 70
34 1929 júl 1 90928 70 2727 86 436 84 90491 86
35 1930 jan  1 90491 86 2714 75 449 95 90041 91
36 1930 jú l 1 90041 91 2701 26 463 44 89578 47
37 1931 jan  1 89578 47 2687 36 477 36 89101 11
38 1931 júl 1 89101 11 2673 04 491 66 88609 45
39 1932 jan. 1 88609 45 2658 29 506 41 88103 04
40 1932 júl. 1 88103 04 2643 10 521 60 87581 44
41 1933 jan  1 87581 44 2627 45 537 25 87044 19
42 1933 júl. 1 87044 19 2611 33 553 37 86490 82
43 1934 jan  1 86490 82 2594 72 569 98 85920 84
44 1934 jú l 1 85920 84 2577 62 587 08 85333 76
45 1935 jan  1 85333 76 2560 01 604 69 84729 07
46 1935 júl. 1 84729 07 2541 87 622 83 84106 24
47 1936 jan  1 84106 24 2523 19 641 51 83464 73
48 1936 júl 1 83464 73 2503 94 660 76 82803 97
49 1937 jan  1 82803 97 2484 12 680 58 82123 39
50 1937 júl. 1 82123 39 2463 70 701 — 81422 39
51 1938 jan. 1 81422 39 2442 68 722 02 80700 37
52 1938 júl. 1 80700 37 2421 01 743 69 79956 68
53 1939 jan. 1 79956 68 2398 69 766 01 79190 67
54 1939 júl. 1 79190 67 2375 72 788 98 78701 69
55 1940 jan  1 78701 69 2352 05 812 65 77589 04
56 1940 jú l 1 77589 04 2327 67 837 03 76752 01
57 1941 jan. 1 76752 01 2302 56 862 14 75889 87
58 1941 júl l 75889 87 2276 70 888 — 75001 87
59 1942 jan. 1 75001 87 2250 06 914 64 74087 23
60 1942 júl. 1 74087 23 2222 62 942 08 73145 15
61 1943 jan. 1 73145 15 2194 36 970 34 72174 81
62 1943 júl. 1 72174 81 2165 24 999 46 71175 35
63 1944 jan. 1 71175 35 2135 26 1029 44 70145 91
64 1944 júl. 1 70145 91 2104 38 1060 32 69085 59
65 1945 jan. 1 69085 59 2072 52 1092 13 67993 46
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r
Tör
lesz
tési

részlet

....---- ■ .......

Fizetési
időpont

T artozás a | 
részlet lefize

tése előtt
K am atra Törlesz

tésre

T artozás a 
részlet lefize

tése után

K. f. K. f. 1 K. f. K. f.

66 1945 júl i 67993 46 2039 81 1124 89 66868 57
67 1946 jan. i 66868 57 2006 07 1158 63 65709 94
68 1946 júi i 65709 94 1971 30 1193 40 64513 54
69 1947 jan i 64516 54 1935 50 1229 20 63287 34
70 1947 júi. i 63287 34 1898 62 1266 08 62021 26
71 1948 jan. i 62021 26 1860 64 1304 06 60717 20
72 1948 júi. i 60717 20 1821 52 1343 18 59374 02
73 1949 jan. i 59374 02 1781 22 1383 48 57990 54
74 1949 júi. i 57990 54 1739 72 1424 98 56565 56
75 1950 jan. i 56565 56 1696 97 1467 73 55097 83
76 1950 júi. i 55097 83 1652 94 1511 76 53586 07
77 1951 jan. i 53586 07 1607 58 1557 12 52028 95
78 1951 júi i 52028 95 1560 87 1603 83 50425 15
79 1951 jan i 50425 15 1512 76 1651 94 48773 21
80 1952 júi i 48773 21 1463 20 1701 50 47071 71
81 1953 jan i 47071 71 1412 15 1752 55 45319 16
82 1953 júi. i 45319 16 1359 57 1805 13 43514 03
83 1954 jan. i 43514 03 1305 42 1859 28 41654 75
84 1954 júi i 41654 75 1249 64 1915 06 39739 69
85 1955 jan i 39739 69 1192 19 1972 51 37767 18
86 1955 júl. i 37767 18 1133 01 2031 69 35735 49
87 1956 jan i 35735 49 1072 06 2092 64 33642 85
88 1956 júi i 33642 85 1009 28 2155 42 31487 43
89 1957 jan. i 31487 43 944 62 2220 08 29267 35
90 1957 júi. i 29267 35 878 02 2286 68 26980 67
91 1958 jan. i 26980 67 809 42 2355 28 24625 39
92 1958 júi. i 24625 39 738 76 2425 94 22199 45
93 1959 jan. i 22199 45 665 98 2498 72 19700 73
94 1959 júi. i 19700 73 591 02 2573 68 17127 05
95 1960 jan. i 17127 05 513 81 2650 89 14476 16
96 1960 júi. i 14476 16 434 28 2730 42 11745 74
97 1961 jan. i 11745 74 353 37 2812 33 8933 41
98 1961 jul i 8933 41 268 — 2896 70 6036 71
99 1962 jan- i 6036 71 181 10 2983 60 3053 11

100 1962 júi. i 3053 11 111 59 3053 11

A beruházási államsegély után fizetendő 3% nyugdíjjárulék ügyében a 
pártfogóságnak 1913. évi decem ber hó 30-án tarto tt gyűlésének hatáiozata 
alapján fizetési halasztást kértünk, a mire a minisztériumból 201907. sz. a. 
a püspökség utján a következő választ nyertük :

»Méltóságos és Főtisztelendő Püspök Ú r! M éltóságodnak 1913. évi 
decem ber hó 22-én kelt 5898. számú becses előterjesztésére utasítottam a 
késmárki m. kir. adóhivatalt, hogy a késmárki ág. h. ev. főgimnázium fenn-
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tartója terhére az 1913. évi szeptem ber hó 23-án kelt 142752. számú ren- 
deletemm el 3%-os orsz. tanári nyugdíjintézeti járulék címén előírt évi 3000 
korona beszedését az 1914. évi június hó 30-ig függessze fel. Erről Méltó
ságodat további szíves eljárás céljából van szerencsém értesíteni. Fogadja 
Méltóságod őszinte tiszteletem nyilvánítását. Budapest, 1913. decem ber hó 
30-án. A  miniszter rendeletéből: M akay s. k., miniszteri tanácsos.«

E rre országgyűlési képviselőnk: Burgyán A ladár vezetése alatt a fel
ügyelő, igazgató és gondnokból álló küldöttség személyesen já rt el a minisz
térium ban április hó 21-én. Az akkor újabban előterjesztett kérelem  ered
m énye az 55200. sz. a. a püspöktől érkezett alábbi le ira t:

»Méltóságos és Főtisztelendő Püspök Ú r!
A késm árki ág. h. ev. főgimnázium terhére fennálló 3%-os nyugdíjinté

zeti járulékok befizetésére a késmárki ág. h. ev. líceum pártfogói testületé
nek 1914. évi decem ber hó végéig haladékot engedélyezek, miért is egyide
jűleg utasítottam  a késm árki m. kir. adóhivatalt, hogy annak beszedését a 
jelzett időpontig tartsa függőben. E rről M éltóságodat a késmárki ág. h. ev. 
kér. líceum felügyelőségének közvetlenül hozzám intézett kérelm ére, további 
eljárás végett azzal van szerencsém értesíteni, m éltóztassék a fentartótestü- 
letet utasítani, hogy esetleges további halasztás iránt a megjelölt határidő 
letelte előtt folyamodjék. Fogadja M éltóságod őszinte tiszteletem nyilvání
tását. Budapest, 1914. május hó 13. A  miniszter rendele tébő l: Makay s. k., 
miniszteri tanácsos.«

Ezek után joggal remélhetjük, hogy a fizetési halasztást a jövő évre 
is m egkapjuk.

A z  á l l a m m a l  k ö t ö t t  s z e r z ő d é s  revideálása ügyében a pártfo- 
góság megbízásából a következő felterjesztést intéztük a vallás- és közok
tatásügyi m iniszterhez:

»Nagyméltóságú miniszter úr!
Kegyelm es Urunk 1
A  késm árki ág. hitv. ev. kér. líceum  (főgimnázium) közel négy évszázad 

óta a legnehezebb viszonyok között is, rendíthetetlen buzgalommal szolgálta 
a hazai tanügyet; e hosszú idő alatt sok-sok ezer — közte nem egy kim a
gasló — munkás, lelkes és honszerető intelligens polgárt nevelt a hazának 
és m indenkor erős, sziklaszilárd védőbástyája volt a magyar kultúrának és 
az igazi hazafias érzésnek.

Egészen a jelen század kezdetéig az állam anyagi tám ogatása nélkül 
pártfogóinak, mint fenntartóinak áldozatkészségéből teljesítette nehéz kultur- 
missióját.

A  haladó kor és vele a roham osan fejlődő tanügy azonban egyre 
nagyobb igényeket tám asztott, am elyek első sorban új épület em elésében 
és megfelelő felszerelés beszerzésében, valamint a tanári fizetések halaszt
hatatlan rendezésében nyilvánultak. E  töm egesen jelentkező kivánalmaknak

10
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csak részbeni kielégítése is annyira igénybe vette az intézet anyagi erejét, 
hogy ebbe szinte kim erült és így nem m aradt más hátra, mint a többi p ro
testáns intézetek példáját követve, az állam segélyét kérni és igénybe venni, 
hogy az iskolák fokozott versenyében el ne maradjon és évszázados dicső 
múltját a tespedés és hanyatlás korszaka fel ne váltsa.

