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Ünnepi beszéd
a pozsonyi k ir. k a th . fő,gym nasium , ág. hit-v. ev. 
lýceum , m. k ir. á llam i főreálisko la  és a ke reske

delm i akadém ia  közös ezredévi ünnepségén.
Tartotta: Albert József-lyceumi tanár.

Mélyen Tisztelt Közönség !
Kedves Ifjú Barátim !

„Csak törpe nép felejthet ős nagyságot,
Csak elfajult kor hős elődöket;
A lelkes eljár őse sirlakához,
S gyújt régi fénynél új szövétneket.“

Fáklyát gyújtani, melynek világa mellett meglássuk 
egy vitéz, de balsorstépte nemzet történetének ezredéves 
tanulságait, ezt tette ma kötelességemmé szeretve tisztelt 
elöljáróink és tanártársaim bizalma. Érzem a feladat 
nehézségét akkor, a mikor tudom, hogy közűletek, kedves 
ifjak, sokan más tanár ékesszóló ajkairól szoktátok meg 
a hazaszeretet igéit: de ma az ünnepi lelkesedés lángja 
— hiszem — annyira átmelegíti szíveteket, hogy nem 
szavaim gyarló értékét, hanem azt az igaz magyar érzést 
nézitek, melyből azok, mint tápláló forrásból fakadnak.

Magyar történet! Regékbe illő tündér valóság ! Fény 
és árny, ború és derű, öröm és fájdalom váltakoznak 
folyásodban. A dicsőség zenithje mellett ott a romlás és 
elbukás tátongó mélysége. A honfoglalás Európát meg- 
reszkeltető harczai után az augsburgi gyászos pusztulás; 
Szent István, László és Kálmán dicsőséges uralkodása 
nyomában az öldöklő tatárjárás; Nagy Lajos és Mátyás
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fényes korára a mohácsi vész, rabló török és tatár; majd 
Buda visszafoglalása, Rákóczy vitéz harczai, a Habsbur
gok trónjának megmentése Mária Terézia alatt. — aztán 
ismét a tespedés siralmas korszaka; végre a szabadság- 
harcz magasztos fegyvertényei s 67-ben az ünnepies ki
békülés a nemzet és a trón között.

Bizony, bizony, sokszor állott már ez a nemzet 
sírja szélén, de mindannyiszor megint megifjodva régi 
fényében feltámadt. Méltán kérdhetjük, mi volt az a bűvös 
hatalom, mely Antaeusként mindig új erőhöz juttatá? 
Adjunk hálát a magyarok istenének, a ki erős karjaival 
befedezte s ár és apály közt ezer év után egy szebb 
jövendő elébe állítá hazánkat, de a gondolkodó történet
író jogosan véli, hogy ha h i b á i é r t  s ú j t o t t a ,  ám 
e r é n y e i é r t  b i z o n y  nya l  k e g y e l t e  is az ég e 
n é p e t  s c s a k i s  ez e r é n y e i n e k  k ö s z ö n h e t i  nagy 
b i r o d a l m a k é n á l  h o s s z a b b  fen ma r  a d á s á t .

*
* *

»A mely erő országot tudott szerezni, ugyanaz az 
erő fenn is bírja azt tartani.« mondja egy jeles római tör
ténetíró. Uraitól a Kárpátokig karddal tört magának utat 
a magyar; karddal kezében száguldott végig büntetlenül 
Európán; karddal védte később birtokait, meg birtokánál 
is szentebb függetlenségét; s mint Zrínyinek, a végső 
daliának, még ma is rá van vésve a kardunkra e 
jelszó: »Ne bántsd a magyart!« Sok hibája, gyarló
sága mellett a hátorság mindig kiváló erénye maradt e 
nemzetnek. Jól tartja egyik Írónk, hogy nincs a világnak 
vitézebb népe a magyarnál. Leonidas csak háromszázad 
magával halt meg Termopylénél s hírök háromszor annyi 
századon él Klio szózatos ajakán, — nekünk Augsburg- 
nál, Mohinál, a nem magyar szántotta Rigómezőn, Mo
hácsnál, Drégelben és Szigetnél egész seregeink az utolsó 
emberig odavesztek. Emlékűket kő nem jelöli, dicsősé-
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güket a művelt világ nagy történetírói nem hirdetik, de 
be van az írva minden igaz magyar szívébe s mindnyá
junk lelkében ott él az a szent fogadás, hogy ezer év 
múltán se lesznek méltatlanok a késő unokák őseikhez. 
Legyen is úgy, kedves ifjú Barátim ! Ápoljátok a bátor
ságot szívetekben, edzzétek testi erőiteket a futásban, a 
birkózásban, az éhség és sanyarúság, a hideg és meleg 
eltűrésében, mert kis nép vagyunk, voltunk nagyok s 
leszünk még nagyobbak, de csak úgy, ha »sast nemzenek 
a sasok s nem szül gyáva nyúlat Nubia párducza.«

Azonban a vitézség bármily kitűnő erény is, magá
ban véve mégsem elég az állam fenmaradásának a bizto
sítására. Mongol, török, perzsa, arab mind vitéz faj volt, 
mégis elenyészett világot átölelő birodalmuk. A végtelen 
tökéletesség a haladást tűzte ki úgy az emberiség, mint 
az egyes nemzetek feladatául. Minden népnek minden 
korban megvan a maga világnézletében, műveltségében, 
társadalmi és állami szervezetében a maga erkölcsi tőkéje, 
a melyből hosszabb vagy rövidebb ideig, néha századokig 
fenn bírja magát tartani, sőt a ki az ősi hagyományt 
könnyelmű kézzel megbolygatja, üszköt vet saját fedelére: 
de viszont a mely nép nem érti meg az idők intő jelét s nem 
változtat a kor szükségeihez képest szokásain és intéz
ményein, összecsap az idő árja felette s megszűnik számot
tevő tagja lenni a nemzetek egyetemének. A magyar ezt 
a jelt mindig megértette. Nem hiába példázza költőileg 
a »Fehér ló« mondája, hogy őseink nemcsak vitézséggel, 
de okossággal is szerezték meg a hazát, — valóban úgy is 
tartották fenn ezer éven át. A törzsszerkezetet épen ide
jében váltja fel Szent István monarchiája. A hűbérrendszer 
behozatala ismét régi fényére emeli a magyart az Anjouk 
alatt; a fő- és köznemesség viszálkodásinak véget vet a 
16-dik században a két táblává alakulás és követküldés; 
a törökhódítás kifejleszti a vármegye aránytalan hatalmát,
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mely akkor nemzetiségünknek, később pedig alkotmányunk
nak lett védőbásnyája s végre a jelen század közepén 
felszabadul az elnyomott jobbágyosztály s középkori alkot
mányunkat a modern parlamentáris rendszer váltja fel. 
Ugyanezt a haladó szellemhez való ragaszkodást tapasztaljuk 
az eszmék terén is. Szent István eloltja az ős isten tiszte
letére vad berkekben lobogó máglyákat, a reformatio új 
lendületet ad nemzeti műveltségünknek s a 18-dik század
beli felvilágosodás szelleme alapjává válik ujabbkori hala
dásunknak. S mindez vad phanatismus, gyülölség és 
vérengzés nélkül megy végbe, de egyúttal mingig szorosan 
összeforrva a nemzet egyéniségével. Országunk István 
alatt Mária országává válik, a középkori keresztyén him
nuszok nemzeti szenteinket hívják a veszély idején segít
ségül, a reformatio is más alakot ölt hazánk határain 
belől s az újabbkori felvilágosodás nálunk nem kozmo- 
politizmuszra, hanem nemzeti irodalmunk felvirágzására 
vezet.

De hát abhan nem kell-e csodálnunk őseink bölcses
ségét, hogy az Árpádok kihalta után mily mély belátással 
választották meg azon uralkodóházakat, a kiket a nemzet 
trónjára emeltek ? Az Anjouk után a Luxemburgokat, majd a 
Jagellókat, végre a legeurópaiabb uralkodóházat, a Habsbur
gokat, kiknek dicsőséges uralma annyira össze van forrva 
az újkortörténetével. Azonban nemzetiségéről, szabadságáról 
és függetlenségéről ezek kedvéért sem mondott le soha a 
magyar. Bocskai és Bethlen, Tököli és Rákóczy harczai 
s majd Kossuth lángszavára a függetlenségi küzdelem nem 
az uralkodóház ellen, hanem csak vérrel szerzett ősi 
jogaink biztosítására vívattak. És ne tekintse senki a 
magyart azért lázadónak, ha szívében a királya iránt való 
hűséggel és hódoló tisztelettel azok emlékét is kegyelettel 
őrzi, akik jogaiért és szabadságáért vért és életet áldoztak. 
Szűnjék meg végre az átkos félreértés a nemzet és ural-
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kodója között. Ugyan becsűlhetné-e királya azt a népet, 
mely csupa szolgalelköségből megtagadná múltját s hálát
lanul elfeledné azokat, akik vele jót tettek. Nem. E nemzet 
fölfelé és lefelé egyaránt hű mindhalálig, szíve színarany, 
jelleme aczél; folt és mocsok nem esik azon. Török, 
német, franczia csábítás nem fogott rajta soha. Mária 
Terézia trónját megmenté s Nagy Napoleon proklamáczióit 
szélnek szórta. De viszont a történelem tanulságai a kirá
lyoknak is szólnak. íme dicsőségesen országló bölcs ural
kodónk megértette, hogy e nemzet elnyomatása árán soha, 
e nemzet által biztosan nagygyá lesz. Az ő megkoroná
zása óta visszatért Nagy Lajos kora. Távol országok őt 
kérik fel pörös ügyeikben békebírául, népei szeretettel 
rajongják körűi, tudomány és művészet gyarapodnak s 
Árpád népe e hon ölén újra felvirúl.

És tegyük hozzá, nem dicsekedésből, hanem komoly 
önbírálat alapján, ezt a felvirúlást meg is érdemli. A 
magyar zsarnoki elnyomó, türelmetlen nem volt soha. A 
honfoglaláskor meghagyta az itt talált fajokat birtokaikban, 
s a mi jogot az idők folyamában szerzett, szívesen meg
osztotta velők. Mint Róma annak köszönhette nagyságát, 
hogy az idegeneket vendégszeretőleg kebelébe fogadta, — 
úgy tett a magyar is. Szent István az egy nyelvű országot 
gyöngének és törékenynek mondta. Ma a történetnyújtotta 
tapasztalat alapján az ellenkező elvet valljuk igaznak, de 
az ő neme s liberalismusa ma is jellemző vonása a magyarnak. 
Ha ki idegen ezt a hazát hazájául fogadja s nyelvét meg
becsüli, nálunk nyitva a tér előtte a legmagasabb polczig. 
Ez bizony sem az európai nagy, sem a Balkán kis né
peinél nem igen fordúl elő. Ha van köztetek, akit a nem
zetiségi phanatismus megkörnyékezett, gondolja meg, hogy, 
a történelem tanúsága szerint, kis fajoknak mindig a nagyob
bakhoz kell csatlakozni s csatlakozzanak inkább ahhoz, 
a kivel már ezer éve együtt tűrtek és szenvedtek s a ki
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bölcs mérsékletének, szabadságszeretetének és jogtisztele
tének már ezer éven át adta tanújelét.

Magyar történet ! Forgatom lapjaidat s nemzetem 
dicsősége mellett szemembe tűnik nemzetem gyásza is, 
erényei mellett hibái is.

Szemembe tűnik a pártos visszavonás s az össze
tartás hiánya, a magyarnak ez az ezeréves átka. Egyúttal 
feltűnik előttem Lengyelország szomorú sorsa, melynek 
szintén ez az eredendő bűne okozta vesztét. Mohinál, 
Mohácsnál szomorúan lakolt e vétkéért a magyar is. 
Tíz századnak vérzivatarja közt vajmi kevésszer fordúlt 
elő, hogy mint egy ember szállt síkra az egész nemzet. 
Hiába hangoztatta a költő és hadvezető Zrínyi, hogy a 
magyar egymaga is elég a török kiverésére, hogy 150 évvel 
előbb a szultán, »mikor Mátyás király zászlaját látá, jó 
lovának száját futni bocsátá«, — szava kiáltó szó volt a 
pusztában. Pártos nagyok és versengő vezérek néznek 
le ránk történelmünk ezredéves arczképcsarnokából. Igaz, 
a szenvedés aztán mindig egygyéolvasztott bennünket. 
Tűrni és nem csüggedni s mint a költő mondja : »még a 
síron túl is remélni,« ez szép és kiengesztelő jellem
vonása nemzetünknek. A harácsoló törököt kibőjtölte; 
bölcs uralkodónkat, II. Józsefet, alkotmányellenes rende
letéinek visszavonására bírta ; a 48-ra következett szomorú 
időkben protestáns főuraink együtt mentek egy hazafias 
érsek vezetése mellett katholikus testvéreikkel vezekelni 
s viszont a katholikusok együtt védték amazokkal a protes
táns autonómiát. Most már egy ezredéves múlt tapasz
talása áll rendelkezésünkre. Egy népet csak önfiai áruló 
kezével lehet megsemmisíteni. Átkozott legyen a kar, 
melyet az új ezredévben magyar emel a magyarra, és 
ne fogadja be ez a vérrel szentelt föld, a ki vad gyűlö
lettel támad honfitársára, csak azért, mert más a hite és 
politikai meggyőződése !



Óh, ha a múltban megszívleltük volna ezt a nagy 
tanulságot! De a felekezeti és pártvillongások ádáz gyűlöl
ködésénél még sötétebb jellemvonás is ötlik szemünkbe. 
Kardját és hűségét hitvány bérért, múló földi javakért 
bocsátotta árúba a magyar. Az ország vagyonát gőgös 
olygarchák közprédának tekintették ; elszedték a templom 
szent kincseit, meggázolták a törvényt és jogot s a kirablott 
árvák és özvegyek jaj szava a magas égre hatott fel. És 
mégis e népről írta Széchenyi, hogy hazafias áldozatkész
ségben nincs párja e kerek világon. Hunyady önköltségén 
toborzott zsoldosokkal verte le a félhold dölyfös hatalmát; 
a 17 század két nagy ellenfele, Bethlen és Pázmány min
den vagyonukat a nemzeti művelődés felvirágoztatására 
fordíták ; Rákóczy rangját és megmérhetetlen birtokát adta 
cserébe a sanyarú száműzetésért; a legnagyobb magyar, 
Széchenyi, egy évi jövedelmével alapította meg az akadé
miát és irodalmunk regenerátora, Kazinczy, Ínség és 
nyomor közepette halt meg, elköltvén szülei örökségét s 
feláldozván egy kegyetlen küzdelemben minden testi és 
lelki erejét. A kevésszámú igazért itt nem egy városnak, 
hanem egész népnek kegyelmezett meg az irgalom istene. 
Íme így váltakozik fény és árny egymás mellett. Jól 
mondja a költő, hogy nagyjainknak »lehetne tán sokat 
szemükre hányni, ha fényes tettök is nem volna sok! 
Kevéssel volt bűnöknél több erényök, de annyiszor ez a 
kevés — ha vész jött — nem engedé elveszni a hazát.«

De hát a nép. ez a derék, önérzetes, jóravaló magyar 
nép, melynek értelmességben, testi és lelki épségben nincs 
párja a világon, csak tétlen szemlélője volt ezredéves 
történelmünknek ?! Nem. Ha voltak a magyar történetnek iga
zán nagy alakjai, a nép valamennyinél nagyobb volt. Örült 
hőseink és nagy királyaink győzelmeinek, húzta panasz 
és zok szó nélkül Kun László szekerét, megörökítette igaz
ságos Mátyás király emlékét, jobban hízelgő történetíróinál,
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mint a török alattvalója megfizette adóját elnyomott hazá
jának is s ha áldozatkészségére hivatkoztak, sohasem 
csalódtak benne. Szent István velők és általok alapította 
meg a keresztyén monarchiát; IV. Béla velők szervezte 
újra a hazát; Rákóczy zászlaját ők emelték magasra s 
48-ban egy egyszerű üzenetre ők álltak talpra az 
utolsó emberig. Becsüljétek meg e népet, mely mint egy 
óriás tartja vállain Szent István birodalmát! Szenteljétek 
élteteket annak a feladatnak, hogy a népet vagyonban és 
műveltségben magasra emeljétek — s megáld érte titeket
s megáldja a késő maradékot is a magyarok istene.

*
* *

Kedves Ifjú Barátim ! Egy ezredév zivatarai után ma 
a béke aranyos verőfénye mosolyog le hazánkra. Ünnepet 
ülünk, dicsőt és magasztosai. Még félszázaddal előbb 
a »Szózat« költője honfiszíve fájdalmának visiójában egy 
nagyszerű sírt látott, mely felett egy ország ül vérben s 
melyet a népek milliói szemökben gyászkönynyel meg
hatva állnak körűi. íme a kép visszája szerencsésen valóra 
válva. Ős Budavárában összegyűl nép és fejedelme, 
összegyűlnek a művelt nemzetek százezrei, Nagy Mátyás 
templomában felekezeti különbség nélkül buzgó hála
adás száll fel az egek Urához s az örömriadal felveri 
a Kárpátok szent bérczeit s az alföld duskalászt termő 
rónáit. Lássátok, ott áll Pozsony városában a Duna 
mellett az őskoronázó domb s ott áll rajta nemsokára 
annak a királyunknak a szobra, a ki szivét adta a ma
gyarnak s népe szeretetét, életét és vérét kapta érte 
cserébe. E szobor alapjához minnden vármegye küldött 
egy emlékezetes marok földet. A honfoglaló ősök, török
verő hősök, a trón ellen és a trónért harczoló vitézek porai 
összevegyülnek. így olvadjon össze egy szent, egy ma
gasztos kibékülésben a mai ünnepen a mi szívünk is, 
hogy a magyarok egéből elhúnyt dicső eleink örömköny- 
nyek közt tekintsenek le ránk s velünk együtt zengjék:

»Hála égnek !
Még van lelke Árpád nemzetének !«



Öt hét Egyptom ban.
Különös öröm és gyönyör tölti el az ember lelkét, mi

dőn egy-egy ismeretlen tá jék  nem sejtett bájaival tárul felelőt
tünk . Fokozódik ezen érzet a természetbúvárban, ki a külső 
képek varázshatása alatt mohó vágygyal siet az új tájék 
felé, hogy rejtettebb szépségeit is élvezze, melyek iránt más 
ember kevésbbé fogékony. A tudni vágyás vonzó ereje már 
több ízben siettette az én lépteimet is hazánk s a szomszé
dos külföld természeti szépségekben bővelkedő vidékeire és 
az itt nyert tapasztalatok valamint azon termékeny benyo
mások, melyeket egy uj vidék beutazása hagyott hátra, újabb 
meg újabb tanulmányokra serkentettek. Mindig különös ha
tá s t gyakorolt rám egy-egy délszaki vidék leírása és nem 
egyszer keletkezett bennem a vágy, hogy ilyen vidék beuta
zásával ismereteimet gyarapítsam. Nagy és luxus kívánság 
volt ez, melynek teljesítése nem igen látszott lehetségesnek. 
Midőn azonban a nagyméltóságu vallás és közoktatásügyi 
miniszter ur az Olasz- és Görögországba rendezett tanul
mányút sikerétől felbátorodva a múlt év elején azzal a merész 
tervvel állott elő, hogy a középiskolai tanárok látókörének 
tágítása és tapasztalatainak gyarapítása czéljából az olasz- 
országi és görögországi tanúlmányúthoz hasonló kirándulást 
rendez Egyptomba és ezen kirándulásban való részvételre a 
pozsonyi ev. Lyceumot is felszólította, hajlandónak nyilat
koztam a részvételre és így egy régi vágyam kezdett telje
sedni. Intézetünk nagyérdemű igazgatója felkarolta az egész 
ügyet; a nemeslelkű iskolai tanács és nemes egyház a meg
lehetős magas úti költségeknek felét megszavazta és gon
doskodó tt helyettesítetésemről. Kedves kötelességet teljesítek, 
mikor e helyütt a nemes egyház és elöljáróságának áldozat
készségéért, valamint intézetünk igazgatójának és azon kar
társaimnak, k ik  távollétem a la tt egyes tantárgyakban a leg
nagyobb készséggel önzetlenül helyettesítettek, legőszintébb 
köszönetemet nyilvánítom.

Előkészületekre és a szükséges előtanulmányokra ele
gendő idő volt, mert az elutazás napja eredetileg 1895. 
november hó 28-kára volt kitűzve. Az osztrák Lloydtársulat 
menetrendjének megváltoztatása, a Damiette és környékén 
k itö rt kolera miatt azonban az eredeti programra ismé-

Lyoeuin Értesítője. 2
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telten változott, míg végre kedvezőbb körülmények beálltával 
a végleges elhatározás szerint f. é. január hó 5-kén útnak 
indulhattam.

*
Budapesten a gyakorló gimnázium dísztermében f. é. 

jan. 6-kán gyűltek össze az összes résztvevők, számszerint 
húszán. A lelkes kis csapatnak vezetői dr. Beöthy Zsolt, dr. 
Goldziher Ignácz budapesti egyetemi tanárok és dr. Platz 
Bonifácz szegedi királyi főigazgató voltak. Dr. Klamarik 
János miniszteri tanácsos ur ő méltósága üdvözölte a meg
jelenteket és élénk szavakkal ecsetelte a megteendő tanul
mányút magasztos czélját, aztán szerencsés viszontlátás 
reményében mindnyájunktól elbúcsúzott.

Másnap már Triestben voltunk, hol szoros napirend nélkül 
kiki saját kénye kedve szerint használta fel az időt. Már 
itt érezhettük, hogy délfelé utaztunk. Magyarországban még 
fehér hólepel borította a mezőket, itt a Karszt déli lejtőjén 
már zöldült a vidék és egyes korai virágok bimbói kezdtek 
fakadni.

Január 8-kán elhelyezkedtünk az osztrák Lloydtársulat 
„Cleopatra“ nevű hajóján, mely nemsokára a déli ágyulövés 
eldörrenése után elindult hosszú útjára. Búcsút vettünk 
Triesttől s midőn ez lassanként a láthatáron eltűnt, szívem
ben valami különös érzés rezdült meg, midőn elgondoltam, 
mily messzire megyek szeretteimtől, szép hazámtól, életemet 
egy törékeny alkotmányra bízva. A viszontlátás reménye 
azonban eloszlatá aggodalmamat és új erőt öntött belém.

Míg hajónk nyugodtan hasította a fodros hullámokat, 
keleten az isztriai partok szép panorámáján révedeztek sze
meink. Későbben a dalm át szigetek és partok elmosódott 
képei tűntek fel, míg végre ezek is eltűntek. Hajónkat sirá
lyok kisérték, majd egy-egy Thalassidroma pelagica játéka 
vonta magára figyelmünket. Fecskenagyságu uszómadárfaj ez, 
mely sajátságosán egyesíti a repülést az úszással. Valójában 
úgy látszik, mintha a viz tükrén futna tovább megmegujuló 
sebességgel. Másnapon a délolaszországi partokon gyönyörköd
tünk, míg a déli órákban elérkeztünk Brindisi híres kikötőjébe, 
hajónk egyetlen megállóhelyére. Áhítattal tekintettünk a 
fedélzetről a történelmi nevezetességű Brundusium régi ma
radványaira, a „Via Appia“ végpontját jelző égbenyuló 
Colonna Appiára. Midőn azonban hajónkat elhagyva a város 
több utczáját bejártam, itt is, mint más olaszországi város
ban a szokott elhagyatottság, az ismeretes olasz piszok, az 
elhanyagolt épületek, sok rossz szokás, mint például az ut- 
czákban való ruhaszárítás, tehénfejés stb. továbbá a tolakodó 
koldus csőcselék, rongyos és csenevész csavargók látása 
gyorsan lehűtötte első lelkesültségemet. Dicsérni való dolgot 
alig alig találtam itt s hogy egyéni nézetemet nyilatkoztas-
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sam, bátran állíthatom, hogy e nép nem méltó utódja a 
hajdani híres római nemzetnek. — Jobban hatott reám a 
város környéke, hol egyes datolyapálmák, a mandolafenyő 
(Pinus pinea) ernyős koronáikkal, a szántóföldeket beszegé
lyező agávé-k bizonyos délszaki jellem et kölcsönöztek a 
vidéknek.

Alighogy a kikötőt elhagytuk, nyugtalankodni kezdett 
a tenger s erősebb hullámok ringatták hajónkat, midőn este 
nyugalomra tértünk. Másnap viharra ébredtünk. Időnként 
hullámok csapkodtak bojénk ablakára, hajónk recsegése 
közé a beteg utazók nyögése, jajgatása vegyült, magunk pe
dig majd ide majd oda hányódtunk fekvőhelyeinken, mig a 
kabinban való további időzés lehetetlenné vált. Nagy nehéz
séget okozott ily körülmények között az öltözködés is, mert 
a hajó ingása némelykor akkora volt, hogy lábra állani sem 
lehetett. Kínos félóra múlva felsiethettünk a fedélzetre. Mily 
nagyszerű látvány tá ru lt elénk! Az egymásra hömpölygő 
óriási hullámok habos tarajjal voltak ékesítve és hol e hó
fehér pezsgőhabok hullámvölgyekké folytak szét, o tt azúr
kék tükröt hagytak hátra, míg egy másik hullám azt el nem 
takarta. Majd házmagasságu tajtékzó hullámok tűntek fel a 
láthatáron, melyek gyorsvonatnál is rohanóbb sebességgel 
törtek  felénk. Midőn hajónkat elérték, gígási erővel emelték 
meg elejét s aztán hirtelen átsuhanva alatta hátulról buk
ta tták  előre az óriási alkotmányt. Szünetnélkül ta rto tt e 
borzalmas já ték . A fedélzeten járni alig lehetett, ülni meg 
épen oly kínos volt. Ez a latt az ég is komorabb képet öltött. 
Az eső, mely már reggel óta permetezett, most valóságos 
felhőszakadássá változott, melyet jégeső váltott fel. Rengeteg 
villámok czikkáztak keresztül a sötét égboltozaton és csat
tanó menydörgéstől rem egett a hajó. Egyszer egy egész 
villámkéve ü tö tt le a hajó közvetlen közelében a tengerbe. 
Szinte hallottuk a sistergő hangot, m it a vízbe fúródó 
villám adott. Mintha valami láthatatlan kéz óriás tüzes vas- 
rudat szúrt volna a vizek mélységébe. A szárazföldi viharok
nál ismeretlen e félelmes voltában is elragadó tünemény. 
Ilyen viszontagságok közt közeledünk Zante felé. Hajónk 
kapitánya és a személyzete a helyzetet nem tarto tta  épen 
veszélyesnek és így mi is inkább gyönyörködtünk a borzasztó 
látványosságokon és hajmeresztő pillanatokban. Miután azon
ban a hajó hátsó árboczának csúcsa le törött és attól kellett ta r
tani, hogy más sérülés után helyzetünk végzetes fordulatot vesz, 
hajónk parancsnoka elhatározta, hogy Zantébe meneküljünk 
és ott várjuk be a vihar lecsendesedését. Nagy küzdésbe 
került ez a modern erős Cleopatrának is, melyet, miután 
irányát megváltoztatta és keletfelé fordult, oldalról tám adták 
meg a délfelől érkező hullámok úgy, hogy sokszor egészen 
oldalra feküdt. Este-felé érkeztünk Zante elé. Védve lévén a

2*
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sziget hegyeitől, mitsem éreztünk a nyilt tengeren dühöngő 
vihar erejéből. A beteg útitársak, kik  az egész napot kínok 
közt töltötték, újra éledtek. A fedélzet és majd a szalonok 
megteltek, — kedélyes est következett a nap rémületei után. 
A következő napon korán reggel folytattuk útunkat. A ten
ger háborgott ugyan, de a múlt nap veszedelmei nem ismét
lődtek többé. Miután a nap is áttörte a szürke ég felhőkárpítját, 
Görögország partjain és hegylánczolatain gyönyörködhettünk. 
Messziről lá ttuk  Árkádiát, a történelmi nevezetességű Nava- 
rint, a klasszikus Taygetos-t hóval koronázott ormaival. Mily 
ellentétesek e vidékek Dél-Olaszországgal! Ott pálmák virultak 
és enyhe tavaszi levegő szállott a virányra; itt rideg szél fojto
gatta az ébredező természetet. Mintha északabbra utaztunk 
volna, oly különösnek látszott e jelenség.

Másnap már messze Kréta a latt ringott hajónk. Körü
löttünk csak vizet, felettünk csak eget láttunk és ez nem 
változott egész napon á t sem. A földközi tenger közepén 
voltunk. Nem mondhatom, hogy az utazás ilyenkor unalmas. 
Az egyforma és a mellett mégis örökké változó tenger soha
sem szűnik meg az embert gyönyörködtetni. A láthatáron 
feltűnő vitorlás hajókat és gőzösöket szinte jól eső figyelem
mel kisérte szemünk, a mint közeledtek, növekedtek és aztán 
megint távozva eltűntek, mintha a tenger mélységébe sii- 
lyedtek volna. Esténként sokszor nézegettük a fedélzetről 
a hajónk körül zugó hullámokat, melyeken a Szt. Jánosbogár 
fényéhez hasonló szikrák osontak a vizen végig. Ezen tüne
ményt a Noctiluca miliaris parányi véglény teszi, mely 
a melegebb vidék tengereiben óriási számmal fordul elő.

*

13-kán már korán reggel nagy élénkség uralkodott a 
hajón. Messziről látszott a még sötét szürkületen át Alexandria 
fárosza. Aztán feltűntek egymásután a kisebb világító tor
nyok lángjai, a kikötőben horgonyozó hajók lámpái és a 
kivilágított város. Mikor kivilágosodott, dobogó szívvel 
néztük a már Afrika földjén levő pálmaligeteket, a lapos 
tetejű keleti stílusban épült házakat. Mire hajónk a kikötőbe 
ért, egész erejével ragyogott felettünk a déli nap. Mily tarka 
idegenszeríí látvány táru lt fel előttünk. Itt napsütötte arabok 
tolakodtak, ott sötétbarna felsőegyptomiak őgyelegtek. Fe
kete szerecsenek, csokoládébarna núbiaiak, sőt szürkés 
fekete bisári emberek keveredtek it t o tt a tarka tömegekbe. 
A milyen tarka volt az emberkeverék, oly különféle volt 
öltözetük is. Török fez (tarbus) és turbán az uralkodó fej
viselet. Európai kalapot csak ritkán lehetett látni és ép oly 
ritkák voltak az európai öltözetek is. A benszülöttek fekete 
vagy más szinti kaftánban jártak, egyesek vállán fényesebb 
burnus vagy egyszerű darócz. E kosztüm khaoszszal szinte
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kiáltó ellentétet képeztek — a rendőrség, katonaság, pénz- 
és vám őrök s különösen Cook embereinek egyenruhája.

Programmunk nem engedte, hogy ezen helyen behatóbb 
tanulmányokat tegyünk. Alexandria megtekintése egy későbbi 
alkalomra volt halasztva. Európai kocsik, bakjukon fekete 
kocsisokkal vittek bennünket a városon keresztül a vasúti 
állomáshoz, hogy a Deltán át még az nap délben Kairóba 
érkezzünk. A vonat ablakai mellett foglaltunk helyet, hogy 
ez uj vidéknek érdekességeit minél jobban szemlélhessük. 
S nem is csalatkoztunk. Már magában véve a mindenütt 
zöld mezők, az előrehaladott vetések — milyenek nálunk május 
havában is ritkaság számba mennek, lekötötték figyelmün
ket. Azután a sok uj dolog: itt óriási telket embermagas- 
ságu czukornád borít, ott a gyapotnövény száraz kóróit 
vagdossák. Helyenként a datolyapálmák ligetekké csoporto
sulnak ; a helységek és ú tak  mellett az ákácziák és fikuszok 
sorainak lombos koronája nyújt árnyékot. A vasúti töltés 
mentén óriási kaktuszok (Cactus tuná, C. opuntia) keltettek 
bennünk méltó bámulatot és sok helyütt az állomások kert
jeiben a Poinsettia pulcherrima nevű díszcserje tűnt fel, 
melynek apró virágait rikító színű skarlátpiros levelek, mint 
tüzes nyelvek övezték. Minden bokor, minden fa szép friss 
zöld színben tündöklőit, csak a Ficus carica, mely a telet 
nálunk is kibírja, volt az egyedüli levélnélküli kopár-fa.

És milyen a Delta állatvilága! A zöldelő mezők mérhe
tetlen szélességében mindenütt a vasút mindkét oldalán 
hemzsegnek a házi állatok. Látni itten is teheneket, bivalyo
kat, melyek európai fajoktól származnak, de alkalmazkodási 
képességüknél fogva elvesztették eredeti jellegüket s e helyett 
feltűnő sajátságos egyedi eltérésről tanúskodnak.

Az európai igás állatok közül lá ttuk  a nemes lovat és 
a türelm es szamarat. De míg azok, kivéve a tiszta arabs 
fajokat, szemmel láthatólag gyengébbek európai testvéreiknél, 
ez utóbbiak éppen ellenkezőleg egészen neki erősödnek. 
Eredeti európai juhot és kecskét azonban sehol sem láttunk. 
Az előbbit helyettesíti az Afrikában elterjedt kövérfarku juh 
(Ovis Aries var. aethiopica, platyura és steatopygea), az 
utóbbit pedig egy kis hátragörbült szarvú többnyire sötét
barna vagy rozsdaszínű szőrű kecske (Capra Hircus var. 
aethiopica). Az útakon és a vasút mentén óriási terhekkel 
különösen gyapotzsákok-, gyapotcserjék- vagy lóherével 
m egrakott egypúpu tevék hosszú-sorai vonultak hajcsáraik- 
kal. A madárvilág is sok különlegeséget tün tet fel. Sajátságos 
fehér gémek népesítik be a mezőket sokkal nagyobb szám
ban, mint bárhol Európában. A levegőben fecskék röpköd
nek, mint nálunk nyári reggelen. A házi szárnyasok meg
egyeznek európai fajrokonaikkal.

Az emberek, kik a mezőkön dolgoznak, mind szálas
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napsütötte sötétbarna alakok; ruházatok a legszükségesebbre 
szorítkozik. Főrésze ennek egy hosszú sötétszínű kék vagy 
fekete ing vagy kaftán; fejüket horgolt sapka borítja, mely 
körül többnyire fehér színű turbánt csavarnak. A legtöbb 
esetben mezítláb dolgoznak a gyapotföldön vagy czukornád 
ültetvényekben. Ezek a fellahk, Egyptomnak szegény föld- 
mivelői, kik arczuk verejtékével szerzik meg sovány kenye
rüket. A föld buján terem, három aratást is ad évenként, de 
a bő aratás, a Deltának és Nilusvölgyének ezen áldása nem 
az övék. Ők csak a termés tizedrészét élvezik, a többi az 
egiptomi kormányé, melynek ők csak hűséges jobbágyai. Őseik 
a fáráók idejében a munkában és szolgaságban élték napjai
kat, utódaik is dolgoznak és a rájuk ró tt sanyargatást türe
lemmel viselik, m intha ez máskép nem is lehetne!

És milyen szegényesek az ő házaik! Nílusi iszap és 
ebből készített legfellebb napon szárított vályog az egyedüli 
építési anyag. Négy falat állítanak fel s tetejére nádat vagy 
szalmát raknak. Az ily módon összetákolt viskóban élnek 
családostul állataikkal együtt. A vasút mentén gyakran fel 
feltűnnek ilyen szegényes házcsoportok, valósággal sár
falvak. Csak itt ott gömbölyödik ki a sorokból egy-egy kis 
kúpola, mely a m ecsetet pótolja. Ez, meg a falvak szélén levő 
sírok vannak fehérre meszelve. A nagyobb helységekben, 
melyeknél néhány perezre a gyorsvonat is megáll, látni jobb 
fajtájú házakat, melyek közül a mecsetek m inarettjei és a 
gyapottisztító gyárak kéményei magaslanak ki.

Tovább haladtunk termékeny virányokon át, míg végre 
messziről látszottak már a Nilus mentén húzódó hegylánezok 
körvonalai és a gizehi piramisok is feltűntek. A szántóföldeket 
és ültetvényeket szépen gondozott csinos kertek, — mikben 
itt ott elegáns villák fehérlenek — váltják fel, hol a vonat 
Káiróba ér.

Kairó és környéke.
Káiró Egiptom fővárosa az egykori Fosztat romjain 

épült. Nagyságra nézve vetélkedik Budapesttel s nemcsak 
Afrikának legnagyobb és legszebb városa, hanem egyszers
mind a muhamedán itelligencziának fényes központja is. Be- 
láthatlan a házak sokasága, melyek felett számos kúpola és 
m inarett magaslik ki. Mindezeken uralkodik a magas sziklára 
épült citadella Muhammed Ali gyönyörű sírmecsetével. A 
város középpontját képezi az u. n. Ezbekije, egy óriási par
kírozott telek sok ritka délszaki növénynyel, karcsú pálmák
kal (Phoenix dactylifera, Cocos flexuosa, Chaemerops humilis 
et excelsa, Latania etc.), terebélyés fikuszokkal (Ficus indica, 
populifolia, nymphaeifolia, sycomorus etc.) és minden világ-
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részből való díszbokorokkal. Különösen szemünkbe tűntek a 
Hibiscus rosa sinensis skarlátpiros virágai és a Poinsettia 
és Bauquenvilia gyönyörű példányai bíboros virágmurváival. 
Van itt egy mesterséges nagyobb tó is művészi korállgrottá- 
val, ra jta  gloriettel. Kiváló szép e kert este gázvilágításban. 
A délutáni órákban arabs katonazenekar játszik. Ilyenkor 
valóságos találkozó helye az intelligens családoknak. A leg
szebb paloták környezik. Ezeknek oszlopsorai alatt vannak 
a legfényesebb bazárok és alkazarok czifra kirakataikkal és 
árúcsarnokaikkal. Kirívó ellentétet képez a város keleti és 
nyugati fele. Az utóbbi európai vagy frank negyedben sötét 
koronáju Lebbachfasorok (Albisia Lebbek) árnyékolják be a 
széles egyenes utczákat és a villaszerű épületeket gyönyörű 
kertek környezik. A keleti városrészben a benszülöttek 
laknak szűkebb fülledt utczákban. Az épületek kapui, erkélyei 
pompás faragványokkal vannak ellátva. Ezen negyed főköz
lekedési ere a Muszki. Számos boltot és kirakatot látni itten 
európai és egiptomi készítményekkel. Az utóbbiak csak az 
egiptomiakra nézve fontosak, de az európaiakra nézve is 
érdekesek. Sok ilyen áruczikket az utczán készítenek. Láttuk, 
a mint a veres tarbusokat (fez) az utczára nyíló műhelyek
ben sajtolják vagy vasalják, szintúgy készítik a járókelők 
szeme lá ttára  azon nevezetes rézedényeket, melyeket Egip- 
tomban az ebéd előtt és ebéd után való kézmosásra használ
nak. Vajas tésztákat é s ' más édességeket sütnek minden 
utczasarkon, mint nálunk a gesztenyét. Hányféle nép kevere
dik itt össze! Hány nemzet, osztály, fajta! Keresztény, mu
ll am me dán, zsidó, pogány; miveit és miveletlen durva; koldus 
és nagyur. A kosztüm-chaos még túl tesz Alexandriáén is. 
Olykor egy előkelő fogat robog végig az utczán, mely előtt 
mezítlábas, de aranyhímzésű és bársony mellénybe öltözött 
futárok nyitják az útat. Ott egy török pasa sétál az utcza 
másik oldalán, itt beduinok csoportosulnak egy szárított 
datolyákat árúló kofa körül. Görögök, törökök, perzsák, 
hinduk és szerecsenek keverednek egymás közé. Csakugyan 
itt minden bőrszín tanulmányozható. Ember és állat, gyalogos, 
lovas és kocsikban já rók  követik egymást. Irtózatos a meg- 
nem szokható lárma, a szamárhajcsárok, a házalók, az ipa
rosok kiabálása, mely közé sokszor a szamarak és tevék 
ordítása is keveredik. Mindezekhez járul még egy bizonyos 
specificus szag, mely a kövezetnélküli mindenféle folyékony 
hulladékoktól folyton nedves utczákban fejlődik.

Az arabs negyedben levő Hotel du Kilben kaptunk szál
lást s itt a keleti népélet közepében bő alkalmunk volt 
annak minden mozzanatait tanulmányozni s a benszülöttek 
legeredetibb szokásaival, viseletéivel stb. megismerkedni. 
Január hava volt, de a Hotel kertje  viruló zöld színben 
tündöklött. Pálmák és akácziák ringatták koronáikat az
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azúrkék ég alatt, melyben mint másútt mindenütt Egiptomban 
érdekes ragadozó madarak az u. n. Milvus parasiticus féle 
kányák sohasem hiányoztak. A levegő olyan enyhe volt, 
hogy többnyire felöltő nélkül sétáltunk a terrasszon.

*

Miután az ú t fáradalmait kipihentük, hozzáfogtunk első 
sorban a muhammedán építészet legszebb remekeinek, a 
keleti városrészben levő mecseteknek és mauzóleumoknak a 
tanulmányozásához. Ámbár ezek igen sokfélék és nagy válto
zatosságot tüntetnek fel, azért mégis egy tipuszra vezethetők 
vissza, minthogy közös alaptervvel épültek.

Majdnem minden mecsetnek van előudvara (Sahn el 
Gamia), melynek közepében egy vízzel te lt medencze (Meda, 
Hanefiye) áll, azon czélból, hogy a hívők az ima előtti rituális 
mosdást itt végezhessék. A medencze vagy nyitott vagy 
zárt, mely esetben csapokból eresztik a vizet. Többnyire osz
lopokon nyugvó kupola alakú tető védi a nap ellen. Az elő- 
udvarhoz csatlakozik közvetlenül a szentély (Livan), az u. n. 
kiblával. Az utóbbi egy fülke, melynek tengelye mindig 
Mekka felé van irányítva. Jobbra tőle van egy szószék (Mim- 
bar), melyre arabs rácscsal ellátott díszes lépcső vezet. Sok
szor találni még a szentélyben egy arabs magas széket és 
egy korántartót, valamint egy oszlopon nyugvó pódiumot, az 
u. n. dikke-t, melyről a Mobalain a khatib segédjei a korán 
szavait a távolabbi hívők számára ismétlik. Az oszlopsorok 
íveiről és a tetőzetről csillárok és lámpák lógnak, melyek 
ünnepek alkalmával gyönyörű fényt árasztanak a hívők sere
gére. A legtöbb mecsetben alapítójának csontjai nyugosznak 
és ezen helyek fölé emelkednek a díszes kupolák, melyek 
magasságuknál fogva a város többi épületeit felülmúlják. 
Szintoly impozánsak a karcsú gyári kéményekre emlékeztető 
kerek  vagy nyolczoldalu minarettek, melyek a mi templomaink 
tornyainak felelnek meg. Közepük táján karzatok és erkélyek 
vannak, melyekről napkelte és lementékor a mueddinek 
vontatott mély hangon im ára hívják fel a hívőket. Ez kelet
nek harang szava. A m inarettek teteje süveg vagy hagyma 
alakú, ritkán hegyes. Ügy a kupolák, mint a minaretteken 
messziről látható aranyozott félhold csillog. Kár, hogy az 
összhangzatos egészet a minarettek tetején sohasem hiányzó 
akasztófa alakban összeillesztett rudak eléktelenítik, melyek 
különben a böjt (Ramadan) havában rendezett ünnepélyes 
kivilágítás alkalmával a lám pák felfüggesztésére szolgálnak.