A korm ány m éltányolta is kérésünket és nem tagadta meg tám oga
tását azon intézettől, am ely oly sokáig a maga erejéből tartotta fenn magát, 
miközben a m agyar államnak minden ellenszolgáltatás nélkül az intelligens 
középosztálynak egész töm egét nevelte.

E tám ogatás abban nyilvánult, hogy 1902-ben a liceumnak szerződé
sileg évi 32000 K állam segélyt biztosított. Ezen ott kikötött összeget azon 
ban intézetünk legjobb esetben is még csak 1916-ban fogja a maga teljes
ségében megkapni, tehát ép 14 évvel a szerződés m egkötése után, m ert e 
nevezett segély csak fokozatosan em elkedő évi részletekben lett az állami 
költségvetésbe beállítva és nekünk kiutalva.

Ezen államsegélynek oly lassú tem póban való emelése mellett előállott 
az a sajnálatos körülmény, hogy épen csak a régi hiányokat lehetett pótolni, 
a közben önkéntelenül felmerült újabb igények kielégítéséről szó sem lehe
tett. 14 év alatt pedig m ennyire m egváltozott minden. Mennyi újabb köve
telm ényt tám asztott az azóta egyre fejlődő tanügy és a m ég nagyobb m ér
tékben fokozódó drágaság. íme, mire elérjük azt a nehezen várt időt, amely 
iskolánknak végre az évi segély m axim umát biztosítja, kitűnik, hogy ezen 
összeg m ár korántsem elegendő tanintézetünk sürgős szükségleteinek kielé
gítésére s így fejlődésének biztosítására.

Ism ét ott vagyunk, ahol voltunk a szerződés m egkötése előtt s a szép 
múltra való hivatkozás m ellett bizonyos félelemmel és csüggedéssel kellene 
már m ost is a jövőbe tekintenünk, ha nem biztatna az a jogos remény, 
hogy a m agas korm ány m ost sem fog kérésünk elől elzárkózni és nem  fog 
visszautasítani, amikor ugyancsak a többi felekezeti intézetek példáján fel
buzdulva és bátorságot m erítve intézetünknek fontos missiójából, az évi 
államsegély megfelelő felem eléséért esedezünk.

Nagyméltóságod, mint a m agyar tanügy és kultúra hivatott őre bizo
nyára nem fogja m egtagadni azon intézettől az újonnan kért segélyt, amely, 
amig csak tehette, a m aga erejéből tartotta fenn m agát és csak akkor kérte 
az állam támogatását, am ikor látta, hogy nagy feladatának további sikeres 
teljesítésére m ár önerejéből nem képes.

Nem hihetjük, hogy azon intézet kérése elutasíttatnék, amelynek tanárai 
közül a m agyar tudom ányos életnek oly kiváló egyénei kerültek ki, mint 
Schwartner Márton, Genersich J., Hunfalvy Pál és János és mások és am elynek 
tanítványai szerteszét az egész országban mindenfelé előkelő állásokban hálás 
kegyelettel és meleg ragaszkodással hirdetik, hogy a késm árki líceum a reá- 
bizott ifjúságot ép oly gonddal, mint szeretettel és sikerrel nevelte, tanította
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és oktatta. Erősen hisszük és biztosan reméljük, hogy Nagym éltóságod ép 
úgy, m int elődje, m eggyőződvén iskolánknak a múltban teljesített fontos 
kulturális működéséről, valamint arról, hogy földrajzi fekvésénél egy nem 
zetiségek által lakta vidéken ugyancsak predestinálva van arra, hogy a nem 
zeti és így az államerősítő törekvéseknek erős gócpontja legyen, nem fog 
elzárkózni alázatos kérésünk teljesítése elől, amellyel iskolánk további fejlő
dését és jövőjét az államra nézve szerény áldozatokkal biztosíthatja.

M indezek alapján az 1913. évi decem ber hó 30-án tarto tt pártfogói 
közgyűlés határozatából azon alázatos kérelemmel bátorkodunk Nagym éltó
ságod elé járulni, kegyeskedjék intézetünknek az állammal kötött 1902-ik 
évi szerződését revízió alá venni és azt az ott biztosított 32000 K évi segélyt 
az általunk bem utatott új szerződési tervezet és az ahhoz mellékelt norm ál
költségvetés elfogadásával évi 52000 K-ra emelni.

Ezen új szerződés m egkötéséhez szükséges előzetes tárgyalások felvé
telére pedig kegyeskedjék Nagym éltóságod mielőbb egyik m egbízottját ki
küldeni, aki Nagyméltóságod utasításai alapján intézetünk vezetőségével meg
állapítsa ezen szerződésnek majdan a m agas kormány és egyházi hatóságunk 
által jóváhagyandó feltételeit és szövegét.

A lázatos kérésünk ismétlésével m aradtunk Nagyméltóságod

legalázatosabb szo lgái:

Késm árk, 1914. évi január hó 18-án

T átray Ö dön s. k.
líceumi felügyelő.

Gaal P á l s. k.
pártfogósági jegyző.

B ruckner K ároly s. k
liceumi igazgató.

K ertscher Sándor s. k
líceumi gondnok.

Ezen kérvényünkre a püspökség utján érkezett a következő 26594 sz. 
február 28-án kelt miniszteri leirat:

Méltóságos és Főtisztelendő Püspök Ur!
Folyó évi január hó 31-én 352. sz. a. kelt becses előterjesztésére van 

szerencsém Méltóságodat tisztelettel értesíteni, hogy a késmárki ág. h. ev. 
főgimnázium fenntartó testületének azon kérését, hogy az intézet segély
szerződését vegyem revízió alá, ez idő szerint érdemleges tárgyalás alá nem 
vehetem , minthogy az intézet m ég a szerződésileg biztosított államsegély 
m axim um át sem érte el. Méltóztassék tehát a fenntartó testületet felhívni, 
hogy jelen kérését akkor újítsa meg, m ikor segélye a szerződésileg biztosí
to tt 32000 koronát m ár elérte. F ogadja Méltóságod őszinte tiszteletem  nyil
vánítását.

B udapest, 1914. február hó 28. A  miniszter helyett:
1 1 o s v a y  s. k., államtitkár.

10*



148

A  feljebb emlitett küldöttség ugyanez ügyben is eljárt, de sajnos ered
m ényt nem tudott elérni.

Iskolai ünnepélyek  O ly ünnepélyekben, a m elyekkel ifjúságunkat, hol 
a kegyelet, hol a gyász adójának lerovására serkentettük, avagy a hazánk 
nagyjai iránti hála és lelkesedésre, az alkotm ányos jogokhoz, valamint hi- 
tünkhez való hű ragaszkodására buzdítottuk és m indenek előtt a hazaszere
te t lángját élesztettük a fiatal szivekben, a lefolyt tanév sem volt szegény ; 
e mellett oly ünnepélyeink sem hiányoztak, ahol az ifjak egyrészt tehetsé
güket és művészi hajlam ukat bem utathatták, másrészt kellem esen szórakoz
hattak és egyúttal öröm et szereztek és élvezetet nyújtottak a közönségnek.

Mindenek előtt gyászünnepély keretében, kegyelettel emlékeztünk meg 
o k t ó b e r  6 - á r ó l ,  mint az aradi vértanuk halálának évfordulójáról.

O k t ó b e r  3 1 - é n  a reformáció dicső emlékét újítottuk m eg iskolai 
ünnepéllyel.

Mindkét ünnepélyt isteni tisztelet előzte meg.
N o v e m b e r  2-án az ev. tem plom ban levő Thököly-mausoleum előtt 

a nagy kuruc fejedelemnek hódoltunk a közönség részvétele mellett szép ün
nepély keretében. Ez alkalommal 56 K-t gyűjtöttünk a Thököly-szoborra.

E három ünnepély m űsora a Kazinczy önképző-, illetőleg Thököly-kör- 
röl szóló jelentésben olvasható.

D e c e m b e r  7-én az összes helybeli tanintézetekkel egyetem ben nagy
szabású Pósa Lajos-ünnepélyt rendeztünk, ezen népszerű ifjúsági költő 40 
éves irói jubileum a méltó m egünneplésére. A  nagyszámú közönség által lá
togatott ünnepély kimagasló pontja Báthory kartársunk nagyszabású, a költő 
m űködését m éltató beszéde volt, am elyet értesítőnkben egész terjedelm ében 
közlünk.

F e b r u á r  7 - é n  tánccal egybekötött sikerült hangversenyt rendeztek 
ifjaink.

Ezen farsangi mulatság, melynek előkészítésében a nagyszámú rende
zőség Báthory Andor tanárral az élén buzgón fáradozott és a kiket a tan
testületből m ég különösen G otthardt Kornél és Kintzler Béla kartársak tá
mogattak, úgy erkölcsileg, mint anyagilag szépen sikerült.

A »Késmárk-szálloda« nagyterm ében összegyűlt előkelő közönség nagy 
élvezettel hallgatta a fiatal m űkedvelők ügyes előadásait és nem fukarkodott 
az elismerésben.

Az est sikerét és vonzó erejét nagyban em elték a közrem űködő bájos 
és lelkes fiatal urhölgyek, kik a jó cél érdekében szívesen vállalkoztak a 
felkért szerepekre.