Az első mecset, melyet megtekintettünk a szultán 
Haszan-é volt. A Mohamed Ali utcza végén szemben a még 
befejezetlen Rifaiye mecsettel emelkedik a bizanzi és arabs 
műépítészet eme legnevezetesebb káirói emléke. Hatalmas
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falai az egiptomi templomok pilonáira emlékeztetnek. Felső 
szélükön a főpárkányzat alatt cseppkő díszítések emelik a 
hatást, úgyszintén egyedüliek a maguk nemében a főbejárat 
és előcsarnok felett látható csepkőboltozatok. Két minarettje 
közül a déli a legmagasabb (86 m.) Kairóban. Párját, mely 
földrengés alkalmával összeomlott, korcsalakban újították 
meg. Belsejében feltűnnek a csúcsíves boltozatokkal fedett 
szentélyek, a mi más muhamedán imahelyen nem talál
ható. A főszentély falain pedig gyönyörű munkájú frízek 
tűnnek fel ó arabs betűikkel. Ezen mecsetnek méretei 
remek alakzataival impozáns hatással vannak a szemlélőre, 
daczára annak, hogy úgy kívülről mint belülről az elhanya
goltság bélyegét viseli magán. Egyes repedések a falakban, 
leomlott vakolat és díszítmények sejtetik velünk, hogy az 
gyökeres restauráció nélkül előbb utóbb, mint a muhammedán 
műépítészet spanyolországi emlékei, ez is romba fog dűlni.

Mögötte két kisebb mecset áll, a Gámiá el Mamudiye 
és a Gámiá Abderrhaman. Ezek mellett elhaladva útunkat a 
Citadella felé vettük, hogy az ott levő Muhammed Ali me
csetét megtekintsük. Ez a Citadella udvarában levő terrasszon 
áll és Káirónak legszebb imaháza. Egyszersmind a városnak 
babonás félelemmel tisztelt emléke. Nevezik alabastromme- 
csetnek is, mivel oszlopai és falainak a bevonata sárgás 
színű, szép rajzu és fényes, de sajnos sok helyütt gödrös 
alabastromból áll, minőt már az óegiptomiak a beniszuefl 
bányákban fejtettek. Tágas előudvara beboltozott oszlopfolyó
sóval és karzattal van körülvéve. A város felé néző oldalon 
egy khinai pavillonra emlékeztető toronyban az az óra van, 
melyet a franczia Lajos Fülöp ajándékozott Muhammed Ali
nak. E torony átellenében van a mecset belsejébe vezető 
bejárat. Négy hatalmas négyzetes oszlopon nyugszanak a 
bizánci kupolák, melyek közül a középső a legnagyobb. 
Számtalan lámpa lóg az ívekről, mindmegannyi fantasztikus 
alkotása az üveg műiparnak. A földön pedig óriási drága 
szőnyegek takarják a márványpadolatot. Muhammed Ali sírja 
szép rácscsal van körülvéve. Vele szemben van a Szultánnak 
szintén rácscsal bekerített helye. Az ajtótól jobbra és balra 
ifjak ültek a földön egy-egy sekh (mester) körül, kivel a 
koránból részleteket tanulgatnak.

Miután a mecsetet elhagytuk, körüljártuk még falait, 
hogy a bástyákról a páratlan szép kilátást élvezzük. Alat
tunk te rü lt el a sárgás szürke város számos kupolái
val, m inaréttjeivel és kertjeivel. A lapos háztetőkön kémé
nyek helyett szélfogókat látni, melyeknek az a rendeltetésük, 
hogy az északi szél hűvösebb levegőjét, a lakások belsejébe 
vezessék. Nyugaton a kék Nilus zöld partjaival és a látha
táron a gizei, sakkarai és dasuri piramisok. Örökké felejthe
tetlen marad ez a változatos sokoldalú szép látvány. De
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tovább menve sötét kép tárul fel előttünk. Az angolok, kik 
tudvalevőleg megszállva ta rtják  Egyptomot, ide helyezték 
egyptomi tüzérségüknek zömét. 24 Armstrongágyu szegezi 
it t a városnak halált okádó torkát, hogy így a városnak 
függetlenség után való vágyát már csirájában elfojtsák. Még 
tovább menve azon magas falakkal körülvett és tornyokkal 
védett szögletes utczába értünk, hol 1811-ben .Muhammed 
Ali parancsára a vendég gyanánt meghivott 400 mamelukot 
orozva halomra lőtték. Egyedül csak Amin Bey, ki lovával 
a bástyán át a szédítő magasból leugrott, menekült meg. A 
Muhammed Ali mecset mellett délkeletre áll Ibn Kalaun 
mecsete, melyet majd raktár, majd fogháznak használtak. 
Most már félig rombadült az is. JÉrdekes megette az u. n. 
Józsefkút; 86 m. mély tágas négyszögü akna ez, mely-körül 
folyosó fut le a fenekéig. Erről a kútról beszéli a hagyomány, 
hogy benne ta rto tták  fogva testvérei az eladott Józsefet. 
Tény azonban az, hogy azt a ku ta t a Citadella építése al
kalmával Szalaheddin Jusszuf renováltatta és saját nevével 
ruháztatta fel.

Ismételten látogattam  meg az 1000 éves Gámiá el Áz- 
hár vagy virágzó mecsetet, a káirói muhammedán egyetemet. 
Egészen házak között és épületektől körülvéve lévén nem 
tekinthető át kívülről tulajdonképeni kiterjedése. Miután a 
főbejárat alatt a szokásos papucsokat felvettük lábbelieink 
fölé, átm entünk egy kis udvaron. Érdekes látványt nyújtott 
az udvar torkolata. Földön ülő tanulók épen egymást borot- 
váltak. Úgy látszik, hogy náluk ez is beletartozik a tudo
mányos készültségbe. Innen léptünk a köröskörül falakkal 
övezett nagy udvarba. Egy vasárnap délután, midőn ismétel
ten tettünk itt látogatást, épen sok száz muhammedán való
ságos csatarendben állva végezte egyszerre imáját. A térdre 
borulás és földrehajlás mint valami vezényszóra egyszerre 
történt. A mecset livánja 3000 m* területű óriási oszlopcsar
nok. 140 márványoszlopa közül több mint száz antik. 
Ezen oszlopok tövében ülnek keresztbetett lábakkal szalma
gyékényen az egyetemi tanulók, a muhammedán nem
zetiségek szerint csoportokban; minden csoport közepében 
ül a sekli, ki nekik a koránt magyarázza. Nagyban hasonlít 
ez a nálunk szokásos katechizáláshoz. Más helyen egy-egy 
jobb tanuló olvas könyvéből s sekkje közbe közbe megjegy
zéseket tesz. Az ifjak pedig figyelemmel hallgatják vagy 
leirják magyarázatát. Ezek az ifjak három és több esztendőt 
töltenek az egyetemen, mely idő alatt először is a gramma
tikát tanulják s csak ennek befejezése után veszik elő a 
vallástudom ányokat; a harmadik és egyszersmind utolsó 
szaktárgyat a jogtudományok képezik, melyek szintén a 
koránon alapulnak. Ezen főtárgyakon kívül még a logikát, 
rhetorikát és verstant, továbbá a korán helyes olvasását és
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a betűk helyes kiejtését is tárgyalják; a term észettudomá
nyokat azonban nem ismerik, sőt feledésbe mentek náluk a 
geometria, algebra és asztronómia tanai, melyekben a régi 
arabok oly jártasak  voltak. Európa tudományait megvetik.

Az El- Azhar előudvarában találni még itt ott a földön 
egy-egy kis gyermekcsoportot mestere körül. Tehát nem
csak egyetem, hanem népiskola is e hírneves intézet. Miután 
még röviden a falak és kupola gipszdomborműveit, a kiblát, 
a mosdás számára berendezett udvart nagy medajával és a 
tanulók dolgozóhelyiségeit is megtekintettük, elhagytuk az 
izlam legnevezetesebb egyetemét. Gondolataink szinte egy
másra tolódtak az izlam jelen tudományos életének fontol
gatása közben. Mi más az, m int volt hajdan, mikor lbn 
Dasta szerint Európának tanítóm esterei voltak.

Sok mecset van Káiróban, de ezekről részletesen Írni 
nincs alkalmunk. Csak egykettőről, melyet tüzetesebben 
megtekintettünk, legyen itt még egynéhány szó.

Az északi városnegyedben a Rue neuve közelében van 
a Haszanein mecset szép minarettjével. Az épület különben 
egészen modern, sőt gázvilágításra is be van rendezve. A 
márványoszlopok a livánban, valamint ennek díszes menyezete 
eléggé imponálnak; a mauzóleuma azonban nem igazhivők- 
nek hozzáférhetetlen.

A város északi negyedében állanak még az egykor híres 
Hakim mecset romjai. Csak a falak és óriási toronym arad
ványai hirdetik egykori nagyszerűségét. A hatalmas árkádok, 
melyek a nagy udvart környezték, valamint az öthajóju 
sanctuariuma csak romokban ismerhető fel. Annál érdekesebb 
az udvar déli felében levő külön épületben elhelyezett Arabs 
Muzeum, melyben az összeomlott mecsetek és más arabs épü
letekből származó műkincsek, régiségek és sírkövek vannak 
elhelyezve. Nyolcz szobában, egy nagy folyósón és az épü
leten kívül levő raktárban vannak érdekesnél érdekesebb 
nagyjelentőségű tárgyak felállítva. Márvány és más kőből 
való skulpturák, sárga réz és bronczból készült műtárgyak, 
emáillal bevont függőlámpák, fába és elefántcsontba foglalt 
betétmunkák, mozaikok, fayance- és kőcseréptárgyak stb. 
világos képet nyújtanak a muhammedán művészet és ipar 
múltjáról.

Az utolsó mecset, melyet megtekintettünk, a Gamia Amr 
Ó-Káiróban; Ómár Kalifánák hadvezérétől nyerte a nevét. S 
ez volna a legrégibb mecset egész Egiptomban. Az eredeti 
épület azonban, mely csak napon szárított téglákból 
készült, több ízben pusztult el, tűz, víz és földrengés által s 
mindannyiszor ú jra épült úgy, hogy az eredetinek minden 
nyoma is már elveszett. És a mi helyén áll, az nem lehet 
idősebb ötszáz évnél. Belsejébe lépve először is imponál a 
tág udvar. Márványoszlopcsarnokai elsőtekintetre meglepők,
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közelebbi megtekintésnél azonban sajátságos jelenséget tün
tetnek fel. Itt állanak római, am ott bizanzi építményekből 
származó oszlopok; alig találni két egyformát egymás mellett. 
Stílus és nagyságra való tekintet nélkül állították fel, a mint 
a keresztény templomokból elhurczolták. Különös jelenség 
itten az, hogy az udvaron (Fascha) fák vannak ültetve és a 
közepében levő k ú t mellett egy magányos pálma áll. Mo- 
liammedánusok előtt nagy tiszteletben áll a-mimbár előtt 
levő szürke márványoszlop, melyben a term észet csodás 
játékából Allah, Muhammed próféta ésSzuleiman neve ismer
hető fel az arab betűk módjára összehajlő erekben. Ezen 
oszlopról azt állítják, hogy a csodatevő hírben álló Omár 
kalifa Amr hadvezérének kérésére megfoghatatlan módon 
Mekkából hozta volna át. Egy másik érdekessége e mecset
nek egy oszloppár, melyek között csak az igazságos és 
erényes ju that keresztül. Mi is alávetettük magunkat ezen 
erénypróbának, de sajnos, közülünk csak néhányan érdemel
ték  meg az igazságos és erényes nevet. Megjegyzem, hogy 
az oszlopok oly közel állanak egymás mellett, hogy csak a
legkarcsubb term et szorulhat á t közöttük.

*
Káiró közvetlen közelében a várostól csak a homokos 

szélmalomdombok által elválasztva vannak keletre a khalifa- 
sírok, délre pedig az u. n. mameluksírok. Mindegyik egy-egy sír- 
mecsetcsoport, melynek egyes tagjai daczára annak, hogy az 
arabs műépítészet gyöngyeinek lehet tekinteni, általános el
hanyagoltság következtében lassanként pusztulásnak indul
nak. Romjaik között az egykori mecsetszolgák és más arabs 
családok telepedtek le úgy, hogy ezen hajdani temető helyek 
Káiró külvárosaivá fejlődtek. Lakósai igen tolakodó módon 
háborgatják az idegent tanulmányai közepeit. Mig kiértünk 
a szélmalomdomboknak nevezett poros emelkedések közül, 
szemünk előtt gyönyörű kép tá ru lt el. Szürke, félig össze
omlott falak közül kupola kupola mellett, köztük minarettek 
emelkedtek. Megettük a Mokkatam hegység és a vegetáczió 
nélküli holt sivatag annál feltűnőbbé te tték  ezen remek épít
ményhalmazt. Szép de szomorú látványt nyújtottak e feje
delmi sírok. Európai uralkodóknak csontjai ily pompás mau
zóleumokban nem nyugosznak. Mégis rombadülnek ezek 
is, gyorsabban mint bármely más hasonló műemlék. Hajda
nában javadalmai voltak ezen sírmecseteknek, melyek által 
ép karban való tartásukra bő jövedelmi forrás kínálkozott. E 
század elején megfosztották vagyonuktól és azóta szemláto
mást pusztulnak.

Kisebb nagyobb kupolák és romok között megállottunk 
a Barkuk szultán híres sír mecsete előtt. Két pompás könnyű 
és merész kupola és két igen szép csepkőpárkányu és kar- 
zatos de sajnos csonka m inarett díszíti ezen nagyban egészen
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szimmetrikus koczkakövekből épült mauzóleumot. Kár, hogy 
külső falai, valamint belsejében is egyes részek, annyira 
fenyegetnek az összeomlással, hogy gerendákkal kellett 
őket már megtámasztani. Az előcsarnokban van most a 
mosdásnak szánt k ú t; felette szép kis csillagalaku kisebb 
kupola emelkedik. A két nagy kupola egyikében vannak 
Barkuk mamelukszultán női családtagjai eltemetve, a másik
ban a férfiak, nevezetesen B arkuk szultán és két fia. Barkuk 
sírján három kivájt mélyedés van. Mindegyikben fekszik egy 
kavics, melylyel a babonás hívők a mélyedésbe cseppentett 
vizet vagy czitromnedvet dörzsölik, hogy az ezáltal nyert 
orvossággal szem-, szív- illetőleg gyomorbajokat gyógyítsa
nak. A livánban levő mimbár az arabs művészet egyik leg
szebb remekműve. Faburkolattal van körülvéve, hogy a 
menyezetről leomló törmelékek ellen védve legyen. Elhagyva 
ezen romjaiban is imponáló építményt délfelé nyargaltunk sok 
kisebb és nagyobb kupola és mauzóleum között, a sírok leg- 
szebbikéhez Kait Bey mecsetéhez. Magas kupolája szalag
díszítményekkel van ellátva, karcsú  m inarettjét csinos karzatok 
díszítik és falain tarka ablakok vannak. Ügy külsőleg mint 
belsőleg kellemes benyomást tesz. A mecsetben Muhammed 
állítólagos lábnyomait m utatják ké t darab salakban, melyeket 
Kait Bey Mekkából hozott magával. Mire kijöttünk sok koldus 
és nyomorék állott a bejárat körül s bennünk is, mint min
den idegen látogatót a szokásos baksisért zaklattak.

A mameluk sírokat már a citadellában te tt látogatás 
alkalmával néztük meg s ezek a pusztulást még nagyobb 
mértékben m utatják, mint az előbbiek. A káirójak nem tudva 
mily műkincseket vesztenek bennök kőfejtőknek használták 
s részben modern temetési helyekké alakították át. Alig van 
egy-két repedezett kupola, it t  o tt egy düledező minarett s 
a mi még fennáll, annak neve feledésbe ment. A sírokon 
számos felirat van, de ezek koránmondatokból állván, 
rendesen nem m utatják, kinek a földi maradványait takarják. 
Nevezetes Muhammed Ali családi sírja : Hős el-pasa. Miként 
a mecsetekben úgy itt is a szokásos papucsokat kaptuk lá
bainkra, mielőtt a mauzóleum belsejébe léptünk. Számos fehér 
inárványsiremlék előtt állottunk meg, m elyeket görög és 
örmény képfaragók készítettek. Egyes sírok szépen vannak 
befestve, másokat aranyozott feliratok és díszítmények éke
sítenek.

*
A legtöbb mecsethez tartozik  egy-egy elemi iskola 

(Maktab), a melyben muhammedán gyermekek oktatást nyer
nek; de vannak külön épületekben is iskolák. Az egész tan
anyag, a mit ilyen iskolában végeznek, csak Írásra, a korán 
olvasására és egyes koránm ondatok szószerinti betanulására 
szorítkozik. A többi szakmák, melyekre nálunk oly nagy
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súlyt fektetnek ismeretlenek előttük. Maga az egész iskolázás 
sokszor a legszánalomra méltóbb körülmények közt, a leg- 
visszataszitőbb módon történik. Az iskola helyisége és beren
dezése gyakran távolról sem felel meg magasztos rendelteté
sének. így voltunk a citadellába vezető főúton egy ilyen 
iskolában. Azt gondoltuk, hogy istállóba megyünk, oly nyo
morúság uralkodott itten. S milyen volt a tanuló ifjúság! Egy 
tuczat rongyos piszkos és beteg gyermek hentergett itt dohos 
szalmán a földön, nagy részük m ár félszemü volt, a többieken 
is a trachoma tünetei mutatkoztak kisebb nagyobb mérték
ben, s nem volt egy sem, kinek arczán, fülén, vagy orrán 
nem le tt volna valami csúnya seb. Keresztbe te tt lábakkal 
ültek itten ezen szánalomra méltó terem tések mesterük körül. 
Kezükben egy pléhtáblát tarto ttak , melyről folytonos haj- 
longás közt éneklő vontatott hangon olvasták le a leczkét, 
mint nálunk a zsidó talmudbócherek teszik. Maga a mester 
sem volt valami megfelelő ember. Távozásunkkor baksist 
k é rt tőlünk, a mi csakugyan igen szomorú fényt vet az itteni 
oktatásügyre. Hála istennek, vannak Káiróban más iskolák 
is. Állami intézetek és angolok által ta rto tt arabs iskolák, 
melyek a 'modern követelményeknek teljesen megfelelnek. 
Ilyenek között megtekintettünk egy tanítóképzőt és egy 
internátussal egybekapcsolt középiskolát. Mindkettő igen 
megfelelő épületben kitűnő felszereléssel volt ellátva. Igen 
nagy súlyt fektetnek ezekben a szemléltetésre s ennélfogva 
a falakon nem volt üres hely. Mindenütt felfüggesztett té r
képek, természetrajzi falitáblák és gyűjtemények, tanulságos 
tájképek s m űtárgyaknak rajzai minden arasznyi té rt le
foglaltak. Ez intézetek ragyogtak a tisztaságtól s ugyanezt 
lehet mondani az ifjúságról is. A tanítókképző növendékei 
arabs ruhában voltak. Fejükön turbán, melyet keleti szokás 
szerint az előadás alatt sem vesznek le. Az internátusbán 
európai öltözetű csinos, bátor, finom igazi modern fiukat 
láttunk, csak a fejükön levő tarbus (fez) mutatta, hogy 
keleten vagyunk.

Az előbb em lített tanítóképző mellett van az alkirályi 
könyvtár, mely több alapítvány és mecsetnek egyesített 
könyvtáraiból keletkezett és m ost is vásárlások és ajándé
kozás útján folyton szaporodik. Arabs, perzsa és törökmüvek 
45000 kötetben képezik főtartalmát. Á középső nagy terem 
ben láttunk üveg alatt több mint húsz eredeti régi korán
másolatot. Egyesek óriási foliansok, hosszabbak egy mé
ternél. A legidősebb állítólag 1150éves. Mindnyájan a legnagyobb 
pompával vannak kiállítva és az arabs kaligrafiának remekei. 
Ezen könyvtár egyszersmind a világ legnagyobb arabs 
kézirattára is. *

*
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A Káiróban tö ltö tt utolsó vasárnapon bejártam még a 
különféle keresztény felekezetek templomait és imaházait is. 
A római, görög örmény és kopt katholikus templomok, vala
mint az örmény és szír imaházak az arabs negyedben van
nak és kevés eltérést mutatnak. Csak az tű n t fel, hogy a 
róm. kath. templomban istentisztelet alatt az egiptomiak a 
fejükön levő tarbust nem veszik le. Egy másik róm. kath. 
templom, továbbá az angol és német evangélikus templom 
az európai negyedben vannak.

Az utóbbiban egy istentiszteletet végig hallgattam. Isme
retes európai motívum szerint énekelték „Ich weiss an wen 
ich glaube“ kezdőéneket. Épen a kairói evangélikusok híres 
lelkésze Wedemann tarto tta  a predikácziót, szokásos eurpóai 
modorban „Der Glaube ist nicht jedermanns Ding“ bibliai 
szövegről. Feltűnt, hogy a predikáczió végén a német 
császárért imádkoztak. A templomban diakonisszákat is láttam.

Különös érdekessége volt ókáirói kirándulásunknak, 
m ely alkalommal a kopt negyedet és az ottani Abu Serge 
nevil legrégibb kopt templomot tekintettük meg. A koptok 
tudvalevőleg 451-bén váltak ki a keresztény egyházból. Ala
pítójuk Eutyches pátriárka volt, ki azt hirdette, hogy Krisz
tusban csak egy term észet lehetett t. i. az isteni. Az emberi 
abban teljesen elenyészett. Ezen tanhoz a legnagyobb szivó- 
sággal ragaszkodtak, daczára annak, hogy a hatodik század
ban a legnagyobb üldöztetésnek voltak kitéve a többi keresz
tények részéről. Csak örültek, midőn a muhammedánusok 
Egiptomot ellepték és elfoglalták. Azt hitték, hogy a mu- 
hammedánusokkal majd boldogulnak, ha a bizanziaktól 
megszabadultak. De e tekintetben csalatkoztak. Eleinte ugyan 
szelíd bánásmódban részesültek, nemsokára azonban uj uraik 
is sanyargatni és üldözni kezdték őket. Mindennek daczára 
jó nagy számmal vannak Egiptomban. Ezt egyedül azon 
szívósságnak és állhatatosságnak köszönhetik, mely a régi 
egiptomiakra nézve oly jellemző, kiknek egyenes utódaiul 
tekinthetők. Miként a szellemi tulajdonságukat, úgy örökölték 
a testieket is. Nem ritkán lehet rajtuk a régi egiptomiak 
arczvonásait is felismerni, melyek különösen a nagy egiptomi 
királyképekre emlékeztetnek. A koptok közül legtöbben a 
városokban laknak, hol mint iparosok és kézművesek szere
pelnek. Sokan a számtanban való jártasságuknál fogva mint 
számmesterek, könyvelők és jegyzők nyernek alkalmazást 
és ezen tisztességes foglalkozásnál fogva bizonyos tekintet
ben emancipáltabbak a többieknél. Népüknek a zöme azon
ban mindig bizonyos városrészben van összeszorítva, mint 
azt nagyobb európai városainkban a zsidóghettóban tapasz
ta ljuk  s itt úgy mint ezeknél, az embert lealacsonyító népélet 
minden árnyoldalával a legkirívóbb színekben kerül napfényre. 
Ilyen városrész az u. n. koptnegyed O-Káiróban. Összezsu-
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folt szűk utczákban, melyekben a piszok és elhanyagoltság 
jobban mutatkozik, mint bárhol m ásutt Káiróban, haladtunk 
végig s a nép, különösen le nem fátyolozott asszonyok, leá
nyok és gyermekek — férfit kevesett lehetett látni — tola
kodva csoportosultak körülünk folytonos baksis kéréssel 
alkalmatlankodva. Egyesek úgy igyekeztek ránk hatni, hogy 
az alsó karjukra tetovált kopt keresztet mutogatták. Egy-egy 
nyílt ajtón betekintve tétlen csoportot láttunk, mely a 
fazékdob egyhangú kopogására mulatott. Több szűk folyó
són áthaladva oda értünk a híres Abu Serge nevű kopt 
templomhoz, mely a legrégibb keresztény templomok egyike 
és a mely minden régi egiptomi bizanzi bazilikának a típusa.

E templomnak három hajója van. A középsőnek nincs 
menyezete, a két oldali rész felett pedig karzatok emelked
nek. A márványoszlopok itt is, mint azt a mecsetekben láttuk, 
antik épületekből származnak és nagyság, átmérő, stílus és 
oszlopfőre való tekintet nélkül nyertek alkalmazást. A középső 
hajó három részre van osztva, melyek egyike férfiaknak, 
másodika a nők számára és a harmadik a lábmosásra van 
szánva. A szentélyt egy faragványok és elefántcsondíszítmé- 
nyekkel ellátott fal választja el a templom többi részeitől. 
Benne van az oltár és egy Krisztuskép. Ide csak a papnak 
szabad belépnie. A falakon számos bizanzi stílusban festett 
szentkép látható.

A templom legrégibb része a kripta, melybe a templom 
közepéből lépcsők vezetnek le. A legenda szerint itt tartóz
kodott Mária a kis Jézussal egy hónapig, mikor Egiptomba 
menekültek. Tény az, hogy ezen kripta mint a templom leg
régibb része, már a muhammedán hódítások előtt megvolt, a 
mostani templom azonban a papok által őrzött régi okmány 
szerint 940-ben épült.

Ezen templomon kívül voltunk még több érdekes épület
ben a kopt negyedben. Ilyen a görög Máriatemplom (Seyide 
Marian). Szép kis kerttel körülvett előudvarból magas lépcső 
vezet a tulajdonképeni templomhoz, mely ellentétül az előbbi
vel igen szép tiszta és gondozott.

Beletekintettünk még az izráélítáknak érdekes zsinagó
gájába is, melyben a legenda szerint Éliás próféta megjelent és 
melyben Mózes lábnyomait őrzik. Több szép régi thorát őriz
nek ezen zsinagógában.

*

Elfáradva, a komolyabb tanulmányok mellett felkeres
tünk némelykor egy-egy üdülőhelyet is. Kairó egyik leg
kedvesebb helye, mely a mi európai modern ízlésünket is 
kielégíti és bennünket egyszersmind bámulatra ragad, a Bulak 
szigeti egykori alkirályi kastély, Geziré és ennek parkja. 
Újabb időben egy részvénytársaság megvásárolta és vendég-



fogadóvá alakította át. Mesés pompával van az épület és park 
elárasztva és tündéri fényben úszik belseje. A kastélynak és 
parkban levő kioszknak főtermei mór stílusban vannak éke
sítve, a ta rka  padozatok karrarai márványnyal vannak ki
rakva. A kioszknak pompás alhambra stílusban épült gallé
riája öntött vasból készült. Gyakran fejedelmi vendégek laktak 
itten azelőtt, különösen Izmail pasa idejében. A kertnek 
gyönyörű szép exotikus növényzetét még jobban ékesítik a 
sűrűn álló szép márványszobrok. Van benne egy nagyobb, 
főleg természetes korállokból összerakott grotta hűs nyári 
teremmel.

*

A Nílus nyugati partján van a híres gizei park és kas
tély, melyben Égiptom legnagyobb nevezetessége látható, az 
ó-egiptomi muzeum. A gizei kastély könnyű keleti stílusban 
épült, melynek 88 termében a nagyjelentőségű gyütemény 
van elhelyezve. Mariette franczia egiptologus volt ennek ala
pítója, kinek szarkofágja méltó helyet kapott a kastély fő
bejárata előtt. A földszinti helyiségekben' többnyire nehéz 
kőemlékek láthatók. Az első tizenkét terem tartalmazza az 
óbirodalom emlékeit. Nem lehet itt az a czélom, hogy a 
látottakról Írjak, hisz a múzeumnak tisztán tárgyjegyzéke egy 
vaskos kötet. Csak néhány nevezetesebb dolgot említek, a 
melyek a múzeumban való járkálásnál épen szemünkbe tűn
tek. Láttam IV. dinasztiabeli alabastrom áldozó asztalokat, 
III. dinasztiabeli mészkőszobrokat, a híres gyalogsági veze
tő t Rahotepet és feleségét Nefertet, arczukon, ra jta  az 
ó-egiptusi szobrok jellemző vonása, az élet és nyugodt méltó
ság. Láttam továbbá az V. dinasztiái Ranefer pap szobrát 
Sakkarából, mint az ó-egiptomi művészet egyik remekét, Raemka 
faszobrát Sakkarából, melyet az arabok sekh el beled-nek 
neveznek, mível alakja és arczra nagyban hasonlít egy-egy 
Ítéletet osztó falusi bíróhoz. Szobrok, fali részletek sírok
ból festményekkel és domborművekkel, táblák, ajtókarfák 
kőből, ajtók stb. teszik a termek tartalm át. A harmadik 
terem annyiban kötötte le különösen figyelmünket, amennyi
ben ez őrzi Egiptom leghatalmasabb királyainak múmiáit. Ott 
láttuk I. Amesz, I. Amenhotep, II. Thutmesz, III. Thutmesz, 
L Sethi, II. Ramszesz, III. Ramszesz fakoporsóját és felbontott 
múmiáját. Lezárt üvegszekrényekben nyugosznak itt az egy
kori világhódítók, kiket népeik isten gyanánt tiszteltek, ki
téve a késői utókor kíváncsiságának. Az ötödik teremben 
láttam Cliefren királynak, a második piramis építőjének dio- 
rítból készült szobrát, melyet a nagy szfinksz mellett levő 
gránittemplom kútjában találtak. Alabastrom-, márvány-, 
mészkőoszlopok, feliratok, ajtótámaszkövek, falirészletek, kő-

Lýceum Értesítője.
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koporsók, kőajtók, halotti ajándékok állnak itt egymásután. 
Lehetetlen volna a neveket is felsorolni. A 7-dik teremben 
arany és drágakőékszerek, amulettek és fogadalmi tárgyak, 
arany karkötők, gyűrűk, lánczok, arany tőrök, nyakékek, 
ezüst csészék, betétmunkák vannak közszemlére téve. Sok 
olyan műdarab van közöttük, melyekkel az ó-egiptomi ötvö
sök bámulatba ejtik a szemlélőt. Ilyenek a XII. dinasztiabeli 
(2000 év. Kr. e.) herczegnőknek a dasuri téglapiramisban 
talált menyasszonyi ékszerei. A tizennegyedik teremtől a 
tizennyolczadikig vannak a középbirodalom és a hikszoszok 
idejéből származó emlékek felállítva, a következő termekben 
pedig a harminczadikig az új birodalom emlékei. Itt is ha
sonló tárgyak át nem látható sokasága mint az előbbi term ek
ben egymás mellett egymás mögött töltik be a helyet. Fel
tűnők az isteneknek és II, Ramszesznek gránitból és mészkőből 
faragott óriási méretű szobrai és szobor-részletei, fejek, ka
rok stb. A hátralevő földszinti term ekben mindenféle tárgyak 
vannak felhalmozva, melyek jobbára a Ptolemeusok idejére 
vonatkoznak s többnyire alexandriai, görög, római és kopt 
eredetetűek. Az emeleten kisebb régiségek valamint az 1881 
és 1891-ben talált királyi és Ammonpapi múmiák óriási szám
ban töltik be a nagyobb termeket. Vannak végre termek, 
melyekben Egyptoniban talált idegen eredetű tárgyakat is 
őriznek. Másokban az ó-egiptomi sulyok, mértékek, eszközök, 
és hasonló háziszerek vannak kiállítva. Itt a festészet szob
rászat állapotát feltüntető régiségek, ott kéziratok törté
nelmi tárgyak töltik be a szekrényeket. Erre házi tárgyak, 
ruharészletek, amarra ékszerek, arczképek, álarczok láthatók. 
Más term ek a halottak és istenek tiszteletére vonatkozó 
gyűjteményeket foglalják magokban. Nem kevésbbé érdekel
teik azon botanikai gyűjtemények, melyeket sírokban talált 
növények, virágok, term ések és magvakból állítottak össze, 
valamint azon kőzetfajok is, melyekből a régi műemlékeket 
készítették. Kétszer voltunk ezen hírneves múzeumban, de 
mindannyiszor el voltunk fáradva mielőtt az utolsó termekbe 
ju thattunk  volna. Be kellett látnunk, hogy ilyen muzeum 
tanulmányozására két félnap nem elegendő. A gizei kertnek 
hasonló délszaki növényzete van mint akár az Ezbekijének. 
Hátulsó részében az u tak  mellett narancs és czit romfák arany
színű gyümölcseikkel diszlenek s a földön a fák alatt szebb
nél szebb term ések fekszenek oly sűrűn, mint nálunk alma- 
fáink lehullott gyümölcse.

*

Pénteken, január 17-kén érdekes kirándulást tettünk 
kocsin. Káirótól északfelé hajtottunk, a heliopoliszi obeliszket 
és a közelében levő strueztenyésztést óhajtván megtekinteni. 
Az út az Abbas pasa által alapított ház és most többnyire
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angol katonák által megszállott kaszárnyacsoporton vezetett 
keresztül. Kocsijaink az európai minta szerint berendezett 
hadi iskola, európai kórház, a meteorologiai és astronomiai 
megfigyelő állomás, és a mostani alkirály déli székhelyének 
kertje mellett robogtak el azon síkon, mely kétszer nagy 
csatáknak a színhelye volt. Először midőn 1517-ben a törökök 
Szelim alatt oly óriási győzelmet arattak  az egiptomiak 
felett, hogy ők lettek Egiptom uraivá. Másodszor 1800-ban, 
midőn Kleber tábornok vezénylete alatt 10,000 franczia 60,000 
keletit levert. Másfélórányi kocsizás után Matarije jelenték
telen falu mellett állottunk meg, hogy a legendaszerű 
Máriafát megtekintsük. Az út mellett levő kertek  egyikében 
áll egy vén szükomorfügefa, melyről a káirói keresztények 
azt állítják, hogy alatta pihent volna Mária és József a kis 
Jézussal, mikor Egiptomba menekültek. Ez azonban már 
csak azért sem lehetséges, mivel hiteles adatok szerint ezen 
fát 1672-ben ültették, mikor előde kipusztult.

Jó negyedóra múlva Heliopoliszhoz, a régi napváros 
romjaihoz jutottunk, melyből mainap csak egy 20 m. magas 
szienei gránitobeliszk látható. Mind a négy oldala hierogli
fokkal van tele, melyek azt jelentik, hogy Alsó- és Felső- 
Egiptomnak királya, a diademák ura és a napnak fia első 
Uszertezen állította fel párjával együtt, mely utóbbi azonban 
már a Kr. e. XII-ik században összeomlott. Az I. Amenemha 
király által épített naptemplom előtt állott, a templomnak 
magának azonban m ár nyoma sincs.

Miután innen eltávoztunk, elhajtottunk az egy negyed
órányi távolságban keletre levő híres heliopoliszi strucz- 
tenyésztő intézethez, melyet a francziák tartanak  fenn. 
Körülbelül 800 ilyen m adarat tartanak kisebb rekeszekre 
osztott körülzárt telken, részint t ojásaik, részint tolláik miatt. 
Az ép tojásokat mesterségesen melegített kam rákban költik 
ki, a hibásokat kifújják s eladják, némelykor ügyesen 
kam eákat faragnak ki rajtok. A fiatalok minden nagyságban 
láthatók, öt naposak, három hetesek, három hónaposak. Nem 
tanácsos olyan rekeszbe menni, hol a fiatalok szüleik között 
tartózkodnak. Ilyenkor az öregek valóban veszedelmesek a 
vigyázatlan látogatóra. Hosszú nyakuk kígyóként csavarodik 
s váratlan mozdulattal csap le ormótlan csőrük a látogató 
felé. A tollakat időként húzzák ki az élő állatokból s tisztít va 
bocsátják áruba.

*

A gizei múzeumtól délre gyönyörű lebbekfasorokkal 
szegélyezett út egyenesen nyugat felé a gizei piramisok tövé
hez vezet. Jobbra balra az úttól termékeny mezők terülnek 
el, melyeket számos csatorna szeldcl át. Két fellah falu 
el-Tabija és el-Kom el Asrad fekszik balra nem messze az

3*
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úttól. Fellah gyermekek, kik tudják, hogy a piramisok felé 
tartunk, futnak baksist kérve a kocsik után és lépést ta rta 
nak a lovakkal. Szemünk a piramisokra van szegezve, melyek 
először hatalmas sötét háromszögekként tűnnek fel, lassan
ként nagyobbodva, míg végre egész terjedelmükben éles 
körvonalakkal állottak előttünk a régi fáráóknak ezen óriási 
kriptái. Egyszerre elm aradtak a termékeny mezők, az fit kis 
emelkedéssel befordult a sárga, minden növényzet nélküli 
sivatagba.

Számos beduin ifjú fogta körül a kocsikat ajánlkozva 
vezetőnek a piramisokra vagy azok belsejébe. Szamár- és 
tevehajcsárok tolakodtak állataikat lovaglásra kínálva, mások 
baksist kértek, megint mások régiségeket ajánlgattak, melyek 
természetesen mind hamisak, vagy kövületeket, megköve- 
sült tengeri sündisznókat, Clypeaszterfajokat, melyeket a 
szflnksztől délre találnak a sivatag homokjában. A kiabálás, 
a lárm a oly nagy volt, hogy saját szavainkat sem értettük 
meg többé. Ez óriási zajban majdnem lehetetlen volt a világ 
e legrégibb, immár 6000 éves építményeit nyugodtan meg
figyelni, melyek méreteiknél, tömegüknél fogva bámulatra 
gerjesztettek. Sokat olvastunk, sokat hallottunk ezen felfog
hatatlan emberi alkotmányok felül. Mindenki tudta, hogy 
nagyszerűt, rendkívüli dolgot fog látni és várakozásunkban 
nem is csalatkoztunk. Meglepetésünk mégis felülmúlta ezt, 
midőn előttük állottunk, midőn szemünk rajtuk  csüngött, 
midőn meggondoltuk, hogy emberek rakták össze óriási 
koczkakövekből, melyeket messziről a Nilus túlsó partján levő 
Turrabányákban kellett fejteni, idomítani és ideszállítani 
puszta emberi kézzel, gépek modern eszközök, gőzstb, nélkül.

Az arabs nyelvben já rtas  egyik vezetőnk és dragoma- 
nunk értette meg a kívánságunkat a sekhkel, ki m indjárt 
hosszú botját sújtotta emberei közé, hogy ezek némileg le
csendesedtek. Aztán kiki, a ki a nagy Cheopspiramis meg
mászására vállalkozott, három beduin ifjút kapott maga 
mellé, a kik a fáradságos vállalatban segédkeztek. Egyik 
megfogta az embernek a balkezét, a másik a jobbját, míg a 
harmadik hátulról segített a magasabb lépcsőkre való fel
jutásnál. Eleintén könnyen ment a dolog, az egyes koczka- 
kövek alig voltak magasabbak félméternél, későbben azonban, 
miután méteres és még magasabb köveket kellett áthágni, 
gyorsan kezdtünk kifáradni. A beduinok majd húztak, majd 
toltak, majd pedig magam próbáltam négykézláb tovább 
jutni, míg lélekzetem el nem állott. Többször kellett meg- 
állani, leülni és pihenni. így jutottam  fellebb fellebb, s miután 
végre a tetejére értünk, s ott kipihenve körültekintettünk, 
nem győztük az elénk táruló gyönyörű látványon szemeinket 
legeltetni. Nyugatra a végtelen sivatag sárga homokjával, 
kőtörmelékkel, sziklapadokkal, keletre a Nilus gyönyörű
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völgye termékeuy zöld mezőkkel, pálmaligetekkel, közepük
ben a kék isteni Nilus. Ezen k é t ellentétes terü let közt nincs 
átmenet. A meddig a Nilus áradása terjed, addig virul, buján 
tenyészik minden s ahová az m ár nem ju tha t el, ott az élet
telen sivatag kezdődik. Mint óriási határkövek állanak it t a 
piramisok az élet és halál országa között, daczolva az idővel, 
mely felettük elhalad. Hangyáknak látszottak az emberek és 
állatok tövükben, s fehér pontok gyanánt tűn tek  fel észa
kabbra a táborozó angol katonaság sátrai. Délnyugatra áll a 
Chufupirámis méltó testvére a Chafrapirámis, melynek 
felső részét még ép burkolat tak arja ; a harmadikat, vagyis 
a Menkaurapirámist, az előbbinek a tetejétől nem lehet látni, 
minthogy a Chafra-é eltakarja. De messzebb délfelé egész 
sora látszik az abusiri, sakarai és dasuri piramisoknak. A 
sakkarai lépcsőzetes és a dasuri tompa piramis különös alak
juknál fogva kiváltak a többiek közül.

Fent a tetőn elénekeltük a szózatot ős hymnust és 
éltettük magyar hazánkat. Ott javában készülődnek a Mille- 
niumunk dicsőséges megünneplésére, innen az emberkéz al
ko tta  óvilági csodák tetejéről is harsogjon hozzá a m agyar 
szív öröméneke.

Gyorsan bár, de óvatosan ereszkedtünk lefelé. Lenn 
m egtekintettük még a nagy piramis belsejébe vezető bejá
rást, aztán tevékre ülve oda nyargaltunk a szfinkszhez, ahoz 
az oroszlántestü emberfejű szörnyeteghez, mely félig homokba 
temetve a piramisokkal együtt látszik gúnyolni az évezrede
ket. Elcsonkított arcza nem csorbítja a hatást, melyet mére
tei idéznek elő. Orra még csonkán is embernagyságú és 
fülének görbületére állva nem érni el feje tetejét. Hiába vol
tak  a szoborpusztitó sekhek erőlködései, hiába használta a 
mamelukok tüzérsége czélpontnak. Csak külső vonásait sér
te tték  meg. Az egész alak még m ost is úgy áll, mint évez
redekkel előtt. Bátran m ondhatjuk, hogy a világ legrégibb 
szoborművé. Az is tény, hogy a gizei piramisok előtt épült, 
m ert Chufa hivatkozik rá egy a piramisoknál talált kőfel
iratban.

Sokáig nem időzhettünk e csodás helyen ; innen száz
ötven lépésnyi távolságban van a hires szfinksztemplom, 
melynek megtekintésére szintén pár perczet kellett szentel
nünk. Lépcsőzetes folyosón leszállva mélyített térbe jutunk, 
melyben hat gránitoszlop áll. Éhez csatlakozik egy m ásik 
terem, melyben még a tetőzet maradványai láthatók. Hatal
mas kőgerendák kötik össze a négyszögű oszlopok felső 
részeit. A téglaalakú roppant gránitkövek szépen vannak 
egymásba róva és lapjaik ma is fényesek az egykori csiszo
lástól. Vannak még más folyosók és kam rák is. Egy ilyen
ben fogyasztottuk el reggelinket, melyet azalatt míg a pira
m ist megmásztuk, szorgalmas dragomanunk fel is tálait.
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Utoljára megnéztük még azt a kutat, melyben Mariette a 
gizei múzeumban levő Chafra szobrokat találta.

Számos sír, részint a homokban, részint a sziklába vájva 
sorakozik a piramisok körül mindenütt, melyekben első-sor
ban a fáraók udvari emberei és más előkelők voltak elte
metve, hogy itt a halálban is urukat környezzék, mint azt 
hajdan az életben tették. Időnk nem engedte meg, hogy 
ezeket is megtekintsük. Csak futólagos pillantásokkal kellett 
megelégednünk, midőn mellettük elhaladtunk.

Ez a halottak városa feledhetetlenül vésődött lelkűnkbe. 
Képétől, szomorú környezetének hatásától még Kairóba tör
tént visszatérésünkkor is alig tudtunk szabadulni.

*

Január 19-kére a Sakkarába való kirándúlás volt kitűzve. 
A Cookczég két csavargőzöst állított rendelkezésünkre, me
lyek a délelőtti órákban a Níluson felfelé vittek, ennek jobb 
partján levő Bedrasen faluig. A parton számos szamár
hajcsár várt fürge állataikkal, melyeken másfélóra alatt 
eljutottunk a sakkarai sírmezőre. Az út Bedrasen és Mitra- 
hin falvak mellett vezetett el gyönyörű datolyapálmaerdó'n 
keresztül. Beláthatatlan óriási oszlopcsarnok volt ez, mely 
szebb volt mint bármely más emberkéz alkotta építmény. A 
hajlékony levelű koronák gyér árnyékot vetettek a földre, 
melynek legnagyobb részét úgy mívelték mint a Nilus part
ját. Itt ott előforduló egyes törmelékhalmok, szétszórtan 
heverő gránittömbők, cserepek és tégladarabok fel sem tűn
nének, ha nem tudnók, hogy a régi hires Memphisnek helyén 
nyargalunk! És valóban kételkedni lehetne a felett, hogy 
itt az ókorban a világnak egyik leghiresebb és legnépesebb 
városa állott, ha a sivatag szélén levő nagy kiterjedésű sír
mezők egykori nagyságát nem bizonyítanák. A Mitrahínba vezető 
út mellett nemsokára I. Ramzesznek óriási szobraihoz jutunk. 
Mindketten a földön fekszenek. Az első gránitból készült, a 
másik szemcsés mészkőből áll s néhány percznyi távolság
ban fekszenek egymástól. Az utóbbit fallal vették körül, 
melyben még lépcsők vezetnek a szobor felett álló deszka- 
bürüre, hogy innen még jobban áttekinthető legyen. A szo
bor 13 m. hosszú, arcza pompásan ábrázolja a nagy hóditó 
és uralkodónak más helyen is megörökített vonásait.

A régi egiptomiak királyaik szobrait nem szokták egé
szen szabad téren felállítani, mint azt a mai népek teszik, ha
nem odaállították isteneik templomai elé csak azért,m ert hitük 
szerint a király az Istenségnek személyesítője. Memphisnek 
hires temploma Ptah istennek volt szentelve. Ezen templom 
főbejárata előtt állott a két kolosszus, melyek a hires szentély 
utolsó maradékai.
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Miután a pálmaerdőt elhagytuk, gyönyörű kép tárult 
fel előttünk. A szép miveit síkon túl a sivatag kezdődött, 
melyen 11 piramis volt lá th a tó : a dasuriak a csonkapirámis- 
sal, a sakkarajak a lépcsőzetes piramissal. I és II Pepi, 
Únasz és Teta piramisai és mások. A lépcsőzetes piramist 
az első dinasztiabeli Unenefisz királyénak tartják  és ha ez 
igaz, akkor ezen piramis a világ legrégibb (Lepsius szerint 
7000 éves) sírboltja.

A-mint a termékeny Nilus völgyét elhagytuk és a ho
mokos fensikot megmásztuk, egyszersmind benvoltunk a 
sakkarai hatalmas sírmező közepében. Egy kilométernyi 
szélességben és két kilométernyi hosszúságban láthatók itt min
denféle temetési helyek, a piramistól az egyszerű sziklabarlangig. 
A talaj mindenfelé fel van forgatva a sokféle ásatások következ
tében, melyek itt századok óta tartanak. Sokat találtak itt még 
a legújabb időben is, de még sokat re jt a föld méhe, a mit 
tán soha sem fogunk felderíteni.

Legelőször is a három évvel azelőtt felfedezett Mera 
sírját kezdtük tanulmányozni. Egy elzárható vasajtón át 
érkeztünk egy négyszögletes oszlopokból álló földalatti elő
csarnokba, melyből két helyen folyosók vezetnek a földalatti 
sírok és templomokhoz. Van különben összesen harminczegy 
kam ra és folyosó, melyeknek márgából álló falai mindenütt 
gazdagon domborművekkel vannak ékesítve. Ezek az óegip- 
tomiak életéből jeleneteket ábrázolnak, mint libaetetést, 
hajózást, áldozást stb. Merának a templom belsejében talált 
befestett szobrát a gizei múzeumban láttuk.

Déltájban m egszakítottuk tanulmányainkat, hogy az u. 
n. Mariette-ház terrasszán tá lalt reggelit elfogyaszszuk. Nem 
a mi felfogásunk szerint való ház ez, hanem nílusi iszapból 
készült szerény hajlék, melyet a híres franczia egiptologus 
itt a sivatagban épített magának azon czélból, hogy nagy 
történelmi fontosságú ásatásoknál állandóan jelen lehessen 
és hogy ezeket személyesen vezethesse.

Rövid pihenés után elindultunk az északnyugatra fekvő 
Ápiszsirokhoz, a hajdani egiptomi Szerápeum földalatti szik
lába vájt részébe, melyben a régi Memfiszbeliek a szent 
bikák bebalzsamozott földi maradványait helyezték nyuga
lomra. Gyertyákkal kezünkben hatoltunk az összesen 350 m. 
hosszú kőfolyosóba, melynek jobb és baloldalán levő kam rák 
mindegyikében egy-egy fekete vagy vörös gránit vagy mész
kőből készült óriási kőkoporsó áll. Mindegyik egy-egy darab
ból készült s átlag 4 m. hosszú, 2'3 m. széles, 3‘3 m. magas 
és 650 métermázsa nehéz. Felszínük és hatalmas fedeleik 
többnyire simára vannak csiszolva és egyesek szép hieroglif
feliratai tudatják, melyik király alatt kerültek ide. Minthogy 
a régi egiptomiak elhunyt szent bikáik számára ilyen kőko
porsókat óriási fáradsággal készítettek és ezeknek előállítási
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költségeit nem sajnálták, elhihetjük Diodor ám ítását is, mely 
szerint az ilyen bika eltemetésénél kifejtett pompa 50 talen
tom vagy a mi pénzünk szerint 140,000 írtba is került.

A 21 fok meleg, mely ezen kriptákban állandóan ural
kodik. gyorsabban fárasztott ki, mint más helyeken s öröm
mel üdvözöltük a napot, mint a sírból feltámadtak, miután 
ezen sajátságos temetési helyeket elhagytuk.

A hátralevő időt még az V. dinasztiabeli Ti sírjának 
szenteltük. Ez is mint a fent említett Merának a temetési 
helye jelenleg, miután az évezredek homokja betemette, föld
alatti kam rák és folyosókból áll, melyek hajdanában szaba
don állottak a föld felszínén. Van egy kisebb és egy közvet
lenül utána következő nagyobb előcsarnoka, melynek meg
újított teteje tizennégy négyszögletes oszlopon nyugszik. 
Ebből hosszú folyosó vezet a tulajdonképeni sirkamrába. Az 
egész építmény koczkaalakú finoman egymással össze illesz
te tt mészkődarabokból áll. A falakon mindenütt vésett ékít
mények, itt ott festés is láthatók, a  nagy előcsarnok meg
rongált képei áldozatokat és áldozathoz való előkészületeket, 
több helyen Ti-nek a képét ábrázolják. Sokkal jobban van
nak az em lített folyosó festményei és domborművei meg
tartva. Itt is hasonló dolgokat ábrázolnak, s köztük vannak 
olyanok is, melyek a boldogult életére, működésére és fog
lalkozására vonatkoznak. Sok helyen az eredeti színek ma
radtak meg és bámulatos ügyességre vallanak, különösen, 
ha az ember meggondolja, hogy 400u évvel azelőtt készültek.

Midőn ezen sírhelyet is elhagytuk, felültünk hajcsáraink 
által készen ta rto tt szamarainkra s a lépcsőzetes piramis 
követlen töve mellett elhaladva visszatértünk ugyanazon az 
úton, melyen jöttünk.

*

Sakkarában és a gizei piramisoknál megismertük egy
szersmind a líbiai sivatagot is. A nilusvölgy keleti szélén, 
már Kairó közvetlen közelében kezdődik az arabs sivatag. 
Ezen keresztül nagyobb utat tettünk, midőn a legendaszerű 
Mózes-forrást és a geológiai szempontból nevezetes u. n. 
megkövesült erdőt meglátogattuk. A khalifasiroktól délkeletre 
vettük htunkat, hol épen a közelben az angol és arabs kato
naságnak nagyobbszerű harczászati gyakorlata volt. Délen 
emelkedő magaslatokról épen az egyik fél tüzérsége intézett 
a másik ellen támadást. Vágtatva siettünk tovább kopár 
területen át. A növényvilág csak egyes magányosan álló 
példányokban volt képviselve; itt egy kékvirágu tövises 
szárú keresztes, ott egy-egy nedvdús húsos szárú és húsos 
levelű krasszulafaj, egy-egy porcsinfaj látszott ki a kavicsok 
közül. Állatokat is alig láttunk az egész úton, kivéve egy
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lapos homokszinű gyíkot és egy-egy eltévedt méhet. Két 
tömegesen előforduló csigafaj azonban lekötötte későbben 
a figyelmünket. Az egyik a Helix desertorum nevű sivatag- 
lakó számos példányokban ragadt a gyér növényzeten, a 
másik a Helix Ehrenbergii, melyet az első válfajának lehet 
tekinteni, még ott is található, hol már minden növényzet 
megszűnt. Ellenállhatatlan vágyam volt, hogy egy maroknyit 
magammal hozzak ebből a kis sivataglakóból. De nem volt 
szabad egy helyen sem hosszasabban időzni, vagy épen hátra
maradni. A karaván gyorsan haladt tovább, majd vörös és 
fekete homokkő bizarr sziklái között, majd mész és márga- 
dombok közelében, mig a földön heverő kövek közül egye
sek a fa szerkezetét feltűnően m utatták. Másfélórai lovaglás 
után egy sötétszinű domb tetejére kerültünk. Itt minden kő 
feketeszinű fadarabhoz hasonlít s tényleg egy barnakőszén 
idejű növény, a Nicolia egiptiaca törzseinek elkovasodása 
által keletkezett. Félóránál tovább időztünk itten vizsgálva 
az érdekes leleteket, aztán tovább folytattuk utunkat a 
Mózes-forráshoz. Dragomanunk tapasztalatlansága, valamint 
a szamárhajcsárok és beduinok félrevezetése következtében 
eltévedtünk. Hosszabb ideig bolyongtunk ide-oda, mig végre 
mégis csekély késéssel a keresett helyre jutottunk. Egy 
sziklahasadékból előbugyogó forrás ez, melyhez semmi köze 
sem volt Mózesnek; csak a kairói zsidók hiszik szentül, 
hogy ez azon hely, hol a bibliai törvényhozó botjával nyitott 
forrást a sziklából. Sem a megkövesült erdő, sem a Mozes- 
forrás nem érdemli meg azt a fáradságot, hogy az ember 
ilyen kimerítő ú ta t tegyen ; a végtelen sivatag azonban szá
raz kopár dombjaival, vörös és sárga homokjával és kövei
vel az emberben felejthetetlen képet hagy hátra.

Sötét volt már, midőn Káiróba érkeztünk. E kirándulásunk 
is a Káiróban való tartózkodásnak, melynek ideje gyorsan 
lejárt, egyik emlékezetes napját töltötte be. Visszagondolva 
a napeseményeire és a megelőző tapasztalatokra, önkénytelenül 
feltűnik a keletnek azon sajátsága, hogy sok, igen sok helyet 
bibliai és koránbeli események színhelyévé avat fel. Mennyi 
legenda fűződik Kairó és annak környékéhez! Azon kis emel
kedésről, melyen Ibn Tulun mecsete áll, azt mondják, hogy 
Ábrahám itt áldozta volna fel saját fia Izsák helyett a k ost; 
a Citadellában levő Józsefkútról azt beszélik, hogy a bibliai 
.Józsefet benne rejtették  e l ; a megkövesült erdő közelében 
levő Mózes-forrás, a kopt negyedben levő zsinagóga, az 
ugyanitt levő Abu Serge nevű kopt templom kriptájával, 
az el-Matarije falu mellett levő Mária-fa, mely utóbbi két 
helyen Mária, József és a gyermek Jézus tartózkodott, a 
khalifasirok Kait Hey mecsete, hol a próféta lábnyomait mu
ta tják  és számos más hely van összenőve a néptől szentül 
h itt csodamesékkel.



Kairói tartózkodásunk ideje lejárt s elérkezett az idő, 
midőn eredeti programmunk szerint Felső-Egiptomba kellett 
utaznunk.

Felső-Egiptom.
Január 21-én reggel nyolcz órakor hagytuk el Kairót. 

Miután a vonat az állomásról kirobogott, feltűntek nemsokára 
nyugaton a gizei piramisok. Későbben a Zavijet el-Arian, 
Abusir és Sakkara piramisai is, keleten pedig a Mokkatam 
hegység kietlen kopár sziklái meredtek az ég felé és a 
nevezetes turrai kőfejtők, valamint Heluan híres fürdőhely 
volt látható. Majd szép pálmaligeten haladtunk keresztül, 
mely után Dasur piramisai következtek. Ezek közt az u. n. 
tompapiramis sajátságos alakjával igen lekötötte figyelmün
k e t Végre egy óra múlva láttuk a szép meduni piramist, 
mely merész meredekségével s tetején levő sajátságos lép
csőknél fogva egészen eltér a többiektől. Azt gyanítják, hogy 
Snefru IV dinasztiabeli király építette, a mit az tesz való
színűvé, hogy közelében ezen király embereit találták 
eltemetve.

Míg keleten az arabs hegyláncz a Nílust mindinkább 
megközelítette, addig a nyugati oldalon igen szélesre terjesz
kedett ki a völgy. Pálmaerdők és lóheremezők váltakoztak 
egymással és a czukornádültetvények óriási telket borítot
tak. Az állomásokról, melyeknél a vonat megállóit, semmi 
különöset sem mondhatunk. Csak a számos czukorgyár tűnt 
fel, melyeknek karcsú kéményei minden nagyobb helységben 
láthatók. Bámulatos Egyptomnak czukortermelése, mely 
némely évben meghaladja az 500000 métermázsát és a czu- 
korkivitele, mely évenként 6 millió forintot is kitesz. A 
nagyobb állomások meglehetős népes helységek. Vannak itt 
városok 10,000 és még több lakossal is, mint Benisuef, Minye, 
Melavi el Aris, Monfalut stb Ilyenekben feltűnnek a kupolás 
mecsetek karcsú minarettekkel.

Az utazás sok érdekes újdonsággal volt fűszerezve, 
csak a sivatag finom homokja, mely behatol a vasúti kocsi 
minden hézagán, ruhát és arczot ellep, mintha ham ut szitál
nának az emberre, okoz némi kellemetlenséget.

Lassanként elmúlt az idő ős közelebb ju tottunk utazá
sunk mai végpontjához. 9 óra volt már, midőn a vonat be
robogott Girge állomására. Itt a Cook-czég megbízottja várta 
már a társaságot, hogy azt a Nilus partján állomásozó pós- 
tahajóhoz kisérje. Négy napig voltunk e szép gőzös lakói, 
mely idő alatt az tovább vitt bennünket délfelé a Níluson 
Asszuánig. Minthogy azonban a hajó csak másnap délben 
indult el, felhasználtuk a délelőttöt, hogy a Girgével szem-
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közt fekvő tekintélyes arabs hegylánczot megtekintsük. Fel- 
lahok vittek át egy rozoga bárkán a Nilus jobb partjára, 
honnan rövid félóra alatt gyalog mentünk keresztül a kes
keny mívelt' mezőségen. Szélén azonnal kezdődött a kopár 
hegylánczra való felmászás. Utnélkiili kavicstörmelékeken 
hágtunk át és az eocéni korszakbeli sárgás mészkőszikla- 
gerinczeken haladtunk felfelé. Csakhamar a hegyláncz tövé
ben fekvő egyik faluból hosszú fekete kaftános, piszkos tu r
banu, feketebőrű emberek csatlakoztak hozzánk. Kellemetlen
nek találtuk e szokatlan kíséretet, de midőn az egyik tört 
angol nyelven megértette velünk, hogy ő mint a falu bírája 
(sekh) felelős minden idegen életéért, ha az falvának hatá
rába lép, szívesen tű rtük  őket közelünkben. Itt-ott fehér 
keselyüket pillantottunk meg, melyeknek csőre egészen sárga 
volt. Nyugodtan ültek a szirteken s csak akkor röpültek 
tovább, mikor egészen közelükbe jutottunk. Felső-Egiptom 
jellemző ragadozó madara a Neophron percnopterus nevű 
dögkeselyű ez, melyet délfelé más helyeken ismételve meg
figyelhettünk. Majd egy sakál futott előttünk el és eltűnt a 
sziklák között. Másfélóra múlva fenn voltunk a hegyláncz 
legmagasabb pontján. Onnan egy félóráig élveztük a szép 
kilátást. Végtelen kőtenger gyanánt állott előttünk keletfelé 
az arabs életnélküli sivatag, lábunk alatt a Nilus völgye zöld 
mezeivel, pálmaligeteivel és sok kis falvával; maga Girge 
városa számos magas hegyes minarettjével igen szép képet 
nyújtott. Az indulás ideje azonban közeledett s ez visszatérésre 
siettetett bennünket.

Hajónk fedélzetéről sok oly vidéket láttunk, melynek 
kövei sok, sok érdekes dolgot tudnának mesélni az elmúlt 
éveknek történetéről. Még az nap elértük Farsutot, hol hajónk 
éjjelezett. A távolság növekedtével változtak a tájképek is. 
A fellahfalvak egyes házai közül voltak olyanok is, melyek 
a felső részükben levő galambdúczok m iatt emeletnyi ma- 
gasságuaknak látszottak. Az ilyen épületek feltűnően hason
lítanak a régi egiptomi templomok pilonáihoz. A datolya
pálmák között már uj pálmafajt is láttunk, mely sajátságos 
legyezőlevelével, villásan elágazó szárával elüt az Alsó-Egip- 
tomban látott fajoktól. Ez a Hyphaena thebaica, igen hasznos 
fa, melynek fáját és háncsát feldolgozzák, dióalaku term é
sének héjából különféle dísztárgyakat készítenek, kalácsizü 
belsejét pedig megeszik.

A Níluson többször szürke agyagkorsókkal (kulal) meg
rako tt bárkákkal találkoztunk, melyek a fazekasok városá
ból Kénéből jöttek, hol ezen áruczikket tömegesen gyártják. 
Nem valami csinos külsejüek ezen máztalan szürke edények, 
de azért mindenütt használják Egiptomban, még az előkelő 
fogadók asztalán sem hiányoznak azon kitűnő tulajdonságuk 
miatt, hogy a víz bennük mindig fris és hideg marad.



Hajónk a Kénével szemközt levő' parton kötött ki, hol 
a készen ta rto tt szamarak segítségével háromnegyed óra 
alatt ju to ttunk a híres denderai templomhoz.

Mielőtt azonban ezen híres szentségbe lépnénk, vessünk 
egy pillantást az ó-egiptomi templomok alaptervére, mely 
szerint csekély eltéréssel mindnyájan épültek.

A légi egiptomiaktól a Nílus völgyében fenmaradt 
romok mindmegannyi templomoknak a maradványai, nem 
pedig fejedelmeknek a lakásai, vagy a fáráók palotái, a mint 
azt azelőtt gondolták. Mert az utóbbiakat, mint a városok 
házait mai napon is könnyű módon, nilusi téglából és fából 
építették, a minek természetes következménye, hogy utolsó 
nyomuk is elveszett. Csak templomaikat építették nehezen 
fejthető költségesebb koczkakövekből és igy az istenek tisz
teletére szánt épületeknek adták meg azt a szilárdságot, 
hogy örök időkre fenmaradjanak.

Majdnem mindegyiknek az alapja egy hatalmas téglalap, 
melynek egyik keskenyebb oldalának a közepében levő fő
bejárattól jobbra és balra koczkakövekből épült óriási cson
kapiramis alakú tornyok, az u. n. pilonák emelkednek. Át
járva az ezek között levő kapun egy tág udvarba érkezünk, 
mely két vagy három oldalán oszlopfolyosókkal van ellátva. 
Ezen az udvar a görögül u. n. parisztil. Belőle a főbejárattal 
szemben másik kapu vezet egy lapos tetejű nagy oszlop- 
csarnokba, a hiposztilba. Némely templomban a perisztil és 
hiposztil közt levő átjárónál is egy kisebb pilonapár emel
kedik, sőt a karnaki birodalmi szentélyben öt ilyen pilonapár 
választja el a templom részeit egymástól. Mig a pilonák és a 
templomok hatalmas falai nagyban megegyezők, addig a pe
risztil és hiposztil oszlopai igen sokfélék. A legtöbb esetben 
ezen oszlopok hengerded alakúak és egymásra illesztett óri
ási vastag korongokból állanak. Az oszlopfőket a denderai 
templomban mind a négy oldalon a tehénfülű Hathor feje 
díszíti, m ásutt pedig gyakran a levelekkel ékesített kehely 
alakú oszlopfők az uralkodók. A karnaki és luxori templo
mok oszlopainak feje részben harangalaku, mely körülbelül 
a kehelyalakunak a megforditottja. Ugyanitt gyakoriak az 
u. n. papirusz oszlopok. Ezek felfelé valamint a tövük körül 
megvékonyodnak és tojásd alakú oszlopfőikkel együtt baráz
dákkal vannak ellátva, úgy hogy mindegyikük csomóba 
összekötött papirusznövényre emlékeztet. Az oszlopfőkön 
levő fedőlapokra (abacus) helyezték azon nehéz kőgerendá
kat, melyek az egyes oszlopokat fent összekötötték. Az azok 
között keletkezett négyszögü üregekre lapokat fektettek, 
miáltal azon jellemző mezőkre osztott mennyezet keletkezett, 
melyen remek kivitelű és részben mai napon is eredeti szí
nekben pompázó csillagászati képek láthatók.

Egyenes irányban tovább haladva először egy kisebb
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oszlopcsarnokban, aztán néhány kisebb kevésbbé magas helyi
ségbe jutunk, melyeket együttvéve proszékosznak, előszen- 
télynek neveznek. Éhez csatlakozik végre a kis sötét aditon 
vagy szentély, mely gyakran csak egyetlen egy óriási kivájt 
kőből áll, melyben függönyök mögött az istenség képe és a 
neki szentelt állat volt elhelyezve. A proszekos és aditon 
körül gyakran kisebb és nagyobb kam ráknak egész sorát 
találni. Külön lépcsők vezetnek még a te tőre és szobaalaku 
kamarákba, melyek részint a templomőrök és szolgák lakásai 
voltak, részint pedig a szertartásokhoz szükséges eszközök 
és szerek elhelyezésére szolgáltak.

Nem minden templomban vannak azonban meg a fel
sorolt részek mind, egyesekben ellenkezőleg sok olyan tol
dalékot és mellékhelyiséget találunk, hogy első tekintetre 
egészen eltérők a többiektől. Sok esetben vezet egy kettős 
szíinkszsor a főbejárathoz, illetőleg az egyik templomtól a 
másikhoz Az egiptomi szfinkszeknyugvó oroszlántestű vagy 
férfi- (androsphinx) vagy kosfejű (kryosphinx) szörnyetegek. 
Egyes templomok fődiszét képezték azok az óriási négyélű 
felfelé kcskenyedő és lenn csúcsban végződő oszlopok, az 
obeliszkek. Ezek egyetlenegy rendesen asszuáni veres grá
nitból (monolith) készültek és a templom főpilonái előtt pá
rosán állottak. Az obeliszkek díadaljelek, melyek a fáraóknak 
az istenségtől nyert győzelmi erejét hirdették. Viszont a 
templomokban vagy az azok előtt felállított óriási szobrok 
az u. n. kolosszusok a királytól az istenségnek szánt hála
ajándékok. Ezen kolosszusok szintén egyetlenegy darab kőből 
állanak s merev álló vagy ülőhelyzetben s egyenesen lelógó 
illetőleg térdre fektetett kezekkel és előre néző arczczal áb
rázolják a királyt.

A mi a templomok és ezek részeinek látásánál az em
bert leginkább meglepi, az ezeknek óriási méretei, miben a 
régi egiptomiak minden más nemzetet felülmúltak. Sok mo
dern államépület fel sem tűnne egy-egy régi egiptomi tem
plom hatalmas pilonéi és falai mellett s az egy kőből készült 
obeliszkek és kolosszusok épen megfoghatatlanok.

Egy másik jelensége ezen régi egiptomi templomoknak 
abban áll, hogy a pilonák óriási siklapjai, a hatalmas tem
plomfalak, az oszlopok a tetőgerendák, szóval minden kő 
tetőtől talpig domborművű rajzokkal, képekkel és a hozzá
tartozó magyarázó kőbe vésett hieroglif feliratokkal van tele. 
Ezen képek a pilonákon gyakran óriási méreteikkel tűnnek 
fel. A fáraók és az istenek gyakran emberfeletti nagyságúak, 
míg az ellenség vagy más ember alakjai úgyszólva eltörpülnek 
mellettük; Sok történelmi nevezetességű dolgot betűztek ki 
a feliratokból. A külső falak gyakran a templom épitésére 
vonatkoztató adatokat tartalm azzák és a kam rákban előfor
duló képek és feliratok tanúskodnak ezen helyek rendelte
téséről.
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Az ókor népei közül egyedül a görögök templomai ha
sonlítanak nagyjában az egyptomiak istenházaihoz. Sok 
misztériumot, melyek az egiptomiak istentiszteletének termé
szetében gyökereztek, a százados érintkezés hatása alatt ők 
is átvettek hitvilágukba. Mert az egiptomi istentisztelet mind 
végig misztikus maradt. Ez magyarázza meg a papság vég- 
hetetlen hatalmát a népesség felett. Ünnepélyes diszmenetben 
közeledett a nagy tömeg, de ennek legnagyobb része nem 
léphette át a pilonákat; a perisztilis udvarba csak a beava
to ttak  ju tta ttak  és ezek közül a tudás rangfokozata szerint 
haladtak előre kevesen a szentély közepébe, hol csak távol
ról nézték az istenségnek képét. Maga a szentélybe csak a 
főpapnak volt szabad lépnie s ennek is csak az év egy bizo
nyos napján.

A  denderai templom, mely előtt most állunk, Hátliornak, 
„a szerelem istennőjének, a nagy anyának, a minden jók adó
jának, az ég és a világosság istennőjének“ volt szentelve. 
Abban tér el a többi egiptomi templomoktól, hogy perisztilis 
udvara sem pilonái nincsenek; — mindjárt hiposztillel kez
dődik. Számos fallépcső vezet lefelé, mintha pinczébe hatol
nánk. Ez azonban hajdanában nem volt így, csak a századok 
lerakodásai következtében emelkedett körülötte annyira a 
föld, hogy maga a templom jelenleg mélyebben fekszik, mint 
környéke. Valósággal teljesülve lá ttuk  itt Madáchnak szavait, 
miket Lucifer mond a jövendő dicsőségére kiváncsi fáraónak:

„Nem érzed-é a lanyha szelletet,
Mely arezodat légy inti s clröpül?
Vékonyka porréteg marad, hol elszáll.
Egy évben e por csak néhány vonalnyi,
Egy század évben már nehány könyök,
Pár ezred év gnláidat elássa,
Homoktorlaszba temeti neved . .

Körültekintve nem győztük eléggé bámulni, a mi sze
münk előtt feltárult. Gyönyörű nagy oszlopcsarnokban vol
tunk, melynek mennyezete, falai és oszlopai tetőtől talpig 
teli voltak a legérdekesebb domborművekkel és az ezeket 
magyarázó hieroglif feliratokkal. Az oszlopfőket mind a négy 
oldalon tehőnfiilfi Hatkor feje ékesíti. Felettük pedig egy-egy 
házat (Hatkorházat) feltüntető fedőkő (abacus) van elhelyezve. 
A mennyezeten az egész egiptomi ég csillagaival, a hold 
változatait feltüntető rajzok, a felkelő nap és más képek 
tűnnek fel. A legszélsőbb mezőkön Háthornak óriási hosszúra 
nyúlt alakját látjuk, mintha lesüllyesztett arczával és karjaival, 
mint az égboltozat a földet ölelné. Helyenként pompáznak 
még az eredeti színek és (ízek fokozzák még a hatást, mely 
a latt állunk. A falakon látjuk a királyt, Nero római császárt, 
a mint őt ünnepélyes szertartások közt Hathor elé vezetik,
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és számos más képet, melyeket mind a szem nem bír á t
tekinteni. E gyönyörű oszlopcsarnokot (hiposztil) a nagy égi 
teremnek nevezik a feliratok. Az azután következő kisebb 
oszlopcsarnokot „az istennő megjelenési csarnokának“ nevez
ték, minthogy innen, ámbár csak messziről nézhették az istennő 
szobrát. Ezen helyiségben is látni a számos fali képek között 
az egiptomi uralkodóét, a mint Háthort imádja, vagy ezen 
templomban tisztelt más istenségnek bemutatja áldozatát. 
Látni továbbá ó-egiptomi szokásokat, a mint a fáráó a tem
plom alapításánál az első kapavágást teszi, vagy a mint az 
első téglát készíti. Ilyen és más képek visszaidéznek bennün
ket Egiptom régi múltjába és lelkünk elé varázsolják a fáráók 
korát. Sokáig néztük volna még tovább, ha a rövidre szabott 
idő sietésre nem késztetett volna bennünket. A proszekosz 
bal és jobboldalán levő mellékheyiségek közül voltunk a la
boratóriumban, hol a szertartásokhoz szükséges kenőcsöket, 
olajokat és illatszereket állíto tták  elő. Nem hiányoznak a 
falakon a receptek sem, miért is most is képesek volnánk 
azokat előállítani. Egy másik helyiség volt az ezüstszoba, hol 
a feliratok az itt őrzött nemesfémek, drágakövek, ékszerek 
és más értéktárgyakról szólnak Ilyen és hasonló egymásután 
következő kamrákban hatoltunk és egy-egy magneziumsodrony 
rövid viiágítása mellett vetettünk nehány pillantást a fali 
rajzok és feliratokra, melyeket oly rövid idő alatt még á t
tekinteni is teljes lehetetlenség. Az eredeti irányban tovább 
hatolva végre a legbelsőbb egyszersmind a legkisebb és leg
sötétebb helyiségbe a szekoszba vagy aditonba jutottunk, 
melyet a feliratok az „aranyos, a szép, a gyönyörű istennő“ 
lakásának mondanak. Itt voltak az istennő szent bárkái, 
valamint azon szekrény elhelyezve, mely Háthor szobrát re j
tette. Falai itt is a királyt ábrázolják, amint az istennőnek 
tömjénez s más teendőket végez. Végig mentünk még a 
szentély körül vezető folyosón. E körül tizenkét sötét czella 
sorakozik egymásmellé. Mit láttunk, azt emlékezetben tartani 
már nem lehet. A képek ezrei, a feliratok végtelen sorai 
összekeverednek lelkűnkben, hogy azokat emlékezetünkbe 
egyenként visszaidézni alig tud juk ; csak az összbenyomás 
marad meg. Örömest mentünk fel a proszekosz egyik jobb
oldali helyiségéből a templom-tetejére vezető csigalépcsőn 
nem sokat törődve az útközben szembetűnő vésőmunkákkal. 
Az üde levegő és a szabad kilátás jól esett a sötét term ek
ben való barangolás után. A tetőn is több szobának a marad
ványaira akadtunk, melyek közül egynéhány Ozirisz tisztele
tére volt szánva, mit szintén a rajzok és feliratokból tudunk 
meg. Visszatérve a templom belsejébe még a számos kripták 
közül megnéztünk egyet. Szűk nyíláson á t bújtunk belsejébe. 
A majd szőkébb majd tágabb földalatti helyiségek falait nem 
kevésbbé érdekes munkák díszítik, mint földfelettiekéit. Az



aggasztó hőség, a fűledt levegő és az ember arezába csap
kodó denevérek nemsokára visszatérésre késztettek és öröm
mel üdvözöltük újra a mosolygó eget, tele tüdővel szivtuk 
be az éltető levegőt, mikor ismét kijutottunk e csodás épület 
belsejéből. Utoljára még a templom falait já rtuk  körül. 
Nagyobb méretű feliratok, több fontos történelmi adatot 
szolgáltatnak. Ezekről tudjuk meg, hogy a templom mostani 
alakjában a Ptolemeusok idejében épült és hogy hiposztilját 
Tiberiúsz császár szentelte be, míg a kriptákban talált fel
iratok azt állítják, hogy ezen templom egy régibb szentély 
megújítása által keletkezett; sőt Chufu és Pepire vezették 
vissza a denderai papok templomuk alapítását.

*

A templom előtt számos baksiskérő barna fellah gyűlt 
össze, mikor tudom ásukra jutott, hogy nagyobb társaság 
érkezett ide. A tolakodók közül egyesek, mint ez Egiptomban 
m ásutt is szokott történni, hamis régiségeket, a dumpálma 
gyümölcsét, vagy Egiptomnak legszebb díszbogarát, a Ste- 
raspis squammosa-t kínálták — de jobbára megcsonkított 
példányokban — megvételre. Félórányi távolságra is elkísér
tek. A gyermekek és fiatalok mesztelenek voltak s csak egy 
növényekből vagy levelekből font koszorút helyeztek a fejükre 
vagy derekukra, mint akár Közép-Afrika bensziilöttei. A 
hajó előtt a tolakodás és baksiskérés irtozatos lármává 
fajult el s örültünk midőn végre a fedélzetre jutottunk.

Hajónk több homoksziget mellett haladt el. Itt ott egy 
nagyobb keselyű ült mozdulatlanul a zátonyon; m ásutt 
tömérdek sok gém és más vizi madarak telepedtek le, melyek 
közé a mi szürke varjúnk is keveredett. Sok helyen a mi 
európai barázdabillegetőnk sétált a parton, némelykor egész 
csoportokban, holott e madár nálunk csak egyenként látható. 
Egyesek a hajóra szállva félelem nélkül sétálgattak a fedél
zeten az utasok között. Fejünk felett itt is mint Kairó leve
gőjében a Milvus parasiticus nevű ragadozó madár keringett.

A parti falvakban és egyes megállóhelyeken most 
gyakrabban láttunk az ó-egiptomi pilonákra emlékeztető 
házakat, a tetejükön levő galamdúczokkal. A magánépületek 
talán a fáráók idejében is ilyenek voltak. Mindenütt a ga
lamboknak egész rajai röpködnek a házak felett. Rengeteg 
kárt tesznek a vetésekben, de a lakóknak ez fel sem tűnik; 
tűrik  őket csupa régi szokásból. A galambpecsenye itt Felső- 
Egiptomban a leggyakoribb ételek egyike. A házak falai sok 
helyütt nílusi iszappal összeragasztott korsókból készültek. 
Itt-ott a tetőkön marhatrágyát szárítanak, melyet fűtésre 
használnak mint nálunk is az Alföld némely vidékén.

A mai nap lá tto ttak  kifárasztottak bennünket is. Miután a
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nap is lement, a mi a Hatasu fedélzetéről mindig gyönyörű lát
vány volt, mi is bojénkba húzódtunk vissza. Sötét volt már, 
midőn Thébet megközelítettük, — a távolabbi emlékeket már 
az éj homálya borította. Hajónk éji szállásra Luxornál 
kötött ki. A közvetlen a part közelében levő hatalmas templom- 
romok, a hallatlan nagyságú oszlopsorok és oszlopcsarnokok 
látása — a késő éji órák daczára is — kicsalt a partra, bár 
e hely közelebbi megtekintése a visszatérés idejére volt ha
lasztva. Jó félóráig sétáltunk a halvány holdvilág ezüst 
fényétől bevont oszlop folyosókban. Mintha álmadoztak volna 
a fáráók fénykoráról, a hatalmas II. Ramszesz idejéről, úgy 
állottak nyugodtan a fellegtelen ég a la tt méla csendben; 
csak a Nilus gyenge hullámainak csobogása hatott fel némely
kor hozzájuk.

Másnap korán folytattuk utunkat délfelé. A keleti part 
áradásos helyei szűkebb meg szűkebb té rre  szorítkoztak s 
ezzel keskenyebb lett a folyó és sivatag közt levő termő
föld, helyenként oly annyira, hogy az arabs sivatag és ennek 
mészsziklái bizarr alakjukkal közvetlenül a folyóig értek. A 
dumpálma gyakrabban és mindig szebb példányokban tűnt 
fel. A sötétbarna emberek majdnem meztelenül dolgoztak a 
mezőkön. A fejükön levő horgolt sapka s elül egy kes
keny kötény összes öltözetük. Január közepén voltunk. 
E látvány szokatlansága természetes erejével csak élénkebbé 
te tte  hazagondolásunkat. Épen rendkívüli hidegről hoztak 
h irt indulásunkkor kapott leveleink. A parton kettős gémes- 
kúthoz hasonló alkotmánynyal emelték a Nilus vizét a szántó
földekre. Hol ezek nagyobb magasságban voltak, o tt ezen 
kezdetleges emelőgépek két-három párja működött, hogy a 
vizet három emelet magasságra is továbbítsa.

A jobb parton nem sokára messziről látszottak az edfui 
Horusztemplomnak óriási pilonái és hatalm as templomfalai. 
A hajó fedélzetéről néztük ezen nevezetes em léket; közelebbi 
megtekintését szintén a visszatérésre halasztottuk.

Alighogy hajónk k ikö tö tt igen érdekes magas, karcsú, 
vállas alak szállott fel. Fekete selyemkáftánban és piros 
hegyesorrú papucsokban já rk á lt az I osztályú fedélzeten. 
Válogatott szövetből készült ruhája, elegáns turbánja, feketélő 
kifejezésteljes arcza, mélyen benfekvő villogó szemei, kánya
orrának nemes hajlása s rövid de gondozott szakálla azt sejtet
ték  velünk, hogy nem közönséges felsőegyptomi benszülött 
áll előttünk. A híres Ababde beduintörzs hatalmas főnöke 
sekhje volt ez. Alattvalói az arabs sivatagot lakják a Nilus 
völgyétől egészen a Verestengerig. Függetlenek a Nilusvölgy 
lakóitól és ellenséges^ érzelmüek irántuk, valam int az egyptomi 
kormány iránt is. Úgy 30,000-en lehetnek és megfoghatatlan 
módon ta rtják  fenn magukat. Azelőtt gyakran sanyargatták 
a Nilusvölgy békességes lakóit, főnökük azonban most az

Lýceum Értesítője. a
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egyptomi kormánytól évenkint tetemes összeget húz azért, 
hogy alattvalóit rendben tartsa. Sajátságos, hogy ezt az 
exoticus embert az európai különösen az angol hölgyek any- 
nyira körülfogják, a mi a hajószemélyzet állítása szerint 
mindig megszokott történni, ahányszor az csak ú tra  kel.

Egész napon át nem szállottunk ki sehol. Szombaton 
reggel Szilszilé-be érkeztünk. Két hatalmas haránthegyláncz 
közelíti meg itt a folyót úgy a bal, m int a jobb oldalon egészen 
a partjáig, hogy annak, mint egy hatalmas kapu oszlopain 
kell áthaladnia. Kicsiben hasonlít ez a mi aldunai szorosaink
hoz. Itt megszűnik egyszersmind Egyptom harmadkori mész
köve, mely hatalmas hegylánczokban a Nilusvölgy keleti és 
nyugati szélét Káirótól idáig határolja. Maga a Szilszilei 
hegyláncz, mely innen délfelé egészen Asszuánig terjed, már 
homokkőből áll. Hatalmas barlangjai szolgáltatták az anyagot 
számos egiptomi csodaépítmény számára. Szilszilén túl már 
igen keskeny volt a völgy. A sziklák és a víz közt levő 
lapos part gyakran nem volt szélesebb 50 méternél s helyen
ként közvetlenül a hajóból akár m indjárt rá léphettünk volna 
a sivatagra.

A délelőtti órákban a komombói templomromok mellett 
vonult el hajónk. A keleti parton levő magaslaton mesziről 
látható. A romok különösen a hypostil kettős kapuja igen 
szép látványt nyújtott. Romjainak egy része e parton, más 
része már a vízben fekszik s nem lehet nagyon távol az idő, 
midőn a Nilus hullámai az egész magaslatot alámosva ezen 
emléket is elnyelik, a mint ez m ásútt is más emlékekkel 
megtörtént.

Délután Asszuán felé közeledtünk. A homokkő helyett 
hatalmas gránittömegek látszottak a parton. Elefántine sziget 
pálmáival és a köztük levő kis házakkal tűnt fel s maga 
Asszuán fehérre meszelt épületeivel in tett felénk. Az Asszuan- 
fogadóban túltömöttség miatt nem kaphattunk mindnyájan 
szállást s ennélfogva a társaságnak egy része a parton hor
gonyozó szolgálaton kívül álló Szetihajón lett elszállásolva, 
hol külömben a kényelem nem volt csekélyebb, mint a fényes 
fogadóban.