A hangverseny m űsora a következő v o lt:
1. Prolog. Szavalja B ruckner V iktor IV. oszt. tan.
2. N yitány. Játssza az ifjúsági zenekör.
3. Férjhez menjek? Monológ. E lőadja W awrek E rzsébet urleány.
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4 W ieniaw ski: L egende; op. 17. H egedűn játssza Kiss N ándor V. o. 
tan , zongorán kiséri Topperczer Laura urleány.

5. Á brányi Em il: A koldus. Szavalja R itók György VIII o. t.
6. Dalok. Énekli Palencsár Mariska úrleány, zongorán kíséri Ritók 

György VIII. o. t.
7. Hunyadi. É nekli az ifjúsági dalkör.
8. Jókai Mór: »Holt költő szerelme«. Melódráma. Zenéjét szerzetté 

Liszt Ferenc. Szavalja Szarka László VII. o. t., zongorán kiséri Klein Jenő 
VII. o. t.

9. Kupiék. Énekli Belóc.zy Dezső VIII. o. t., zongorán kiséri Tátray 
Mariska urleány.

10. Magyar nóták. Játssza az ifjúsági zenekör.
A  mulatság tiszta jövedelm e 325 K 84 f. volt, amely összegből billi- 

árdot szereztünk be az ifjúsági olvasóterem  részére.
M á r c i u s  1 5 - é t, nemzetünk e nagy és mindnyájunk szivébe vésett 

szabadságnapjának em lékét szokott módon és kegyelettel ültük meg isteni 
tisztelettel és a Késmárk-szálloda nagy term ében a közönség élénk részvé
tele m ellett következő műsorral ta rto tt hazafias ünnepéllyel :

1. Nyitány. Játssza az ifjúsági zenekar.
2. Jakab Ödön : Schwechatnál. Szavalja Belóczy Dezső VIII. o. t.
3. Marseillaise. Énekli a líceumi vegyeskar.
4. Farkas Im re: Rákóczy-induló. Szavalja Bruckner Viktor IV. o. t.
5. Ünnepi beszéd. Tartja R itók György VIII. o. t.
6. Kossuth-induló. Játssza az ifjúsági zenekar.
7. A rany János : Koldusének. Szavalja Szarka László VII. o. t.
8' M agyar dalok. Énekli a líceumi dalárda.
Az ezen ünnepély alkalmával gyűjtött önkéntes adom ányokból 21 K 

folyt be, melynek egyik felét a Thököly-szobor, másik felét a késmárki 
vértanuk szoboralapjának juttattuk.

Á p r i l i s  3 - á n  mint Jóny Tivadar, intézetünk nagy jóltevőjének ha
lála napján régi szokás szerint testületileg kivonultunk a tem etőbe és ott az 
ifjúság gyászéneke és Binder Jenő vallástanár imája mellett kegyeletünk 
jeléül m egkoszorúztuk sírját.

A  szokott tavaszi ünnepélyt május 29-én tarto ttuk meg a helybeli ev. 
nép- és polgári leányiskolával együtt a »Goldsbergen«. Az ifjúság jókedvét 
a déli órákban jelentkező eső sem bírta megzavarni. A rendezők Dr. L ipták 
János kartársunkkal az élén ugyancsak gondoskodtak arról, hogy mindenki 
jól érezze magát.

T an u lm án y i k irándulások. Az értesítőben külön ism ertetett olaszor
szági nagy kiránduláson kívül, a m elyen anyagi fedezet hiányában az inté
zetnek csak nehány vagyonosabb tanulója vehetett részt, több kisebb-nagyobb 
kirándulást rendeztünk. Kiemelendők ezek közül az Eperjes—V örösvágás—
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Szinyelipócz— branyiszkói kirándulás, a mely dacára 3 napos voltának, s 
hogy két nap állandóan szekéren, tehát a legdrágább közlekedést eszközön 
utaztunk, mégis 16 koronába sem került egészen. A 16 koronából fenma- 
rad t összeget, vagy 22 koronát a nemeszivü ifjúság a branyiszkói honvéd
emlék költségeihez való hozzájárulásul elküldte a bizottság elnökének, Tisza 
Miksa rendőrkapitány urnák Szepesváraljára. Az érdekes és változatos ki
rándulás tehát, a melynek sikerében és olcsó kivitelében nagyrésze van a 
Kárpátegyesület eperjesi osztályának, különösen agilis elnökének Szutorisz 
Frigyes kollégiumi tanár urnák, igen ajánlható minden középiskolának. Az 
osztály vezetői igazán páratlan ügybuzgalmukért, amellyel nemcsak minket, 
hanem minden iskolát fogadnak és ellátnak, mint igazi kulturmisszióért nem 
csak a mi, hanem minden kultúra iránt lelkesülő em bernek a köszönetét 
kiérdemlik.

Szept. 6-án a délutáni vonattal érkeztünk Eperjesre, 4 vezető tanár és 
28 tanuló (a IV— VIII. osztályból). Künn az állomáson fogadtak az ottani 
középiskolák tanárai és tanulói. Aznap estig az uj kollégiumi főgimnáziumot 
és Eperjes szép renaissance etc. műemlékeit szemléltük meg.

Másnap azután kora reggel szekéren indultunk Sóváron és apró tót 
falucskákon át Vörösvágás felé, az eperjes-tokaji hegyekbe.

A hűvös őszi reggelt derűs nap követte, mikor az első em elkedéseket 
elértük és bejutottunk abba a szép völgyszorosba, am elyben A ranybánya 
falucska áll. A ranybányái csak már a múltéi, csak az oklevelek regélnek 
rólok, ellenben az opál, a drága kövek királya, az élő valóság. M egérkezve 
a telepre, a jóízűen elköltött tízórai után, a mely ebédnek beillett, először a 
rak tárt és a csiszolót néztük m eg a tisztviselők kalauzolása és szakértő Út
m utatása mellett. Az egyikük volt szives a csiszolás nagy ügyességet kívánó 
m unkáját is praktikusan bem utatni. Azután következtek a bányák, m elyeket 
csoportokban néztünk meg. A  hatalmas hegységet több színben keresztül- 
kasul szeldelik a tárnák és aknák, am elyekből óriási munkával fejtik, törik 
ki a kemény andesit-sziklákat, amelynek egyes repedéseiben ott rejtőznek 
a parányi nemes opál telérkék. Az arány a találási lehetőségben és meny- 
nyiségben 1 : 1,000.000. (Lásd bővebben e tárgyban Dr. Schafarzik Ferenc 
cikkét. Term észettudom ányi Közlöny 1913. 341. ].). Visszatérve Sóvárott 
néztük meg a sófőzést és a sósvizü aknákat, a vizfelhuzással, s annak é r
dekes történeti adatait, a m elyeket a kalauzoló tisztviselők voltak szívesek 
elbeszélni. A m agyar állami tisztviselőknek, akik bennünket e két helyen 
oly nagy ügybuzgalommal kalauzoltak, nem mulaszthatjuk el köszönetünk 
kifejezését.

Másnap az éjjeli pihenő után búcsút vettünk E perjes vendégszerető 
városától és a kocsik vittek nyugat felé, a sárosi görbe halomvidéken, apró 
falvakon át Szinye-Lipóczra, a méltán hires Salvator forrásokat m egtekin
tendő. A források kezelője szívesen fogadott és a legkisebb részletekig m eg
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m utogatta és elm agyarázta a m odern gyógyforrás-kezelés m inden csinját- 
binját, miután előzetesen tízórai keretében alaposan m egkóstoltuk a pompás 
vizet —  m ég pedig alkohol nélkül. Azután rendelkezésünkre boesájtotta a 
világ egyik legérdekesebb és legkülönösebb kalauzát, — egy jóképű legény
két, ■— aki m egszökött az adandó borravalók elől, de ambíciója volt, hogy 
azok, akiket vezetett, nyom ába se hághassanak, oly gyorsan rohant előre, 
a szép lipóczi völgyszorosban, s m eg se állt, hiába kiabáltunk utána min
denféle nyelven. Az idő előrehaladott voltára való tekintettel kénytelenek 
voltunk visszatérni és folytatni utunkat a Branyiszkó felé. A Branyiszkó 
keleti oldala gyönyörű lejtős egyenletes országút csodaszép fenyvesek kö
zött, a nagyszerű csatatér a nyugati m eredek oldalon van, am elynek hősi 
véráztatta földjén széditően kanyarognak az ut szerpentinjei. A  tetőre érve 
W eiszer vezető tanár ur elmagyarázta a csata jelentőségét és lefolyását az 
emlékoszlop előtt s a kis csapat elénekelte a szózatot. Azután tovább m en
tünk a szerpentineken lefelé ereszkedve a gyönyörű koraőszi délután. Mi 
más volt az örökké em lékezetes februáriusi napon, midőn a hó, jég és fagy 
jöttek segítségére a jól felszerelt és kitűnő stratégiai állásban levő osztrák 
hadaknak, s Guyon hős katonáinak m inden talpalatnyi tért kiomló vérrel 
kellett kierőszakolniok. Most már elmúlt a harci zaj, a halálhörgés, a hősök 
békén porladoznak a korotnoki és szepesváraljai tem etőkben, s emlékosz
lopaik hirdetik, hogy itt a m agyar Marathon 1 Szepesváraljára érve a vonat
indulásig megnéztük m ég a szép tem etőkertet, amelynek honvédszobra 
művészi és lélekemelő hatásával feledhetetlen benyom ást okoz. Azután vo
natra szállva Szepesolaszin és Poprádfelkán át hazatértünk, a három szép 
nap benyom ásaival és látnivalóival eltelve.