*

Asszuán utazásunk legdélibb állomása a ráktérítő köze
lében, a 24° 5' 30" é. földrajzi széleség alatt fekszik; lakos
sága 10000 főre tehető. A Nilus partján és a főbb utczák- 
ban több csinos ház is ta lá lha tó ; a többi utczákban és 
a város keleti felében ezek is olyanok, mint más felsö- 
egiptomi városok házai. Nagy érdeklődéssel néztük a parton 
levő néhány üzletet és az egy hosszabb utcza bazárait. Itt 
árulták az élelmi szereket, háztartásra szükséges eszközöket,
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felsőegiptomi divatczikkeket és fényüzési tárgyakat. Számos 
üzletben minden gondolható czikk volt kapható, de feltűntek 
olyanok is, a melyekben a legellentétesebb dolgok csoporto
sultak. Itt volt egy bádogos, ki egyszersmind borotvált és 
fekete kávét mért; ott egy trafikban czipó'ket foltoztak és 
tésztát készítettek. Más helyen pántlikakereskedés és laczi- 
konyha került össze egy helyiségben. Sok helyen mindenféle 
különlegességet árultak, mint csigaházakból üvegből és por- 
czellángyöngyökből és átfúrt kövekből készült nyaklánczokat, 
ezüstgyürüket, tíelső-Afrikából való fegyvereket, melyeknek 
tokja, hüvelye és fogantyúja krokodilusbőrrel van bevonva, 
bőrszíjakból készült kötényeket, a szudani nők egyedüli 
öltözetét, melyet furcsa módon Madama nubiának neveznek. 
Van azonban Asszuánban több ember, ki saját fantáziája 
szerint készít ilyen tárgyakat a jóhiszemű európaiak számára.

Itt is sokféle nép került össze, de túlsúlyban voltak itt 
a nubiaiak, beduinok és szerecsenek képviselve. Nagy fel
tűnést keltettek a bóbitás haju bisári emberek. A férfiak 
közül számos tetoválva van. Egyeseknél három négy vágás 
húzódik végig a halánték táján, másoknál az arczon vannak 
hasonló hegedések. Sokan nagy ezüstgyürűt viselnek a fül 
felső karimájában s a fekete nők között gyakoriak az olya
nok is, kik az orruk jobb czimpáját átlyukasztják, hogy 
abba is karikát függeszthessenek. Nagy érdeklődéssel néztük 
az arabs katonaságot, mely itten csak szurokfekete lapos
orrú és duzzadtajkú négerekből áll. Csinos kék egyenruhá
juk. Térdig érő nadrágjuk, fekete harisnyájuk és sárgás 
tarbusuk valóban festőivé teszik őket. A hótel kertjében 
több ízben élveztük ezen katonaság rendkívül jól iskolázott 
zenekarát, melynek negyvennégy tagja közül tizennyolcz volt 
a dobos, a többi pedig mind trombitás. Kissé egyhangúnak 
hallatszottak az arabsnóták, melyeket a trombitások fújtak 
a dobosok pedig kontráztak hozzá. Egyes darabokban az 
összes trombitások pikolókon játszottak. Az őrséget is 
rendesen csak dobosok és pikulásokból álló kisebb zenekar 
kisérte. Feltűnő volt és szokatlan ezen zenekarnál a rend
kívüli ütem, a dobosok gesztikulatiója a verőkkel, a mely 
még a pauzákon á t is tartott.

Másnap korán reggel szamarakra ülve kivonultunk 
a történelmi szempontból híres asszuáni gránitbányákhoz, 
hol sok érdekes dolgot láttunk. Itt feltárult előttünk az 
ó-egiptomiak kőfejtés! módja. Láttunk több helyen a ke
mény kőzetbe furt lyukak egész sorát, más helyen az ilyen 
lyukak barázdákkal voltak egymással összekötve, hogy ezek 
mentén a sziklát széjjel feszítsék. Itt-ott még a faékeknek 
a helyei voltak láthatók úgy az eredeti sziklákon, mint a 
tövükben fekvő darabokon. Igen érdekes itten egy megkez
dett, de félbehagyott obeliszk. Mindenütt látható a fáráók

4*
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kőfejtőinek szorgalmas kezenyomát. A piramisok idejétől a 
Ptolemeusok koráig innen vitték a gránitot az oszlopoknak, 
szobroknak való anyagot temetési helyeik, kőkoporsóik, 
templomaik számára.

A kőfejtőktől ismét délfelé fordultunk a Philae-felé ve
zető széles homokos úton tovább. Az út mindkét oldalán 
gömbölyded sima gránittömbök állottak ki a homokból és 
ezeken kisebb darabok tornyosultak; itt ott egyenkét is fe
küdtek kisebb nagyobb darabok szanaszét. Számos helyen 
találni feliratokat, melyeket jámbor zarándokok véstek a 
kemény kőbe. Nemsokára nyíltabb lett a kilátás. Egy kis 
síkság végéről a Philae sziget távoli romjai tűntek fel. Sellál 
falvánál szállottunk a bárkákra, melyek átvittek a szép szi
getre. Philae szigetét Egyptom gyöngyének nevezik. Egyedül 
rajta  van nagyobb vegetáczio, míg az első vízesés körül álló 
szigetek és a sziklás partok mind kopárok. Azonkívül a válto
zatos óriási festői romok, melyek a sziget kétharmad részét 
is ellepik, mindig kellemesen hatnak a szemre. Izis istennőnek 
szentelt híres templom romjai ezek. A templom szeszélyes 
szabálytalansága, valamint számos toldaléka és melléképülete 
m iatt egészen más alakot öltött itt, mint a többiek, ámbár 
alapjában azokkal megegyezik. Két hosszú, de nem párhuzamos 
oszlopfolyosó vezet a főpilonáktól a szigetdéli csúcsán levő 
már II. Nektanebos által épített kis előtemplomhoz, melyet 
az egész templom elejének kell tekinteni. Itt szánhattak ki a 
bucsújárók, itt fogadta őket a templom személyzete. Két 
homokkőobeliszk közűi, a melyek bejárat előtt állottak, csak 
az egyik van még meg, s ennek csúcsa is hiányzik. A kis 
Nektanebosféle előtemplom oszlopait és más díszítéseit ké
sőbben a Ptolemeusok idejében utánozták, az oszlopfolyosók 
pedig többnyire kehelyfejü oszlopaikkal a romajok idejében 
készültek. Az első pilona kapuja szintén II. Nektanebostól a 
többi részei a Ptolemeusoktól származnak. Előtte két gránit
oroszlán maradéka áll még, hajdanában még két obeliszk 
díszítette a bejáratot, melyeknek ma csak romjai láthatók. 
A kapu belső falán lá ttuk  az 1799-ben Bonaparte alatt idáig 
előre hatolt franczia expeditió emlékére bevésett feliratok. A 
perisztilis udvart egy kisebb pilonapár választja el a hiposz- 
tiltól. Rajta számos dombormű ábrázolja a királyt Izisz 
istennő előtt. Az óriási király- és istenképek sokszor vésővel 
lettek elrontva. Itt o tt bevésett koptkereszt m utatja, hogy 
ezen templomot főleg a keresztények, kik hosszabb ideig 
saját istentiszteletük czéljaira használták, pusztították el. A 
hiposztil menyezetén csillagászati képek vannak feltüntetve 
mint a denderai Háthortemplomban s az oszlopfők helyen
ként eredeti színekben pompáznak. Itt is van még egy több 
helyiségből álló pronaos és aditum, melyben az egyetlenegy 
kőből álló kápolna áll.
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Nevezetesek ezen templomban a számos toldalékok. 
Ilyennek tekinthető a perisztilis udvar nyugati oldalán levő 
kis templom, melyet Horusz szülőházának neveznek. A sziget 
keleti szélén áll egy szintén Izisz istennőnek szentelt kis 
templom, az u. n. kioszk, mely Nerva Trajanus idejéből való. 
Oszlopainak magas abakuszai más szentélyben nem találhatók. 
Itt pihentünk a déli órákban.

Délután két bárkán hagytuk el a szigetet, hogy az első 
kataraktán át a Níluson Asszuánba visszatérjünk. Vadregé
nyes gránítszirtek közt, melyeken itt ott egyes uralkodók 
örökítették meg nevüket, haladtunk végig. Fekete beduinok 
fatörzsökön úszva jö ttek  bárkáinkhoz s csodálkozásunkra itt 
is baksist kértek. Hol a sziklák szőkébb helyre szorították 
a folyót, ott barna evezőseinknek nem kis fáradságába ke
rült, hogy ezen könnyű járóm űveket a kellő irányban tartsák  
s halk figyelemmel ültünk, midőn egy-egy örvényt átszeltünk. 
A sellő zúgása közé keveredett hajósaink monotom éneke. 
Félóráig ta rto tt ezen izgalmas út, míg végre csendesebb 
vízbe értünk. Csak az Asszuánnal szemközt levő Elefántine 
szigetén kötöttünk ki. Az itteni törmelékeknek és egykori 
templomromoknak semmiféle érdekességük nincs. A híres 
Nilométernek szintén csak történeti nevezetessége van. A 
folyó partjába ásott terméskővel kirakott akna ez, mely a 
folyó vizével van összekapcsolva. Lépcsők vezetnek le belse
jébe. Az oldalakon levő mértékjelzések m utatták valaha 
a Nilus emelkedését m ár az ó-korban is.

A következő napon átszálltunk a Nilus nyugati partjára, 
hol az u. n. Monte Grenfell emelkedik. Homokos, nehezen 
járható  meredek lejtőn mentünk felfelé. Itt a lejtő közepe 
táján tíz évvel azelőtt igen érdekes VI. és XII. dinasztiabeli 
sírokat fedeztek fel. Némi tekintetben emlékeztetnek ezek a 
Memfiszben láto tt Ti és Mera sírjára. Míg azonban ezek a 
föld felszínén épültek, eddig itt a sziklába vájták. A négy
oldalú oszlopokat a sírok előcsarnokában nem utólagosan állí
tották, hanem a hegy kivájása alkalmával megmaradt szikla 
tömbökből faragták. A legtöbben van egy ilyen oszlopos 
előcsarnok, melyből egy hosszabb folyosó vezet a hegy belse
jébe egy kis szentélyhez. Az egyik sírban kőmumiák díszítik 
a falakat, másokban feliratok fris színekben tündökölnek, 
mintha most festették volna, daczára annak, hogy több mint 
négyezer esztendő haladt el felettük. Egyes termekben számos 
koporsó fedélről való maradékok, koponyák, egy-egy kroko- 
dilus feje, vászondarabok, melyekbe a holttestek voltak ta 
karva, urnák, csontok hevertek a földön és tanúskodtak bő 
tartalmukról.

Még felmentünk a hegy-tetején levő arabs emlékhez, 
egy négy oszlopon nyugvó félig romban álló kupolához, hogy 
innen a szép kilátást élvezzük.
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A régiségeken kívül nem csekély hatással volt ránk a 
subtropikus felhőtlen tiszta ég nappal szép azúrkék színével, 
éjjel szokatlan jelenségeivel. Mindenkinek feltűnt, hogy itt a 
hold szarva nem a korongnak a bal illetőleg jobb szélét ké
pezi, hanem mintha bizonyos szöggel tovább to lták  volna 
felülről lefelé illetőleg alulról felfelé görbült, a mi külön
ben a kisebb fokú földrajzi szélesség alatt magától értető 
dolog. Egy másik jelenség a naponta! állatővi fény (zodiakus 
fénye) továbbá a sokkal erősebb fénynyel tündöklő álló csil
lagok, melyek most mind más helyet foglaltak el, mint a mi 
megszokott honi egünkön.

A gönczölszekér és a Kassziopeia csillagai részben meg
szűntek circumpoláris csillagok lennni és maga a sarkcsillag 
is oly kis szög alatt állott az északi láthatár felett, mintha 
azon le akart volna szállni.

28-án lejárt asszuáni tartózkodásunk ideje és az nap 
a Nefertári gőzösön tértünk vissza a Níluson lefelé északra. 
29-kén délelőtt kiszálltunk Edíü előtt. Gyors szamarakon 
ju to ttunk  félóra alatt a híres Horusztemplom elé. Ezen tem
plom is mint a denderai Háthortemplom mélyen áll most a 
földben s a körülötte felhalmozott omladék azelőtt a tetejéig 
is ért. Mariette buzgóságának és Ismáil pasa bőkezűségének 
köszönhető, hogy a templomban s a tetején épült fellahházak 
eltávolíttattak. Most szabadon áll ezen templom, falai épek 
s egyes helyiségei mind megvannak úgy, hogy ha most az 
edfui papok sírjaikban felébrednének, megtalálnák minden 
részét s ha elfelejtették volna teendőiket, megmondanák 
nekik a fali feliratok és képek, melyekben ezen templom 
is gazdag. A falak domborműveit azonban túlbuzgó 
keresztények a felismerhetetlenségig eltorzították. A meg
m aradt dolgok pedig élesebben vannak kidolgozva, mint a 
denderainál, a mi azon kitűnő homokkőben leli alapját, 
melyből épen ezen templomot építették, daczára annak, hogy 
kétezer esztendő múlt el felettük. Hatalmasan merednek az 
ég felé a kolosszális pilonák, perisztiljét három oldalról kör
nyezik az oszlopfolyosók. A hiposztilje kisebb, mint a den- 
denderaié, de helyette tizenkét oszlopé előcsarnokkal kezdő
dik a pronaosz. Tovább sétálgattunk minden helyiséget szem- 
iigyre véve. Az aditumban van egy m onolith; egy velünk 
volt német építőmester megközelítőleg 800—900 métermá
zsára becsülte. Hatalmas falak környezik a templomot. A 
tetőről s későbben a főpilonákról tekintettük át ezen óriási 
alkotmányt. Hajdanában csak a papok és beavatottak hatol
hattak  ezen szentély minden helyiségébe. Mostanában minden 
profán, a ki Felső-Egiptomba jön, meglátogatja s bejárja, 
minden zugát megkritizálva azt, a mi a régiek előtt oly 
szent és kifogástalan volt. Ezen templom is a Ptolemeusok 
alatt nyerte mostani alakját, bár nyilván való, hogy igen 
régi szentély megújítása által keletkezett.
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Visszatérve hajónkhoz útunkat folytattuk Esznéig, 
hol az egyórai várakozást felhasználtuk az itteni Chnum- 
templom megtekintésére. Házak között mélyen benn a 
földben van egy gyönyörű oszlopcsarnok, melybe sok 
lépcsőn kell lemenni. Félhomályban állanak itt a nagy 
oszlopok feliratokkal és rajzokkal. A falak remekművei 
nem Kevésbbé hatnak meg. Itt, valamint a díszes me- 
nyezeten látni még az eredeti színeket. Ez oszlopcsarnok 
már önmagában minden látogató bámulatát csalja ki, pedig 
csak egy nagy templomnak egyedül ismert hiposztilje. A 
többi részeket a századok omladéka borítja még és utczák 
meg házsorok vezetnek rajta  keresztül. A legnagyobb elra
gadtatással beszéltünk a látottak felül, midőn e szent helyet 
elhagytuk.

Még az nap délután érkeztünk Luxorba. Itt most félbe
szakítottuk útunkat, hogy a régi Thébe — a Nilus jobb és bal
partján levő számos és hatalmas — romjainak is megfelelő időt 
szentelhessünk. A Hótel-Karnakban kapott a társaság itt 
szállást. Teljes négy napon át te ttünk  innen kirándulásokat 
minden világtáj felé, de ezen négy nap is épen csak a leg
nevezetesebb emlékek futólagos megtekintésére volt elegendő. 
Oly nagy terjedelműek, oly bőtartalm uak Thébe maradvá
nyai. Thébe a régi egiptomiak középkorában ezerőven át volt 
fővárosa Alsó- és Felső-Egiptomnak. A Nilus jobb vagy keleti 
partján volt az élők városa. Házainak, utczáinak minden 
nyoma elveszett, csak templomainak óriási romjai, melyek 
most már háromezer év óta idővel, enyészettel és az embe
rek vad dühével daczolnak, hirdetik egykori nagyságát. A
II. Ramszesz palotájának nevezett luxori templom, a biro
dalmi szentély vagy Ammonteüiplom Karnakban a szomszéd
ságában levő egyébb templomromokkal mindmegannyi tanúi 
egy letűnt nemzet hatalmas életerejének, melyre most cso
dálattal tekintünk. A Nilus bal vagyis nyugati partján volt 
Thébe nekropolisza, a halottak városa. Itt számos «írtem
plom az u. n. Memnoniumok láthatók, milyen a (I) Sethiház 
Kurnában, a Ramesszeum vagy II Ramszesz Memnoniuraa, 
III Ramszesz, vagy Medinet Habu temploma, Der el Bahri 
te rrassz  temploma és mások; továbbá a számos csodálatos 
sziklasír egymás közelében oly remek maradványok, minőket 
egy antik város sem tud felmutatni a föld kerekségén. Sok
szor visszaidézem emlékezetemben azon sétákat, melyeket a 
romok alatt tettem  és lelkem elé vonulnak mindazon képek, 
melyek akkor annyira megigéztek. Ha csak rövid szabad 
időm volt is, átsétáltam  a szomszédos luxori templomhoz. 
Ott a főpilonák előtt, melyek itt is két hatalmas csonka
piramisra emlékeztetnek, állanak II Ramszesznek egy darab 
kőből való kolosszusai és ezeknek baloldalija előtt áll még 
azon 22 m. magas gránitobeliszk, melynek súlyát 200 méter-
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mázsára becsülték. Ismételten néztük a pilonák oldalam levő 
képeket, melyek II Ramszesz győzelmeit hirdetik. A piloná- 
kon belül a falu házait és egy mecsetet pillantjuk meg s 
alig hihetjük, hogy a templom belsejében vagyunk. A jobbra 
tátongó mélység azonban mutatja, hogy a perisztil felett 
állunk. Oszlopsorai alattunk a mecset és a házak alatt foly
tatódnak. Körüljárva a pilonákat leszállunk ezen félig kiásott 
parisztilbe s egymásután szemléljük a hátulsó oszlopfolyosók 
előtt álló Ramszesz-szobrokat, az egyik obeliszket, mely a 
második pilonapár előtt még hibátlanul mered az ég 
felé. Innen egy hatalmas oszlopfolyosóba jutottunk, melynek 
hétpár harangfejü oszlopát III Amenophis király készítette. 
Az utána következő második perisztilis udvar, valamint a 
folytatólag következő hiposztilje papirusz-oszlopokból áll 
s mindig előidézte bámulatunkat, a hányszor csak rájuk 
tekintettünk. Majd a megette levő terem, mely a tem
plom előszentélyéhez tartozott, sajátságos faldiszítményei- 
vel kötötte le figyelmünket, A régi egiptomi vésésekre 
vakolatot vetettek, s erre keresztény képeket festettek, 
melyek helyenkint elég jól felismerhetők. Ezen rajzok, 
valamint két byzánci oszlop világosan m utatják, hogy egy- 
időben a keresztények használták imaházuknak. Ezen termet, 
valam int az utánakövetkező aditumot a templom legrégibb 
részének tarthatjuk. A folyóról nézve, midőn a templom 
oszlopai a vizben tükröződnek vissza vagy este holdvilágnál 
sajátságos varázshatásuk van e romoknak, úgy hogy képük 
kitörülhetlenül vésődik lelkűnkbe.

Két ízben is voltunk a karnaki templom csoportban s 
daczára annak, hogy itten egy-egy félnapot is töltöttünk a 
romok között, nem voltunk képesek az itt levő nevezetes
ségeket mind megtekinteni. Csak a birodalmi szentély az 
Ammontemplom és a mellette levő Chunzutemplombán való 
járkálás töltötte ki az időt. A mi ezektől északra és délre 
van, ahoz már nem jutottunk. Fogadónktól a Nilus partján 
sétáltunk lefelé, míg a partra néző nagy Ammontemplom 
hatalmas pilonéival szemközt nem állottunk. A főbejárathoz 
két szfinkszsor vezet, melyek közül egyesek még jó karban 
vannak; különösen a kosfejek oly remek kivitelűek, hogy 
modern szobrász sem tudná őket hívebben faragni. A hatal
mas főpilonák a legnagyobbak Egiptomban s a templom 
többi részeit mind felülmúlják méreteikkel. Meghatva lépünk 
á t ezen csodaszerü alkotmányon s a jobb- és balolda
lon oszlopfolyosókkal szegélyezett tágas perisztiles udvarba 
jutunk, melyet a későbben beleépített kisebb templomok, 
mint a II Szethi Merneftha és III Ramszesz szentélye nagyon 
eléktelenítenek, ámbár az utóbbiak magukban véve nem ér
dektelenek. Az udvar közepében volt oszlopsor törmelékei 
mellett elhaladva a II pilonapár elé kerülünk. Baloldala
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inkább kőfejtőhöz hasonlít; a jobboldala is csak részben 
m utatja mivoltát. Végre belejutottunk a hiposztilbe. Egy 
egész oszloperdőben vagyunk, milyent a világon egy épület 
sem tud felmutatni. A két középső sor, mely egyszersmind 
a prosektió ú tjá t jelöli, magasabb, mint a többiek s harang
fejű oszlopokból áll, míg az utóbbiak mind papiruszoszlopok. 
Isten és királyképek díszítik. Baedekernek igaza van: „ha a 
világon van csodaépület, akkor ez megérdemli ezt a nevet.“ 
Hogy törpülnének el ezen hiposztil mellett világvárosaink 
modern épületei és ezen hiposztil csak egy része az egész 
templomnak ! A falain levő képek mellett csak elsétálunk 
és tovább megyünk az eredeti irányban. A balra és jobbra 
a földön heverő óriási kőkoczkák vagy ezeknek a törmelékei 
irtózatos pusztításról tanúskodnak, csak egy magányos obe- 
liszk jobbkézfelül daczol egyedül a háború, földrengés, em
beri düh és idővel. A köveken és egymásra tornyosult omla- 
dékon már nem tudunk eligazodni, pedig egy harmadik 
pilonapár maradékai ezek. Közvetlenül utána a legnagyobb 
obeliszk mered az égfelé. Ezt Hatasu királyné állította 
fel, 30 m. magas s súlya 3740 métermázsára tehető. Törme
lékről törm elékre hágunk, majd ismét pilonák maradékain 
át, majd egy oszlopcsarnokon keresztül haladunk, melyben 
Oziriszképeket látunk. Végre a sanctuariumba jutunk. Körü
löttünk mindenütt elpusztult helyiségek rom jai hevernek. 
Csak egiptomi archaeologus tud ezeken eligazodni. De 
keletre egy régi ép oszlopcsarnokot látunk, mely III 
Thutmesz idejéből való s melyhez végre külön sanctuarium 
is csatlakozik. Egészen reánk sötétedett. Nem törődve fel
iratokkal, rajzokkal kisietünk. A felkelő hold már beara
nyozta a pilonák te tejé t és az obeliszkek csúcsait, melyek a 
templom déli oldalán levő szent tóban visszatükröződnek. 
Romok még keletfelé is vannak. Észak és délfelé az estszür- 
kületen á t is átszürődik egy-egy templomcsoport elmosódó 
képe. Ezek megtekintésére már nem kerü lt a sor. Egész 
khaosza ez a romoknak. Egymás mellé, egymás mögé, sőt 
egymásba épültek, a mint a té r megengedte és a szükség 
követelte. Hogy a szentély nem épült egységes terv szerint, 
annak egyszerű oka van. Nem egy fáráó építette az egészet. 
Az egyik folytatta, a hol előde abban hagyta. Egy harmadik 
uralkodó kiegészítette, megtoldotta, megnagyobbította, a mint 
jónak látta. A XI. dinasztiában épültek a templom legrégibb 
részei és az utolsó és legújabb részek csak a Ptolemeusok 
idejéből valók. E szerint az építés ideje meghaladja az ezer 
esztendőt, a minő hosszú építési idővel a világon más épület 
nem dicsekedhetik.

Több Ízben szálltunk át a Níluson, hol a sírtemplomok 
a Memnoniumok vártak  bennünket. A legrégibb Memnoniumhoz 
tartottunk, a líbiai hegyláncz tövében fekvő Der El-Bahri
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terrassztemplomához, hol Naville genfi tanár, ki éppen akkor 
ezen helyen ásatásokat végeztetett, bő magyarázatokkal szol
gált. A Der el-Bahri templomát Hatasu XVIII. dinasztiái ki
rályné, kinek idejéből a karnaki legnagyobb obeliszk szár
mazik, építette saját, valamint családtagjainak múmiái szá
mára. Újabb időben a Nílustól a templom bejáratáig vezető 
szfinkszsor nyomaira akadtak. Szelíd hajlású út vezet egy
másután a négy terraszra, hol jobbra és balra szellős osz
lopcsarnokok maradványai díszlenek. Félkörben körül övezik 
a líbiai hegység sárga mészsziklái. Gondolataink valami am
phitheatrum közepébe varázsolnak bennünket A negyedik 
terrásszról egy boltíves rövid alagút vezet a hegyben levő 
szentélybe. A falak díszítményei a szobrászat valóságos 
remekei és művészi, valamint történelm i értékük egyaránt 
rendkívüli.

Nagy korukat tekintve közvetlenül ezen templom épí
tése után keletkeztek a tőle délre term ékeny síkság közepé
ben álló és messziről látható Memnonszobrok, melyeket a 
görögök régi mondahősükkel — az Iliasbeli Memnonnal kö
tö ttek  össze. Most már tudjuk, hogy ezen 20 m. magas óriási 
kolosszusok III Amenhotep királyt ábrázolják ülőhelyzetben. 
Hajdanában ugyanezen király szintén nagysága miatt cso
dált sírtemplomának főkapui előtt állottak. Maga ezen tem
plom azonban már régen összeomlott és a szántóföldeken 
itt-o tt látható gyér nyomok tanúskodnak egykori létezésé
ről. A kolosszusok mint egykori világcsodák eléggé ismere
tesek. Talán náiv csalásra vezethető vissza az egyiknek nap
felkeltekor történő hangzása. Egy fellahfíu előttünk bemá
szott az északi szobor alján levő üregbe és kalapácsával 
ütö tte meg a követ, miáltal a phonolith csengésére emlé
keztető hangot idézett elő. Nagyságukat tekintve azonban 
egészen felfoghatatlanok. Mindegyikük egydarab kőből á l l ; 
távoli kőfejtőkben kellett őket idomítani és onnan ide szál
lítani. Egyik-másik feliratból és képből tudjuk, hogy ez a 
Níluson nagy tutajokon, a szárazon pedig nagy fahengereken 
történt, miközben sok ezer ember húzta a köteleket. Mi, 
kiknek modern eszközök állanak rendelkezésünkre, mégis 
rendkívüli, majdnem lehetetlen dolognak tartjuk  ezen két- 
emeletnagyságú kolosszusokat helyükből is kimozdítani.

A nekropolisz északi részében Kurna falu mellett áll a 
messziről látható Széthiház, melyet I. Szethi azon czélból 
építtetett, hogy ebben róla és atyjának I. Ramszesznek má- 
neszeiről megemlékezzenek. Külseje, a pilonák és szfinksz- 
sorok régóta elpusztultak, de belső részei, egy hiposztil és 
több más helyiség meglehetős ép állapotban maradtak fenn. 
Bimbófejü oszlopok, a falakon istenképek és feliratok teszik 
érdekessé ezen memnoniumot is. Hajdanában nagy mellék
épületek s egy iskola volt vele összekötve, melyben Diodor
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szerint I. Szethi fiát, a későbbi nagy Ramszeszt tanítatta  más 
gyermekekkel együtt. S ha Mózes tényleg a fáraó gyerme
keivel együtt neveltetett, akkor ez csakis a Szethi házban tö r
ténhetett. Tán Pentaur költő is, ki eposzában II. Ramszesz 
hőstetteit dicsőíti, szintén ezen Memnonium növendéke és 
papja volt. I. Szethi halála után fla II. Ramszesz egészítette 
ki és fejezte be ezen sírtemplomot. Munkálatai azonban messze 
elmaradnak atyja által készített művétől. Sokkal nagyobb 
gondot fordított saját művének a Ramesszeum építésére, 
mely épen a Memnonszobrok és Der el-Bahri temploma között 
áll. A Ramesszeum különben nem csak sírtemplom, hanem 
egyszersmind fogadalmi építmény is. II. Ramszesz a Ivheták 
fővárosa Kádesz mellett végbement csata emlékére emeltette. 
A történet szerint Övéitől elszakadva óriási tulhatalommal 
szemben vitézül védte magát és diadalmaskodott. A templom 
pilonáin és falain számos kép és felirat van, melyek II. Ram
szesznek ezen hőstettére vonatkoznak. Ugyanott valamint 
a templom főgerendázatán több ízben akadunk egyes részle
tekre Pentaur költő eposzából, melynek tárgya éppen a kheták 
elleni csata. A perisztilisudvarban bimbófejű oszlopok és 
Oziriszmumiaszobrokkal ellátott gyámoszlopok ékesked
nek. Mint különös nevezetességet felemlítem még, hogy a 
templom előudvarában II. Ramszesz óriási szobrának 
törmelékei fekszenek a földön. Ezen törmelékekből Ítélve 
e szobor nagyobb lehetett, mint a Memnon kolosszusok 
bármelyike. E szerint a világnak legnagyobb szobra is. 
Az utolsó sirtemplom, melyet megtekintettünk, III. Ram
szeszé Medinét Habuban. A Ramesszeumtól félórányi tá 
volságban délnyugatfelé emelkedik ezen nagyszerű és 
sajátságos építészete által kitűnő Memnonium. Előtte egy 
szokatlan épület áll, melyet a francziák pavillonnak nevez
nek. A fáráó palotájának tartották. Belsejében sok kam ra 
van a király családi életére vonatkozó érdekes fali dombor
művekkel. Ezen pavillon után ^Egiptomnak nagyságra nézve 
második pilonái következnek. Átjárva ra jta  két egymásutánra 
következő perisztilis udvarba jutunk. A másodikban egy 
utólagosan beleépített keresztény templom maradványai tűn
nek fel. A hiposztil és a templom többi részei ledült oszlo
pokban ismerhető fel. Igen vonzók a templom term eit és 
falait borító képek és feliratok, a melyek III. Ramszesz hadi 
sikereit örökítik meg. A második perisztilis udvarban a fáráó 
koronázási ünnepét, a lépcsőünnepet ábrázoló képsorozat 
érdemel említést. A hiposztil baloldalán levő kam rák a fel
iratok szerint kincstárak voltak. Ezekre vonatkozhatik He- 
rodot meséje és Platen drámája: Rhampszinit kincstáráról és 
az építőmester eszes fiáról.

Az első nekropoliszi kirándulás alkalmával, midőn Der el- 
Bahrit meglátogattuk, átm entünk a templom megett levő
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líbiai hegylánczon át eleintén szamarakon, későbben a mere
dek lejtőn az utóbbiakat vezetőikre bízva gyalog, a Bibam 
el-Muluk nevű mély völgytorokba. Kopasz sötétsárga mész- 
falak tornyosulnak itt az égfelé és határolják mindkét oldal
ról a völgyet. Nehezen járható gyalogösvényen lehatolva 
csakhamar egy sírbolt nyílását pillantjuk meg; aztán egy 
másodikat, egy harmadikat és még többet. Itt ezen re jte tt 
helyen, távol a világváros zajától készültek a XIX. és XX. 
dinasztia fáráóinak csendes nyugvó helyei a sziklák belsejé
ben. Egymásután megnéztük VI. Ramszesz, IX. Ramszesz és
I. Szethi sírját. Általában véve mindnyájan ugyanazon terv 
szerint készültek. Rendesen egy nagyobb terembe jutottunk, 
melyből egy hosszú ferdén lefelé vezető folyosó nyílik a 
koporsóterembe, vagy több más terem és szobába. Csak egy- 
egy félórát töltöttünk egy-egy ilyen sírban, magnézium fény
nél vizsgálva a véséseket és festményeket, holott évek kel
lenének ezen sírok tanulmányozására, vagy a falakon levő 
feliratok lemásolására. I. Szethi sírja felülmúlja a többieket 
mind nagyság mind szépség tekintetében. Kifáradva a sok jár- 
kálás és nézésben egy ilyen sziklasír bejáratában telepedtünk 
le s itt fogyasztottuk el dragomanunk által előre ide szállí
to tt ebédünket. Aztán a késői délutáni órákban té rtünk  a 
völgy keleti kijáratán át vissza.

Thebe vidéke a világ legnagyobb romtelepe és a leg
nagyobb régiségtára. Mint ilyen kifogyhatatlan érdekfeszítő 
kincsekben. Annál kevésbbé tudja azonban a természet- 
barátot kielégíteni. Szépek a Nilusvölgy vetései és fenségesek 
az azt szegélyező kopár vereses sárga harmadkori mészkő
sziklák, de ez az egész. Honi virányaink, sötét erdeink, válto
zatos cserjés ligeteinktől elkényeztetve nem találtam itt az 
élet eleven alakzatait és színeit, melyeket annyira kerestem. 
Egyes datolyapálmacsoportokon kivűl a tövises szuntfa 
(Acacia nilotica), továbbá az egiptomi tamariszk (Tamariscus 
nilotica) finom vesszős ágaival, melyek itt ott az u tak  mel
le tt vagy a kú tak  környékén állottak, az egyedüli fák. A 
szűkomórák, melyeket a leiró művek minduntalan felemlíte
nek, csak néhány gyér példányban láthatók. A madárvilág
ból újra láttuk itten a Nilus homokzátonyairól előttünk már 
ismeretes Neophron percnopterus nevű dögkeselyűt. A csa
tornák felett át-átsuhannt ez Alcedo rudis, a mi ta rka 
harkályainkra emlékeztető jégmadár és a tamariszk bokrok
ban a szép smaragdzöldszínű Merops viridis igen gyakran 
kötötte le figyelmünket.

Erdekfeszítő kirándulások között, melyeknek főbb mozza- 
nataitaz előbbiekben elmondtam, múlt el thebei tartózkodásunk 
ideje is. Február másodikán délután már tovább kellett 
utazni. A még szabad délelőttöt kiki saját kénye kedve szerint 
töltvén magam betekintettem a luxori kis katholikus templomba,
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hol épen Ferencz Ferdinand kir. herczegünk az ottani ferencz- 
rendi áldozár által celebrált m isét hallgatta. A templom rácscsal 
hosszában két részre van osztva, hogy itt is keleti szokás 
szerint a nők a férfiakkal össze ne keveredjenek. Utána el
mentem a luxori fogadó kertjében épült szép angol templomba. 
A legelegánsabb, legelőkelőbb közönség gyűlt itt össze. A 
hosszadalmas de különben vidám dallamokkal váltakozó 
angol istentisztelet nem különbözött itten az Európában 
szokásos módtól. Feltűnt, hogy a sekrestyés tányérozása 
alkalmával úgy hullottak a perselybe az aranyok, mint ná
lunk a krajczárok.

Délután négy órakor érkezett ide a nílusi Kleopátra 
nevű póstagőzös, melyen elhagytuk Thébet, hogy ezentúl 
szakadatlanul folytassuk ú tunkat északfelé, Girgéig. Innen 
a legközelebbi vonaton utaztunk tovább egész éjszakán át 
Káiróig, hová másnapon reggel nyolcz órakor érkeztünk. Itt 
első sorban kipihentük az eddigi út fáradalmait, hogy egy 
másik nem kevésbbé érdekes kirándulásban teljes erővel 
résztvehessünk. A szuezi csatorna, Ismailia, Szuez, a Veres- 
tenger és az ottani Mózesforrás volt a felsőegiptomi kirán
dulás után programmunk utolsó fénypontja.

Szuez-Alexandria.
Február 5-kén már ismét elhagytuk Káirót. A vonat 

a Delta keleti részén á t Izmáília a szuezi csatorna 
közepe táján fekvő ifjú városfelé tartott. A vidék, melyen 
átutaztunk, nem kevésbbé volt érdekes, mint a milyent a 
nyugati vonalon láttunk. A Delta keleti határa közelében 
Tel el-Kebir mellett lá ttuk  a csatatért, hol az angolok 1882. 
évi szeptember havában Arabi pasán fényes győzelmet arat
tak. A helységen kívül fiatal pálmák közt levő keresztek 
keresztény temetőt jeleznek. Az elesett angol katonák feküsz- 
nek ott. A bibliai Gosen is, hol a zsidók kényszermunkákban 
izzadtak, itt keresendő. Mahsame állomás közelében vannak 
romok, melyek a bibliai Pithon utolsó nyomai, hol a zsidók 
a fáráónak magtárakat építettek (Mózes II., 1. 11). Többnyire 
az u. n. édesvízi vagy Ismailcsatorna közelében haladtunk 
el, mely későbben az arabs sivatagot is átszeli és partjain 
széles termékeny szalagot terem tett. Nemsokára csak homo
kot és köveket látott szemünk. Az arabs sivatagon haladtunk 
keresztül. Neíis állomás után a Timzató kék tükre vonta 
magára figyelmünket, melyet a suezi csatorna építése alkal
mával belefoglaltak a nagy műútba. Kirívó de kellemes ellen
té t volt e tó szép kék felszíne a sárgás szürke siva
taggal. Nehány perez múlva berobogott a vonat Izmailiába, 
hol utazásunkat egy napra félbeszakítottuk.
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Jobban, mint bármely más egiptomi város hatott Izmaiba 
egészséges üde levegője, friss zöld színekben tündöklő pa
norámája kifáradt valónkra. Szép egyenes széles és síma 
makadámszerű utczái majd párhuzamosan haladnak el egy
más mellett, majd csillagsugarak módjára szelik egymást. 
Gyönyörű terebélyes koronáju lebbachfák árnyékolják be 
s így mindmegannyi kedves sétahely. Az utczáktól jobbra 
és balra a legszebb kertek sorakoznak egymásmellé s ezek
ből sötét lombozat közt az európai nyári és kerti hazákra 
emlékeztető épületek barátságosan intenek felénk. Inkább 
nagy villatelepnek vagy fürdőnek mondható ezen ifjú város. 
A sivatag csodájának nevezik s ezen elnevezést bizonyos 
tekintetben mégis érdemli.

A Timzátó partján levő Viktória vendéglőben kényelmes 
szállásra találtunk s innen já rtuk  be a város szép utczáit 
vagy a Timzátó partját, hol ezer meg ezer tengeri csiga meg 
kagyló fekszik a földön. A Murex, Fusus, Cerithium, Modiola, 
Cardium, Mactra és Venusfajok az uralkodók.

Másnapon késő délelőtti órában a Cook czég által 
rendelkezésünkre bocsátott külön kis csavargőzösön helyez
kedtünk el s ezen a Timzá tavon keresztül a szuezi csator
nába hatoltunk. A jobb és baloldalon kopasz szomorú homok
partok szegélyezték ezen nevezetes u tat s ezen egyhangú 
képnek csak némelykor egy-egy nagyobb szemközt jövő hajó 
kölcsönzött némi változatosságot. Másfélórányi utazás után a 
keserütó nagy medenczéjébe kerültünk, melyen maga a csa
torna is keresztül vezet. Az útjelző készülékeken és a vízből 
i t t  ott kiálló czölöpökön mindenütt a Carbo cormoranus ten
geri holló nevű feketeszínfí, horgascsőrű és evezőslábú uszó- 
madár volt lá tha tó ; szintúgy lekötötték figyelmünket a nagy 
gödények (Pelicanus onocrotalus), melyek nyugodtan úsztak 
a vízen és az őket tömegesen környező sirályokra nem is 
hederítettek. Mindketten csak akkor röpültek tovább, midőn 
hajónk egészen közelükbe jutott. Majd egy nagy delfinnek 
sötétszínű háta emelkedett ki időnként a víz tükréből.

Újabb másfél óra múlva ismét szűkült a medencze és 
hajónk a mesterséges vízi út utolsó részében lebegett tovább. 
Délnyugatfelé az Attakahegység ibolyaszínfi ormai m eredtak az 
ég felé; későbben a csatorna töltésén át láttuk Szuez tornyait 
és minarettjeit, délen pedig a Verestenger legészakibb öblé
nek zöldeskék tükre igézett meg bennünket. Hajónk a Szuez 
előtti Port Ibrahim nevű híres kikötőnél kö tö tt ki, honnan 
a keskeny töltésen épült vasúton Szuezbe érkeztünk.

Itt is mint más alsóegiptomi városban van európai és 
arnbs negyed. Az elsőt jobb utczák, mindenféle üzletek, 
kávéházak és irodák jellemzik, az utóbbiban szűkebbek az 
utczák, könnyebbek az épületek s inkább a keletinek igényeit 
kielégítő árúczikkeket árulgatnak. Vannak itten is bazárok,



mint minden más keleti városban. Különös látni valót nem 
nyújtottak. Feltűnők azonban a beduinok, kikkel az ember 
itt minden lépten-nyomon találkozik. Többnyire a sínai fél
sziget sivataglakói ezek, kik idejönnek árúczikkeiket kinál- 
gatni vagy a szükségleteket beszerezni. Az egyik főutczában 
levő Hotel Orient-ben telepedtünk le.

Másnap reggel a parthoz siettünk, hol két előre meg
rendelt sajkában a Verestenger legészakibb öblén át átvitor
láztunk Ázsia földjére, ugyanazon a helyen, hol hajdanában 
Mózes vezette az ő népét, a zsidókat a tengeren keresztül s 
hol az utánuk iramodó fáráó egiptomiaival együtt a tengerbe 
veszett. Rövid negyedóra múlva kiszálltunk a sínai félszigeten. 
Itt készen ta rto tt jó szam arakra ültünk s délkeleti irányban 
nyargaltunk az Oázis felé. Az út majd sík homoklapályon, 
majd hullámos kavics- és gipszterületen vezetett keresztül, 
míg végre két óra múlva egy kis pálmaliget tűnt fel néhány 
rozzant kunyhójával. Az Oázis délkeleti szélén szállottunk 
le, hogy itt a legendaszerű Mózesforrást megtekintsük. A kerí
tésen belül van egy kis tó, melyről azt mondják, hogy ennek 
ihatatlan vizét Mózes azáltal javíto tta volna szomjuzó népe 
számára, hogy zöld galyakat vetett bele. Más verzió szerint itt 
zengték volna Izráel fiai azon csodálatos dicsőítő éneket, mely 
Mózes második könyve, 15-ik fejezetében van feljegyezve. A 
kis tó azonban más szempontból sem egészen érdektelen. 
Hemzsegnek benne mindenféle állatkák, különösen egy 
hosszúkás fekete, édesvízi, kopoltyús csiga, a Melánia fascio- 
lária. A tó fenekén vagy gyér vizi növényzetén mászkálva 
teszi elevenné a vizet. Az Oázistól néhány száz lépésnyire 
délre áll egy magányos pálma, melynek tövében bugyog ki 
egy másik, de igen kis forrás, melynek csekély vize nem
sokára ú jra eltűnik a sivatag homokjában. Ezt valamint több 
más forrásos helyet is szintén összekapcsolnak legendái 
eseményekkel. Itt állottunk meg s beletekintettünk a sinai 
félsziget homokos sivatagjába; kelet és délkelet felé húzódó 
kopár helységekbe, hol az Egiptomból kivándorolt zsidók 
negyven éven keresztül élték le napjaikat és hatalmas veze
tőjük oly nagyszerű te tteket vitt véghez.

A fent említett tó mellett áll egy kis fabódé. Ahoz 
visszatérve étellel és itallal erősítettük magunkat, aztán sza
marainkon egyenesen a Verestenger felé tartottunk. Már 
nagyobb távolságban a víz szélétől mindenféle molluskafaj 
házai feküdtek szerteszét a kavicsok között. Minél közelebb 
jutottunk a vízhez, annál többet lá ttunk és közvetlenül a 
szélén és a csekély vízben a tengeri állatoknak milliói 
hemzsegnek. Ugyanazon fajok, melyeket a Timzátóban lát
tunk előfordulnak itten is, azonkívül nagyobb Strombus, 
Pinna, Meleagrina, Pecten, Arca, Trochus, Turbo és Neritina 
fajok, az érdekes Tridacna squammosa s más fajok vonták 
magukra figyelmünket.
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Sok anyag kínálkozik itten a tanulmányozásra. Mi az 
előre haladott idő m iatt nem foglalkozhattunk behatóan e 
csodaparttal. Csak itt ott szedtünk fel egy-egy szebb példányt 
emlékül. Három nap feledhetetlen emlékeivel gazdagon tér
tünk vissza kirándulásaink középpontjába, Káiróba.

*
Egiptomi tartózkodásunk ideje vége felé járt. Azt a pár 

napot, melyet még Káiróban töltöttünk, a legnevezetesebb lát
ványosságok ismételt megtekintésére fordítottuk. így voltunk 
másodszor is a gizei piramisoknál és a gizei múzeumban. 
Néhányan voltunk a zoológiái kertben is, mely a maga ne
mében ugyan igen szép, de különös dolgokat nem tud fel
mutatni. S midőn kiki saját kénye kedve szerint használta 
fel az időt, magam kirándultam a szélmalomdombokra, 
hogy ezeknek magasabb pontjairól ú jra gyönyörködjem a 
khalífasírok páratlan szép panorámáján. Majd bejártam a 
városnak főutczáit, bazárait, vásárcsarnokait s a szép Ezbekije 
kertet. Láttam nászmeneteket, temetéseket, álarczosmeneteket 
és a Ramadán ünnep előestéjén muhammedán processiókat. 
Élveztük derék káirói magyar- emberek vendégszeretetét is. 
Dr. Hebentanz orvos és Kovács fogadós voltak szíves házi 
gazdáink.

*
Február 17-dikén útra keltünk Alexandriába. Alexandriá

ban te ttük először lábunkat Afrika földjére és Alexandria 
volt egiptomi kirándulásunk utolsó állomása. Minthogy meg
érkezésünk alkalmával itt épen csak hogy átutaztunk, most 
rászántunk egy egész napot, hogy a híres Sándorvárosról 
némi kis fogalmat szerezzünk. Hogy minél több helyen 
megforduljunk, a Hótel Abbastól kocsikon jártuk  be a 
várost. A fákkal beültetett Place Mehemet Ali Muhammed 
Ali szép lovasszobrával és az őt környező pompás épületek
kel az európai életnek a középpontja. Északra tőle az egy
kori Heptastadion nevű földszoroson a két kikötő között az 
arabs negyed terjeszkedik ki a Rue Ras el-Tin főutczájával; 
még tovább északra pedig az egykori Pháros szigeten a 
törökök laknak. Mindkét utóbbi helyen a keleti élet minden 
mozzanataival jelenkezik előttünk, de utoljára. Fogadónktól 
délfelé hajtva a régi Alexendria egy-két nyomára akadunk. 
Törmelék és omladékmagaslaton áll az épkarban levő asszuáni 
gránitból készült szép hengerded Pompejusszobor. Korinthusi 
oszlopfejével 31 m. magas és átlag 2-5 m. széles. Hajdanában 
az alexandriai szerapeum lépcsőzetes építményét koronázta, 
mely utóbbinak minden része is eltűnt s csak omladékok 
bizonyítják egykori helyét. Egyedül e szobor sértetlenül áll 
még századok múlva is, mint akkor, mikor felállították. Nem 
tudjuk, ki emelte ezen örök időkre szóló emléket. Annyi 
bizonyos, hogy nem származik a nagy Pompejustól és még



kevésbbé azon Pompejusnevfí római praefectustól, ki egy 
Diocletiánnak szóló ajánlást vésetett a szoborba. Talán ez 
utóbbi esemény m iatt kapta a „Pompejusszobor“ nevét. Még 
tovább délfelé hajtva ju tunk a Mamudije csatornához, mely 
Alexandria kikötőjét a Nílussal köti össze. Tovább haladva 
a csatorna északi partján kertek  és villák szakodozott sorát 
látjuk s az utat szép növésű lebbachfák, tamariszkok és 
szííkomorfügefák árnyékolják be. Az utóbbit csak Alexandriá
ban láttuk szép példányokban és tömegesen, míg a legtöbb 
leíró mű Felsó'-Egiptom jellemző fájának mondja, holott az 
o tt csak egyenként és mindig csak silány példányokban 
tenyészik. Egyes villák kertjeiben láttuk a pálmához hasonló 
dinyefát (Carica papaya) gyümölcsöző példányokban. Az 
egyenes ritkán elágazó törzs tenyeres és hosszúnyelű nagy 
levelekből álló csoportban végződik. A nőegyedeinek hónal
jában sárgás, oldalt barázdált s dinnye nagyságú bogyók 
képződnek. *

Alexandria egyik legnevezetesebb közlekedési ere a 
kelet felé vezető Rue de Rosette. Ide jöttünk a következő 
napon ismét, minthogy keleti részében egy külön épületben 
az egiptomi, görög és római régiségeket tartalmazó muzeum 
megtekintése programmunk el nem mulasztható pontja 
volt. Közel sem hasonlítható ez a nevezetes és bőtartalmú 
gizei múzeumhoz. Kilencz termében, egy folyosón és udvar
ban kiállított tárgyak mégis megérdemlik a megtekintést. 
Muniák, thebei és memphisi istenszobrok, síralakok, amu
lettek, skarabeusok, koporsórészek rajzokkal, Chumsu-em- 
lieb Amonpap háromezeréves koszorúja és sok más ó-egip- 
tomi emlék képezi az első term ek tartalm át. A következő 
szobákban inkább görög és római régiségek láthatók, melyek
nek nagy részét Alexandriában, vagy a Fayumban találták. 
Múmiák, szobrok, terrakották , edények, lámpák, síremlékek, 
feliratok és más mű és régészeti tekintetben becses tárgy 
van itt felhalmozva.

Miután ezen múzeumot elhagytuk, leszámoltunk már 
A lexandrával is. Rövidre szabott időnket nagyon is jól hasz
náltuk fel. A délutáni órákban már hurczolkodtunk a k i
kötőbe, hol a szigorú alexandriai vámőrök több útitársunktól 
a fáradsággal gyűjtött és drága pénzért szerzett régiségeket 
mind elszedték. A Cleopatra testvérhajóján a Semiramis-on 
helyezkedtünk el és fedélzetéről még soká néztük a zajos 
tarka kikötőt. Búcsút vettünk véglegesen Egiptomtól s midőn 
hajónk a kikötőt elhagyva beljebb beljebb ment a Földközi 
tenger közepe felé és Alexandria képe mindig hátrább ma
radt, míg végre egészen eltűnt a láthatáron, akkor — bár bá
natosan gondoltunk vissza Egiptomra, örömmel töltötte el 
mégis szívünket azon gondolat, hogy szép hazánkat, szeret
teinket nemsokára viszontlátjuk.

Lyceura Értesítője. Fj
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Hónapok m últak azóta, hogy hazaérkeztünk. S mégis 
ú jra  meg újra megjelennek előttem azok a változatos képek, 
miket ott a kéklő tengeren túl színről színre láthattam  s 
miknek művészi pompáját, emberfeletti nagyságát, fenséges 
tömegét csodáltam. Mintha újra ott állanék a Cheops-piramis 
csúcsán. Felettem mosolygó ég, . . .  a fény örök fo rrása ; 
alattam  a sivár puszta, a sötét enyészet. Az ápiszsírok, a 
királysírok mesés pompája, az eget verő piramisok s óriási 
szobrok, pilonák, oszlopcsarnokok vissza visszatérnek kép
zeletembe. Látom az ókori ember ezredévekkel dacoló rop
pant alkotását . . .  és látom a romot, a zörgő omladékot, 
melynek minden köve egy-egy örökre kialudt fényről, egy- 
egy soha meg nem újuló történetről regél.

Hallom a pálmák suttogását, a beduinok mélahús éne
két. Lelkem át-át szárnyal a Nilus áldott völgyén s át a 
sivatag sárga kietlen homokján.

A modern ember józan vonzódásával fordulok a mai 
világ alkotásaihoz . . . mégis, mégis mintha fájna a tudat, 
hogy az a világ, melyet a piramisok hazájában ismertem 
meg, immár egészen a múlté; a mondáké meg a történeté.

Sohse tudok a fáradságra gondolni, mely minden napunk 
emlékére szinte árnyékot vetne. A látottak, a tapasztalatok 
verőfénye sugározza be egész utam élményeit.

A mily feledhetetlen marad bennem ezeknek emléke, 
éppen olyan őszinte hálám is, mit azok iránt érzek, kik  ez 
el nem mosódó tapasztalatok szerzésében segítettek.

Szép Rezső.



Élő halottnak tudtuk évek óta. Nyugalomba vonulása 
neki lassú hervadás kezdete volt. Mondogatta is. A földéből 
kitépett virágnak sorsa hamar elmúlás. Neki a tanítás volt 
éltető eleme . . . Ott, az apró boszuságok, a tiszta örömök 
óráiban, feledte mind az élet terheit. Az aggkor törődöttségét, 
a nyomasztó gondokat . . . Életerejét szinte régi üdeségében 
tartogatta  benne a mindenható akarat. Hogy megszűnt a 
megszokott munka, hogy megvált a körtől, melynek csaknem 
teljes négy évtizeden át tevékeny tagja volt, elfogyott 
leikéből az élet kedve is . . .  A szorgalmas munkást tétlenné 
te tte  egy váratlan villámként sújtó testi bénulás. Halála m ár 
csak jóltevő megváltás volt számára.

Az a komor téli köd is mintha csak azért szállott volna 
le az égi magasból, hogy ennek a kiham vadt modern Diogenes- 
nek ravatalára boruljon. Közoktatásunknak egy közbecsülés- 
ben állott tipikus alakja tűnt el vele. A kikről, mint valami 
becses talizmánról — ha még oly régen nem láttuk is — 
egészen megszoktuk, hogy bűvös erejük még egyre ta r t ;  
vissza vissza ringatnak a rég elmúlt idők édes emlékeibe.

És egyik — immár nagyon ritka — példánya szállt vele 
sírba azoknak a nevükhöz mindig hű professzoroknak, a k ik 
merő professzióból, a lelkűk mélyén érzett hivatásból áldozták 
magukat az ifjúság nevelésének.

Azok közül való volt, a kik egyenesen rászülettek a 
tanári pályára. A kik a gyermek alacsonyröptű ismeret és 
gondolkodás-világába letudnak szállani, hogy az aprólékosnak 
látszó részletekre is kiterjedő figyelmes magyarázatukkal, a 
tanuló lelkében önkéntelenül sarjadó kétségek legyőzésével, 
a re jte tt homály földerítésével, mindenekfölött pedig atyai 
jóakarattal, szerető gyöngédséggel emeljék fel a rájuk bízot
takat a tudás, az igazság tiszta régióba.

Alapos tudománya és tanításm ódja te tte  kitűnő tanárrá, 
— pontossága, önmagához szigorú kötelességérzete, az ifjúság 
iránt tanúsíto tt szeretete pedig valódi nevelővé.

Ezt a gyakorlati tudást tíz évi nevelősködésének tapasz- 
tulokban gazdag tárházából, azt a gyöngédséget meg a saját

5*

B othár Dániel.
1816— 1896.
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sorsából vitte a kathedrára, melyen egyéni szerekre méltó
sága ifjúság és kartársak előtt minden időben kedvessé 
tették.

1816. október 13-án született Beszterczebányán. Itt 
végezte alsóbb iskoláit is. A középiskolát az akkor még 
virágjában volt Sajógömöri algymnasiumban, majd szülőföldén, 
végre Selmeczbányán végezte. Mindenütt kitüntetéssel.

Egyszerű iparos szülőitől a legszükségesebben kívül nem 
várhatott anyagi segedelmet. A szegény és törekvő ifjúnak 
legtöbb jót Ígérő pályát: a theologiait választotta. Theologiát 
a pozsonyi lyceumon tanult.

Tudásvágya és egyéni hajlandósága azonban másfelé 
vonták. Azzal a csekély összeggel, mit instruktorkodásából 
m egtakaríthatott, Pestre ment. Az egyetem geometrico-hydro- 
technikai szakjára iratkozott. Épen oly.kitüntetéssel végezte 
el ezt is, mint eddigi tanulmányait. Önmaga ta rto tta  fenn 
magát, hogy szülőit még a megszokott költségektől is meg
kímélje.

Egyetemi hallgató korában ismerkedett meg a Földváry 
családdal.

Az a nimbusz, mely az általakulóban volt magyar tá r
sadalomban végzett örök emlékezetű munkássága révén e 
nagynevű és nagy múltú családot környezte; az a minden 
ízében magyar szellem, mi a családban uralkodott, — el
határozó hatással volt Bothárra, a végzett mérnökre is. A 
többször felajánlott nevelőséget 1842-ben végre elfogadta.

Puszta-Péteríbe került, a család ősi fészkébe. Eres órái
ban kis tanítványaival órákig el-elsétáltak a közeli tölgyes 
rengetegeiben. Régi hajlandósága, a term észet szeretete most 
elemibb erővel vonta, mind valaha. Szorgalmas gyűjtővé 
vált; éles szemeit el nem kerülte semmi növény-ritkaság. 
Talán ez volt az egyetlen szenvedélye. Később, élte alkonyán 
is kisérte szakadatlanul. Mikor az iskolai nagy szünetek 
idején Korytnicza hűs fenyveseiben keresett üdülést. Hangya 
szorgalommal gyűjtö tt adatait a „Korytnicza flórája“ c. érte
kezésében fűzte tudományos egészszé. Különösen szerette a 
zólyomi hegyvidéket. A vadregényes szakadékok szédítő pár
kányain nem egyszer borzadva látták kísérői Böhm K. most 
kolozsvári egyet, tanár, Rosenauer K. volt beszterczebányai 
ág. ev. algymn. igazgató, Dr. Wagner Lajos most pozsonyi 
áll. főreálisk. tanár és unokaöccse Dr. Bothár Sámuel jelenleg 
beszterczebányai városi orvos, kiktől az erdei séták alatt 
néha-néha észrevétlen el-eltünt egy időre.

A Péteriben kezdett gyakorlattal nem érte be. A család 
a téli hónapokat Pesten töltötte. A szorgalmas gyűjtő még 
fáradhatatlanabb rendszerezővé lett. így vált a botanika tudós 
tanárává.

Nevelősködése közben találta a nagy napok riadója . . . .
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Az elsők között volt ekkor is. A pesti nemzetőrség 
soraiban vett részt a gyászos végű, de feledhetetlen dicső
séges küzdelemben.

Élni, remélni és tenni volt benne is erő. Erős fajszeretete 
a tősgyökeres magyar fiúk irán t mindig is megnyilatkozott. 
Szabadságharczunk történetét kitünően ismerte. Benne ke
resett, benne talált buzdító példákat az ifjúság számára. Jaj 
volt a nagy nevek méltatlan viselőinek. És minden korho- 
lásnál hatalmasabban hato tt szava, mikor a figyelmetlen 
vagy hanyag tanulónak családjából névszerint sorolta el 
azokat, a kik a haza becsülósére mindenha érdemesek.

„Ézeket akarod-e haló porukban is megszégyeníteni, 
megkeseríteni

Sírás, legtöbbször őszinte javulás volt a legjobb felelet 
intéseire.

1852. óta tanárkodott. Mint egykori tanítványát, ebben 
az évben választotta meg a selmeczbányai ág. ev. lýceum a 
mathesis és természetrajz tanszékére. 1854. szeptemberében 
a pozsonyi ág. ev. lýceum hívta meg ugyané tárgyak taní
tására még pedig azonnal rendes tanárul.

Működését a legválságosabb időben kezdette meg. A 
pátens viharaiban is egyike volt azoknak a kik itt, ellene 
szegültek a hasznosnak látszó, de valójában a protestáns 
egyház múltjához, százados érdemeihez méltatlan újításnak. 
Egyenes nyiltszívűsége, szókimondó igazságszeretete nem 
egyszer kellemetlenségbe sodorták. Gyakran m utatgatta a 
Bezirksrichter, az auditor elé szólongató sárga czédulát. „Alios 
iám vidimus ventos“ szokta ilyenkor mondogatni. Nyugodt, 
nemes flegmája nem is hagyta el soha.

Még akkor se, mikor nagy néha egy-egy vásott tanuló 
mégis ki-kizökkentette csöndes gyöngédségéből. Ilyenkor 
pedig mintha egészen m egváltozott volna. Tömzsi kis term ete 
szinte megnyúlt, jóságos apró szemeiből a lelkében forrongó 
indulat tüze villámlott. Magasra emelt krétával rohant a 
nebuló felé. Mint a sas csapott le előtte, aztán — — szelíden 
kanyarított egy-egy félbajuszt a felső a jk ára ; szép csöndesen 
iparkodott kapacitálni, tudást önteni beléje.

Tudása kincsét pazarul osztogatta tanítványainak. Maga 
pedig ezt a kincset egyre gyűjtögette. A lyceumnak te r
mészetrajzi szertárát úgyszólván a semmiből teremtette meg. 
Gyönyörű kagyló, növény, különösen moszatgyüjteményt 
hagyott hátra. Ezek és néha-néha hirdetett ritka fajú ás
ványai hazai és külföldi tudósok előtt is egészen ismeretessé 
tették.

A természetrajz, különösen a növénytan volt kedves 
stúdiuma. A növényeken látta, érezte legközvetetlenebbül az 
örök alkotót, a kinek bölcseségéről, a természetben meg
nyilatkozó végtelenségéről órákig elmagyarázgatott soha nem 
lankadó hévvel, a tárgyon csüngő szeretettel.
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Megválasztása óta 1891-ig a pozsonyi lyceumban működött 
szakadatlan. Közben (1854 5 —1856,7) a pozsonyi városi reál
iskolában a mértani, szabadkézi és építőrajz segédtanára is volt.

■A pozsonyi ág. ev. egyház hosszú szolgálatait, elévül
hetetlen érdemeit méltatva 1891-ben nyugalmazta.

Az intézetnek, melynek harminczkilencz éven át soha 
nem lankadó hűséges munkása volt, — halálában is jóakarója 
maradt.

Szép kagyló-gyűjteményt és szakkönyvtárt hagyott reá 
örökül.

Puritán jellemének, mélységes hazaszeretetének, öt év
tizedre terjedő áldásos nevelő munkásságának, négy évtizedes 
sikeres tanári működésének emléke élni fog a rokon lelkek 
igaz kegyeletében.

Több ez, mint az a busásan megérdemelt kitüntetés, 
mit tőle a sors, közoktatás pályánk mostohasága megtagadott.

Szerénysége soha sem is keresett másutt jutalm at, 
mint kartársai és tanítványai szeretetében. Ez pedig az övé 
volt osztatlanul.

Elnyugvása is csöndes volt, mint élete folyása.
Bizonyosan az lesz örök nyugodalma is.

Dr. Serédi L.
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L a t i n  n y e l v  L. 6 óra. Az előadási nyelv megszerzése 
czéljából a tanév első' négy hetében a latin nyelvre előírt tan
órák is a magyar nyelv tanítására fordíttattak. Ezután a gya
korlókönyv illető mondatesoportjaí és önálló olvasmányai alapján 
a névragozás, nemi szabályok, a főnév s a hozzáfűződő névszók 
egyezése, melléknevek fokozása, határozók, elöljárók. Esse ige 
és összetételei. Cselekvő ige ragozása. Két hetenkint iskolai dol
gozat, K. K. Pirchala Imre latin nyelvtana; Latin olvasó és 
gyakorló könyvének I. r-e.

M a g y a r  n y e l v  h. 5. óra. Mondattani alapon: a hangok, 
mondatok, mondatrészek ; a modatok nemei; a beszédrészeb; az 
ige s teljes ragozása; a névszó mint alany, tárgy és határozó; a 
jelző és fa ja i: az állítmány és kiegészítője. Szóképzés ; tövek, 
képzők, ige- és névszóképzés; összetett szavak. Olvasmányok 
elemzése és tartalmuk elmondása. Költemények emlékelése. Ha- 
vonkint két írásbeli dolgozat, T. K. Szinnyei J. iskolai magyar 
nyelvtana I. és olvasókönyve I.

F ö l d r a j z  h. 3 óra Európa földrajza T. K. Laky D. I. r. 
és Lange-Cherven atlasza. Térkép-olvasás és rajzolás.

M e n n y i s é g t a n  h. 3 óra. Számírás és olvasás. Összeadás 
és kivonás. Szorzás. Osztás és a törtek. Mértékek. A 4 alaművele- 
tizedes számokkal. Időszámítás. Többnevű számok. A tört szá
mokra vonatkozó műveletek. T. K. dr. Beke Manó „Számtan.“

Ra j z o l ó  g e o m e t r i a  h. 2 óra. A méter-rendszer beható 
ismertetése. A mértan elemei. Az egyenesek jelölése, mérését 
iránya és viszonyos fekvése. A szög keletkezése, részei, jelölése, 
nagysága, különfélesége, mérése és szerkesztése' A négy szám
tani alapművelet egyenesekkel és szögekkel. A három-négy és 
sokszögek. Ékítmények és padozatminták rajzolása. T. K. Landau, 
Wohlrab „Rajzoló geometria“ I.

S z é p í r á s  h. 1 óra. Magyar folyóírás.
E n e k h. 1 óra.
T o r n á z á s  h, 2 óra.

Második osztály.

V a l l á s t a n  h. 2 óra. Újszövetségi történetekkel kap
csolatban a főbb hit- és erkölcstani igazságok, T. K. Bereczky 
Sándor „Bibliai történetek.“

L a t i n  n y e l v  h. 6 óra. Az I. o. tanításanyagának tüze
tes ismétlése s ez alapon az olvasókönyv néhány könyv nélkül 
is betanult szakaszának elemző olvasásával (De Attila rege, 
I —I I I ;  De Ulixe I —X I ; De rebus gestis Romae I —V II; Ex li 
bro Ekkehardi 1. II.) a névragozás és igeragozás kiegészítése: 
az összes genur-szabályok, görögös nevek, névragozásbeli rend- 
hagyóságok; deponens igék. a conjug-periphrastica, hiányos, rend
hagyó és személytelen igék. Határozók képzése. A fő- és mellék- 
mondat megkülönböztetése s ezzel kapcsolatban a kötőszók,



tagadó és kérdő szócskák. Az olvasmányból tanult szókincs 
etymologikus egybeállítása alapján a szóképzés elemei. Igecso
portok szerint az ige idó'k és igésnévszók képzése.

Hetenkint Írásbeli dolgozat. T. K. Pirchala Im re: latin 
nyelvtan ; latin olvasó- és gyakorlókönyv. II. r.

M a g y a r  n y e l v  h. 4 óra. Az I. o. tan.tásanyagának 
ismétlése és kiegészítése az olvasmányok alapján. Részletes 
elemzéssel a határozók, és határozói mondatok kapcsolása. Osz- 
szetett mondat, körmondat. Költői olvasmányok könyv nélkül 
is, A határozók. A verses előadás feltűnőbb szólásmódjainak 
jelentés szerint való csoportosítása. Szóképzés elemei. T. K. 
Szinyei J  Magyar nyelvtan és Magy. olvasókönyv II. r. he
tenkint egy egy irásb. dolgozat.

F ö l d r a j z  h. 3 óra. Ázsia, Afrika, Amerika és Ausztrália 
leírása. A föld megismerésének rövid története. Térképek olva
sása és készítése. T. K. Laky D. II. és Lange-Cherven atlasza.

M e n n y i s é g t a n  h. 3 óra. A számítás gyorsítása. Kor
látolt pontosságú számítások. Arányos mennyiségek. Százalék- 
számítás. Arányok és aránypárok. Egyszerű és összetett hármas 
szabály. T. K. dr. Beke Manó „Számtan.“

R a j z o l ó  g e o m e t r i a  h. 2 óra. Terület számítás. Egy
szerű szerkesztések körzővel és vonalzóval. Derékszögű, egyen- 
szárú és különoldalú háromszögek és négyszögek szerkesztése. 
Egybevágás és hasonlóság. Csillag alakok és szerkesztési fel
adatok rajzolása. Az egyones vonalú síkidomok átalakítása. T. 
K. Landau-Wohlrab „Rajzoló Geometria“ I. és III.

S z é p í r á s  h. 1 óra. Német folyóírás az ütemező módszer 
szerint. Magyar folyóírás ismétlése. Utolsó időszakban a 
rond-irás.

É n e k  h. 1 óra.
T ó m  á z á s  h. 2 óra.

Harmadik osztály.

V a l l á s t a n  h. 2 óra. Kér. egyháztörténet, különös te
kintettel a magyarhoni reformatio történetére A keresztyénség 
felekezeteinek rövid megismertetése. T. K. Pálffy József. „A 
kér. anyaszentegyház rövid története“ kisebb kiadás.

L a t i n  n y e l v  h. 6 óra (ebből 3 óra olvasmányra, 2 óra 
a mondattan tárgyalására, 1 óra Írásbeli gyakorlatra fordít- 
tatott) Olvasmány: A rómaiak történetéből: I. Élőkor. Aeneas 
megtelepedik Latiumban. Aeneas a rutulusok és etruscusok ellen 
való harczában elesik. Aeneas utódai. Numitor és Amulius. 
Romulus és Kémus ifjúsága. Amulius halála. Róma városának 
alapítása, — II. a királyok kora egészen. Költői olvasmány: 
Romulus és Remus megmentése, Róma alapítása, Gabii capti, 
Daedalus és Ikarus emlékelve is.

— Mondattan : állítmány és alany, a jelző, az értelmező.
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Az accusativus, dativus, genetivus és ablativus eseteinek hasz
nálatára vonatkozó szabályok. Extemporalék és Írásbeli gyakor
latok a mondattani szabályok begyakorlására. T. K. Elischer 
József „Latin olvasókönyv a gymnasium III. és IV. osztálya 
számára.“ Pirchala Imre : Latin nyelvtan.

M a g y a r  n y e l v  h. 4 óra. Olvasmányok: A magyar nép 
rokonai. A Hunyadiak történetébó'l: Hunyadi János. Hunyadi 
László. Mátyás anyja. Mátyás király. A mohácsi vész. A régi 
római és görög világból. — Az olvasmányok tartalmának sza
badon való elbeszélése; költemények emlékelése. — Nyelvtani 
rész: .Rendszeres magyar nyelvtan : hangtan, szótan, synonymák, 
mondattan. A versről általában s a magyar hangsúlyos verselés 
törvényei. Kéthetenként Írásbeli dolgozat. T. K. Szárnyéi J. 
Rendszeres magyar nyelvtana és magyar olpasókönyve III. köt.

N é m e t h  n y e l v  h. 3 óra. Névragozás, igeragozás, kötő
szók, praepositiók; mondattanból a kijelentő és kérdő mondatok 
szórendje. — Olvasmányok fordítása és elbeszélése ; költemények 
emlékelése. A nyelvtani oktatással és az olvasmányokkal kap
csolatos házi és iskolai dolgozatok. T. K. Abrecht János német 
olvasókönyve I. II.

T e r m é s z e t t a n i  f ö l d r a j z  h. 2 óra. Physikai 
előismeretek. A szilárd, folyékony és terjengő testek tulajdon
ságai. A meleg hatása. A halmazállapot változása. Hang és 
fenytünemények. Mágneses és elektromos tünemények. — A föld 
alakja és ábrázolása. A földet alkotó anyagok különfélesége: 
szárazföld, víz és levegő. Az égboltozat s a rajta látható csil
lagok mindennapi látszólagos mozgása. A föld mozgása saját 
tengelye s a nap körül. A földövek. A kiima. A hold keringése 
a föld és a nap körül. Földünk állása a naprendszerben. T. K. 
dr. Schmidt Ágoston „Fizika és fizikai földrajz.“

T ö r t é n e l e m  h. 2 óra. Magyarország története s jelen 
állapotának vázlatos ismertetése. T. K. Graál Mózes és Helmár 
Ágost „Magyarország története“, Helmár Ágost fali térképének 
használatával.

M e n n y i s é g t a n  h. 3 óra. Kamatszámítás. Állam- és 
értékpapírok. A váltó és leszámítolása. A határidő számítás. 
Kamatos-kamatszámítás. Egyszerű és összetett arányos osztás. 
Elcgyítési számolás. Arany- és ezüstárukra és érmekre vonat
kozó számítások. T. K. dr. Beke Manó „Számtan.“

R a j z o l ó  g e o m e t r i a  h. 2 óra. A kör, érintője, húrja. 
Centrális és kerületi szög. Két kör viszonyos fekvése. A körbe 
és kör köré írt szabályos sokszögek szerkesztése. A kör rectifi- 
catiója és területe. Az elipis, hyperbola és parabola. A kör 
evolvense. A cyclois és epicyelois. Csigavonalak. T. K Landau- 
Wohlrab „Rajzoló geometria“ III.

É n e k  h. 1 óra.
T o r n á z á s h. 2 óra.
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N egyedik  o s z t á ly .

Y a l l á s t a n  h. 2 óra. Keresztyén hit- és erkölcstan. T. 
K. Bereczky Sándor: Kereszt, hit- és erkölcstana.

L a t i n  n y e l v  h. 6 óra Olvasmány heti három órában: 
Elischer olvasókönyve alapján. A patríciusok és plebecusok 
ogyenetlenkedése. Secessio plebis. Coriolanus. A Fabiusok. 
Cincinnatus. Ovidiusból: Fabii ad Cremeram. Philemon et Baucis. 
Phaedrusból mesék. A költői olvasmányokat emlékelték is. Mon
dattan és gyakorlása heti két órában: a főnévi igenevek hasz
nálata. Igeidők és módok használata. Az összetett mondat. 
Mondatok mellérendelése és alárendelése írásbeli dolgozatok 
hetenként egy órában. E. K. Elischer Latin olvasókönyv a III. 
és IV. o. számára, Pirchala Latin nyelvtan.

M a g y a r  n y e l v  h. 3 óra Toldi I—XII. énekének tárgyi 
és alaki elemzéssel való olvasása. Ez alapon a verses elbeszélő 
előadás sajátságai. Toldi a hagyományban. Toldi a költészetben. 
Népies elbeszélés. Képes beszéd. Költemény. Hangsúlyos verselés 
tüzetesen. Az olvasókönyv alkalmas szemelvényei alapján: a 
s tilu s ; a stil magyarsága, világossága, szabatossága, ereje, 
csinossága. A Toldiból könyv nélkül is tanult részletek népies 
szólásmódjaiból és képes szófiizéseiből a szó és gondolat alak
zatok. Kéthetenkint Írásbeli dolgozatok. T. K. Góbi Imre 
magyar irálytana és Lehr Albert „Arany János Toldija.“

N é m e t  n y e l v  h. 2 óra Az alaktan itmétlése. Mon
dattan. Helyesirástan. Költó'i és prózai olvasmány és annak 
elemzése. Költemények magyarra való fordítása és emlékelése. 
Havonkint két Írásbeli dolgozat. T. K. Albrecht J. német olvasó
könyve II.

F ö l d r a j z  h. 2 óra. Az osztrák-magyar birodalom poli
tikai földrajza. Térképek olvasása és készítése. T. K. Scholtz 
Albert; Az osztr.-magyar monarchia földrajza és Kozma Gyula 
atlasza.

T ö r t é n e t  h. 3 óra. A keleti népek, a görögök s mace- 
donia története. A rómaiak története. T. K. Mangold: Világ- 
történelem I. Térképek: Kiepert, Görögország és Italia.

M e n n y i s é g t a n  h. 3 óra. Bevezetés. A természetes 
számok összeadása, kivonása, Szorzása, hatványozása és osztása. 
A tört — negativ és relativ számok összeadása, kivonása, szor
zása, hatványozása és osztása. Fontosabb hányados alak és a 
geom. haladvány. Az osztás mint mérés. Elsőfokú egyenlőségek. 
T. K. Mocnik-Klamarik-Wagner Algebrája. VII-ik k.

K a j z o l ó  g e o m t r i a  h. 2 óra. Elemi stereometria és 
vetülettan. T. K. Landau-Wohlrab „Kajzoló geometria.“ II.

T e r m é s z e t r a j z  h. 2 óra. Chemiai előismeretek. Az 
ásványok alaktani és physikai tulajdonságai. A fontosabb ás
ványok megismertetése. T. K. dr. Sterényi Hugó: Ásványtan.

É n e k  h. óra.
T o r n á z  ás  h. 2 óra.
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Ötödik osztály.

V a l l á s t a n  h. 2 óra. A biblia ismertetése. Válogatott 
szakaszok olvasása és magyarázása. T. K. Batizfalvy István 
„Biblia ismertetés az evangélikus gymnasiumok felsőbb osztályai 
számára.“

L a t i n  n y e l v  h. 5 óra, Ezekből 3 óra olvasmány, 1 óra 
stílusgyakorlat, 1 óra nyelvtan. Olvasm. I. félévben: Ovidius 
Trist. I., eleg. I. 73. — Epist. ex P. II, eleg 1. — East. II., 
De Romulo Quirino. IV.. De Remi interitu. Metam. II., 1—366. 
X., 1—77. XL, 85- 193. XIII., 1 -6 0 . 178-188. 254—267. 
338—349. 379 - 398. A II. félévben Caesar De bello Gallico L,
1. II., 1—34. III., 20—20. — Egyes válogatott szakaszok emlé 
kelése. — Caesar s Ovidius életrajza s az irodalmi munkássága. 
— A nyelvtanból ismételték az esetek használatát, Nomin. cum. 
infinit. Accus cum inf., Gerundium és Gerundivum, a Partiéi - 
piumok használatát; az idők s módok használatát, a kérdő, 
tagadó, a mellérendelt, a főnévi jelző, czélhatározó, következ
ményes és okhatározó mondatokat. — Kéthetenkint egy iskol. 
zárt-helyi gyakorlat. — Tankönyvek: P. Ovidii Nasonis Car
mina sei. Ed. Grysar. C. J . Caesar: De bello Gall, szöveg- 
kiadás — Pirchala: Lat. nyelvtan. — Cserny D ávid: Latin 
stílusgyakorlatok. 1.

G ö r ö g  n y e l v  h. 4 óra. Olvasmány: Homeros Odysseája 
I. énekéből az 1—89 versek; V-ik ének. Nyelvtan, görög hang
tan, hehezet, hangsúly, símulás, szótagolás, hangváltozások, a 
fő- és melléknevek declinálása, a melléknevek fokozása, a név
mások, az cu végű igék conjugálása, Extemporalek. Homeros 
szöveg kiadása és Roseth A. Görög Alaktan homerosi alapon.

M a g y a r  n y e l v  h. 3 óra. Székely népballadák; .Kisfaludy 
K., Czuczor, Vörösmarty, Kölcsey. Garay Tompa, Petőfi,Tolnayi 
Lajos, Kiss József kiválóbb — Arany János összos Cballadá 
alapján: a nép és műballada sajátságai, a műballada főjlődése 
irodalmunkban. Lyrai költemények alapján a lyra sajátságai. 
Rendszeres verstan: a classicus, modern és magyar verselés. 
A szerkesztéstan törvényei, elrendezés és feltalálás, olvasmányok 
alapján. Magánolvasmány: Toldi szerelme és estéje. — Havon
ként írásbeli dolgozat. T. K. Négyesy László szerkesztéstana. 
Greguss-Beöthy : Magyar balladák.

N é m e t h  nye l v  h. 2 óra. Olvasmány: Herder Cidjéből 
válogatott részek, a Cid-monda történeti alapja, keletkezése: 
Goethe balladái közűi: Der Fischer, Sänger, Zauberlehrling; 
Uhland: Klein Roland, König Karls Meerfahrt, Schenk von 
Limburg, Glück von Edenhall; Chamisso: Die Sonne bringt es 
an den Tag; Heine: Die Grenadiere. A költemények emlékelése 
és tartalmuknak német nyelven való elmondása; részlet a Ni- 
belung-énekből. Stílusgyakorlatok. Hetenkint házi, havonkint
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iskolai dolgozat. T. K. Hoffmann Mór: Német tan és olvasó
könyve III., Endrei Ákos: Német stílusgyakorlatok.

T ö r t é n e l e m  h. 3 óra. Középkor története. T. K. dr. 
Mangold L .: Világtörténelem. II. Térképek: Spruner-Bret- 
schneider féle történelmi fali térképek.

M e n n y i s é g t a n  h. 4 óra. A l g e b r a .  A IV. osztály tan
anyagának átismétlése után: arányok és aránypárok. Az első- 
fokú egyenlet két ismeretlennel. Az egyenletek alkalmazása. A 
kéttaguak magasabb batvanyai. Az arith. baladvány. A gyökök. 
Négyzetek négyzetgyöke, gyökvonás tizedes számokból, az irra
tionalis és imaginarius négyzetgyök. A tiszta négyzetes egyen
let egy ismeretlennel. Számműveletek négyzetgyökökkel. Az 
irrationalis és imaginarius nevező eltávolítása. A köbgyök. — 
P l a n i  me t r i  a. Egyenes és kör. A szög. Egyenló'közű egye
nesek. A sokszög szögei. Az összevágó háromszögek és sok
szögek. A távolságok aránya. A sugár-rendszer és az arányos 
távolságok. A háromszögek és sokszögek hasonlósága. Pytha
goras tantétele. A területek egyenlősége, arányossága és mérése. 
A körtan a körmérésig. T. K. Moőnik-Klamarik-Wagner „Al
gebra“ és „Geometria.“

T e r m é s z e t r a j z  h. 2 óra. Növénytan. Egyes növények 
leírása. Alaktan. Élettan. Linné mesterséges rendszere. Szövettan. 
Jussieués De Candolle és Endlicher természetes rendszerének 
megismertetése. A nevezetesebb növénycsaládok leirása. Gya
korlás a növény-határozásban. T. K. dr. Roth Samu növénytana.

G ö r ö g  p ó t l ó  m a g y a r  i r o d a l m i  t a n í t á s  h. 2 óra. 
I. Magyar irodalmi olvasmányok: a) prózaiak — Salamon: A 
Hunyadiak kora. Kazinczy és Berzsenyi levelei. Kölcsey emlék
beszéde Berzsenyi Dániel fölött. A magyar nyelv ügyében. 
Költői olvasmányok: Baróthi Szabó Dávid: Egy ledőlt diófához. 
R évai: a kikeletről. Virág B .: Lantomhoz. Berzsenyi D .: A 
magyarokhoz. A felkelt nemességhez. Fohászkodás. Az én osz
tályrészem. Közelítő tél. Horatiushoz. I I  Görög irodalmi ol
vasmány : Thukydides történeti műve, I. könyvéből : Bevezetés. 
A háború okai. Athén hatalmának megalapítása. A I l  ik könyv
bő l: Perikies halotti beszéde. Halálvész Athénben. Perikies utolsó 
beszéde. A 111-ik könyvből: Mytilene pártütése.. és bűnhődése. 
A VI. és V II ik könyvből : A siciliai hadjárat. Összefoglalások. 
Görög államrégiségek. T. K. Jancsó B. Magyar irodalmi olvas
mányok. I. Szilasi M. : Szemelvények ThukydidesbŐl. Schill S .: 
Görög államrégiségek.

S z a b a d k é z i  r a j z  h. 2 óra. Bevezetésül csigavonalak, 
mint a görög hullámdiszítmények elemei. Combinatiók a négy
zetben s körben a három alapszín- s azok keverékeivel színezve, 
Maander : csigavonalak combinatiói, hullámdiszítmények színezve. 
Stilizált levelek, fali táblák után nagy mértékben az alap hí
gított tussal és szépia oldattal színezve.

T o r n á z á s  h. 2 óra.
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Hatodik osztály.

Vallástan h. 2 óra. Egyháztörténet a tridenti zsinatig. 
T. K. Pálffy J . „A kér. egyház története.“

L a t i n  n y e l v  h. 5 óra. Olvasmány. Sallustius „De 
Coniuratione Catilianae ez. műve és Cicero első beszéde Catilina 
ellen, Vergilius I. és IV. eclogája és az aeneis I. könyve. 
Sallustuus és életrajza és irodalmi működése. A mondattan 
ismétlése. Kéthetenként írásbeli zárthelyi dolgozat. T. K. A 
tárgyalt irók műveinek szöveg kiadásai és Cserny Dávid, Latin 
stílusgyakorlatok Il-ik része.

G ö r ö g  n ye l  v h. 4 óra. Olvasmány: Homeros Odysseájá- 
nak VI. VII. és IX. éneke; Xenophon Anabasisaból szemel
vények. A nyelvatanból a u i végű igék a melléknevek decli- 
nálása és fokozása, a névmások, számnevek. írásbeli gyakorlatok 
extemporalék. T. K. Homoros Odysseájának szövegkiadása, 
Maynald Görög gyakorló- és olvasókönyv Xenophonból. Roseth 
A. Görög alaktan homerosi alapon.