S z e p t e m b e r  1 7 - é n  150 tanuló 7 tanár kíséretében a »Zöld tó «-hoz, 
a Magas T átra egyik legszebb pontjához rándult ki. A turista módra fel
szerelt és elemózsiával ellátott társaság verőfényes időben és vidám hangu
latban szállt a reggeli vonatra, amely őket Tátralomniczra vitte. Innen gyalog 
tették m eg a vadregényes Fehérvíz völgyében a tóhoz vezető utat, közbe- 
közbe pihenőt tartva, am ely egyrészt arra szolgált, hogy a hátizsákokban 
rejlő jó  falatokat előkeressék és fogyasszák, másrészt gyönyörködjenek a 
völgyet m indkét oldalról határoló sziklaóriásokban. Délfelé megérkezve a 
Zöldtónál sokáig élvezhették a hatalmas bástyaövezte völgykatlant, a 
mely e tavat három oldalról körülövezi és oly fenséges hatással van az 
emberre.

Kellő pihenés után a közel levő Vörös és Kék tavak megtekintésére 
indult a társaság. Majd ism ét visszatérve a Zöld tóhoz, innen útnak indult 
hazafelé. Korán érkezve Tátralomnicra, ahol több órát kellett volna várni a 
vonatra, gyors elhatározással és jókedvvel, gyalog folytatták az útjukat egé
szen Késmárkig, a hová este 8-kor, a holdvilág kíséretében kissé kifáradva 
ugyan, de azért baj nélkül és büszke öntudattal m egérkeztek.
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N evelés, tanu lm ány i és fegyelm i állapot. A tanári kar kötelességéhez 
híven a lefolyt tanévben is azon fáradozott, hogy a rendelkezésére álló 
összes pedagógiai eszközök felhasználásával a gondjára bízott ifjúság ne
velését kellő buzgalommal végezze, értelmi, erkölcsi és testi fejlődését 
egyaránt előmozdítsa.

E  cél szolgálatában állottak első sorban összes tanári értekezleteink, 
ahol m indenkor behatóan foglalkoztunk, a tanulók és tanítás ügyében fel
m erült aktuális kérdésekkel, de különösen a két módszeres tanácskozás volt 
hivatva arra, hogy a didaktika kérdéseivel részletesen foglalkozzunk, míg 
viszont a két ellenőrző értekezlet tisztán a tanulók erkölcsi magaviseletének, 
szorgalmának és tanulmányi eredm ényének elbírálására volt szentelve és a 
hanyag, valam int gyenge tanulók m egintéséről, illetőleg megrovásáról a 
szülőket is értesítettük.

A nevelés és fegyelem, valamint a tanulás ellenőrzése szempontjából 
igen hathatós eszköznek bizonyult a tanulóknak az iskolán kivül való ellen
őrzése a lakásukon való gyakori látogatás által. Igazgató, osztályfőnökök 
és vallástanár keresték fel felváltva a növendékeket szállásaikon és ott 
érdeklődtek a fiúk napközi elfoglaltsága, tanulási ideje, szórakozása, m aga
viseleté, társasága iránt, valam int figyelemmel kísérték a lakásviszonyokat is. 
E  látogatásokat, valamint az azon szerzett tapasztalatokat és az ebből kifolyó 
észrevételeiket a tanárok bejegyezték a tanári szobában kitett látogatási 
naplóba, ami által a testület minden tagja értesülést szerezhet a tanulók 
házi viszonyairól, otthoni foglalkozásáról és viselkedéséről és hozzájárulhatott 
a mutatkozó bajok orvoslásához.

Az ifjúság valláserkölcsi érzületének ápolása is gondoskodásunk tárgyát 
képezte. A  mindennapi ima a tanítás kezdetén és végeztével, az egyházi 
ének, amellyel a vallástani ó rákat m egkezdték és befejezték, a téli időben 
az intézet auditórium ában tarto tt ifjúsági istentiszteletek, valamint az őszi 
és tavaszi hónapokban a tem plom ban tarto tt istentisztelet látogatása mind e 
célt szolgálták. A más vallású tanulók saját hitoktatóik felügyelete alatt 
tettek  eleget vallásos kötelességüknek.

A protestáns tanulók két ízben járu ltak  a tanári karral egyetem ben 
az úrvacsorához.

Mind ezen törekvéseinket és fáradozásainkat, mint ezt a XVII. fejezet 
alatt közölt, a tanulmányi eredm ényről és erkölcsi magaviseletről szóló 
statisztikai kim utatás tanúsítja, a legtöbb eseti len siker koronázta.

Ifjúsági köreink, a m elyek ugyancsak a nevelés szolgálatában állottak, 
a mint az a XIII. fejezet alatt közölt jelentésekből kitűnik, a lefolyt tan
évben is élénk tevékenységet és eredm ényes munkásságot fejtettek ki. 
Tanítványainknak ott bő alkalm uk nyílott szellemi és testi tehetségük, va
lamint művészi hajlamuk fejlesztésére.

É re ttség i találkozók. Jelentésünk nem  volna teljes, ha meg nem  em 
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lékeznénk intézetünk egykori tanítványainak valóban megható, lélekemelő, 
büszkeséggel eltöltő hálájáról, szeretetéről és ragaszkodásáról, amely a múlt 
évben, amikor a 10, 20, 30, és 40 évvel azelőtt érettségit tett növendékek 
az ősrégi liceum auditórium ában találkozóra összegyülekeztek, talán foko- 
zatabb m értékben nyilvánult meg, mint valaha.

A ki tanúja lehetett annak a rajongó kegyeletnek, annak a meleg 
szeretetnek, határtalan tiszteletnek, a mellyel volt maturánsok egykori taná
raiknak hódoltak, a kiknek nagy részét sajnos már csak ott kin a csendes 
tem etőben sirhalmaiknál üdvözölhettek, aki látta a viszontlátás örömétől 
hevülö arcukat, sugárzó szemüket, aki hallotta, mennyi lelkesedéssel eleve
nítik fel a múlt idők emlékét, mennyi szeretettel csüngtek a líceumon és 
mily büszkén vallották magukat az alma m ater fiainak, annak lelke, szive, 
keble m egtelt gyönyörűséggel es m egérezte azt, hogy mindeme érzelmek 
abból a humánus, toleráns, liberális szellemből fakadnak, amely líceumunk
nak féltékenyen őrzött kincse és a mely kell, hogy szent hagyom ányként 
egyik tanári generációról a m ásikra szálljon.

De kell hogy a tanítványok hálájának és szeretetének e fényes példája 
a mostani és a jövendő növendéksereget is m egindítva áthassa, különösen 
akkor, ha megemlítjük még azt, hogy az érzelmek nemcsak szép szavakban 
de áldozatkész tettekben is megnyilatkoztak.

A találkozók sorrendjét az 1883-ban, tehát 30 évvel azelőtt érettségizettek 
nyitották meg julius 5. és 6-án. Bár a halál gazdag aratást tartott az egykori 
48 iskolatárs között, m ert 15-öt szólított el az élők sorából és bár, a mint 
az érkezett levelek és sürgönyök mutatták, betegség, hivatal és egyéb kö
rülmény nem egy útrakészülőt tartott vissza, mégis 11 en jö ttek  össze, kik 
közül hárman nejüket is elhozták és pedig Dzubay István, magy. áll vasúti 
főellenőr (Budapest), Gellén Géza, földbirtokos (Pető), Genersich Sándor, 
főerdőm érnök (Vágapátfalu) és neje, Dr. H ayde Gyula, kir. tanácsos, a 
központi dij- és illetékkiszabási hivatal h. főnöke (Budapest), Dr. Herczeg 
P'rigyes, orvos (Mezőkövesd), Dr. Littmann Simon, orvos (Grussbach, Mor
vaország), Nauer György, törvényszéki biró (Pancsova), Dr. Pazár Zoltán, 
kir. táblabiró (Pozsony), Schmeisz János, magy. áll. vasúti főellenőr (Nyus- 
tyalikér) és felesége, Dr. Schwarz Károly, m egyei aljegyző fLőcse) és fele- 
lesége és Tátray Ödön líceumi felügyelő (Késmárk). U tóbbi mint a találkozás 
rendezője egyúttal a vezetést is magára vállalta. Először is a tem etőbe 
vezetett az út az o tt nyugvó tanáraik sírhelyéhez, itt leróva a kegyelet 
adóját a líceumba vonultak, a hol az uj épületben Dr. Herczeg tolmácsolta 
szép szavakban az igazgató előtt az egykori tanítványoknak meleg ragasz
kodását és s /ere te tét az intézet iránt, amit ez meleg köszönettel viszonzott; 
azután követve szivük vágyát a régi épületbe, tanulóéveiknek színhelyére 
zárandokoltak és ott díszgyülés keretében, am elyen Tátray Ödön elnökölt 
és Nauer György vezette a jegyzőkönyvet, a múltak emlékét elevenítették
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fel, utána pedig a még életben levő két tanáruknál Gretzmacher Gyula 
és Kiszely Ervinnél tisztelegtek. Közös ebéd, lefényképeztetés és búcsú- 
vacsora, amelyre az igazgató és a volt tanárok is hivatalosak vrltak, zárták 
be a találkozót, a melynél az érettségi találkozók alapjára 55 K adom ányoztak.

Egy héttel rá, julius 12-én két találkozó is zajlott le városunkban.
A tiz évvel azelőtt, tehát 1903 ban m aturáltak jártak  elő jó példával. 