M a g y a r  n y e l v  h. 3 óra. Rhetorika s a prózai műfajok 
elmélete. Olvasmányok a rhetorikához,. Névy L .: Shakesp. Co
riolanus a. ford. Petőfi. — Greguss A.: Moliére tudós női. főid. 
Arany László. — E két dráma elemző olvasása alapján a 
drámai előadás sajátságai, tartalom és szerkezetbeli főszabályai; 
a tragoedia és komoedia összefoglaló elmélete. Alkalmas olvas
mányok alapján a történeti próza tartalmi, alaki sajátságai, 
kellékei s fajai. Életrajz, jellemrajz, napló. Értekezés, leirás. 
Perikies „hallotti beszédének“ és Kölcsey Eer. Védelem P. J. 
számára“ ez szónoki beszéde, Gyulai P. Arany Jánosról mon
dott emlékbeszéde alapján a szónoki próza tartalmi alaki tulaj
donságai, — czélja, eszközei, kellékei. Az élőszóbeli előadás 
föltételei. A prózai műfajok összefoglaló története, különös te
kintettel a magyar előadó és értekező próza fejlődésére. Havon- 
kint egy Írásbeli dolgozat. T. K. Jeles írók iskolai tá ra : 
„Schakaspere Coriolanusa“ és Góbi: Rhetorika és Olvasmányok 
a Rhetorikához.

N é m e t  n y e l v  h. 2 óra. B ürger: Der wilde jäger, Das 
died vom braven Mann; Schiller: Die Kraniche des Ibykus. 
Ring des Polykrates. Taucher, Bürgschaft; Lessing: Die drei 
Hinge. A költemények emlékelése, tartalmuk német nyelven 
való elmondása. A német ballada története, Herder és Bürger, 
Schiller balladáinak jellemzése.,Prózai olvasmány: Herders Leben, 
Goethe: Wahrheit und Dichtung 1—196. Stílusgyakorlatok. 
Hetenkint házi, havonként iskolai dolgozat. T. K. Hoffmann 
M ór: Német tan- és olvasókönyv 111. ; Endrei Ákos: Német 
stílusgyakorlatok.

T ö r t é n e l e m  h. 4 óra. A középkor története a kérész■ 
tes hadjáratoktól végig. Az újkor története a legújabb korig
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T. K. dr. Mangold a L. r Világtörténelem. II. III. Térképek: 
Spruner-Bretschneider-féle történelmi fali térképek.

M e n n y i s é g t a n  h. 3 óra. A negativus és a tört kite
vőjű hatvány és gyök. A számrendszerek. A logarithmu ok. 
Körmérés. A sík trigonometria. Stereometria: az egyenes, a 
sík és a testszög. T. K. Moőnik-Klamarik-Wagner „Algebra“ 
és „Geometria.“ Stampfer S. „Logarithmus táblák.“

T e r m é s z e t r a j z  h. 2 óra. Á lla ttan : Az állati szervek 
leírása. Kendszertan. — Az állatország 7 typusának osztályai, 
rendjei és családjai. T. K. dr. Roth Samu állattana.

Gör ög p ó t l ó  m a g y a r -  i r o d a l m i  t a n í t á s  h. 2 óra. 
a) Kempf J. Homeros lliasa és Odysseia-ja. Segédkönyv : Baumeis
ter J. Denkmäler des Klassischen Alterthums I —III. Mindszenti 
Naplójából,— Pázmány Hodegusából és grf. Zrínyi Miklós : A török 
afium ellen való orvosság összefüggő részletek elemzésével a 
magyar értekező és előadó próza fejlődése. Bethlen M. : Zrínyi 
M. a költő halála, — Eogarasi rabságom, — Egy álomlátás; 
Szalárdi J. Siralmas krónikájából: Kákóczy György fejedelem 
méltatása; — Cserei M. Teleki Mihály jellemzése; Apor P. A 
régi erdélyiek lakodalmairól c. részletek alapján egyrészt a 
magyar tört. próza fejlődése, másrészt a történetírás műfajainak 
fősajátságai. A z  illető Írók élete és irodalmi méltatása. A ma
gyar műpróza és történetírás a XIX. századig. A görög őskor 
mondái. A trójai háború Az Ilias megalakulása, meséje, főcse- 
lekvénye az I. II. V. VIL X I—XVIII. X X -X X IV . énekek 
elemzésével. Leírások az Iliasban. Szerkezet, epizódok, jellem
zések. Az Odysseia megalakulása. Meséje, cselekvénye. Epizódok, 
különösen : Nestor elbeszélései I I I—IV. é. Nausikaa VI. Le
írások. Jellemzések Penelope, Telemachos, Laértes. Az Ilias és 
az Odysseia előadás módja. Csodásság az eposban. Homeros 
képzelet és gondolat világa. Az epikus világkép Epikus tárgy 
és felfogás. Naiv epos tárgya és előadása. A naiv epos kelet
kezése. Mondák. Magyar hősmondák s a belőlük alkotott mű- 
eposok. Régiségtanból tárgyi és tartalmi magyarázatul: Home
ros vallási világnézete. A görög mythosok fejlődése. Istenek, 
erkölcsi állapotok. Mysteriumok, áldozatok, papok, ünnepek, 
jósok. A görög drámai művészet, továbbá a szobrászat, festő
művészet rövid fejlődése; időszakonkint egy irásb. dolgozat. 
T. K. Schill. Görög régiségek II. r. és Jancsó irod. olvasmányok.
II. Kempf J. Homeros Iliása és Odysseája.

S z a b a d k é z i  r a j z  h. 2 óra. Renaissance díszítmények. 
Intaristák és különböző stilő ékítmények, modern és antik 
edényformák. Építészeti tárgyak, párkányzatok, ioniai oszlop
talpak, dór- és ironpárkányzatok, oszlopfők, pillérek, konzolok, 
körrajzban színezve és árnyékolva.

T o r n á z á s  h. 2 óra.
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Hetedik osztály.

V a l l á s t a  n li. 2 óra. Egyháztörténet: Reformátió és 
kivált Magyarország reformatiója. T. K. Pálf'y J, „A keresztyén 
egyház története.“

L a t i n  n y e l v  h. 5 óra. Olvasmány: Cicero „de imperio 
Cn. Pompei“ c. beszéde egészen, Vergilius „Aeneise“ Il-ik éneke 
egészen. A tárgyalt irók életrajzai és irodalmi munkásságuk. 
A mondattan fó'bb részeinek ismétlése. Kéthetenként Írásbeli 
iskolai zárthelyi dolgozat. T. K. A tárgyalt irók műveinek szö
veg kiadásai és Cserny Dávid „Latin stílusgyakorlatok“ III. r.

G ö r ö g  n y e l v  h. 4 óra. flomeros Odysseájából: I. 
1—324. VI. egészen. IX. egészen XVI, 1—320. XXII. 1—240. 
XXIII, 1—296. A görög költészet történetének ismertetése (epos, 
elegia, lyra) szemelvényekkel. Herodotosból: Arión. A marat- 
honi csata. T K. Homeros szövegkiadása és Dávid Epitome 
Herodotosból.

M a g y a r  n y e l v  h. 3 óra. Poetica, a költó'i műfajok 
tekintettel fejlődésükre ; a mintákúl szolgált remekművek ismer
tetése, iskolai- és házi olvasása. Havonkint Írásbeli dolgozat. 
T. K. Kóbi Poétikája.

N é m e t  n y e 1 v. h. 2 óra. Goethe : Hermann und Dorothea 
olvasása és fejtegetése. A német irodalom történetének áttekin
tése Lutherig ; tüzetesen Goethe élete és művei, a „Sturm und 
Drang“ korszak jellemzése. Havonkint Írásbeli dolgozat.

T ö r t é n e l e m  h. 2 óra. Újkor a nagyhatalmak megala
kulásától s a legújabb kor. T. Mangold Lajos : Világtörténelem 
III  Spruner-Bretschneider-féle tört. fali térképek.

P o l i t i k a i  f ö l d r a j z  h. 2 óra. Az európai államok 
és azok gyarmatainak valamint Amerikának politikai földrajza. 
T, K. Varga Ottó polit földrajza és Kozma Gy. atlasza.

M e n n y i s é g t a n  h. 3 óra. Exponentiális és irrationalis 
egyenletek. A vegyes négyzetes egyenletek teljes elmélete. Az 
egység három köbgyöke. Redukálható felsőbb fokú egyenletek. 
Reciproc egyenletek. A haladványok. A végtelen geometriai 
haladvány és ennek alkalmazása a szakaszos tizedes törtekre. 
A kamatos kamat. — A síktrigonometria befejezve. Stereomet
ria : a hasáb és a henger. A gúla és a kúp. A csonka gúla és 
csonka kúp felszíne és köbtartalma. T. K. Moőnik-Klamarik- 
Wagner „Algebra“ és „Geometria.“

T e r m é s z e t t a n  h. 3 óra. Alapvető fogalmak. A szilárd 
testek mechanikája. Hydromechanika. Aeromechanika. A rezgő 
mozgás törvényei. Akusztika. T. K. Wagner Alajos „Physika.“

T a p a s z t a l a t i  l é l e k t a n  h. 2 óra. 1) Akaratunknak 
alá nem vehető érzéki lelki é le t; 2) tudatos szellemi é le t; ész 
mevétel és elmélkedés, mint az értelem, — indulat és akarat 
mint az érzelem legfőbb nyilatkozásai. T. K. Kármán-Lotze.

Lyceura Értesítője. ß
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G ö r ö g  p ó t l ó  m a g y a r  i r o d a l m i  t a n í t á s  h. 
2 óra. A magyar lyra Balassáig. Yirágénekek, egyházi hym- 
nusok a YIY—XVI. szban. Balassa lyrája részletesen. Egyéni 
forrásai, költésének tartalma és formái. Losonczi Anna Julia és 
neje képe költészetében. Hazafias költeményei. A XVII sz. 
magyar lyrája. Kurucz költés forrásai, tárgyai, népies alakjai, 
balladák, dalok, énekek, XVIII. sz, beli dal és énekköltészetünk. 
Csokonai V. M lyrája részletesen a Lilla dalok. Kisfaludy 
Sándor „Kesergő“ és „Boldog szerelem“ dalcyklusai. A lyra 
költész forrásai, tárgyai, előadásmódja. „Zrinyiász“ és a „Mársal 
társalkodó murányi Venus.“ Tartalom-tárgy, előadás mindaket- 
tőben. Zrínyi és Gyöngyösi, Az illető irók élete, muukássága; 
kor és irodalom történeti szempontból való méltatása. — Görög 
lyrikusok, drámaírók. A tragikus triász: Aiscbylos, Sopkokles, 
Euripides; főbb műveik, jellemző tulajdonságaik a görög trago
edia fejlesztésében. A görög komoedia ; Aristophanes főbb művei.

Sophokles Elektrája, Euripides 1. phigenéia Aulisban c) 
tragoediák taglalása alapján a görög tragoedia természete, vi
lágnézete, forrása, előadása, szerkezete. Tartalmi s tárgyi 
magyarázatul: a gör. műveltség, művészet, kultusz fejlődése. 
Időszakonkink egy összefoglaló irásb. dolgozat- Kkvek : Jancsó, 
irod. olvasmányok. III. Schill. S. Görög irod. története. Csiky: 
Sophokles Elektra ; Radó ; Euripides, lphigeneia Aulisban.

Gö r ö g  p ó t l ó  á b r á z o l ó  g e o m e t r i a  h. 1 óra. A tér 
elemek derékszögű ábrázolása és viszonylagos vonatkozásaik. 
A képsikok és a tér alakok helyzetváltozásai. T. K. Hornischek 
Henrik „Ábrázoló Geometria.“

S z a b a d k é z i  r a j z  h. 1 óra. A testrészek szokásos fel
osztásának és kölcsönös arányának magyarázata után emberi 
fejek rajzolása profilben fali minták szerint, továbbá fejek, lábak 
és kezek rajzolása lapminták szerint egyszerű árnyékolással.

T o r n á z á s  h. 2 óra.

Nyolczadik osztály.

V a l l á s t a n  h. 2 óra. Hit- és erkölcstan. T. K. Zsilinszky- 
Hörk. Kér. hit- és erkölcstan.

L a t i n  n y e l v  h. 5 óra. Olvasmány Horatius ódái közűi:
I. könyvből 1, 4, 9, 18, 22, 24; II. k. 3, 9, 10, 14; III. k. 3, 
6, 9, 30; IV. k. 7, 15. Epodosok közűi: 2, 7. Sat. I. k. 1, 4. 
Ars poetica csekély kihagyásokkal egészen. Cicero de officiis I. 
könyvéből 1—26. fej. A római irodalomtörténet vázlatos ismer
tetése. A mondattan főbb szabályainak ismétlése szóbeli latinra 
való fordítások alapján. Kéthetenként iskolai Írásbeli dolgozat. 
T. K. Horatius és Cicero műveinek szövegkiadásai, Cserny- 
Dávid Stílusgyakorlatok III. r.

Gö r ö g  n y e l v  h. 4 óra. Homeros Iliasából az I. ének, 
a VI. énekből Glaukos és Diomedes, Hektor búcsúja, a XVIII.
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énekből a paizs leirása, a XXII. ének egészen. Plató Kritója, 
Sophokles Antigonéjából a prologos és az első' két epeisodion. 
A görög tragédia költészet ismertetése.

M a g y a r  n y e j v  h. 3 óra. A magyar irodalom törté
nete. Havonkint írásbeli dolgozatok. T. K. Beó'thy Zs. I. és II. 
kötete.

N é m e t  n y e l v  h. 2 óra. Sohiller: Teli; Lessing: Minna 
von Barnhelm. A német irodalomtörténet vázlata. Tüzetesen 
Lessing és Schiller élete és irodalmi működése. Havonként írás
beli dolgozat.

T ö r t é n e l e m  h. 4 óra. A magyarok története és alkot
mánytan. T. K. dr. Mangold L . : A magyarok oknyomozó tör
ténelme, Helmár Ágost történelmi fali térképének használata 
mellett.

T e r m é s z e t t a n  h. 4 óra. Optika. Calorika. Mágnesség 
és elektromosság. T. K. Wagner Alajos „Physika.“

M e n n y i s é g t a n  h. 2 óra. Járadékszámítás. Permutatio. 
Combinatio Variatio. Newton binomja. A gömb és a szabályos 
testek stereometriája. Az egész mathematikai tananyag ismét
lése. T. K. Moőnik - Klamarik - Wagner „Algebra“ és „Geo
metria. “

L o g i k a  h. 2 óra. 1) A logikai formákról; 2) a módsze
rekről. T. K. Kármán-Lotze.

G ö r ö g p ó t l ó  m a g y a r  i r o d a l m i  t a n í t á s ,  a) Bővebb 
olvasmányok újabb prózairodalmunk kiválóbb képviselőiből, u. 
m. Széchenyi, Wesselényi, Kölcsey, Eötvös és Kemény Zsig- 
mond politikai és elméleti irataiból, életrajzzal és az illető kor 
politikai és társadalmi törekvéseivel kapcsolatban, b) Platon 
dialógusaiból: Sokrates védelme, Kriton. Áz állam. Aristoteles: 
a Nikomachosi ethika. c) A görög prózairodalom fejlődésének 
ismertetése. Kézikönyvek: Dr Janesó: Magyar irod. olvasmá
nyok : Alexander B .: Szemelvények Platon és Aristotelesből. 
Schill: A görög irodalom története.

G ö r ö g  p ó t l ó  á b r á z o l ó  g e o m e t r i a  h. 1 óra. Szög
letes testek (gúla, hasáb, szabályos testek) ábrázolása, síkkal 
és egyenes vonallal való átmetszéseik, kifejtésük. Gömbölyű 
testek (kúp, henger, gömb) ábrázolása, vonatkozásaik a tér
elemekre és kifejtésök. T. K, Hornischek H .: „Ábrázoló Geo
metria.“

S z a b a d k é z i  r a j z  h. 1 óra. Emberi fejek, kezek és 
lábak rajzolása, grafikus minták, egész alakok rajzolása sík 
minták után. Szögletes testek ábrázolása, síkkal és egyenes 
vonallal való átmetszéseik, kifejtésök. Gömbölyű testek ábrá
zolása, vonatkozásaik a térelemekre és kifejtésök.

T o r n á z á s  h. 2 óra.

6*
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b) F e l t é t e l e s e n  k ö t e l e z ő  é s  m e l l é k t á r g y a k .

1. T ó t n y e l v  h. 1 óra. írás- olvasási, alaktani és beszéd- 
gyakorlatok. Költó'i és prózai olvasmányok fejtegetése, fordítása 
s részben betanultatása. —• Havonkint két Írásbeli dolgozat: 
helyesírási gyakorlatok, fordítások tótból magyarra, a költe
mények rövid tartalma. T. K. Gáspár-Nem essányi „Čítanka. 
Piaty sväzok.“ Budapest.

2. S z a b a d k é z i  r a j z  h. 4 órában.

IV. 1895/6-iki isk. évben  h aszn á lan d ó  ta n k ö n y v ek
jegyzéke.

I. o s z t á l y .  Bereczky S., Bibliai történetek. Poszvék, 
Egyb. énekek. Új testámentom. Pirchala, Lat. nyelvt., 8. kiad., 
kötve, Pirchala, Latin olvasókönyv és gyakorló, 8. kiad. kötve. 
Szinnyei, Magy. nyelvt. I., ktv. Szinnyei, Magy. olv. I., ktv. 
Laky, Földrajz I., 6. kiadás. Lange-Cherven, Atlasz. Orbók- 
Gerevich, Középiskolai számtan. Landau-Wohlrab, Rajzoló geo
metria 1.

II. o s z t á l y . ,  Bereczky S., Bibliai történetek. Poszvék, 
Egyházi énekek. Új testamentom. Pirchala, Lat. nyelvt., 3. 
kiad . kötv. Pirchala. Latin olvasó és gyakorló, 3. kiad., kötve. 
Szinnyei, Magy. nyelvt. II., ktv. Szinnyei, Magy. olvk., II., 
kötve. Laky, Földrajz, II., 3. kiadás. Lange-Cherven, Atlasz. 
Beke, Számtan. Landau-Wohlrab, Rajzoló geometria, I. Landau- 
Wohlrab, Rajzoló geometria III.

III. o s z t á l y .  Pálfy, Kis egyháztörténet. Poszvék, Egy
házi énekek. Új testámentom. Pirchala, Lat. nyelvt. 3. kiad., 
kötve. Elischer, Latin olvasókönyv. Szinnyei, Rendsz, nyelvt,, 
kötv. Szinnyei, Magyar olv. III. Felsmann, Német nyelvtan, I. 
köt., III. kiad. Német olvasó, I. köt., XV. kiadás. Scholtz- 
Ráth A., Mathematikai és physikai földrajz. Gaal-Helmár, 
Magy. tört., kötve. Beke, Számtan. Landau-W., Rajzoló geo
metria III.

IV. o s z t á l y .  Bereczky, Kere-ztény hit- és erkölcstan. 
Poszvék, Egyházi énekek. Új testámentom. Pirchala, Latin 
nyelvtan, 3. kiad,, kötve. Elischer, Latin olvasókönyv. Góbi, 
Irálytan. Arany, Toldi. Albrecht, Német olvk., I., II., ktv. 
Scholtz. Osztr.-magyar monarchia földrajza. Kozma, Rendsz. 
földr. atlasz. Mangold, Világtörténelem I., Helmár, Tört. atlasz 
I. Landau-W., Rajzoló geometria, II. (Stereometria), 3. kiad. 
Mocnik-KL-Wagner, Algebra. Szterényi, Ásványtan.

V. o s z t á l y .  Batizfalvi, Bibliai ismertet. Magyar biblia. 
Pirchala, Lat. nyelvtan. Pirchala,, Latin anthologia. Livius



XXI. és XXII. k. Négyessy L., Szerkesztéstan. Greguss-Beó'thy, 
Balladák. Hoffmann, Német tank., III., 3. kiad. Endrei, Német 
stilusgyakorlat. Schill, Görög alaktan. Maywald, Gör. olvasó
könyv I. Mangold, Világtörténelem, I., II. Helmár, Tört. atlasz
II. Mocnik-Kl.-Wagner, Algebra. Mocnik-Kl. Wagner, Geometria, 
5. kiad. Roth, Növénytan. 3. kiadás. — Ajánlva: Veress, Latin
magyar szótár. Veress, Magyar-latin szótár. Ball ági, Magyar
német és német-magyar kis szótár. — Görög pótló: Jancsó B., 
Magy. irod. olvasmányok I. Szilasi, Szemelvények Thukydides- 
bó'l. Schill, Görög régiségek.

VI. o s z t á l y .  Pál.fy S., A kér. anyaszentegyház tört. 
Pirchala, Latin nyelvtan. Cserny-Dávid, Stilusgy. II., 3. kiad. 
Cicero, Orat. I. Sallustius. Virgilii, Opera omnia. Boseth, Hóm. 
alaktan. Homeros udyssea I. Elischer, Szótár. Maywald, Görög 
gyakorló- és olvasókönyv Xenophonból. Góbi, Rhetorika. Shakes
peare, Coriolanus (Jeles irók 2.) Hoffmann, Német tan- és olvk.
III . , 3. kiad. Endrei, Német stilusgyak. 2. kiad. Mangold, Világ
tört. III. Helmár, Tört. atlasz. III. Mocnik-Kl.-Wagner, Algebra, 
Mocnik. Arányszámok I. Mocnik KI.-Wagner, Geometria. 5. ki
adás. Roth S., Alattan alapvonalai, legújabb kiadás. — Ajánlva: 
Veress, Látin-magyar szótár. Magyar-latin szótár. Ballagi, Ma
gyar-német és német-magyar kis szótár. — Görög pótló: Jancsó 
B., Magy. irod. olvasmányok II. Kempf, Homeros Iliása, kötve. 
Kempf, Homeros Odysseája, kötve. Schill, Görög régiségek.

VII. o s z t á l y .  Pálfy S., A kér. anvaszentegyház törté
nete. Pirchala. Latin nyelvtan. Livius, XXL, XXII. Cicero, 
Orationes I. Vergib Aeneis. Cserny Dávid, Stilusgyak. III., 
kötve. Herodotos, Epitome ed. Dávid. 5. kiad. Homeri, Ilias 
I./II. Elischer, Szótár Homerhez. Góbi, Poetika. Goethe, Her
mann und Dorothea (Jeles irók 14.), 3. kiadás. Heinrich G., 
Német irod. olvasókönyv III. köt., 5. kiad. Varga, Pol. föld
rajz, 3. kiad. Kozma, Rendsz,. f  öldr. atlasz. Mocnik-Kl. Wagner, 
Algebra- Mocnik KI.-Wagner, Geometria, 5. kiadás. Logarithmus 
táhla. Wagner A., Physika. — Ajánlva: Veress, Latin-magyar 
szótár, Magvar-latin szótár. Lévay-Vida, Görög-magyar szótár. 
Wilkens, Római régiségek. Ballagi, Magy.-ném., és ném.-magy. 
kis szótár. — Görög pótló: Hornischek H., Ábrázoló geom. 
Jancsó, Magyar irodalmi olvasókönyv. III. Schill. Görög irod. 
történet. Kempf, Euripides „Ifigenéja“ Taurisban. Jeles írók. 
Csiky, Sophokles Antigone. Jeles írók.

VIII. o s z t á l y .  Zsilinszky-Hörk, Hit- és erkölcstan. 
Cserny-Dávid, Stilusgyak., .III. kötve. Cicero de offieiis. Hora
tius. Homer Ilias I./II. Elischer, Szótár. Platon Apológia, Kri- 
ton. Beöthy, Magyar irod. tört. I. és II. á. Schüler, Teli (J. i. 
21.) Lessing Minna v. Barnhelm (J. irók isk. tára). Heinrich 
G., Német irod. olvasókönyv. III. köt. 5. kiad. Mangold, Ma
gyarok oknyomozó története, Helmár, Tört. térképe. Mocnik- 
Kl.-Wagner, Algebra. Mocnik-Kl. Wagner, Geometr., 5. kiadás.
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Wagner, Physika. Lotze, Logika. — Ajánlva: Lévay-Yida, 
Gör.-magy. szótár. Veress, Latin-magyar és magy -latin szótár. 
Wilkens, Római régiségek. Ballagi, Német-magyar és magyar
német kis szótár. Görög pótló: Hornischek, Ábrázoló geometria. 
Jancsó, Magyar irod. olv. IV. Alexander, Szemelvények Plátó- 
ból és Aristotelesbó'l. Schill, Görög irodalomtört.

Adatok az intézet történetéhez.
A múlt nagy küzdelmeinek emléke örök kegyelettel; a jelen 

törekvéseiből sarjadó szebb jövendő reménye rendületlen bizoda- 
lommal tölti be intézetünket szeretett hazánk fenállásának ezre
dik évében.

Egyházunkat s benne iskolánkat a történet szorosan egybe 
forrasztotta alkotmányos életünk fejlődésével. De míg ennek 
fénye az egész nemzetre ragyogott, . . . .  a nagy válságok 
árnya legelébb és legtovább a protestáns egyházra borult.

Most, hogy a sok szenvedés árán busásan megérdemelt, 
századokon át epedett békesség és közjó hintik áldásaikat; most 
mikor a nemzeti összetartozás tudata együttes munkásságra lel
kesíti a haza minden igaz gyermekét, . . . csak annál jobban 
érezzük, hogy nemzetünk örömünnepe nekünk készeresen az.

A dicsőséges honalapítás ezredik évfordulóját nekünk e 
magasztos eszmén kivül más is feledhetetlenné teszi.

Az új Lýceum.
Kétszárnyú, kétemeletes díszes palotája immár befejezésé

hez közel. Felavatása — az ezredévi nemzeti ünnepségek egyik 
mozzanatául f. é. szeptember hónapra van tervezve.

Egyházunk lángbuzgalmú vezető férfiai megértve a haladó 
kor szavát, hazai közművelődésünk iránt való hagyományos 
szeretettel nyújtottak kezet a nemzeti műveltség fejlesztésén 
őrködő törvényes államhatalomnak, hogy vállvetett erővel új 
otthont adjanak ősi „Alma mater“ünknek.

Közoktatásügyi kormányunk jóakaratát, a protestáns egy
ház elévülhetetlen érdemeit méltató bölcseségét és egyházunk 
messze híres áldozatra készségét egyaránt hirdeti a késő unokák
nak. Szelleme törhetetlen az marad, mi megalkotta ; mi három 
évszázad viharaiban fentartotta; mi az egyháznak és hazának 
szikla szilárd jellemű fiukat, bús időkben mártírokat, a magyar 
társadalomnak mindig hasznos polgárokat nevelt.

Az új ezredévben megnyíló épületben — anyagilag meg
erősödve, az állam hasonló intézeteivel külsőleg is egy színre 
emelkedve — ezt az eszmét, ezt a czélt szolgálja továbbra is. 
A nemzeti nagyság szüntelen fokozásában így munkál közre a 
övendőben is. ** *
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Egyházunk — legszebb millenniumi alkotásának — az új 
Lyceumnak alapkövét 1895. szept. 14-én tette le a M. E. E. 
Gyámintezet XXX. közgyűlésére éppen Pozsonyba sereglett 
egyházi és világi notabili tásaink, a megyei és városi hatóságok 
képviselőinek, az egyház küldötteinek, a tanárok, tanuló-ifjuság 
és nagy számú közönség jelenlétében. Az ünnepet az ifjúság 
nyitotta meg az „Erős vár a mi istenünk“ eléneklésével. 
Trsztyenszky Eerencz főesperes lelkész imája után Dr. Samarjay 
Emil egyh. és iskolai felügyelő méltatta röviden a nap jelentő
ségét. Beszéde végeztével felkérte az egyházi, megyei, állami, 
városi hatóságok képviselőit, hogy az alapkő letételében részt 
venni szíveskedjenek.

Szalavszky Gyula főispán a megye, Tallér Pál kir. tan. 
h. polgármester a város, Pirchala Imre főigazgató a v. és 
közokt. ü. minister nevében végezték a szokásos kalapáesütéseket. 
Ugyanezt tették: az egyh. kerület nevében Baltik Frigyes 
püspök, Dr. Láng Lajos esp. felügyelő; a magyar ág. ev. egyház 
nevében Zelenka Pái püspök; a pozsonyi ág. ev. egyházéban 
Dr. Samarjay Emil felügyelő, Günther M. V egyh. választm. 
elnök, Fürst János esp. lelkész; a Lýceum nevében Dr. Dobro- 
vics Mátyás isk. tanácsi elnök és Zorkóczy Samu igazgató. A 
lélekemelő ünnepet Trsztyenszky Ferencz főesperes gyönyörű áldó 
fohásza, végül az ifjúság részéről a Hymnus fejezte be.

Az Alpár Ignácz budapesti építő-mérnöktől tervezett 
épületet Kittler és Gratzl városi építők emelik. Szakértelmükkel 
párosult bozgóságuk tette lehetővé, hogy bokréta ünnepe már 
deczember 21-én végbe menhetett.

Az épület összes területe 4720 m2, a telek ára 20,000 frt. 
Az építés költségei — gőziűtéssel, gáz- és víz bevezetésével — 
160,000 frt Belső berendezése — a meglevő épület újabb bútor
zataiból sok egészen megfelelő lévén — 12,000 frt. A költségek 
összege: 192,000 frt.

Ehhez az állam a kötött szerződés értelmében 80,000 frtnyi 
építés segélylyel járul.

Ugyanezen szerződés alapján az intézet személyi kiadásai
nak stb. fedezésére évi 16,000 frto t ád

Úgy a szerződés, mint a monumentális épület létrejötte 
legjavarészt br. Eötvös Loránd volt és dr. Wlassics Gyula 
jelenlegi vallás és közoktatási miniszternek, dr. Láng Lajos 
kerületi esper. felügyelőnek, dr. Klamarik J. közoktatásügyi 
miniszt. tanáesosnak, egyházunk részéről dr. Samarjay Emil 
egyh. és iskolai felügyelőnek, Günther H. V. egyh. vál. dr. 
Dobrovits Mátyás iskola-tanácsi elnöknek köszönhető.

Az intézet örök hálája kiséri lépteiket, istennek áldása 
működésüket.

A vallás- és közoktatásügyi miniszter ajánlása, illetve 
óhajtása alapján a kerület püspökétől főtisztelendő Baltik Frigyes
től elrendelt millenáris iskolai ünnepélyen — miről értesítőnk
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más helyen ad számot — továbbá a szokásos faültetésen kívül 
a Lýceum azzal is hozzá kivánt járulni a nemzeti közöröm 
megnyilatkozásához, hogy a — pozsonyi ág. ev. egyházzal elvá
laszthatatlanul egybeszövó'dött háromszázéves történetét is meg- 
iratta. Az immár közkézen forgó vaskos mű Markusovszky S. 
lyc. tanár csüggedetlen szorgalmának és szakértelmének gyü
mölcse. Az egyház elöljárósága — az isk. értesítőb-li közlés 
lehetetlenségét eló're látva — hogy a nagynak ígérkező munka 
tanulságait minden érdeklődő számára hozzáférhetővé tegye, 
2 frt 50 krral előfizetést hirdetett reá. Első sorban az intézet 
volt „hálás“ tanítványaira számított. Az előfizetők aránylag 
gyér száma — sajnos bizonysága annak a tiszta szándékú és 
jóakaratú volta mellett is meddőnek bizonyuló törekvésnek, 
mely az iskolai pályafutás éveiben a nevelő intézet iránt ragasz
kodást iparkodik beleoltani a tanuló ifjúság leikébe.

E szomorú tapasztalattal szemben kétszeresen örvendetes 
a nevükre méltó, valóban hálás tanítványok megnyilatkozása. 
Ilyeneknek bizonyultak : Boor János, ev. lelkész ; Franich Gyula, 
járásbiró; Györik Márton, lyc. tanár; Stájek József póstatiszt; 
Horváth Gyula, ügyvéd; Hratsovszky István ügyvéd; Jágics 
József, ügyvéd ; Lorutsardini Sándor, ügyvéd; dr. Radits Péter 
orvos; Ringhauer Gusztáv, ev. lelkész ; dr. Steiner Mór, orvos; 
Stiegler Gusztáv, ev. lelkész; Szigethy József, pénzügyi tiszt
viselő ; Sztanek István, pénzügyi ti tk á r ; Tatárovics Bogolyub, 
jegyző, Theisz János, főreálisk. tanár.

Mint a Lyceumnak 25 évvel ezelőtt tanítványai, 1895 
junius 29-én s 30-án is újra összegyűltek s az intézet iránt 
érzett hálájukat az igazgatóságnál történt testületi tisztelgésen 
kívül különösen azzal óhajtották bizonyítani, hogy a Lyc. ön
segélyző intézetnek a maguk és társaik nevében 100 frtot ado
mányoztak. Hálás köszönettel említjük meg azt a szép millen
niumi emléket is, melylyel dr. Samarjay Emil né úrnő elnöksé
gével dr. Dobrovits Mátyásné, Forray Istvánná, özv. Hubert 
Paula, Péterffy Zoltánná és Slubek Gyuláné úrnők kezdeménye
zésére egyházunk lelkes hölgyei — egyrészt a nemzeti ünnep, 
másrészt az új Lýceum felavatása alkalmából ajándékozzák meg 
intézetünket. Fehér moire selyemből készült diszes zászló ez, — 
nemzeti ezímerrel, arany hímzéssel. A ritka szép ajándék tartós 
emléke marad annak a szent lelkesedésnek, mely ifjúságunkban 
a nemzeti eszméket igy is ápolni, fejleszteni törekszik.

A tanárkar a maga részéről is örvendetessé óhajtván 
tenni a közölöm esztendejét, — a Lýceum hosszú éveken át 
volt bnzgó és jeles — immár nyugdíjas — tanárának Kámory 
Sámuelnek a Lyc. nyugdíjalapból járó évi diját 200 forinttal 
emelte meg, illetőleg a nyugdíjalapot kezelő n. egyházat fel
kérte, hogy kegydíj czímén e járulék felemelésben részesítse. 
Az agg tudóst annyival jobban meghatotta e nem várt meg
emlékezés, mivel „úgy a tanárkar, mint az egyház elöljárósága,
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teljesen a maguk jószántából részesítik ebben a jótéteményben.“ 
Hálás köszönetét maga tolmácsolta a Lýceum igazgatója eló'tt.

*
s*:

Autonómiánkban gyökerező jogszokásnál fogva egyházköz
ségünk összes tisztviselő három évre lévén megválasztva, e 
tisztségükről f. é. márczius 8 án lemondottak. Ugyanekkor a 
folytatólag márczius 22 én ta rto tt egyk. közgyűlésen a közbi
zalom az egyb. felügyelői állásra újból dr. Samarjay Emilt, az 
egyházi és iskolai életünkben annyira fontos állásra az egyh. 
vál. elnökségére ismét Günther M. Y. t. az iskola tanácsi elnök
sége újra Dr. Dobrovits M átyást emelte.

Ez alkalommal az egyház részéről újabb kitüntetés érte 
a Lyceumot. Egyik jeles és lelkes tanárát: Hirschmann Ferdi- 
nandot az egyházi aljegyzői állásra választotta meg.

Az osztatlan bizalom, mely a megválasztottakat hivata- 
talukba emelte, egyrészt őszinte elismerése igaz érdemeiknek, 
másrészt megnyugvás további működésükben, melynek czélja 
miként el eddig — minden bizonynyal egyházunk és iskolánk 
felvirágoztatása lesz.

Fájdalom, e választások tiszta örömét hamar megzavarta 
a kérlelhetlen halál, mely az iskola tanács egyik legbuzgóbb 
tagját, a Lýceum egyik legőszintébb jóakaróját dr. Barts Józsefet 
hirtelen ragadta ki körünkből. Emlékezetét híven megőrzi 
Lyceumunk.

Helyét dr. Kollarik József isk. tanácsi póttag tölti be, kinek 
ügybuzgóságától sokat remélhet intézetünk.

Harmath Károly kartársunk, — a tanári kar nesztora — 
hogy meggyengült szemeinek erejét ismételt operáczió segítsé
gével helyreállíthassa, a Lýceum elöljáróságától félévi szabad
ságot kért, melyet ez s az egyh. közgyűlése, tekintettel har- 
minczkét évi hűséges szolgálatára és sikerekben gazdag mun
kálkodására, a legnagyobb készséggel meg is adott. Szabadság- 
idejére szóló állandó helyettesítéséről úgy gondoskodott, hogy 
az egyes tárgyak előadására vállalkozó kartársakat: Adamis 
Károlyt, Albert Józsefet, Győrik Mártont, Márton Jenőt, dr. 
Serédi Lajost a szokásos módon díjazta.

1896. január 21-én ta rto tt tanári értekezleten az igazgató 
újból örömmel üdvözölhette őt a működő tanári karban, mely
nek nevében szívből kívánta, hogy szemeinek immár teljesen 
helyreállott egészsége még hosszú időn át segítse az intézet 
javára kifejtett áldásos működésében.

Nevezett kartárs meghatottan mondott köszönetét úgy a 
helyettesítésért, mint az igazgató részéről — a tanári kar ne
vében — történt szives üdvözletért

*
-X- *
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Intézetünket súlyos csapás érte König Hugó kartársnak 
aggasztó betegsége miatt történt nyugdíjazásával. A lyceumi 
rajztanítás terén 42 é v e n  át szerzett feledhetetlen érdemei, 
egyéni szeretetreméltósága egyaránt kívánatossá teszik, hogy 
jól megérdemelt nyugalmát mentó'l tovább élvezze is.

Mivel a tanárikar tagjai részben elfoglaltságuk, részben a 
Szép Rezső' kartárs nyolcz hétre tervezett egyptomi tanulmány
útja folytán már is szükségessé vált rendkívüli helyettesítések 
miatt a rendes rajzórák betöltésére nem vállalkozhattak, a 
Lýceum elöljárósága a szokásos díjazással Cz o b e l  G y u l a  
fó'reáliskolai h. tanárt kérte fel a görög pótló szabadkézi rajz
nak év végéig, a rajzoló geometriának Szép Rezső' kartárs 
távollétében történendő ellátására.

Ki is a felszólítást elfogadván, nagy ügy buzgalommal és 
szakértelemmel felelt meg vállalkozásának. É helyütt fogadja 
érte a tanárkar s az elöljáróság hálás köszönetét. Magára a 
tanszékre (május 15. határidővel) a Lyc. elöljárósága pályázatot 
hirdetett.

Összesen hatan jelentkeztek Egy azonban időközben vissza 
vonta pályázatát. Hárman a pályázat alaki kellékeinek meg 
nem felelvén, a jelölésnél számba vehetők nem voltak. A tanár
kar a maga részéről megválasztásra egyhangúlag Hazslinsky 
Kálmán ág. h ev. vallású trsztenai algymnáziumi rajztanárt 
ajánlotta.

*  -X-

A középiskolai tanárok egyptomi tanulmányútjában tanár
karunkból Szép Rezső vett részt. A Lýceum elöljárósága, a 
nemes egyház, hogy az intézet czéljait ebben is elősegítse, ne
vezett kartársnak útiköltségek fedezésére 300 frtot, tanítás
eszközök bevásárlására 150 frtot adományozott. 1886. január 
6.—febr. 21-ig terjedő távollétében szükséges helyettesítésekre 
az igazgató, továbbá Hirschmannn F., dr. Tolnai V. és Cha
lúpka J. lelkészsegéd vállalkoztak — díjtalanul. A tanárkar s 
a Lýceum elöljárósága buzgalmukért külön is köszönetét mon
dott ; Chalúpka J. úrnak pedig, ki más alkalmakkor is és több
szörös helyettesítéssel nagyban hozzájárult ahhoz, hogy az in
tézet a tanárkarban előfordult betegségesetek mellett is zavar
talanul folytassa működését, elismerése jeléül 50 frtnyi tiszte
letdíjat szavazott meg.

* *
1895. julius 30-a szomorú kötelességet rótt a Lýceum 

tanári karára. Egykori kedves kartársa, Yasskó Gyula theol. 
akad. r. tanár hunyt el. Temetésén őszinte fájdalommal vett 
részt a Lýceum tanárkara, kegyelete jeléül koporsójára koszo
rút helyezett.

1896. január 19-én újra gyászba borult Lyceúmunk. Bothár 
Dániel húnyt el. 1851—Í891-ig szolgálta az intézetet, mint a



mathesis é9 természetrajz rendes tanára. 1891-ben az egyház 
hosszú és hív szolgálatát, az intézet fejlesztésében szerzett el
évülhetetlen érdemeit méltatva, felmentette a további munkától. 
Nyugdíjazta. A nyugalomban is az maradt, a ki volt mindig. 
A tanárkar ó'szinte barátja; az intézet lelkes jóakarója, még 
holta után is jótevője.

Egy 16 fiókos fényezett gyűjtemény-szekrényt, több csigát 
és ásványt hagyott természetrajzi múzeumának, melyet egykor 
az ő önzetlen fáradozása, buzgalma teremtett meg úgyszólván 
— a semmiből.

Emlékét a hálás tanítványok százai és a Lýceum egyaránt 
kegyelettel őrzik messze időkig.

** *
A Lýceum igazgatója Zorkóczy Samu autonómiánk jog

szokása szerint három évre lévén megválasztva, e három év 
lejártakor f. évi márczius hó 28 án tartott rendes értekezleten 
igazgatói hivataláról lemondott. A tanárkar e lemondást tudo
másul vette, egyúttal felkérte a Lyc. elöljáróságát, hogy az 
igazgató választásra szükséges intézkedéseket megtegye, hogy 
az uj iskola évet megelőző — tárgy, óra stb. beosztás, valamint 
egyéb sürgős tennivalók halasztást ne szenvedjenek.

Az április 12-diki egyh. közgyűlés az igazgató-választó 
bizottságot kinevezvén, ez május hó 23-án tarto tta meg választó 
gyűlését, mely alkalommal újból Zorkóczy Samut állította az 
intézet élére. ■3f

* -X*

Dr. Serédi P. Lajos, ki a classica-pbilologiai tanszékre 
hirdetett pályázat alkalmával megígérte, hogy a Lyc. elöljáró
ságának kivánatára a magyar és latin nyelv s irodalomból már 
meglevő középiskolai oklevele s a rendszeres philosopbiából 
nyert doktorátusa mellé még a görög nyelv és irodalomból is 
megszerzi a képesítést, a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
engedélye alapján kért tanári alap- és szakvizsgálatot 1895. 
nov. 25. és 30-án jó eredmény nyel letette s így ígéretét be
váltotta.

A nemes egyház úgy dr. Serédi, mint Albert J. kartár
saknak az ág. ev. egyház más intézetében töltött tanári éveit 
a f. évi márczius 22-dikén ta rto tt egyh. közgyűlésben szolgálati 
éveikbe végleg beszámította. Ennek alapján korpótlékaikat ez 
alapon utalványozza.

Dr. Serédi P. Lajos a budapesti ág. h. ev. főgymnasium- 
nak — Böhm K. egyetemi tanárrá történt kinevezésével — 
megüresült pbilos-propaedeutikai és eláss.-pbilologiai tanszékére 
hirdetett pályázat alkalmával a május 29-én ta rto tt egyh. köz
gyűlésen egyhangúlag rendes tanárrá választatván, folyó isk. 
év végén megválik a Lyceumtól.



Kitüntetésén, mely a budapesti ág. h. ev. fó'gymn. tanár- 
kara, iskola tanácsa, presbyteriuma részéről történt egyhangú 
jelölésével s utóbb az egyb. közgyűlés egyhangú megválasztá
sával érte — örülnünk kellene. Valójában őszintén fájlaljuk 
távozását. Szolgálatra kész, hű kartársat, a nevelő munkában 
fáradhatatlan, szakjában képzett, buzgó tanárt veszít benne 
intézetünk; szerető vezetőjét az ifjúság. Mindnyájunk áldása 
kiséri működése új helyére, új viszonyai közé.

A lemondásával megüresült tanszékre június 27-iki határ
idővel (olass.-philol. vagy latin magyar tárgyakra) pályázatot 
hirdettünk.

Lyceumunkat ebben az isk. évben az a ritka kitüntetés 
érte, hogy az egyh. kerület püspöke Mélt. és Főtiszt. Baltik 
Frigyes úr f. é. január 9. és következő napjain látogatásával 
tisztelte meg. Az igazgató kíséretében az összes osztályokat s az 
összes előadó tanárokat meglátogatta ; a tanári testülettel érte
kezletet tartott, me[y alkalommal több érdekes tanügyi kérdést 
vitatott meg. Tapasztalatairól 76 1896. 1. 11 sz a. kelt hiva
talos átiratában tudósította intézetünket. Ezt az átiratot a 
tanárikar jan. 31. ta rto tt rendes tanácskozásában örvendetes 
tudomásul vette, mivel pedig működése egyetlen jutalmának az 
elöljáróság s a legfelsőbb hatóság elismerését tartja, elhatározta, 
hogy szószerint iktatja jegyzőkönyvébe.

A V. és Közokt. minister U Nmltga 1895. szeptember 17. 
50828 sz. a. k. leirata Ngos Pirchala Imre tankerületi főigaz
gatónak a Lýceum hivatalos látogatásával való megbízatásáról 
értesítette intézetünket.

Pirchala Imre főigazgató e hivatalos megbízást f. é. már- 
czius 26—29. napjain teljesítette.

A tanári karral tarto tt záró értekezleten különösen az 
idegen nyelvek tanítását illetőleg élénk eszmecserére adott al
kalmat. Látogatása alkalmával szerzett tapasztalatait előadva; 
az intézet ügykezelését, tanítás rendjét, fegyelmét, a tanárok 
működését illetőleg teljes megelégedését nyilatkoztatta meg. E 
nyilatkozatot a tanárkar örömmel vette tudomásul.

A mily örvendetes intézetünknek e felsőbb elismerés, éppen 
oly örvendetes az a napi sajtónkban többször hangoztatott, tan- 
kerületiinkben tiszta meggyőződést érlelő tény, hogy nevezett 
főigazgatóban minden tekintetben minta embert, kitűnő peda
gógust, a magyar tanügygyel minden részében ismerős szak
férfiút adott a főigazgatói intézménynek a v. és közokt. ü. minis
terium — ebben az esetben valóban egyedül az érdemet jutalmazó 
— bölcsesége.

A lýceum igazgatója maga is többször meglátogatta az 
egyes osztályokat, különösen azokban az órákban, melyeket — 
mint helyettesítők — bejáró tanárok láttak el. Látogatásait a 
nov. 19-én tart. ellenőrző tanácskozás után gyakrabban ismételte, 
különösen a megintett tanulók haladását kisérve figyelemmel.
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így  te tt a VIII. ősz. tanulói felől márczius 27 én, a többi osz
tályokról április 18-án tarto tt ellenőrző tanácskozások után 
főképpen a IV. és V III. osztályt látogatva meg többszörösen.

** *

Dr. Mergl Ödön, városi kerületi orvos 1895. deczember hó 
17-én látogatta meg intézetünket szemvizsgálat végett és április 
bó 23-án és 24-én szemvizsgálat illetőleg ujraoltás foganatosítása 
czéljából. Az ujraoltott tanulók, az oltóanyagot 20 krral fizették 
meg, az ujraoltás eszközlése ingyen történt. Trachomaeset nem 
fordult elő.

■vf* *

A Lýceum tanárkara Pirchala Imrénél — tankerületi 
főigazgatóvá történt kineveztetésekor — 1895. szeptember 18-án 
testületileg tisztelgett; ugyanígy vett részt a tiszteletére rendezett 
banketten is.

Dr. Wagner Lajos állami főreáliskolai tanárt — kihez a 
Lyceumot belsőbb kapcsok is fűzik, a mennyiben a tót nyelv
nek, mint rendkívüli tárgynak tanára — 25 éves tanári mű
ködésének jubileumi ünnepségén szintén üdvözölte s részt vett 
az ünnep' lakomán is.

** *

A franczia nyelvet, mint rendkívüli tárgyat Macher Frigyes 
állami főreáliskolai r. tanár taníto tta; a szab. kézi rajzban 
Czobel Cyula u. a. intézet h. tanára adott oktatást.

-X -
*  *

Dr. Lehr Vilmos kartársunk vezeték nevét 93007/1895 sz. 
belügymin. engedélylyel „Tolnaiéra változtatta.

Iskolai ünnepek.
Iskolánkat a szokásos ünnepséggel szept. 4-dikén nyitottuk 

meg az egyházi elöljáróság, a tanárkar, számos szülő jelenlété
ben. A „veni sancte“ elhangzása, majd Trsztyenszky Ferencz 
főesperes szívhez szóló imája után a lýceum igazgatója rövid 
beszéddel nyitotta meg az uj iskola évet. Dr. Samarjay 
Emil egyh. és iskola felügyelő lelkes szavakban buzdította az 
ifjúságot kötelességei teljesítésére, a tudományok ápolására, a 
haza szeretetére. Az újonnan átdolgozott, részben megpótolt s az 
elöljáróságtól szentesített iskola törvények felolvasása után 
Trsztyenszky Ferencz főesp. áldó-fohásza következett, mire kar
ének zárta be a megható ünnepséget. Az ifjúság osztályaiba
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vonult, hol az iskola törvények egy-egy nyomtatott példányát, 
továbbá az előadásórák rendjét kapta meg.

Jótevőinek emlékünnepé a Lýceum nagy és díszes közön
ség s az elöljáróság jelenlétében, a tbeol. akadémiával együttesen 
novemb. 30-an tarto tta meg . . .  a következő műsor szerint:

1. Dicsének,“ karének, Klein B.-tó'l, énekli a theol. akad. 
énekkar.

2. „Emlékbeszéd“ Margócsy Aladár, tbeologustól, előadja 
a szerző.

3. „Jótevők sírjánál,“ alkalmi költemény Petrovics Pál, 
theologustól, előadja Gleiszlinger Pál, theologus.

4. Jeszenák János emlékezete“ Schöpflin Géza, VIII. oszt. 
tanulótól, előadja a szerző.

5. „Fohász,“ karének Schröder A.-tói, énekli a theol. akad. 
énekkar.

Mint minden évben ez évben is díszes ünnepet rendezett 
Lyceumunk a nemzeti szabadság emléknapján, márczius 15-én. 
Az ünnep műsora ez v o lt:

1. „Honfi dal.“ Énekli a lyceuumi daloskor Frühwirth 
Samu karmester úr vezetése mellett.

2. „Megnyitó beszéd.“ Tartja Schöpflin Géza, VIII. o, t.
3. „Márczius 15.“ Irta  és szavalja Fülöp Zsigmond, VIII. 

o. tanuló.
4. „Kossuth Lajos azt izente . . .“ Előadja a lyceumi 

zenekar.
5. „Előre!“ Tóth Kálmántól. Szavalja Rásó Jenő, VII. 

o. tanuló.
6. „Petőfi költészete és a szabadságharcz.“ Irta  és felol

vassa Kuczián Géza, VIII. o. t.
7. „Szent napok.“ Schöpflin Géza, VIII. o. tanulótól. Sza

valja Pfeifer János, V ili. o. t.
8. „Rákóczy induló.“ Flőadják a lyceumi daloskor és ze

nekar Frühwirth Samu karmester úr vezetése mellett.
Egész kis ünnepségszámba ment az a szabad előadás is, 

melyet 1895. október 25-én Lefevre Alfonz, eredeti nevén 
Koffer Ranver („villám-csütörtök“) keresztyénné lett afrikai 
néger hittérítő. „Senegal-tól Kamerunig“ czímmel földiéinek 
erkölcseiről, szokásairól tarto tt az igazgató s a tanárok jelen
létében az érdeklődő ifjúságnak. Missió énekeinek dallamai, elég 
folyékony előadása sokáig emlékezetesek maradnak.

A v. és közoktatásügyi ministernek közvetlen rendelkezése 
alatt álló intézetekhez küldött rendeletével egyértelmű leiratot 
kapott Lyceumunk a kerület ftdő püspökétől, melyben millen
niumi iskolai ünnepség rendezésére szólította fel az intézetet. 
Ezzel egyidejűleg, még márczius elején — a tankerület kir. 
főigazgatója értekezletre hívta össze a helybeli középiskolák — 
kir. kath. főgymn. ág. ev. Lýceum, állami főreáliskola, keresk. 
akadémia—igazgatóit, melyben a millenniumi ünnepségek együt
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tes rendezését tartották legczélszerűbbnek. Az összes tanárka
rokból alakult újabb értekezlet ez eszmét föltétlenül legma- 
gasztosabbnak, az ifjúságra nézve legmaradandóbb hatásúnak 
vélvén, azonnal szűkebbkörű bizottságot jelölt ki, mely az 
ünnep módozatait és műsorát állapította meg. E  bizottságban a 
Líceumból Zorkóczy S. igazgató, Albert J., Gyűrik Márton, 
Márton Jenő, dr. Tolnai Vilmos, dr. Serédi P. L., Lassel Gy. 
torna, Förster F. zenetanár és Frühwirth Samu énektanár vet
tek x-észt. — A három napra tervezett ünnepségek költségeinek 
fedezésére a Lýceum elöljárósága szokott áldozatra készségével 
a többi intézetekkel egyenlő arány szerint — az egyház pénztá
rából 100 frtot szavazott meg.

A május 8-án és 9-én lezajlott fényes ünnepség műsorában
— melyet az Értesítő vége közöl — tevékeny része volt inté
zetünknek is. Az egyik legjobb szavaló s a drámai előadás 
művészi magaslatra emelkedő Petur ja Lyceumunk ifjúságából 
kerültek ki. Albert József kartársunk gyönyörű beszéde méltó 
pendantja volt a Gaal M. remek alkalmi ódájának. E gondo
latokban gazdag, hazafias érzéstől sugárzó beszédet különösen 
mindvégig fokozódó nemes páthosza és hatalmasan kidomboruló 
alapeszméje teszik maradandó becsűvé.

Az ifjúságot magát az ének, zene és szavaló próbák alkal
mával tanúsított b zgóságáért külön is dicséret illeti. Az ün
nepség alig remélt rendkívüli sikere nagyrészt az övé. Meg 
azoké a lelkes vezetőké, kik csüggedést, fáradságot nem is
merve, heteken át buzgólkodtak az együttes ünnepségen. In té
zetünkből különösen Albert J., Márton J., Frühwirth J. ének- és 
Förster F. zenetanár osztoznak a siker babérán.

Az ünnepet előkészítő bizottságokban Zorkóczy S. igazga
tóval élükön, Győrik M., Dr. Tolnai V. buzgólkodtak fáradha
tatlanul. Dr. Serédi L. — mint a sajtóbiztotság jegyzője 
a Nyugatmagyarországi Híradóban megjent czikkeivel (A 
pozsonyi középiskolák ifjúsága millenniumi ünnepségének 
próbáiról I. II. Ma és holnap . . . Epilógus.) kívánt résztvenni 
az együttes munkában. 0 írta az ünnepélyes istentisztelet al
kalmi „Karének“-ét is.

A május 10. délután végbement tornaünnepély is szépen 
sikerült. Ifjúságunk összevágó felvonulása, szabadgyakorlatai 
nagyban hozzájárultak a közelismerésben részesült eredményhez.

Jun. 5 én a Lyc. dalosköre ünnepelt. Vezetője Frühwirth 
Samu ág. ev. elemi isk. tanár éppen húsz éve áll a a kör élén. 
Ez évfordulót egész kis jubileummá avatta hálás tanítványainak 
kegyel ete.

Hirschmann F. lyc. tanár, a daloskor elnöke dísz-ülésben 
méltatta az ünnep jelentőségét, mire Hlavács Milán kedves kis 
beszéd kíséretében átnyújtotta az ünnepeltnek a kör ajándékát
— arany pecsétgyűrűt és monogrammos arany kézelő gombokat.

Luther emlékünnep. Mélt. és főt. Baltik Frigyes egyházi
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kerületi püspök 270/1896. sz. átirata értelmében Luther elhalá
lozásának negyedfélszázados évfordulóját a Lýceum 9aját köré
ben isk. ünneppel ülte meg az egyház kis templomában. A 
megnyitó chorál eléneklése után Trsztyenszky Ferenoz főesperes 
nagyhatású remek emlékbeszédben mutatta meg „ki nekünk a 
mi Lutherünk?“ Erre a Lýceum énekkara alkalmi motettel 
zárta be a lélekemelő' ünnepet. Az egyházközség engedelmével 
a ftdő püspöktől tervezett „Luther-alap“ javára begyűlt offer
torium összegét az egyházközség hasonló nagyobb szabású 
ünnepén begyűlt offertoriummal együtt a ftdő püspöknek kül
dötte el illetékes elöljáróságunk. Az ünnepélyre a Lýceum úgy 
az iskolai tanácsot, mint az egyház elöljáróságát is meghivta.

Ez ünnepség alkalmából a püspök úr ő mltsga „Luther élete“ 
ez. műből 10 példányt, F a r k a s  G é z a  nagyszombati lelkész úr 
„Luther életrajza“ ez. saját szerzeményéből 20 példányt küldött 
a Lýceum igazgatójának azzal az utasítással, hogy azokat az 
intézet evangélikus tanulói között oszsza síét. E könyvekből a 
VIII. oszt. 5; a VII. oszt. 5; a VI. oszt. 5; az V. oszt. 5; a 
IV. oszt. 3; a I l i  oszt. 3; a II. oszt. 2; az I. oszt. 2 példányt 
kapott.

A tanári kar köszönettel vett tudomást e nagylelkű ado
mányról; háláját az ajándékozóknak jegyzőkönyvi kivonattal 
adta tudtukra.

Krupecz István volt theol. akadémiai s.-tanár „Az illavai 
hitvalló“ ez. hitterjesztő művéből 300 példányt ajándékozott a 
lyceumi ifjúság között történő kiosztás czéljából. Az intézet 
vallástanárainak kijelölése alapján a művet 25 tanuló kapta 
meg.

A pozsonyi magyar szinpártoló egyesület, hogy a magyar 
színészet kulturális czélját így is előmozdítsa, különösen nem 
magyar ajkú, de a magyar nyelvben legtöbb haladást tanúsító 
tanítványaink számára ingyen jegyet ajándékozott.

A tanári kar —tekintettel arra, hogy az ifjúság a millen
niumi hangverseny és tornaünnepély előkészületeivel máris 
nagyon el volt foglalva, hogy továbbá éppen ez ünnepségek 
miatt május navában úgyis több napon át szünete volt s a 
pünkösdi ünnepek is erre a hóra estek ; tekintve továbbá azt, 
hogy a szülők ez iskola év különösen sok alkalmi gyűjtésével 
úgyis sokszorosan meg vannak terhelve, végre hogy sokan a 
millenniumi kiállítás megtekintésére készülődnek — a szokásos 
m á j u s i  v i g a l m a t  nem engedélyezte. E helyett kisebb, de 
tanulmányi szempontból föltétlenül hasznos kirándulásra hívta 
föl az ifjúság figyelmét.
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Ifjúsági kirándulások.
Ifjúságunk testedző, szellemet üdítő elfoglaltságáról a 

messze híres gyönyörű Duna-liget közvetlen szomszédságában 
elterülő, torna és játékszerekkel bőven felszerelt játszótér eleve 
gondoskodik. Tényleg középiskolánk tanulóinak legkedvesebb 
szórakozó helyévé tette egyrészt páratlan szép fekvése, más
részt a tanárkarok igazgatóiból és kijelölt tagjaiból alakult 
„játszótéri-bizottság.“

Ez úgyszólván napi kirándulásokon kívül a mennyire az 
időjárás, a szabad idő engedte, miként előző években, az idén 
is fel felkereste ifjúságunk Pozsony vidékének történeti és mű
emlékekben gazdag, a nemzeti fejlődésben nevezetessé vált 
helyeit. A mennyiben azonban az április 25—május 10-ig úgy
szólván szakadatlan tartó kellemetlen időjárás, továbbá az egye
sült középiskolák milleniumi ünnepségének előkészületei a na
gyobb, esetleg több napot lefoglaló kirándulásokat megakadá
lyozták: inkább a szükséges tanulmányi, földrajz-történeti, 
növénytani, állattani kirándulásokban összpontosult a tanári 
kar ebbeli törekvése.

Aprilis lő-én Győrik Márton a VII. és V III. osztálylyal 
a Zerge-hegy észak-nyugati lejtőit és a Széchenyi magaslatot 
járta be. Pölséges kilátás nyílik innen a Stielfried és Dürnkrut 
közt elterülő Morva-mezőre, hol 1278-ban Kún László magyar 
vitézei döntik el Habsburgi Rudolf javára az Ottokár ellen 
vívott ütközetet. A Morva folyó jobb partjáról messze fehérük 
Mária Therézia kedves vadászkastélya: Schlosshof. Kitűnő alkal
mat nyújtanak a történeti reflexiókra.

Április 22-én dr. Serédi a II. osztálylyal Dévénybe gya
logolt át. A Morva és Duna találkozása, az országhatár, egy
részt a földrajzi fogalmak bővítésére; Dévény romjai, s a 
Donjonra épült milleniumi emlékoszlop pedig történeti ismeretek 
fejlesztésére szolgáltak. A dévényi építő kőbánya, szállító gépei
nek működése, a robbantások is nagyon sok érdekes mozzanat
tal tették feledhetetlenné a nap örömeit. A Pozsony-Bécs helyi 
hajójári történt visszatérés a gyaloglás fáradságát feledtette el.

Április 25-én Győrik Márton és Szép Rezső az V. és VI. 
osztálylyal Sinút-Récse határát keresték fel. A monolithek — 
úgynevezett — „Kvád emlékek“ a geológiai alakulások, kőzet
tani részletek megismertetésére, a Kiskárpátok flórája és fau
nája pedig az illető tanulmányok kiegészítésére szolgáltak tanul
ságos példákkal.

Május 20-án dr. Serédi vonult ki osztályával a Széchenyi 
magaslatra. Május 28-án pedig a Várhegy, Murmann-magaslat 
gerinczeit s a felsőligetet járták  be.

Szép Rezső az V. és VI. osztálylyal többször kirándult a 
vörös vári Duna-ág s a Pőcsen-ág vizi és parti faunájának, fló
rájának tanulmányozására.

Lýceum Értesítője. n
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Június 6-án 16 tanulóval dr. Serédi L. Budapestre rándult 
le az országos ünnepségek s az orsz. kiállítás megtekintésére. 
Junius 7-én a Mátyás templomban közszemlére te tt nemzeti ko
ronázó kincseket, utána a várbeli honvéd-szobrot, majd a pesti 
oldal nevezetes műemlékeit tekintette meg a kis csapat. A nap 
többi részét a kiállításnak, Ős-Budavárának szentelte. A junius
8- diki — tündér mesének is fényes — hódolómenetet közvetlen 
közelről, az Albrecht-út kanyarulatán szemlélte végig. Junius
9- én a Nemzeti Muzeum régiségtárát, állatkertet, körképeket, a 
monumentális épületeket szemlélte meg. Az így töltött negyed
fél nap ugyan rövid idő az impozáns arányokban fejlődő gyö
nyörű székes főváros nevezetességeinek s különösen az ezred
éves kiállítás látványosságainak megtekintésére és behatóbb 
megfigyelésére; mégis a látottak sokasága és rendkívülisége 
maradandó hatással, feledhetetlen ráemlékezéssel jutalmazzák e 
kirándulás fáradalmait.

Tanos Sándor polg. isk. igazgatót, Serédi Kálmán polgári 
isk. tanárt az elszállásolásért; Sturm Gyula vendéglőst az ellá
tásért külön is hálás elismerés illesse.

w
v e  *X"

A Lýceum tanárkara föltétlenül üdvös eszmének tartotta, 
hogy az ifjúság az országos tornaversenyen mennél nagyobb 
számban részt vegyen s így éppen a kiállítás, illetőleg a nem
zet ezeréves életének leghatalmasabb lüktetése idején gyülekez
zék a székes fővárosba; hogy az oda gyűjtött ipari csodákkal, 
műkincsekkel megismerkedvén, a nemzeti eszme maradandó lel
kesedéssel töltse be egész valóját. Mivel azonban a szükséges 
anyagi eszközökről a maga körében se az évi segélyezéssel tú l
terhelt önsegélyző egylet pénztárának igénybevételével, sem a 
külön társadalmi mozgalom, gyűjtés stb. megindításával kellő
képpen gondoskodni nem lehetett, sajnálattal bár, de az orszá
gos tornaversenyben való részvételről kénytelen volt lemondani.

A Lýceum elöljárósága e helyütt is köszönetét nyilvánítja 
mindazoknak, kik az iskolai ünnnepélyek és kirándulások ren
dezésében, vezetésében tevékeny részt vettek s így ifjúságunk 
szellemi látókörének bővítésében közremunkálni szíveskedtek.

Vizsgálatok, fegyelmi, egészségi állapot.
A beírások szept. 1—3-ig, a f e l v é t e l i ,  javító és pótló vizs

gálatok megelőzőleg aug. 30. és 31-én történtek meg. Kelvételi 
vizsgálat alapján két tanulót a II. osztályba, kettőt a IV. osz
tályba, egyet az V. osztályba vettünk fel. A javító vizsgálatra 
utasított 51 tanuló közül 44 égy tárgyból, 5 püspöki engedély-
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lyel két tárgyból javított; ugyanilyen engedélylyel másut te tt 
vizsgálatot egy. Kettőt osztályismétlésre utasítottunk.

Az iskola évi rendes vizsgálatokat a VIII. o. tanulóival 
május 15—21-ig a többi osztályokkal pedig junius 15—‘23-ik 
napjain tartottuk meg. Junius 24-én végeztük el az osztályo
zást; 25-én reggeli 8-kor a torna teremben végbe ment évzáró 
ünnep után — a bizonyítványokat, ösztöndíjakat, jutalmakat és 
könyveket osztottuk ki.

A vizsgálatokat Dr. Samarjay Emil egyh. és isk. fel
ügyelő', Dr. Dobrovits M iskolatanácsi elnök, Samarjay Mihály 
nyugalm. állami fó'reáliskolai igazgató, török-kanizsai Dr. Schulpe 
György iskolai tanácsi tag és Dr. Kanka Károly kir. tanácsos 
többször meglátogatták, az ifjúságot további szorgalomra buz
dították. A tanulmányi szempontból valóban hathatós eme 
szíves érdeklődésükért e helyütt is fogadják az intézet hálás 
köszönetét.

Múlt évi szept. hó 9-ikén nt. Fürst János esperes-elnöksége 
mellett Nsgos Pirchala Imre főigazgató mint kormányképviselő és 
a teljes bizottság jelenlétében tarto tt pótló és szóbeli érettségi 
vizsgálaton a bizottság hét tanulót érettnek nyilvánított, hár
mat egész évre vetett vissza, egyet a deczemberi javító érett
ségi vizsgálatra utasított. Ezen tanuló időközben visszalépvén, 
a deczemberi javító vizsgálat elmaradt.

A jelen iskola év éretts. Írásbeli vizsgálatai május hó 
26—30; a szóbeliek pedig juniús 10—13. napjain történtek meg 
Méltóságos és Főtiszt. Baltik Frigyes püspök urnák elnökségé
vel, Dr. Horváth Ödön eperjesi jogakad. dékánnak mint kormány- 
képviselőnek, Samarjay Mihály nyug. áll. főreálisk. igazgatónak 
valamint török-kanizsai Dr. Schulpe György iskolai tanácsi 
tagoknak mint egyházi kiküldötteknek jelenlétében.

Méltóságos elnök úr által ez alkalomra kijelölt tételek a 
következők :

I. A m a g y a r  n y e l y v b ő l :  1) A görög-római classicus 
költészet hatása a magyar irodalomra. — 2) A tudományok 
népszerűsítésének fontossága a művelődés terén. — 3. Az aka
ra t szabadsága psychologiai és ethikai szempontból tekintve.

II. A l a t i n  n y e l v b ő l :  Miképen kelt á t Aeneas Epiros- 
ból Italiába. Cserny-Dávid latin stilus gyakorlatok. III. rész. 
120 szám.

III. A m e n n y i s é g t a n b ó l :  1) Bontsuk fel 
(a? — 4b2) x3 + 2  (a3 +  2b3) x +  (a4 — b4)

kifejezést elsőfokú tényezőkre. — 2) Levezetendő és alkalma
zandó a háromszög területi képlete, ha mind a három oldal is
meretes. Legyen az „a“ oldal egy 628 m2 felülettel biró és 
v =  5 m sugara gömbhöz tartozó öv magasságával egyenlő; 
legyen „b“ oldal egy 173-2 m2 felülettel bíró szabályos tetrae- 
drom egyik élével egyenlő és „c“ = 2 6 .5  m.

7*
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1Y. A n é m e t  n y e l v b ő l :
1) „An’s Vaterland, an’s thenre, schliess dich an.

Das halte fest in deinem ganzen Herzen,
Hier sind die starken Wurzeln deiner K raft.“

2) Jókai: „Az utolsó Arpád.“ (Schack „Magyar szöveg német 
fordítássá“ 64. oldal 29. sor.

V. A g ö r ö g  n y e l v b ő l :  1) Plato Phaedójának 1 feje- 
zetje fordítandó.

Az érettségi vizsgálat eredményét X II. sz. alatt közöljük.
A felgymnasiumi tanuló ifjúság vasárnaponkint részt vett 

felváltva a nagy és kis templomban tarto tt istentiszteletben; 
az algymnasiumi tanulók számára pedig nagyt. Trsztyénszky 
Ferencz helybeli lelkész-esperes és tanár külön istentiszteletet 
tarto tt télen át is a kis templomban.

Az evang. hitfelekezeti confirmált tanuló ifjúság a tanári 
karral együtt m. é. október 31-én és ez évi junius 9-én járult 
az Úr asztalához, mely alkalommal hozzánk csatlakoztak a 
helybeli középiskolákba és kereskedelmi akadémiába járó evang. 
vallású növendékek is.

Ifjúságunk fegyelmi állapota általában megfelelő volt. A 
súlyosabban vétkezők inkább példás okulásért intézetünket 
azonnal elhagyni voltak kénytelenek. Jahn Fülöp V. o. és 
Szinyei Merse László VIII. o. tanulót eltanácsoltuk; Piacsek 
István és Kostyál Márton Y. o. tanulókat pedig kizártuk.

A tanuló ifjúság egészségi állapota a lefolyt tanévben 
egészben véve kedvezőnek mondható, daczára annak, hogy 
súlyosan megbetegedett két VII. o., egy VI. és két I. o. tanulót 
a szülők gondosabb ápolás végett haza vittek. Reméljük, hogy 
a szerető szülők gondozása mielőbb vissza is adja egészségüket.

*
* *

Tanuló ifjúságunk ez iskolaévben a szokottnál több alka
lommal is megbizonyította áldozatra Készségét.

a) a Pusztaszerre tervezett ifjúsági emlékszoborra adakozott 
az I. o .: 4 frt 70 k r.; — a II. o .: 5 frt 2 k r .; — a III. o.: 
2 frt 97 kr. ; — a IV. o.: 5 frt 47 kr. ; — az V. o .: 2 frt 
64 k r .; — a VI. o: 7 frt 15 k r .; _ — a VII. o .: 4 ír t  20 kr. ;
— a V III. o. : 18 frt 50 kr. — Összesen 50 frt 65 kr.

Ez összeget a pozsonyi kir. jogakadémia illető millenniumi 
bizottsága vette át, a Nyugatm. Híradóban nyugtázta s rendel
tetése helyére küldötte.

b) A pozsonyi theol. akadémia tanárkarától tervezett 
„Theologusok O tthonáéra adakozott: I. o.: 8 frt 20 k r .; — 
II. o.: 1 frt 8 k r .; — III. o.: 68 k r . ; — IV. o. : 2 frt 8 k r .;
— V. o .: 2 frt 50 k r .; — VI. o.: 2 frt 30 k r .; VII. o .: 2 frt 
30 kr. ; V III. o.: 4 frt. 55 kr. Összesen 18 frt 69 kr.

Ez összeget Dr. Masznyik Endre az egyetemes ág. h. ev.
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egyház theol. akadémiájának igazgatója vette át, — az Evang. 
E. és Iskolában nyugtázta is. Az 1895. évi majálisi maradék 
2 frt és Levius Vilmos úr majálisi ajándéka 3 ír t az ifjúsági 
alaphoz csatoltatott.

E h e l y ü t t  m o n d u n k  h á l á s  k ö s z ö n e t é t  m i n d 
a z o k n a k ,  k i k  s z i v e s  a j á n d é k a i k k a l ,  a d o m á n y a i k 
k a l  i n t é z e t ü n k  c z é l j a i t  el  ő m o z d í t o t t á k ;  — j ó 1- 
t e v ó ' i n k n e k ,  k i k  n e m e s  b u z g a l m u k k a l  s e g í t s é 
g ü n k r e  v o l t a k ,  a p o z s o n y i  e v a n g .  e g y h á z k ö z s é g  
v e z é r  f é r  f i a i n a k , k i k  i n t é z e t ü n k  f e j l e s z t é s é t  m i n 
d e n h a  s z i v ü k ö n  h o r d o z v a  m i n d e n t  e l k ö v e t t e k ,  
h o g y  ősi  n e v é h e z  m é l t ó k é p p e n  l é p j e n  a n e m z e t  
é l e t é n e k  m á s o d i k  e z e r  évébe .

VI. Taneszközök és gyűjtemények.

a) Könyvtárak.
1. Sc h i mko- f é l e  könyvtárban van 7364 mű 12,584 kötet

ben. Könyvtárnoka: Pukánszky Béla, theol. akad. tanár.
2. A n a g y  k ö n y v t á r  theologiai osztályában van 4671 

mű 6125 kötetben és 623 füzetben. Könyvtárnoka: Pukánszky 
Béla, theol. akad. tanár.

A l y e e u m i  k ö n y v t á r  nem theologiai része a III. és
IV. számú teremben 1896 május hó végén áll 12962 műből 
21033 kötetben és füzetben.

Szaporodás az 1895/96-ik iskolai évben; a) V é t e l  u t j á n :  
Margalits Proverbium universae latinitatis 1 kötet. A Pallas 
Lexikon X. kötete, 1 kötet. Ballagi: Uj teljes magyar-német és 
német-magyar szótára 2 kötet. Simonyi Zsigmond: Német és 
•magyar szólásoki kötet. Simonyi: Tüzetes magyar nyelvtan 1. 
1 kötet. Gräber Vitus: Az állatok mechanikai műszerei 1 kötet. 
Antonio Roiti: A Fizika elemei I., II., 2 kötet. A Pallas Lexi
kon XI. kötete, 1 kötet. Thébus : A magyarországi ág. hit. ev. 
egyház 1891—94-iki országos zsinátónak története 1 kötet. A 
Pallas Lexikon XII. kötete, 1 kötet. Kacskovics Kálmán : Plu- 
tarchos párhuzamos életrajzai II. 1 kötet. Fináczy E rn ő : A 
magyarországi középiskolák múltja és jelene 1 kötet. A magyar 
tudományos Akadémia kiadványai 10 forintos átalány összeg
ért : Váczy: Berzsenyi Dániel élete 1 kötet. Bárczay J . : A 
hadügy fejlődésének története I., II., 2 kötet. Burkhardt: Re
naissance 1 kötet. Régi magyar költők tára  VI. köt., 1 köt. 
Mátyás király levelei II., 1 kötet. Thury Török történetírók 
II., 1 kötet. Magyar tud akad. almanach 1896-ra 1 kötet. Érteke
zések 12 füzet. Az osztrák-magyar monarchia írásban és képben 
227 —252 füzet. Szilágyi: Tört. Életrajzok XI. évfolyam 1 kötet. 
Beöthy Zs.: A magyar irodalom története 32. végig. Szinnyei
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Magyar irók IY. Szinnyei Magyar Tájszótár 7—9 füzet. Szi
lágyi S .: A magyar nemzet története 25—74 füzet. Baróthy- 
Szalay: Magyarok Története 12—89. füzet.

b) A j á n d é k o z á s  u t j á n :  A pozsonyi ág. hitv. evang. 
egyház gyülekezettől Jókai műveinek jubiláris kiadásából a 
XXX—XĹ. kötet. Botbár Dániel örökösei 31 művet 70 kötet
ben. Dr. Tolnai Vilmos 1 füzet. A soproni ev. Lýceum 2 kötet. 
Szabó Ferencz német,-eleméri r. kath. plébános lirtó l: Holzwarth 
világtörténet VI—IX. 4 kötet. Vigourortx. A biblia és az újabb 
felfedezések I—IV. 4 kötet. Balbi-Czirfusz Egyetemes föld
rajza II., 1 kötet, fiarmath Károly lyceumi tanár az „Egye
tértés“ 1895-iki évi folyamát. A nagyszombati takarékpénztár 
1 kötet. Adamis Károly lyceumi tanár 15 kötetet és füzetet. 
Kesztler Tivadar egyházi pénztáros 1 füzetet. Michaelis Vilmos 
nyug. lyceumi igazgató 5 kötetet. Stromp László, theol. akad. 
tanár 1 füzetet. Dr. Tolnai Vilmos lyceumi tanár 1 füzetet. 
Végül a következő tanintézetek küldték meg az ezredéves 
nemzeti ünnep alkalmára írott történetüket: az aradi kir. fő- 
gymnasium, az aradi állami tanítóképző intézet, a budapesti 
országos rabbiképző intézet, a belényesi gör. kath. fó'gymnasium, 
a debreczeni ev. ref fó'gymnasium, az iglói ág. hitv. ev. fő- 
gymnasium, a kaposvári magy. kir. állami fó'gymnasium, a 
kismártoni polgári iskola, a kolosvári kereskedelmi akadémia, a 
lévai állami tanítóképző intézet, a miskolezi kir. kath. gymna
sium, a nagy enyedi Bethlen-kollegium, a nagy-szebeni állami 
fó'gymnasium, a pápai ev. ref. főiskola, a szentesi városi fó'
gymnasium, a marosvásárhelyi ev. ref. kollégium, a zsolnai kir. 
kath. gymnasium, a kis-kartali csillagvizsgáló.

Az olvasók száma ez iskolai évben volt: 464.
Könyvtárőr: Markusovszky Sámuel lyc. tanár. Segédek : 

Hegedűs Béla és Posch Adolf VI. o. tanulók.
A tanári kar a következő folyóiratokat já ra tta : Magyar 

Paedagogia. — Protestáns Szemle. — Budapesti szemle. — 
Századok. — Történelmi tár. — Magyar nyelvőr. — Természet- 
tudóm. közlemények. — Archaeologiai értesítő. — Nemzeti iskola. 
— Orálló. — Athenaeum. — Literarisches Centralblatt. — 
Paedagogium. — Zeitschrift für Mathematik und Naturwissen
schaften. — Zeitschrift für die österr. Gymnasien. — Fleck
eisen : Neue Jahrbücher für Philologie und Paedagogik. — 
Poschke:, Zeitschrift für den phys. und chem. Unterricht. — 
Szilády A .: Irodalomtörténeti közlemények. — Szinnyei J . : 
Magyar irók élete. — Evangélikus Egyház és Iskola. — Pro
testáns egyházi és iskolai lap. — Hivatalos Közlöny. — Evan
gelische Glocken (Szerkesztői tiszteletpéldány).

4. I f j ú s á g i  k ö n y v t á r .  Ez áll 646 műből 810 
kötetben.

Szaporodás az 1895/6. tanév folytán: a) V é t e l  ú t j á n :  Ko
szorú, a magy. prot. irod. társaság népies kiadványai I —XX.
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füzet. Verne Gyula: 1. A rejtelmes sziget. 2. A Grant kapitány 
gyermekei. 3. A Bégum 500 milliója. 4. Sándor Mátyás. 5. 
Strogoff Mihály utazása. 6. A hódító robur. 7. Két évi vakáczió. 
8. Éjszak a dél ellen. 9. Három orosz és három angol kalandjai.
10. Tizenötéves kapitány. — dr. Szemák István : Képek Róma 
őskorától. — Dolinay Gyula : Hasznos mulattató. — dr. Rupp 
Kornél: Tanulók lapja. — Mathematikai lapok.

b) A j á n d é k o z á s  ú t j á n :  P f a f f  K á r o l y  gyáros ú r
tól : 1. Aldor J . : A nagy Napoleon császár története. 2. Mont- 
gomery Florence: Gyermekszív rejtelmei. 3. Bródy Sándor, Kis 
Almanach 1896 ra, 4. Church A. J . : 2000 év előtt vagy egy 
római ifjú kalandjai. 5. Kempf J. : A trójai háború. 6. Hampelné 
Pulszky Polyxena: Elbeszélések a görög világból. 7. Földes 
Géza: A fekete király. — L a m p e l  R ó b e r t  (Wodianer F. 
és fiai) könyvkiadó czégtől: Bródy Sándor: Kis Almanach 
1, 2, 3 és 4-dik évfolyam. — L e v i u s  K á r o l y  II. o. lyc. 
tanulótól: 1. Mayer Miksa: Derék férfiak. — R á s ó B é l a
11. o. lyc. tanulótól: 1. Hoífmann Ferencz: A jó tanács meg
tenni a maga gyümölcsét. 2. Jókai Mór: A magyar világból. 
— S c h l e i f e r  E l e m é r  II. o. lyc. tanulótól: Cristian V .: 
Columbus Kristóf.

A kiadott könyvek száma : 3426.
Könyvtárőr: H i r s c h m a n n  N á n d o r  tanár. — Segé

dek: G ü n t h e r  J e n ő  és S z a n d t n e r  G y u l a  VII. oszt., 
P o s c h  A d o l f  VI. oszt. és S z l o b o d a  B é l a  IV. oszt. lyc. 
tanulók.

5. T a n á r i  k é z i  k ö n y v t á r  jelenleg rendezés alatt áll.
6. T a n u l ó  i f j ú s á g i  k ö n y v t á r a k :
a) az ifjúsági önképzőkör magyar könyvtára 2896 kötet

ből, német könyvtára pedig 823 kötetből áll. Összes gyarapodás 
52 kötet.

b) A tót könyvtárban van 1525 kötet.
c) A szerb könyvtárban van 592 kötet.
A lyceumi könyvtár összes osztályaiban van 46388 kötet 

és 936 füzet, mely összegben a tanári kézi könyvtár kötetei nem 
szerepelnek.

, A könyvtárhoz tartozik több ezer darab eredeti és lemásolt 
kézirat.

b) Egyéb gyűjtemények.
1. A t e r m é s z e t t a n i  múzeumban van :

Az anyag általános szerkezetére vonatkozó és mérő készü
lékek: 65; mechanika: 51; hydromechanika: 31; aeromechanika: 
57; hullámmozgás: 5; akusztika: 26: optika: 118; kalorika: 
49; mágnesség: 22; statikai elektromosság: 62; dynamikai 
elektromosság: 59; chemiai:75; chemiai anyag : 43; kosmographia : 
6; képek: 42; állványok és más vegyes szerek: 53 ; összesen: 764. 
Őre: Zorkóczy Samu, igazgató.
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A természettani muzeum ez iskolai évben nem gyarapodott, 
mert áz egész jövedelmet a természetrajzi muzeum szaporítására 
fordítottuk.

2. A t e r m é s z e t r a j z i  gyűjteményben van 900 állat, 
2680 növény, 1726 ásvány, 231 kőzet és kövület és 120 cbémiai 
anyag. Ő re: Szép Rezső tanár.

A természetrajzi múzeum szaporodott ez évben a követ
kezőkkel :

a) A j á n d é k o z á s  u t j á n :  Cseesinovics F. III. oszt. 
tanulótól í  drb Amethyst. 1 drb Pyrit. Levius K. II. o. tanuló
tól 2 drb viaszsonkoly. Kruse F. II. o. tanulótól 1 darab vas
virág. Würtzler J. II. o. tanulótól több Limax variegatus. 
Slubek Z. 1Y. o. tanulótól 1 db Mokkakő. Yizkelety A. IV.
o. tanulótól 1 darab Halistissiga. Andrae Ernő úrtól 1 kolibri,
1 drb faminta (Pinus cembra) és néhány drb Magnetitkristály. 
Boldogult Bothár Dániel volt lyceumi tanár utódjaitól egy 
hatfiókos szekrény, csiga, kagyló, kövülét, taplógomba és fenyő- 
tobozfajokkal, (összesen 120 faj); Magyarország hártyásgőmbái- 
nak válogatott képei; Abbildungen zu Okens Naturgeschichte 
(hiányos) és több tábla álgaábrákkal. Bold. Fuchs A. tanár 
utódjaitól 2 láda ásvány, mely utóbbiakat a szaktanár csak 
kísérletekhez használhat; egyes példányok belőlük a tanulók 
közt szétosztattak.

b) V é t e l  ú t j á n :  Csontvázak, (Ember, macska, kakas, 
hal, lóláb, tehénláb, disznóláb) 95 frt 25 kr. Kristályminták 
üveglemezekből, tengelykereszttel stb. 41 forint 54 kr. Zippel- 
BöHmann; Repräsentanten einheimischer Pflanzenfamilien, 60 
falitábla, 39 frt 90 kr. Spirituskészitmények 30 üveg, 86 frt 
72 kr. Egy mintarovargyűjtemény 17 frt 20 kr. Kitömött álla
tok Egyptomból 14 frt 99 kr. Egyptomi bogarak skatulyával
2 frt 65 krajczár. Apróságok 1 forint 75 krajczár. Összesen 
300 forint.

3. A f ö l d r a j z i  és t ö r t é n e t i  gyűjteményben van 14 
ég- s földteke, 1 geoplastikus és57 fali térkép. Vétetett ez évben. 
Kogulowicz : Europa és Afrika. — Ő re: Győrik Márton, tanár.