Csupa fiatal, tetterős, pályájuk kezdetén álló szép rem ényekkel a jövőbe 
tekintő férfiú gyűlt egybe. 11-en jöttek 35 közül és ped ig : Balázs Imre, 
szolgabiró (Dragomérfalu), Csink János, vasúti mérnök (Zsolna), Fábry Viktor, 
lelkész (Kolozsvár) Grósz Alfréd, tanár (Jászberény), Dr. Kéler Tibor, ügyvéd 
(Késmárk), Krongh István, lelkész (Alsórépás) és neje, Lauf Géza, lelkész 
(Balf), Nagy Sándor, jegyző (Berettyóújfalu,) Dr. Paal István, ügyvéd és 
árvaszéki ügyész (Budapest). Weisz Károly, főjegyző (Leibicz).

Az egybehívó és rendező Dr. Kéler volt, akinek vezetése alatt az 
intézetben tisztelegtek az igazgatónál, őt és a tanári kart szívélyes szavakban 
üdvözölve, egyúttal meghívták a közös ebédhez és vacsorához és 32 K-t gyűj
töttek az érettségi találkozók alapjára. Ok ama kedvező helyzetben voltak, 
hogy tanáraik nagy részét m ég életben, sőt m űködésben láthatták viszont, a 
mi csak fokozta az örömünket.

A tiz éves találkozót nyom ban követte a 40 éves találkozó. Az 1873- 
ban érettségit te tt tanítványok gyűltek össze julius 12 és 13-án. A 33 közül, 
akik egykor együtt szenvedték át a m atúra keserveit, a halál már majdnem  
a felét ragadta el, egy kettő hollétét nem lehetett megtudni, egyet a hiva
talos teendők tarto ttak  vissza, de a többi 10 eljött és pedig: Bushalla Samu, 
nyug. erdész (Leibic), Durkó Gábor, gazdatiszt leányával (Békés), Har- 
sányi Gusztáv, kir táblabiró fiával és leányával (Kassa), Kolosy Mór, fő
reáliskolai tanár (Eger), Nagy Sándor, számvevőségi igazgató (Budapest), 
Regitkó Albert, magy áll. vasúti főellenör és neje (Beszterczebánya), Szabó 
Lajos, esperes leányával (Hajduhadház), Szabó Sándor, számtanácsos (Bu
dapest), Szentiványi Béla, számtanácsos, (Budapest), Szmik Lajos, posta
főtiszt (Kassa). A  hosszú, komoly, de eredm ényes m unkában töltött hosszú 
négyévtized nem repült el nyomtalan fejük felett. Őszülő fejjel és azzal a 
tudattal jöttek, hogy kenyerük javát m egették, az öregkor határához értek. 
Őket már nem annyira a jövő. mint a m últ foglalkoztatta és a m últnak 
egyik legragyogóbb emlékét, legboldogabb korszakát jö ttek  feleleveníteni 
s a fiatalkori barátság, az iskola iránti szeretet, az egykori tanárok iránti hála 
szinte elementáris erővel tört ki a meglett, sokat tapasztalt, az élet küdzel- 
m eiben m egöregedett férfiak szivéből. És e szent érzületektől áthatva szinte 
megfiatalodtak és már az első közös vacsoránál lelkes hangulatban eleve
nítették fel a m últat és ünnepelték a líceumot, valamint hálásan m egemlékeztek 
H arsányi iskolatársukról, mint a találkozó összehívójáról és előkészítőjéről. 
Másnap vasárnap lévén, az ev. templomba vonultak, hogy ott hálát adjanak
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az egek Urának, aki oltalmazójuk és vezetőjük volt. Áhitatos érzelmeiknek 
Szabó esperes adott kifejezést az alábbi gyönyörű szívből jövő és szívhez 
szóló, könnyeket fakasztó imában.

»Miképen kívánkozik a szarvas a folyóvizekre, akképen kívánkozik ami 
lelkünk te hozzád, óh Isten! Ú r Isten! M ennynek és földnek hatalmas Ura! 
Tekints alá híveidre s emeld magadhoz érzéseinket és gondolatainkat! Amen.

Láthatadan, de m indenütt jelenvaló, megfoghatatlan, de munkáidban 
m indenkor érzékelhető fővalóság, Istenünk, A ty án k ! Az első érzés, mely 
keblünkben fakad, az első szó, m elyet feléd rebegnek ajkaink: »hála! hála 
legyen neked! Térjen nevedre tőlünk dicséret, dicsőség, tisztesség és ma
gasztalás!« Óh, m ert nagy kegyelm et tevéi velünk, érdem etlenekkel, midőn 
m egtartván romlandó életünket, m egengedéd, hogy oly sok esztendők után, 
habár számban és erőben megfogyatkozva, összegyülheténk e helyen, ö rö 
meink és bánataink egykori tanyáján, gyermekifjúságunk emlékeit a feledés 
porából előkeresgélni, itt szövődött barátságunkat megújítani, szorosabbra 
fűzni, velük a jelent m egédesíteni és a jövendőt - - h a  m egajándékoz vele 
kegyelm ed — drága em lékekben gazdagabbá tenni.

Most, midőn elszomorodva szemléljük az enyészet romboló hatalmát, 
mely 40 év leforgása alatt társaink nagy részét sírba terítette és a tátongó 
üres helyek jobb és bal kezünk felől búsan hirdetik, hogy »a halandó 
em bernek napjai hasonlatosak a fűhöz és mint a mezőnek virága úgy virág
zik, megszárad a fű és annak virága elhull, ha az Urnák szele reá fúval«, 
most érezzük valóban jó A tyánk! hogy mily nagy kedvezéssel voltál hozzánk ; 
azért megindult szívvel ism ételjük: hála, hála legyen neked irgalmasságodért 
ami lelkűnktől!

Álm élkodásra késztet és csudálkozásra ragad a te végtelen jóságod és 
bölcsességed, örökké való Isten : Mert ha rendelésedből lehervadnak is a ta
vasz virágai s kopárrá lesz az ősz: de a közbeeső nyár gyüm ölcsöt érlel 
s az őszi táj kietlenségét is ékesíti még nehány szál virág, nemcsak a ter
mészetben, hanem az em berek életében is.

Óh, azok a gondtalan évek, m elyeket e város kebelében tölténk, le
folytak régen, öröm eink és rem ényeink fonnyadt koszorúit magukkal ra
gadták az idő hullámai, ami nyugodalm unkért fáradozó apai kezek, ami éret
tünk imádkozó s miattunk aggódó anyai szivek elpihentek, porladnak régen. 
A tudom ányok szövétnekét lobogtató bölcs férfiak, a jóindulatú tanácsadók 
és pártfogók s az ism erősök talán m indnyájan elmentek már azon az úton, 
am elyről visszatérés nincsen. Mi magunk is régen túl vagyunk az élet delén, 
nem csak tavaszunk múlt el, benne vagyunk az őszben.

De annyi veszteség után, am elynek még az emléke is könnyet csal 
szemünkbe, el kell ismernünk, meg kell vallanunk, hogy nemcsak egy ál
dásod vagyon te néked m ennyei A tyánk ! A kihűlt szivek helyett érettünk 
dobogó, meleg szivekkel vettél bennünket körül, házastárs és gyerm ekek
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szeretete s újabb jó barátok ragaszkodása teszi becsesekké napjainkat. Lel
kesedésünk virágaiból, a m unka hevétől gyümölcsök fejlődtek, táplálására 
magunknak és azoknak, akiknek gondviselését reánk bíztad. Hálával, m ély
séges hálával adózunk neked azért is.

D e midőn hálánk áldozatát előtted alázatos szívvel bemutatjuk, enged 
m eg jó A tyánk 1 hogy m agunkat és azokat, akik minékünk kedvesek, to
vábbra is atyai oltalmadba ajánljuk. Mert bár érezünk magunkban kedvet 
és erőt a m unkára, de tudjuk, hogy a te segedelm ed nélkül hiába való 
minden igyekezetünk. Hiába plántál Pál, hiába öntöz Appollos, ha az Ur 
nem  ád előmenetelt, mert minden adom ány és tökéletes ajándék onnan 
felül, tőled, világosságnak A tyjától száll reánk!« Tartsd meg bár életünket, 
testi és lelki erőnket, ameddig jónak látod, hogy a reánk bízott talentum okkal 
híven sáfárkodtunk a te dicsőségedre és em bertársaink javára.

• Oh A ty án k ! ami boldogságunk csak úgy lehet teljes, ha jólétben, m eg
elégedettségben, vidámságban örvendeznek körültünk a mieink is. Terjeszd 
ki azért áldó kezeidet hozzánk tartozóink felett s oltalmazd meg őket 
szerencsétlenségek ellen !

Ez ősi várost és ennek főiskoláját, mely anyai gonddal takargatott 
egykor bennünket s melyben a tudom ány m ellett vallásosságot, haza- és 
szabadság-szeretetet, népétől szorgalmas m unkálkodást és egyszerűséget 
tanultunk, s am elynek kedves képe eltörülhetetlenül van bevésve elménkbe, 
szivünkbe, ahová —- mint a szülei házba — megpihenni, lelki megújulást 
nyerni annyiszor visszatérnek gondolataink, ez ősi várost és ennek főisko- 
koláját, az alma m atert, tartsd meg és virágoztasd időtlen időkig! Adj neki 
bölcs vezetőket, önzetlen előjárókat, munkás és istenfélő népet, minden jóra 
fogékony és háladatos tanítványokat ezután is, hogy régi hagyományaihoz 
híven a templom és az iskola necsak a térben, hanem a szellemben is 
közel álljanak egymáshoz és ez a kettős világító torony messze vidékre 
áradoztassa a vallásos műveltség áldásait L egyen ez összekötő kapocs a 
hazának különböző nyelvű fiai között és tanítsa meg őket becsülni és szeretni 
egym ást s egyetértésben szolgálni és szeretni a hazát.

Sziveket és veséket vizsgáló Isten! ki előtt még a legelrejtettebb gon
dolataink is nyilván vannak, te tudod, hogy bár távol vidékekről, a m agyar 
hazának különféle vidékéről, tájairól jöttünk össze, akik most előtted im ád
kozunk, de m indnyájunkat egy lélek lelkesít, m indnyájan óhajtjuk m agyar 
hazánk javát. Kérünk Uram! hozzd fel a boldogság fényes napját és ra- 
gyogtasd ennek határai, bércei, rónái, halmai és völgyei felett és koronázd 
meg kívánt sikerrel a honpolgárok fáradozásait, hogy ne kelljen boldogu
lásukat máshol keresni, hanem találják azt meg itthon is.

Népeknek A ty ja! aki kezdetben nem különböző nyelvű, fajú és vallású 
nem zeteket terem tél, hanem alkottál em bert, a magad képére és hasonlatos
ságára és aki nem vagy személy válogató, m ert minden nem zettségből kedves



157

néked akár kicsoda, aki téged fél és igazságot cselekszik, cselekedjed szent 
lelked által, hogy tűnjék el az édes hazának gyermekei közül ez a szűk
keblű m egkülönböztetés és mint egy földi hazának polgárai, egy mennyei 
A tyának gyermekei testvéri szeretetben élhessenek együtt e vérrel szerzett 
földön, mind az időknek végéiglen. Amen!

Midőn eltávoznánk hajlékodböl felemeljük m ég egyszer hozzád szivünket, 
gondviselő és jó ltevő A tyánk: Hallgasd meg elő tted  elrebegett imádságunkat 
s m aradjon velünk e te áldó kegyelm ed most és mindenkoron. Amen !«

A  himnusz eléneklése fejezte be ezen Istennek kedves és a lelkeket 
felemelő hálaadást.

U tána az igazgatónál tisztelegtek és vele együtt a régi líceum auditó
riumába vonultak díszgyülésre, a melynél Szabó esperes volt az ünnepi szónok, 
aki rem ek beszédben tolmácsolta az egykori tanítványoknak az intézet és 
tanárok iránt táplált kegyelet, hála és szeretetnek érzelmeit, feltárva közben szines 
m egkapó képben a szép múltat, a boldog ifjúságot és rám utatván a gazdag 
gyüm ölcsre és áldásra, amely a líceum neveléséből fakadt, majd áldást és 
viruló jövőt kívánva az iskola jövőjének, 105 K adott át az összegyűltek 
nevében az igazgatónak a Scholcz Frigyes-alapra. Az igazgató meleg sza
vakban köszönte m eg az intézet nevében az egykori tanítványoknak hódolatát, 
amely ünnepnapot jelent a líceumra, mert öröm ünnep az, am ikor az anyja, 
jólnevelt, díszére való fiait fogadhatja, egyben ígéretet tett, hogy a régi 
szellemnek, amely iskola és tanítvány közt ily benső viszont terem tett, hű ápo
lója lesz. Az ülés után a régi épület helyiségének szemlélése mellett ugyan
csak m egelevenedtek az elmúlt szép idők és a régi, jó, kedves, már az egy 
Kiszely kivételével mint a tem etőben pihenő tanárok. A  délben az igazgató 
bevonásával tarto tt ünnepi lakom a után a tem etőben rótták le egykori 
tanáraik iránt a hálás kegyelet adóját, majd a Jeruzsálem-hegyen gyűltek 
össze m ég búcsúzásra.

A  vakáció utolsó napjai hozták meg az utolsó találkozót. Augusztus 
30-án gyűltek össze az 1893-ban tehát 20 évvel ezelőtt érettségit tett egy
kori növendékek. Megjelentek : Am brózy Béla, alkapitány (Losonc), Am brózy 
Gyula, csendőrszázados (Gödöllő), Dr. Bulyovszky Miklós, árvaszéki ülnök 
(Túrócszentmárton), Göm öry Andor', járásbiró  (Szeged), Dr. Grodkovszky 
Gusztáv, városi tiszti orvos nejével (Leibic), H iding Gyula, bankigazgató 
nejével (Hatvan), Kailing Húgó, ev. lelkész (Kislomnic), Kálm ár Lajos, pénz
ügyi titkár nejével (Arad), Koch Aurél, ev. lelkész nejével (Sztrázsa), Dr. 
K ohut János, orvos (Túrócszentmárton), D r. L ipter Kornél, ezredorvos 
(Traiskirchen), Loisch János, vasúti tisztviselő (Ruttka), Mauks Vilmos, v á 
rosi erdőm érnök nejével (Késmárk), M onspart István, erdőm érnök (Zala
egerszeg), Patak Pál, járásbiró (Nagytapolcsány), Pulszky Mihály, kir. albiró 
(Gyergyószentmiklós), Szalagyi Egyed, m érnök (Budapest), Dr. W rchovszky 
Ottó, polgárm ester nejével (Késmárk), A  legszebb férfikorban álló egykori
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maturánsok, kiknek eddigi pályájuk és m űködésűk még szép jövőt és ál
dásos m unkát jósol és akik ugyancsak még energia és tetterőtől duzzadva 
találkoztak — az utolsók voltak, akik m ég a régi épületben jártak iskolába 

és ápolhatták az ott fejlődött tradiciót; azért siettek is annak helyiségeit 
felkeresni és o tt feleleveníteni az azokhoz fűződő kedves emlékeket.

Az auditórium ban tarto tt díszgyülésen, amelyen az egybehívó Dr. 
W rchovszky O ttó elnökölt és Hirling Gyula vezette a jegyzőkönyvet, Koch 
Aurél tartott nagyhatású beszédet iskolatársainak érzelmeit tolmácsolva, há
lát adott az isteni Gondviselésnek, amely őket idáig oltalmazta és vezérelte, 
kiem elte az iskola iránti szeretetet, amely ugyancsak szeretettel nevelte és 
őket az életre előkészítette; oktató tanáraikról, kik közül már csak hárman 
vannak életben, Gretzmacher, Kiszely és Topperczer, mély tisztelettel 
megemlékezvén, egyúttal üdvözölte az ünnepélyen megjelent igazgatót és 
kérte őt a m egjelentek üdvözletének és köszönetének átvételére. Az igaz
gató kijelentve, hogy ezen felszólításnak készségesen eleget tesz, egyben 
kifejezést adott az intézet a fölötti öröm ének és büszkeségének, hogy 
egykori tanítványai az életben derekasan megállva helyüket, ezzel a líceum 
jó hírnevét hathatósan emelik, szeretetükkel és hálájukkal pedig arra buz
dítják a mostani tanárságot, hogy ápolja a líceumban azt a szellemet, amely 
a fiatal szivekben tartóssá teszi a szép és becses érzelmeket. A volt taná
rok nevében m ég Topperczer Rezső köszönte meg meleg szavakban egykori 
tanítványainak az ünneplést. Közös ebéd, fényképfelvétel és kirándulás a 
Jeruzsálem -hegyre képezte a találkozó befejezését, amely alkalomból 100 
koronát adták át a volt m aturánsok az érettségi találkozók emlék-alapjára.

Mondanunk sem  kell, hogy a közös lakomákon, am elyekre igazgatónk 
mindannyiszor hivatalos volt, számos lelkes felköszöntőkben ünnepelték a 
líceumot és annak tanári karát és poharat ürítettek  annak állandó virulására, 
de arra is, hogy a szeretet és hála érzelmeit hűségesen ápolni fogják a jö 
vőben is, egyúttal fogadalmat téve, hogy a legközelebbi találkozásra, ha 
Isten életben tartja őket, újból eljönnek.

Nekünk itt röviden és szárazon beszámolva — m ert melyik költő 
tudná kellő m ódon leírni és méltatni az érzelm ek ama tarka sokaságát, a 
kedves epizódok tömegét, a sok-sok édes reminizcenciát, a töm érdek tréfás 
és fiatalkori csínyt, a nebulók lelem ényességet, tanárokról szóló adom ákat, 
legendás történeteket, a kam arák történetét, a házigazdákról regélő histó
riákat — am elyek ilyenkor önkéntelenül is a visszaemlékezés szárnyain 
m egelevenednek, csak egy óhajunk és kérelm ünk lehet: az előbbi szól a 
Mindenhatónak. T artsa meg őket erőben, egészségben, boldogságban, mun
kakedvben, hogy szándékukat megvalósítva, ism ét eljöhessenek a legközelebbi 
találkozóra. Az utóbbi pedig N ektek szól, Ti kedves, szeretett tanítványaink, 
tartsátok meg intézetünk, az ősrégi líceum számára azt a mély szeretetet, azt 
a hálás kegyeletet, azt az áldozatkész ragaszkodást, am ely ide hozott és a
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mely iskolánk áldásos munkásságának legfényesebb bizonyítéka, biztos jö
vőjének legerősebb fundamentuma.

A m agántanulók  v izsgála ta it május hó 15., 16. és junius hó 18. 19 én
tarto ttuk meg. M egjelent ezeken, a bejáró leánytanulókat beszámítva, 12 nö
vendék. Ezek közül 4 jeles, 3 jó , 2 elégséges eredm énnyel tette le a vizs
gát, 1 pedig egy tárgyból javító vizsgálatra utasittatott.

V izsgálatok a tan év  végén. A  V ili. o. protestáns tanulóinak vallástani 
vizsgálata K übecher A lbert főesperes, mint a püspök által kiküldött elnök 
előtt május hó 11-én folyt le. Az évvégi osztály vizsgákat junius 15--17. napjain 
tartottuk meg.

A bejáró leánynövendékek  jövő évre való felvétele ügyében — a vallás- 
és közoktatásügyi miniszter 185334/1913. sz. a. megszorító rendelete isko
lánkra nem bírván joghatállyal — egyházi főhatóságunk fog dönteni. Mint
hogy pedig az ág. hit"/, ev. középiskolák és azok országos egyesülete egy
hangúlag a m ellett foglalt állást, hogy az egyetem es gyűlés által az előző 
években hozott ide vonatkozó határozatai érvényben maradjanak, úgy bízunk 
abban, hogy a döntés ily értelem ben fog történni és leánynövendékeink a 
jövő évre is m inden akadály nélkül lesznek felvehetők a mostani módoza
tok mellett.

A  döntés eredm ényéről minden esetre kellő időben értesítjük őket.
Az évzáró ü n n ep é ly t junius hó 22-én, d. e. 9 órakor tartottuk m eg a 

következő m űsorra l:
1. Himnusz. Énekli a tanuló ifjúság.
3. Farkas Imre : A  vén Am brus űa. Szavalja Bruckner Győző IV. o. t.
3. G oethe: »Ballade vom vertriebenen und zurückgekehrten Grafen.« 

Szavalja Engelm ayer Jenő IV. o. t.
4. E rkel: »Hunyadi«. Énekli az ifjúsági dalkör.
5. »Kandallónál«. Irta és szavalja Vida K ároly Vili. o. t.
6. »Tárogató«. Irta és szavalja Szarka László VII. o. t.
7. Barkarola Offenbachtól. Hegedűn já ts sz á k : Murczkó László V ili. o. 

t., Kiss Nándor V. o. t., Solcz Károly V. o. t., Ruhmann Lajos IV. o. t.
8. »Arad«. Irta és szavalja Fallay Gyula V ili. o. t.
9. Bartay E d e : Nemzeti dal. Énekli az ifjúsági dalkör.

10. Igazgató évzáró beszéde.
11. Latin hálabeszéd, mondja T atár Emil V ili. o. t.
12. Búcsúbeszéd, mondja Ritók György VIII. o. t.
13. Ima, m ondja Binder Jenő vallástanár.
14. Szózat. Énekli a tanuló ifjúság.
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Az 1914—15. tanévben használandó tankönyvek.
1. F igye lm eztetés. Régibb kiadású, hiányos, telefirkált vagy piszkos 

könyveket nem szabad venni.
2. R öv id ítések : r. = rész; k. =  k iad ás; o. =  osztály számát a.

I. osztály.
Klaar Fülöp, Luther kis kátéja. Bereczky, Bibliai ism ertetés. Kovács, 

Kis énekeskönyv. Kath vallástan, Kis katekizmus. Balassa József, Kis m a
gyar nyelvtan I. r., 4. k. Császár-Váczy. M agyar olvasókönyv I. r. 2. k. 
Schuster A., N ém et nyelvtan (a kezdők részére) 3 k. Heinrich, Ném et ol
vasókönyv II. r. (a haladók részére). A tkinson-Pearce-M orvay-Geréb, Kis 
latin nyelvkönyv 2. k. Lakos-Németh, Földrajz I. r. Perényi J , A növények 
és állatok term észetrajza I. r., 2. k. Szuppán Péch, Számtan I. r. 2. k. Ge- 
revich-Király, Rajzoló geometria I. r. Kogutowicz, Földrajzi atlasz I. r., 10. k. 
Lovass L . : E lm életi és gyakorlati énekkönyv.

II. osztály.
Klaar Fülöp, Luther kis kátéja. Bereczky, Bibliai ism ertetés. Kovács, 

Kis énekeskönyv. Kath. vallástan, Kis katekizmus. Kath. vallástan, Pokorny, 
Ószövetségi bibliai történetek. Balassa József, Magyar nyelvtan II. r , 3. k. 
Császár-Váczy, M agyar olvasókönyv II. r., 2. k. Schuster A., Német nyelv
tan (kezdők részére) 3. k. Heinrich, Német olvasókönyv II r. (haladók ré
szére). A tkinson stb., Kis latin nyelvkönyv (Mint az I. oszt.) Hittrich, Latin 
nyelvtan. Vitális István, Földrajz II. r. Perényi I., A növények és állatok 
term észetrajza II. r. Szuppán-Péch, Számtan II. r., 7. k. Gerevich-Király, 
Rajzoló geom etria II. r. Kogutowicz. Földrajzi atlasz II. r., 10 k.

III. osztály.
H etvényi, Keresztyén egyháztörténet. Kovács, Kis énekeskönyv. Kath. 

vallástan: Dr. Pokorny, Újszövetségi bibliai történetek és Kis katekizmus. 
Balassa, Rendszeres magyar nyelvtan. Császár-Váczy, M agyar olvasókönyv
III. r., 2. k. Hirn-Paulay, Módszeres ném et nyelvkönyv 4. k. H ittrich Ö., 
Latin mondattan. Atkinson, Kis latin nyelvkönyv. (Mint a II. osztályban.)
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Szádeczky Lajos, Magyarok története I. r. Szuppán-Péch, Számtan II r., 
4. k. Gerevich-Király, Planimetria 2. k. Vitális, Földrajz II. r. Márki-Miha- 
lovics, Term észeti és csillagászati földrajz. Kogutowicz, Iskolai .atlasz III. r. 
6. k. Kogutowicz, 10 térkép a m agyar történelem  tanításához, 6. k.

IV. osztály.
H etvényi, Keresztyén vallástan. Kovács, Kis énekeskönyv. Kath. vallás

tan : Pokorny, Kath. szertartástan és Kis katekizmus. W eszely, Stilisztika és 
verstan, 6. vagy 7. k. A ranv-Lehr, Toldi 11. vagy 12. k. Hirn-Paulay, 
Ném et nyelvtan 2. k. Hirn-Paulay, Ném et olvasókönyv 2. k. H ittrich O., 
Latin m ondattan Hittrich O., Latin gyakorlókönyv a III., IV. o. Szádeczky 
Lajos, M agyarok története II. r. Lévay E de, Algebra 12. vagy 13. kiadás. 
Gerevich-Király, Konstruktiv planimetria 3. k. Szilády Zoltán, Növénytan 1. 
k. Cserey, Növényhatározó 2. javíto tt kiadás

V. osztály.
Hetvényi-Jausz, Bibliai olvasókönyv. F renyó  Lajos, A  kér. vallás ala

pításának története. Kovács, Kis énekeskönyv. Titz. Kath. hittan I. r. Riedl, 
Rethorika. Hirn-Paulay, Ném et rethorikai és poétikai olvasókönyv 2. kiad. 
Hirn-Paulay, Német nyelvtan 2. k. Köpesdi, Cicero De imperio Cn. Pom
peji. H ittrich Ö., Római régiségek. Csengeri, Szemelvények Ovidiusból. 
Maywald, G örög nyelvtan 5. k. Maywald, G örög olvasókönyv I. r. Szigethy 
L. V ilágtörténet I. r. Lévay Ede, A lgebra 12. vagy 13. k. Sárkány Lajos 
Mértan 3. k. Szterényi, Á lattan 5. k. Helm ár, Iskolai atlasz. (Ókor.)

VI. osztály.
Hetvényi-Jausz, Bibliai olvasókönyv. Bereczky, Keresztyén egyház tör

ténete. Kovács. Kis énekeskönyv. Kath. vallástan: Vincze-Ambró, Erkölcs
tan. Riedl, Poétika 5. k. Hirn-Paulay, N ém et rethorikai és poétikai olvasó
könyv. Hirn-Paulay, Ném et nyelvtan 2. k. Kalmár Elek, Szemelvények Li- 
viusból. Cserép, Szemelvény Vergilius A eneiséből 2. k. W agner-Horváth, 
Római régiségek. Maywald, Görög nyelvtan 5. k. Maywald, Görög olvasó
könyv II. r. Szigethy L., Világtörténelem  II. r. Lévay E de, A lgebra 12. v.
13. k. Sárkány Lajos, Mértan 3. k. Róth S.-Hankó-Melczer, Ásványtan-Chem ia. 
S täuber J., 4 számjegyű logarithm ustáblák. Helmár, Iskolai atlasz. (Középkor). 
Schiller, W allensteins Tod. Magy. Szelényi Ödön.

•

VII. osztály.
Hetvényi-Jausz, Bibliai olvasókönyv. Bereczky: Az egyetem es keresztyén 

egyház. Kovács, Kis énekeskönyv. Katholikus vallástan: Demény, Egyház-
11
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történet. Váczy János, M agyar irodalom története I. r. Hirn-Paulay, Német 
irod. olvasókönyv. Szőke-Láng, Cicero beszéde V erres ellen. (De signis.) 
Cserép J., Szemelvény Vergilius Aeneiséből 2. k. Dóczi, Görög nyelvtan. 
Vietorisz J., Szem elvények Herodotosból. Csengeri J., Homeros Odysseája, 
1. k. Elischer-Fröhlioh, Hom erosi szótár 3. k. Lévay Ede, A lgebra 12. v.
13. k. Sárkány Lajos, Geom etria 3. k. Kovács Zoltán, Fizika 2. k. H ittrich 0 ., 
Római régiségek. Hittrich Ödön., Sallustius Bellum Jugurtbinum. Szigethy, 
Világtörténelem III. r. Fodor-Gerlóczy, Egészségtan. Gaal Mózes, Magyar 
nyelvtan. Stauber Józset, 4 számjegyű logarithm us-táblák. Helmár, Iskolai 
atlasz. (Újkor.)

VIII. osztály.
Hetvényi-Jausz, Bibliai olvasókönyv. Szelényi Ödön, Hit- és erkölcs

tan Kovács, Kis énekeskönyv. Kath. vallástan : Uhlyárik, Apologetika 2. k. 
Váczy J., Magyar irodalom  története II. r., 2. k. Hirn-Paulay, Ném et irod. 
olvasókönyv 11. r. W irth Gy., Szem elvények H oratiusból. Schmidt Attila, 
Szem elvények Tacitusból. Némethy Géza, Cicero D e Officiis. Maywald 
Görög nyelvtan 5. k. Csengeri, Hom eros Iliasa. Elischer-Fröhlich, Homerosi 
szótár 3. k. Simon J. Sándor, Szem elvények Platonból. W agner-Horváth, 
Római régiségek. Márton, Görög irodalom történet. Szigethy, Magyarország 
oknyomozó története. Lévay Ede, A lgebra 12. vagy 13. k. Sárkány L., 
Geometria 3. k. Kovács Zoltán, Fizika 2. k. Kornis, Lélektan és logika.

Görögpótló tankönyvek.
V. osztály.

H om eros Iliasa bő szem elvényekben, fordította Csengeri János. Hom eros 
Odysseiája, fordította Gyom lay Gyula. Szem elvények Herodotosból, ford. 
Geréb József, 3. k. Badics József, M agyar irodalmi olvasókönyv 1. r., 5. k. 
Schmidt M., Görög régiségek.

VI. osztály.
Badics, Magyar irodalmi olvasókönyv II. r. 5. k. Sophokles E lektrája, 

m agyarázta Dr. Losonczi 2. k. Schmidt M., Görög régiségek.

VII. osztály.
Badics, Magyar irodalmi olvasókönyv III. r., 5. k. Thukydides, ford. 

Hegedűs István. D em osthenes beszéde Ktesiphon ellen, ford. Bölcskey L. 
és Schaffer M. (Jeles Írók Isk. Tára). Márton J., Görög irodalom történet.
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Vili. osztály.

Gyomlay-—Péterfi, Platon és A ristoteles 4. kiadás. Zsámboky, A görög 
művészet 2. kiadás.

Segédkönyvek.
Elischer-Fröhlich: Homerosi szótár (V II--V ili. o.) L évay-V ida: Görög 

szótár (VII— V ili. o.). Burián János: Latin-m agyar és magyar-latin szótár 
(IV—VIII. o ). Kelemen Béla: Német szótár (V— V ili. o.). Fejes Á .: A m agyar 
helyesírás (III— VIII. o.). A lbrecht János : A  ném et helyesírás ( III—VIII. o.). 
Kéki L ajos: A  világirodalom klasszikusai, tartalm i kivonatokban (VI— VIII. 
o.). Mika Sándor: Történeti olvasókönyv (III—V ili. o.). Szelényi Ö dön: 
A filozófia alapfogalmai (Vili. o.). Endrei Á kos: Német beszélgetési gyakor
latok (V— V ili. o.). H ittrich Ö. : Római régiségek (V— VII. o.). Tordai-Ányos- 
féle nyelvtani, stilisztikai, rethorikai, poétikai kivonat (VII— V ili. o.). Pintér I . : 
Irodalom történeti olvasmányok.
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Tudnivalók az 1914—15. tanévre.

A késmárki ág. hitv. ev. kerületi líceum főgimnáziumában 
a beiratások az 1914— 15. tanévre szeptember 1—5. napjain 
lesznek.

A beiratkozásra a tanulók szüleikkel, vagy azok helyettesével 
tartoznak megjelenni és előző évi bizonyítványukat felmutatni.

Felvételre jelentkező új tanulók kötelesek születési és összes 
előbbi gimnáziumi bizonyítványaikat bemutatni, s ha 12-ik élet
évüket betöltötték, ujraoltási bizonyítványukat is.

A leánynövendékek jövő tanévi felvétele  ügyében  
egyházi főhatóságunk még nem döntött; erre nézve a 
szülőknek figyelm ébe ajánljuk a 159. oldalon közölteket.

A javító-, pótló- és magánvizsgálatok augusztus 31. és 
szeptember 1-én tartatnak. Akik két tárgyból kaptak elégtelen 
osztályzatot, javítővizsgálati engedélyért mélt. és főtiszt. Qeduly 
Henrik püspök úrhoz intézett kérvényüket július hó 5-ig az igaz
gatósághoz adják be.

A pártfogói közgyűlés 1914. évi április hó 28-án hozott hatá
rozata értelmében ezentúl a javítóvizsgáért tantárgyanként 5 \\ 
fizetendő; ezen összeg fele az ifjúsági segélyalapé, a másik fele 
a tanárok özvegyeit és árváit segítő országos egyesület javára 
fordítandó.

A tanévmegnyitó ünnepély és az előadások kezdete szep
tember 6-án lesz. A szép parkban, egészséges, jó hegyilevegöjü 
vidéken, a Tátra bércei alatt fekvő főgimnázium új épülete a 
modern igényeknek teljesen megfelelően van berendezve. Az ország 
minden vidékéről mindig színesen hozták ide fiaikat a szülök, 
mert a protestantizmussal csaknem egyidős líceum falai között 
igaz magyar szellemben nevelték őket, s e mellett alkalmuk van 
a német nyelvben jártasságra szert tenni.



A líceumnak van tápintézete, melyben minden tanuló félévi 
100 K -̂ért (fizetendő a beiratáskor és február 1-én) egészséges, 
tápláló ebédet és vacsorát kaphat. Szorgalmas, jó magaviseletü, 
első sorban prot. vallású tanulók részére ingyenes, félingyenes 
és kedvezményes helyek vannak. De minden tápintézetben étkező 
növendék jótéteményt élvez, mert az intézet alapjaiból átlag 
minden tanuló ellátására ráfizet.

Ezenkívül szorgalmas, jó magaviseletü tanulók tandíjelenge
désben részesülhetnek részint az iskola, részint az ifjúsági segély
alap részéről. Számos ösztöndíjalapítvány van hivatva támogatni 
és jutalmazni az arra érdemes tanulókat. Szegény tanulókat az 
intézet tankönyvekkel is segélyez.

A tanulók segélyezésére és jutalmazására fordított összeg 
kb. 7000 koronát tesz ki évenként.

Mindennemű kedvezményért külön-külön kérvények augusz
tus hó 20-ig nyújtandók be az igazgatóságnál. A kérvényekhez 
szegénységi és jeles vagy jó osztályzatról és jó magaviseletről 
tanúskodó bizonyítványt kel! mellékelni. Később beadott kérvények 
figyelembe nem vehetők.

Félévi tandíj (fizetendő szeptember és február 1-én) 22 \f. 
Járulékok, amelyek a beiratásnál fizetendők, egész évre 26 K- 
Bizonyítvány díja 2 K 30 f.

A városban egészséges és olcsó lakások kaphatók. (Lakás, 
reggeli, uzsonna, mosás, fűtés, világítással 20—40 \f. A teljes 
ellátás 50 — 120 K- vagy az igények szerint.)

Szállást csak az igazgatóságnál bejelentett és jóváhagyott 
lakásokon szabad felvenni.

Akik szállásukon nincsenek teljes ellátáson, azok csakis a 
tápintézetben étkezhetnek.

Felkérjük a t. szülőket, hogy fia ik  számára addig szállást ne 
fogadjanak, míg az intézet igazgatóságánál nem jelentkeztek és tájé
kozást nem kaptak.

Különösen óvjuk a t. szülőket a helyszerző-közvetítőktől.
A szünidőben mindennemű felvilágosítással — levélbeli meg

keresésre is — készséggel szolgál
Késmárk, 1914 június havában a líceum igazgatósága.
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Kirándulás a Tátrába.

Szeptember első felében nagy kirándulást rendezünk a Magas 
Tátra legszebb részeibe: Tátra-Lomniczról a Zöld-tó felé, át- 
menve a Kopahágón a bélai havasok alatt, Javorinára és onnan 
a Rostoka-menházig, ahol meghálunk. Másnap felmegyünk a lengyel 
Tátra legszebb részéhez, a Halas-tóhoz és onnan a Tengerszem
hez. Majd átkelve a lengyel Öt-tavat nézzük meg. Azután harmad
nap átmegyünk a híres Roprova-völgybe, a Rriván alá, majd onnan 
Podbanszkóra, illetve haza.

A három napra terjedő nagy kirándulás, amelyen csak felsőbb 
osztálybeli tanulók vehetnek részt, költsége körülbelül 16 R-t 
tenne ki, amelyet a résztvevők a beiratás alkalmával való jelent
kezésnél kell hogy befizessenek. Jó magaviseletül, jeles tanulók, 
akik tandíjmentesek, a kirándulási alapból íélsegélyben részesül
hetnek.
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