4. A m é r t a n i  r a j z e s z k ö z ö k  gyűjteményében van 
48 rajzminta, egy távlati kísérleti eszköz üveglappal, 22 drb 
stereometriai sodronyminta, két körző és 7 drb vonalzó, egy 
gömb és egv egyenes körkúp fából, minden metszettel, Landau 
4 füzet és Ziehrer 1 kötet mértani rajzminta. Ő re: Hirschmann 
Nándor, tanár.

5. A r a j z e s z k ö z ö k  gyűjteményében van 968 rajzminta. 
Ő re: König Hugó, rajztanár.

6. A r é g i s é g e k  gyűjteményében 4 szekrényben van
nak kő-, bronz-, réz- és vaskorszaki, továbbá egyptomi, görög, 
római és magyar régiségek, összesen 1374 drb. U re: Győrik 
Márton tanár.

7. A z é r e m g y ü j t e m é n y .  Ő re: Győrik Márton, ta
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nár. E gyűjtemény a lefolyt tanévben kiváló becses darabokkal 
gyarapodott, amint e kimutatás feltünteti. A legbecsesebb me- 
daillonok és érmek Munker Sándor és dr. Munker Henrik urak 
nagylelkűsége következtében jutottak birtokunkba. Ez érdemes 
ajándékozóknak az Egyházközség jegyzőkönyvi köszönetét sza
vazott meg. Általuk ü l)  oly darabbal gyarapodott a Schimkoi- 
anum, minó'knek eddig birtokában nem volt.

Az éremgyüjteménynek különben ajándékoztak a lefolyt 
tanévben: Albert József úr, lyceumi tanár egy réz érmet,; 
Ebner Gusztáv úr, lelkész, 1 ezüst érmet; Moczkovcsák Viktor 
úr, 1 bronz emlékérmet; dr. Munker Henrik úr, gyakorló orvos, 
6 arany-, 44 ezüst-, és 94 rézérm et; Munker Sándor úr magánzó 
10 arany-, 62 nagy ezüst-, és 10 egyéb érczű érmet; Nittnausz 
Mihály úr, 2 ezüst; 2 nickel-, 3 réz- és sárgaréz-érmet; Schár- 
bert Ármin úr, limbachi ev. lelkész, 1 ezüst érm et; Schätzl 
Károly úr, 1 bankjegyet; Pauer János úr 76 ezüst-, 140 réz- és 
6 egyéb érezrí érm et; dr. Réthy László úr, nemz. múzeumi ó'r 
1 bankjegyet; dr. Samarjay Emil úr, felügyelő', 2 bronzérmet; 
Wester Lajos úr 1 ezüst érmet; Zorkóczy Samu úr, igazgató, 2 
millenáris ónemlékérmet. — Hudecz Ervin VI. o. t. 1 ezüst-, 
4 rézérmet; Maniette Mór VI. o. t. 4 rézérmet; Ováry István 
IV. o. tanuló 1 ezüst-, 87 rézérmet; Slubek Zoltán IV. o. t. 1 
bronzemlékérmet; Vizkelety Arpád IV. o. t. 2 ezüst érmet ; 
Mészáros Géza II. o. t. 1 ezüst érm et; Steiner Leo II. o. t  1 
ezüst érm et; Kovács Arisztid II. o. t. 5 ezüst-, 16 rézérmet; 
Taglicht Oszkár II. o. t. 2 ezüst és 11 rézérmet.

V II. Jó ték o n y ság i rovat.

1. A lu m n eu m :  Az 1895/6. tanévben beiratkozott 80 lyceista, 
10 theologus, összesen 90.

Évközben kilépett 4 lyceista, 1 theologus ; convictusba 
áthelyeztetett 8 lyceista, 2 theologus, maradt tehát a év vé
gével 68 lyceista, 7 theologus. Ingyenes hely van. 23. Ingyenes 
volt I. félévben 15 lyceista, 5 theologus; a II. félévben 16 
lyceista 5 theologns.

Az élmezés díja, mely 10 hónapra szól és két egyenlő 
részben szeptember hó és február hó elején üzetendő, kétféle:

a) nagyobb : 44 frt és 1 frt 30 kr. evőeszközökre és orvos
ságra ;

b) kisebb : 28 forint és 1 forint 30 kr. evőeszközökre és 
orvosságra.

A kisebb díjat fizetik az ág. ev. és ref. lelkészek, tanárok 
és tanítók fiai, a theologusok és mindazon ev. tanulók, kik a na
gyobb díjat már egy ízben fizették. A többi álumnus a nagyobb 
díjat fizeti. — Egy-egy alumnus élelmezése átlag 50 forintba 
kerül.
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Az 1895/6. évi supplicatio az alumneum javára 631 frt 
08 k rt eredményezett:

1. Greiner Mihály VIII. o. t. Budapesten 50 frt —
2. Gaál István VIII. o. t. Liptó és Gömör-

megyében..................................................................  45 frt 74 krt
3. Nagy Dénes VI. o. t. Pest-Pilis-Solt-

Kis-Kún- és Jász-Nagy-Kún-Szolnokmegyében 42 frt 60 krt
4. Csupkay János II. é. th. Nógrád, Zó

lyom. Szepes, Abauj, Zemplén, Sárosmegyében 123 frt 90 krt
5. Hrdlicska Lajos III. é. th. Nyitra, Tren-

csén, Turóozmegyében ..........................................  62 frt 67 krt
6. Király Kálmán II. é. th. Békés, Csanád,

Csongrádmegyében..................................................  77 frt 64 krt
7. Zimmermann János II. é. th., Sopron,

Vas, Zalamegyében .............................................. 60 frt —
8. HeufFel János VI. o. t. Fehér, Gyó'r,

Komárom. Veszprémmegyében.............................. 33 frt 20 krt
9. Holy József VI. o. t. Tolna, Somogy,

B aranyam egy ében ................................................  15 frt 77 krt
10. Dedinszky Aladár II. é. th. Bars, és

Hontmegyében.......................................................... 39 frt 54 krt
11. Steinmetz János VI. o. t. Bács-Bodrogh,

Temes, Torontál Aradmegyében .......................... 39 frt 15 krt
12. Csupkay János IV. é. th. Pozsony-

megyében (husvétkor) 40 frt 87 krt
Az alumneum szükségleteinek fedezésére adományoztak: 

a dunáninneni egyházkerület 150 írt, a zurányi ev. egyházgyü
lekezet 10 frt 50 kr., a miklósfalvi 12 frt 50 kr., a német - 
járfalvi és oroszvári 5 frt 50 kr,, a gálosi 16 frt 80 kr., a 
rajkai 10 frt, a leévli 10 frt 50 kr., a hegyeshalmi 10 frt 50 
kr., a modori evang. német gyülekezet 10 irtot. Összesen 237 
frt 30 kr.

Azonkívül ajándékoztak: Hofmann Ede földbirtokos Né
metegyházán, Fejérmegyében, két szarvast az alummneum és 
convictus számára. Az ünnepekre sültet és pedig karácsonykor 
Gratz H. és Wicklein Gy., újévkor és pünkösdkor. Bäumler J. 
A . ; az ünnepekre lisztet Günther M. V. és Imhof E. Egy zsák 
zsemlyemorzsát Schwappaeh és 130 drb zsemlyét Angermayer. 

Kamatozó tó'kepénze : 66,753 frt.
Ephorus Márton Jenő lyceumi tanár; senior Dingha Sán

dor IV. é. th. consenior Brózik Károly IV. é. th.
Tekintettel azon sajnos tapasztalatra, hogy voltak tanu

lóink, kik miután intézeteinkben mindennemű jótéteményt élvez
tek, az életbe kilépve hazafiatlan tettekre ragadtatták magukat, 
sőt nyíltan a magyar állameszme ellen fordultak és izgattak: 
a pozsonyi ev. egyház mint különféle jótékony alapítványok 
kezelője és adományozója az 1893-ik év szeptember havában 
tarto tt gyűlésében azt a határozatot hozta, hogy ezentúl minden
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jótéteményesétó'l, legyen az akár ösztöndíjas, akár alumneumi 
ingyenességre vagy convictusi helyre kinevezett lyceumi tanuló 
vagy theologus, a következő' nyilatkozat aláírását kívánja:

„Becsületszavamra Ígérem, hogy a magyar hazának és 
magyar ev. egyháznak tántoríthatatlan hű és igaz tagja és fia 
leszek, hogy sem a magyar haza, sem a magyar ev. egyház törvé
nyes intézményei ellen sem magam sem szóval sem tettel véteni, 
sem ilyen cselekedet elkövetésére másokat sarkalni és kénysze
ríteni nem fogok, hanem minden polgári cselekedetemben a ma
gyar haza és egyházunk igaz hívéül fogom magamat tanúsítani.“

2. C o n v i c t u s .  Alapította királyfiai Jeszenák János 
1750-ben.

Alapítványaikkal gyarapították: íázeleczky Pál 1815-ben; 
Skaricza Gábor 1816-ban és Jeszenszky József 1890-ben.

Felvétetett az 1895/6. tanév elején 29 lyceumi tanuló, 16 
theologus, összesen 45; a II. félévben 8 lyceista, 3 theologus, 
évközben kitétetett 2 lyceista, kilépett 1 theologus; volt tehát 
az év végével 36 lyceumi tanuló, 18 theologus, Összesen 54. A 
convictusban ebédel a 2 intézet két két seniora is. Egy egy 
convictor élelmezése átlag 70 frtba került.

Ephorus: Márton Jenő, lyceumi tanár. Senior: Petrovics 
Pál IV. éves theologus. Consenior: Majerik Győző IV. éves 
theologus.
Kamatozó tőkepénze: Jeszenák-Szeleczky alapítvány 5800 frt.

Skaricza alapítványa 64785 „
Jeszenszky alapítványa 4240 „

A Skaricza alaphoz tartozik a Mihály-utcza 10. sz. alatt 
lévő ház és két szántóföld.

Hálás köszönetünket fejezzük ki e helyen dr. Celler Nán
dor, dr. Dobrovits Mátyás, dr. Hauer Ernő és dr. Pávay-Vajna 
Gábor orvos uraknak, kik az alumnistákat és convictorokat 
gondos gyógykezelésben részesítették.

Május hó 9-én, a mely napon a tanuló ifjúság országszerte 
ünnepelte hazánk ezeréves fennállását, az alumneumban és con
victusban ünnepi ebéd volt. E szerény ünnepséget megjelené
sükkel megtisztelték: nt. Fürst János alesperes, dr. Dobrovits 
Mátyás az isk. tanács elnöke, Günther M. V. a választmány elnöke, 
Zorkóczy igazgató, Hirschmann és dr. Tolnai tanárok. Az ifjak 
alkalmi felköszöntői után dr. Dobrvits Mátyás intézett az ifjú
sághoz néhány lelkes és lelkesítő szót az egyházi elöljáróság 
nevében.

3. A l ý c e u m  s z ü k s é g l e t e i n e k  fedezésére adakoztak : 
Egyetemes gyűlés 210 frt, dunáninneni ág. h. ev. egyházkerü
let 100 frt, a szentgyörgyi ev. gyűl. 12 frt 60 kr., a récsei ev. 
gy. 10 frt, a gálosi ev. gy. 16 frt 80 kr., a miklósfalvi ev. gy. 
12 frt 50 kr., a zurányi ev. gy. 10 frt 50 kr., a hegyeshalmi 
ev. gy. 10 frt 50 kr., a levéli ev, gy. 10 frt 50 kr., a rajkai 
ev. gy. 10 frt, a német-járfalvi és oroszvári ev. gy. 6 frt 60 kr.,
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a nagyszombati ev. ry. 15 frt 75 kr., dr. Scheffer Vilmos jog- 
akadémiai tanár úr 5 frt. Összesen 430 frt 05 kr.

4. Ö s z t ön d í j a k :
a) T e l e k i - R ó t h J o h a n n a - f é l e  35 forintos ösztöndíjban 

részesültek : 1. Theisz János VIII., 2. Schöpflin Géza V ili., 3. 
Harmath István VIII. és 4. Dobruczky János VIII. osztályú 
tanulók.

b) F e k e t e  Jó zse f-fé le  100 frtos ösztöndíjban részesült: 
Theisz János VIII. o. tanuló.

e) K á l d y  Mi k l ós f é l e  50 frtos pályadíjat nyertek: 1. 
Harmath István V III o. t., „A magyar nemzet politikai életé
nek befolyása a költészetre“ , 2. Kuezián Géza VIII, o. t. „Mit 
köszönhet a Habsburgház a magyar nemzetnek és mit a magyar 
nemzet a Habsburg háznak“ ; 3. Starke Vilmos V III. o. t. és 
4. Posch Adolf VI. o. t. „A főbb építészeti stílusok jellemzése, 
tekintettel Pozsony nevezetesebb épületeire.“ — 25 frtnyi juta
lomdíjban részesült Steinmetz János VII. o. t. „A magyar nem
zet politikai életének befolyása a népköltészetre“ czímű mun
káikkal.

d) K á l d y  M i k l ó s  féle 40 frtos ösztöndíjban részesültek:
1. Adamis Gusztáv VIII., Pfeifer János VIIÍ., Schäfer Illés 
V ili. oszt. tanulók.

e) P é e z e l y  Jó zse f-fé le  25 frtos pályadíjat „Cicero jel
lemzése válogatott levelei alapján.“ Hlavács Milán VIII. oszt. 
tanuló nyerte.

f) N é m e t h  Is tv á n -fé le  42 frtos ösztöndíjban részesült 
Harmath István VIII. o. tanuló.

g) B a l l a  At hanáz - f é l e  168 frtnyi segélypénzbó'l kapott 
Kirilovits István VI. o. tanuló 100 frtot, Popescu Adrián V. o. 
t. 68 frtot.

h) C 1 em e n t i s-féle ösztöndíjban részesültek: 1. Starke 
Vilmos V ili. o. t. 20 írtta l; 2) Schöpflin Géza VIII. oszt. t.
13 60 frttal.

i) Gombócz-féle ösztöndíjban részesültek: 1. Huszágh 
Gyula V. o. t. 14 frtta l és 2. Kirchknopf Ede III. oszt. tan.
14 frttal.

k) Ro esz i  e r  An d rás-féle ösztöndíjban részesültek : Hla
vács Milán VIII. o. t. és Posch Adolf VI. o. t. egyenkint 16 
frt 80 krral.

l) B e r t i n a  L e h o c z ky-féle segélypénzben részesültek:
1. Heuffel János VII. o. t. 13 frtta l; 2. Stiglincz János VI. o. 
t. 15 fr tta l; 3. Höhne Károly VI. o. t. 12 frttal és 4. Mohr 
Henrik VI. o. t  10 frttal.

m) I n s t  i t o r i s - M os s ó c zy-féle segélypénzben részesül
tek : 1. Konyáry Miklós V. o. t. 18 frtta l; 2. Holy József VII. 
o. t. 15 frtta l: 3. Schöpflin Dezső VI o. t. 10 frtta l; 4. Gaal 
Gábor III. o. t. 10 frttal; 5. Szüts Gábor III. o. t. 10 frttal 
és 6. Erhardt Sándor II. o. t. 9 frttal.
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n) A Gasele- fél e 40 frtos ösztöndíjt elnyerte Pingitzer 
György IY. o. tanuló.

o) G-ero-féle jutalomdíjban részesült: Nagy Nándor IV. 
oszt. tanuló.

p) J u r e n á k  A nd rás-fé le  mathematikai pályadíjat nyer
tek: 1. Szandtner Gyula VII. o. t. 18 irto t; 2. Klszák Imre 
VIL o. t  13 frtot és 3. Bubb Gyula VII. o. t. 9 frtot.

q) J u r o v i c s  Jó zse f-fé le  családi ösztöndíj élvezetében 
részesült: Takács Kálmán V. o. t. 300 frttal.

r) Az I. magyar általános tisztviselő' egylet pozsonyi fiókja 
segélyző osztálya részéből 25—25 frtnyi ösztöndíjban : Hoffmann 
A. III. o. t . ; Lederer A. IV. és Körösek J. IV. o. tanulók; — 
40—40 ír t ösztöndíjban pedig Harmath István és Scliöpflin G. 
VIII. o. t. tanulók részesültek.

s) Az Institoris-Mossóczy féle jutalomkönyvek kiosztására 
rendelt alapból, melynek kamatai minden második évben — a 
lyceumi alsó négy és a lyceumi felső négy osztályú tanulók 
között és a theologiai akadémia ballgatói közt felváltva — for- 
díttatnak a rendelt czélra, a jelen iskolai évben következő alsó- 
gymnasiumi tanulók részesültek jutalomkönyvekben; Blaser 
Gyula, Michnay Lajos, Pingitzer György, Törtely Lajos, Frid- 
rik Zoltán I., Húrban Vladimir, Ringbauer Károly, Fink Lajos, 
W ürtzler Jenő. Klimo József II., Richter Viktor, Pingitzer Pál, 
Gaal Gábor, Mück Guidó. Vrabel Vilmos III., Nagy Nándor, 
Slubek Zoltán, Scharbert Vilmos, Szloboda Béla, Péterffy Ervin, 
IV-ik o. tanulók. — A vallás- és közoktatásügyi magy. kir. 
ministerium által a milleniumi év alkalmából a tanuló ifjúság 
között kiosztásra ajánlott Kölcsey „Parainesis-“éből — egyház- 
gyülekezetünk bőkezűsége folytán — a következő tanulók része
sültek : Vörös Vincze, Goldberger Márk, Subert Zoltán, Hut- 
flesz Pál, Trsztyénszky Jenő V., Dérer Ottó, Hegedűs Béla, 
Mocsy Aba, Pfaff Gusztáv, Stein Jakab VI., Bajcsy Imre, Heuf- 
fel János, Szandtner Gyula, Láng Frigyes, Stumpfhauser Fe- 
rencz VII., Adamis Gusztáv, Hobruczky János, Harmath Is t
ván, Schäfer Illés, Theisz János V III. oszt. tanulók.

t) A jövedéki birság-alapból 60 frtnyi ösztöndíjat nyert 
Andrae Aladár III. o. tanuló.

V III. Ifjúsági egyesü le tek .
1. Ö n s e g é l y z ő  i n t é z e t .  Elnök: Zorkóczy Samu igaz

gató tanár; alelnök: Adamis Károly tanár; jegyző: Harmath 
István V ili. oszt.; fó'pénztáros: Wancsek Károly, VII. oszt.; 
főellenőr: Kuczián Géza V ili. o. Osztálypénztárosok : Schäfer 
Illés V III o., Hrdlicska János VII., Hikó Miklós VI., Anda 
Lajos V. o., Pingitzer György IV. o., Pingitzer Pál III. o., 
Erhardt Sándor II. o., Fridrik Zoltán I. o. tanulók.
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A) Bevétel:
T. ez. Pozsony városi esperes-

ségi gyámintézet .......... 10 frt
Pozsonyi ev. egyh. pénztár 83 „
A kik nálunk 25 évvel ezelőtt

maturáltak .................. 100 „
Pozsonyi iparbank.............. 10 „
Pozsonyi I. takarékpénztár 50 „
Pozsonyi II. takarékpénztár 10 „
Házas pár a polgármesteri

hivatal u tjá n .................. 5 ,,
Andrae Ernő ................. . ... 3 „
Bäumler J. A. .............. 1 „
Beck Vilmos ...................... 1 „
Dr. Celler Nándor.............. 5 „
Czobel G yula...................... 1 « 50 kr.
dr. Dobrovits Mátyás (2#) 11 „ 30 kr.
Ebner Gusztáv .................. 1 „
Érdy István ...................... 4 „
Erülrívirth Lajos .............. 1 „
Goschenhofer Adolf .......... 10 „
Grűnenwald Sándor .......... 1 „
Grünsfeld Adolf.................. 4 „
Hofmann E de...................... 10 „
Medveczky Lajos .............. 2 „
Michaelis Vilmos .............. 2 „
Munker Henrik .................. 1 n
Munker Sándor .................. 5 „
J. Péterffy Zoltán.............. 5 „
dr. Samarjay Emil .......... 10 „
Sóltz Rezső'.......................... 1 n
Stiegler Sándor .................. 2 „
Theisz .János főreálisk. tan. 2 „
Wicklein Nándor .............. 1 „
Wigand Mór ...................... 10 „ =  312 frt 80 kr.

Lyceumi tanárok:
Adamis K áro ly .................. 1 fr t
Albert József...................... 1 „
Győrik Márton .................. 1 »
Harmath Károly .............. 2 „50 kr.
Hirschmann Nándor .......... 1 „
König Hugó ......................  1 „
dr. Tolnai Vilmos .............. 1 „
Markusovszky Sámuel ...... 1 „
Márton Jenő ...................... 1 „
dr. Serédi P. Lajos.............. 1 „
Szép Rezső..............   1 »
Zorkóczy Samu ........ .........  2 „ —  14 frt 50 kr.

Átvitel 327 frt 30 kr.
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Áthozat 327 frt 30 kr,
A lyceumi tanuló ifjúság adományai:

I. osztály ...........................  29 frt 50 kr.
II. „ .......................... 35 „ 55 „

III. „ .......................... 28 „ 60 „
IV. „ .........................  17 „ 75 „
V. „ .......................... 21 , 70 „

VI. „ .........................  19 „ 40 „
VII. „ .......................... 16 „ 70 „

V III. „ .......................... 15 ,. 15 „ = 1 8 4  frt 35 kr.

Egyéb bevétel:
Múlt évi maradék ..................................................  84 frt 49 kr.
Behajtott tartozások a múlt évből...................... 37 „ 80 „
Takarékpénztári s iparbanki kamatok .............. 76 „ 13 „
100 frtos kisbirtokosok országos földhitelintézeti

szelvénye 1895. nov. 1-én .............................. 2 „ 75 „
Ugyanez 1896. május hó l  é n ..............   2 „ 75 „
3600 koronás magyar papirjáradék-kölcsön szel

vénye 1896. január 1 én .................................. 36 „ — „
1896. junius 1-én .................................. 36 „ — „

bőid. Habermayer Rezső úr 4000 frtnyi hagyo
mányának (papirjáradékban) szelvény! 1895.
aug. 1 én .............................................................. 84 „ — „

Ugyanez 1896. febr. 1-én...................................... 84 „ — „
Eladott irkák u tán .................................................. 9 „ 70 r
Vegyes bevételek ........    6 „ 24 „

Összes bevétel: 971 frt 51 kr.

B )  K ia d á s :

1. Tanulók segélyezése.......................................... 469 frt 10 kr.
2. Tankönyvekre...................................................... 87 „ 92 „
3. Takarékpénztárban elhelyezve................    241 „ 85 „
4. Vegyes kiadás ..................       68 „ 81 „

Összesen 867 „ 68 „

A bevétel és kiadás összegezése:
Bevétel .................................................. 971 frt 51 kr.
Kiadás ......................   867 „ 68 „

Marad készpénzben: 103 frt 83 kr.
Az intézet a lefolyt tanévben 30 tanulót tornaruhával és 

71 tanulót 618 db. tankönyvvel látott el; a tandíj vagy lakbér 
lefizetésére 40 tanulót segélyezett összesen 469T0 írttal.
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V a g y o n k i m u t a t á s :
1. 1 drb. 100 frtos kisbirtokosok orsz. földhitel-

intézeti záloglevél 3952. sz. (vételár) ...... 99 frt 75 kr.
2. 3 drb 1000 és 3 drb. 200 koronás magyar

papirjáradék-kölcsön............................  1706 „ 60 „
3. 4 drb. 1000 frtos papirjáradék-kölcsön (név

értékben) .......................................................... 4000 „ — „
4. Takarékpénztári és iparbanki könyvecskében 2306 „ 02 „
5 Készpénzben ..................................................... 203 , 07 ,

Összesen 8315 frt 34 kr.
Ma, mikor az élet ezer szükségleteivel nehezedik a család- 

fentartó szülékre, kétszeresen meg van nehezítve a szegény, de 
tehetséges ifjak előmenetele a tudományos pályán. Hogy köny- 
nyebben boldogulhassanak, ez szép és nemes czélja önsegélyző 
egyesületünknek, mely rövid fennállása óta is már oly kiváló 
eredményeket mutathat fel. Könyvvel, lakás- és tanpénzzel 
segiti jóravaló tanítványainkat, még pedig valláskülönbség 
nélkül, fia ugyanis helyén való, hogy ev. pártfogóink nemes- 
lelkű alapítványait csakis hitsorsosaink szegény, de törekvő 
gyermekei élvezzék, viszont illő és méltányos, hogy egyesüle
tünk jótékonyságában melyhez minden tanítványunk hozzájárul 
a maga filléreivel, mindenki, felekezeti különbség nélkül része
süljön. Egyesületünk csak a múlt iskolai évben is 40 tanulót 
összesen 469 frt 10 krnyi összeggel és 71 tannlót a szükséges 
tankönyvekkel segélyezett.

A kit Isten megáldott a maga javaival s a kinek egy
házunk s hazánk felvirágzása szivén fekszik, lehetetlen, 
hogy közömbös maradjon e nemes czél iránt. — Tisztelettel 
felkérünk tehát mindenkit, de főleg Lyceumunk volt növendé
keit, hogy bármely csekély összeggel egyesületünk támogatá
sához hozzájárulni s ezen évi vagy egyszersmindenkorra szóló 
járulékaikat a lyceumi igazgató czímére küldeni szíveskedjenek.

2. I f j ú s á g i  ö n k é p z ő k ö r .  A kör társelnökei voltak: 
A l b e r t  J ó z s e f ,  a magyar irodalom tanára és d r. T o l n a i  
V i l mo s ,  a német irodalom ta n á ra ; főjegyző: Schöpflin Géza 
V ili. o .. aljegyző és pénztáros: Harmath István VIII. o. ; 
főpénztáros : Steinmetz János VII. o. tanulók. Tagjainak száma : 
143 ; ezek közűi : a) működő 71; b) olvasó 72. A kör tartott 
összesen 27 gyűlést, még pedig 19 magyart és 7 németet; volt 
az előbbin 45 szavallás, 11 munkaolvasás és ugyanannyi bírálat, 
2 szabad előadás; az utóbbin 17 szavallás, 8 munka, 6 bírálat. 
Az ifjúsági önképzőkör magyar könyvtára, mely 2896 kötetből 
á l l ; 36 kötettel — német könyvtára, mely 823 kötetből áll, 16 
kötettel gyarapodott.

3. G y o r s i r ó k ö r .  Alakult 1863-ban. Elnöke: Hirschmann 
N. tanár; alelnöke: Schöpflin Géza V III.: Jegyzője: Theisz 
János V III.; Pénztárosa: Holly József V I I . ; Könyvtárosa:



Weisz Ede VII. A haladók vezetője volt Theisz János. "VIII.; 
a kezdőké Schöpflin Géza VIII.

Tagjainak száma 27, kik közül 9 haladó, 18 pedig kezdő. 
A kör könyvtára, mely 183 gyorsírászati művet foglal magában 
(100 magyar és 13 német) ez évben 3 könyvvel szaporodott. A 
kör a következő szaklapokat járatta  : Gyorsírászati lapok, Sop
roni Gyorsíró, Concordia.

A szokásos versenyírást a kör május hó 20-án tarto tta 
meg két csoportban és pedig a következő eredménynyel. A 
haladók részéről az első dijat (Tompa M. költeményei) Bajcsy 
Imre VII. nyerte el (irt perczenként 163 szótagot); a második 
díjat (Tóth Béla: „Szájrúl-szájra“) Holly Jószef VII. (írt per- 
czenkint 153 szótagot. A kezdők részéről az első díjat (Petőfi
S. költeményei.) Spitzer Illés nyerte el (írt perczenkint 101 
szótagot); a második díjat (Hatszáz magyar nemzeti dal.) Hu- 
szágb Gyula V. (írt perczenkint 100 szótagot); a harmadik 
díjat (Kisfaludy S. Himfy szerelme) Goldberger Márk V. (írt 
perczenkint 82 szótagot). A kör. vagyona az 1895/6. iskolaév
ben 235 frt 15 kr.

4. G y á m e g y e s ü l e t :  Elnök: Márton Jenő, tanár, fő
pénztáros Theisz János VIII. o., t. jegyző Adamis Gusztáv 
V III. o. t. Az évi gyűjtésnek eredménye 100 frt. Az összegnek 
szabad rendelkezésésre álló három negyedéből 25 fr t a buda
pesti árvaháznak, 20 frt a merényi ev. gyülekezetnek, 10 frt 
a pozsonyi theologiai „Otthoninak, 10 frt a Gusztáv Adolf 
tőkének, 10. frt a Leopoldianumnak ju to tt; egy negyede (25 frt) 
a pozsony városi esperességi gyámintézet pénztárába folyt be.

5. Z e n e e g y e s ü l e t .  Alakúit 1876-ban. Elnök: Márton 
Jenő, tanár; karmester: Förster Ferencz, zenetanító; jegyző: 
Schuster Árpád, VIII. o. ta n .; pénztáros: Klszák Imre, VII. 
o. tan .; ellenőr: Mikuscsák István, V ili. o. ta n .; leltáros: 
Wancsek Károly VII. o. t. Tagjainak száma: 16 működő, 5 
tiszteletbeli, 10 pártoló. Az egyesület alaptőkéje 100 forint. 
A zenedarabok száma az ez évben beszerzett 6 művel 93. Az 
egyesület 27 gyakorlati órában 11 darabot tanult be.

6. D a l o s k o r .  Alakult 1868-ban. Elnök : Hirschmann Nán
dor, tanár, karmester: Frühwirth Sámuel, tanító; jegyző: Hla- 
vács Milán, V ili. o. t . ; pénztáros: Wancsek Károly, VII. o. t . ; 
ellenőr: Fülöp Zsigmond, VIII. o. t . ; leltáros; Steinmetz János, 
VI. o. t. Tagjainak száma : 52 működő, 4 pártoló. A levéltárban 
van 84 partitura a megfelelő számú kótával. Eszerint a levéltár 
ez évben 7 partitúrával és megfelelő számú kótával szaporodott. 
A daloskor alaptőkéje 125-50 frt.

Lj'ceura Értesítőié. 8



IX A tanulók  va llása , n év so ra  és születéshelye.*)

Első osztály.

Andrae Ede, brassói, r. ismétlő.
Badofszky Vilmos, pozsonyi, ág. ev.
Balga Lajos, pozsonyi, r.
Barta Károly, pozsonyi, ág. ev.
Berta Benő, lébenyi-mosoni, ág. ev. mt.
Beck Frigyes, pozsonyi, ág. ev.
Blaser Gyula, pozsonyi, ág. ev. jk.
Blaskovits Oszkár, sziládi-nyitrai, ág. ev. a. k.
Boemelburg Konrád báró, dömsödi-pest-pilis-solt-k.-kúni, r. mt. 
Bogyay Aladár, nyitra-zerdahelyi-nyitrai, ág. ev. a.
Császár Ede, magyar-soóki-nyitrai, ref.
Danielisz Jenő, komáromi, ág. ev.
Deutsch Ferencz, magyar-soók-szelőczei-nyitrai, izr.
Dittmer Lajos, szegedi-csongrádi, ág. ev.
Drechsler Rikárd, pozsonyi, izr.
Ehrenfeld Zsigmond, pozsonyi, izr.
Enzsel-Réső József, magyar-soók-szelőczei-nyitrai, ref. 
Flachner Imre, selmeczbányai-honti, ág. ev.
Földes György, pozsonyi, r.
Fridrik Zoltán, pozsonyi, ág. ev. jk.
Fuchs Fülöp, drahóczi-nyitrai, izr.
Fuszek Tivadar, pozsonyi, ág. ev.
Gocht Evald, drezda-löbtaui-szász királysági, ág. ev. ism. 
Herkner Arthur, drezda-löbtaui-szász királysági, ág. ev. 
Hirschmann Nándor, pozsonyi, ág. ev.
Hofmann Ágost, nagy-német-egyházai-fejéri, ág. ev.
Hofmann Ede, nagy-német-egyházai-fejéri, ág. ev.

*) A jelek magyarázata: ág. ev. =  ágostai hitv. evang . re f .  =  evang, 
reform.; r. =  római katkolikus; g. kel. - görög keleti; izr. =  izraelita; 
mt. =  magántanuló; a. =  alumnista; c. =  convictor; ö — ösztöndíjas; 
pd. =  pályadíjas; jd. =  jutalomdíjas; ism. =  ismétlő; k. =  kilépett; tm. =  
tandíjmentes; jk. =  jutalomkönyvet kapott.
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Holczer János, alsó-jattói-nyitrai, r.
Juhász Pál, nagy-sarlói-barsi, ref.
Kasztl György, lembergi-galicziai, ág. e\».
Käufer Jakab, pozsonyi, izr.
Kästner Ede, pozsonyi, ág. ev.
Kiss Pál, kajali-pozsonyi, ág. ev.
Klein .János, alsó-ingelheimi-hessen-nagyherczegségi, r. mt. 
Kohn Árpád, olgyai-pozsonyi, izr.
Kovács Géza, déghi-veszprémi, ref.
Köppe Miksa, pozsonyi, ág. ev.
Kuklis János, kúnói-nyitrai, ág. ev. a.
Lachowitz Lipót, pozsonyi, izr.
Lauda Frigyes, pozsonyi, ág. ev.
Levius Lajos, pozsonyi, ág. ev.
Maljarik Pál, miavai-nyitrai, ág. ev.
Matuschka Alfréd gróf, krencsi nyitrai, r.
Mayer Dávid, pozsonyi, izr.
Mayer Fülöp, pozsonyi, izr.
Michnay Lajos, pozsonyi, ág. ev. jk.
Mocsy Attila, garam-vezekényi-barsi, ref. a.
Nehiba Jenő, száki-komáromi, ág. ev. a.
Obetko Sándor, terényi-nógrádi, ág. ev.
Öllé Ferencz, pozsonyi, r. mt.
Patérnos Róbert, gnadendorfi-alsó-ausztriai, r.
Pázmány Dezső', aranyosi-komáromi, ref.
Péntek Pál, ácsi-komáromi, ref.
Pingitzer György, pozsonyi, ág ev. jk.
Porubszky Lajos, pozsonyi, ág. ev. ism.
Raabe Róbert, pozsonyi, ág. ev.
Richter Károly, budapesti, ág. ev.
Rosenkranz István, pozsonyi, ág. ev.
Sámuel Zsigmond, pozsonyi, izr.
Schwappach Gyula, pozsonyi, ág. ev.
Schwappach Sándor, pozsonyi, ág. ev. k.
Steiner Nándor, répcze-szemerei-soproni, izr.
Szabó Béla, gútai-komáromi, ref. a.
Szegedy Ernő, valkói-pest-pilis-solt-k.-kúni, ág. ev.
Thüringer Mihály, salgocskai-nyitrai, ág. ev.
Törteli Lajos, tápió-szt.-mártoni, pest-p.-solt-k.-kúni, ág. ev. jk. 
Wendler Gyula, pozsonyi, ág. ev.
Wiemers Vilmos, lehei-hannoverai, ág. ev.
Wurm Károly, pozsonyi ág. ev.

összesen 69.

M áso d ik  o sz tá ly .

Balgha Sándor, pozsonyi, r.
Beck Vilmos, pozsonyi, ág. ev.

8*
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Berlin Enea, pozsonyi, ág. ev.
Brettschneider Béla, pozsonyi, ág. ev.
Demény Béla, kis-mányai-nyitrai, ref.
Dezső László csiliz-radványi győri isin. ref. 
Erdélyszky Mihály, vágujhelyi-nyitrai, ág. ev. a. 
Erhardt Sándor, pinkafői-vasi, ág. ev. a. ö.
Bekecs László, kis-mányai-nyitrai, ref.
Fink Lajos, pozsonyi, ág. ev. jk.
Fitos Lajos, győri, ref.
Goschenhofer Adolf, pozsoyi, ág. ev.
Grünauer Miksa, pozsonyi, izr.
Guggenberger József, levéli-mosoni, ág. ev.
Hegyi Lothár, ruttkai-túróczi, ág. ev.
Heimler Miksa, jánosfai-soproni, izr.
Horemusz Ede, kajali-pozsonyi, ág. ev. a.
Húrban Vladimir, túrocz.-szt.-mártoni, ág. ev. jk. 
Kast) Károly, krasowi-galicziai, ág. ev.
Király Béla, bicskei-fehéri, ref.
Klimó József, liptó-zsjari, ág. ev.
Kohn Zsigmond, bazini-pozsonyi, izr.
Kovács Arisztid, perbetei-komáromi, ref.
Kruse Frigyes, pozsonyi, ág. ev.
Levius János Károly, pozsonyi, ág. ev.
Lulicsek Gyula P. K., kelecsényi-nyitrai, r. 
Mészáros Géza, nagy-lucsei-pozsonyi, r.
Mohácsy Aladár, tárkányi-komáromi, ref.
Moravek Samu, pozsonyi, ág. ev.
Möbius Hermán E., pozsonyi, ág. ev.
Rásó Béla E., alsó-szeli-pozsonyi, ág. ev. a. ingyenes. 
Ringbauer Károly, rajkai-mosoni, ág. ev. jk. 
Sárossy Róbert, temesvári, ref.
Schleifer Elemér, lévai-barsi, ág. ev. a. ingyenes. 
Schmidt Lothár, pozsonyi, ág. ev.
Schreiner Adolf, pozspnyi, ág. ev.
Sebesztha János, holicsi-nyitrai. ág. ev. a.
Sóltz Béla, pozsonyi, ág. ev.
Springer Emil, breitensee-alsó ausztriai, izr. ism. 
Steiner Leo, pozsonyi, izr.
Steltzer Gottlieb, pozsonyi, ág. ev.
Svecz János, zay-ugróczi-trencséni, ág. ev. a. 
Szarka Béla, ó-szőnyi komáromi, ref.
Taglicht Oszkár, stomfai-pozsonyi, izr.
Vágó Károly, pozsonyi, ág. ev.
Valló Zóltán, szinérszegi-temesi, r.
Wiebauer Róbert, pozsonyi, ág. ev.
W'ovvy Gusztáv, pozsonyi, ág. ev.
Wrchowszky Róbert, pozsonyi, ág. ev.
Würtzler Jenő, nagy-szombati-pozsonyi, ág. ev.

összesen 50.
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H a rm a d ik  o sz tá ly .

Arkauer Gyula, pozsonyi, r.
Arnstein Mór, böősi-pozsonyi, izr.
Bálent Jenő, beczkói-trencséni, ág. ev. a.
Breiner Sándor, nagy-geresdi-soproni, izr.
Ohityil Arciso, pozsonyi, r.
Csecsinovics Ferencz, szegszárdi-tolnai, r.
Csemez Viktor, galántai-pozsonyi, r.
Csepy Zsigmond, lakszakállosi-komáromi, ref.
F. Fáy István, losonczi-nógrádi, ref. mt.
Frank Ödön, cs. somorjai-pozsonyi, ág. ev.
Gaál Gábor, agárdi-nógrádi, ág. ev. a. ingyenes, ö. jk.
Hainrich Béla, zsolnai-trencséni, r. ism.
Halvax Gusztáv, oroszvári-mosoni, ág. ev. c. tm.
Herz Mór, pozsonyi, izr.
Hoffmann Adolf, pozsonyi, ág. ev. ö.
Jamniczky Fedor, bazini-pozsonyi, ág. ev. a.
Ivánka Imre, karpe-géczi-nógrádi, ág. ev. mt.
Kirchknopf Ede, rajkai-mosoni, ág. ev. c. ö.
Klimacsek Sándor, mosóczi-turóczi, ág. ev.
Knörles Ágost, nemes-jászi-nyitrai, r.
Koritsánszky Márton, szmrecsányi-liptói, ág. ev. a.ingyenes. 
Lajda Vilmos, holeskai-nyitrai, ág. ev. a. ingyenes.
Madarász Lajos, pozsonyi ág. ev.
Meereis Ede, bócsi-a.-ausztriai, ág. ev.
Molnár Károly, réthei-pozsonyi, ref.
Miiek Guidó, köbölkuti-esztergomi, ág. ev. jk.
Nehiba Kálmán, száki-komáromi, ág. ev. a.
M tnausz Hugó, selmeczbányai-honti, r. a.
Nittnaus Vilmos, pozsonyi, ág. ev.
Pásztor Elek, garam-mikolai-barsi, ref. a.
P. Nagy Lajos, komáromi, ref. a.
Pauer Guido, pozsonyi, ág. ev.
Pethes Ernő, alistáli-pozsonyi, ref. a.
Péterffy Ferencz, pozsonyi, ág. ev.
Pingitzer Pál, pozsonyi, ág. ev.
Plaszky Álmos, bazini-pozsonyi, ág. ev. a.
Raabe Béla, pozsonyi, ág. ev. ism.
Richter Viktor, pozsonyi, ág ev. jk.
Rosenstein Berthold, sasvári-nyitrai, izr.
Scheinberger Rezső, pozsonyi, izr.
Schleifer Áurél, lévai-barsi, ág. ev. a.
Schreiner Ferencz, lugosi-krassói, ág. ev.
Simonyi Géza, nyitrai, r.
Strassen József, pozsonyi izr.
Sztranyavszky Sándor, balassa-gyarmati-nográdi, ág. ev. mt. 
Szuhanotty Gusztáv, miskolezi-borsodi. ref.
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Szűts Gábor, kis-babóti-győri, ág. ev. a. ingy. ö. 
Toscano Károly, pozsonyi, r.
Trosztler Oszkár, bécsi-a.-ausztriai, izr. a.
Új Endre, taksonyi-pozsonyi, r.
Yrábel Vilmos, farnadi-esztergomi, ág. ev. c. jk. 
Wertheimer Ármin, szent-gvörgyi-pozsonyi, izr.

összesen 52.

N egyed ik  o sz tá ly .

Andrae Aladár brassói, r. ö.
Baranyay Ferencz, fertő-nez'sideri, mosoni, ref.
Blaskó Mihály, német-gurabi-pozsonyi, ág. ev. a. ingyenes. 
Breiner Ernő, nagy-geresdi-soproni, izr.
Búgéi Jenő, pozsonyi, r.
Csermák Béla, orosházi-békési, ág. ev. a.
Fleischer Antal, szempczi-pozsonyi, ref. a.
Gaál Imre, agárdi-nógrádi, ág. ev. a.
Gábris Ferencz, pozsonyi, ág. ev.
Kann Samu, pozsonyi, izr.
Kiss Lajos, garam-vezekényi-barsi. ref. a. 
Kneusel-Herdliczka Loránd, budapesti, ág. ev.
Kövesek János, ág. ev. a. ingyenes, ö 
Knörles Vilmos, nemes-jászi-nyitrai, r.
Lederer Árpád, pozsonyi, ág. ev. ö.
Ludwig Vilmos, pozsonyi, ág. ev.
Meixner Károly, pozsonyi, r.
Molnár Dezső, réthei-pozsonvi, ref.
Nagy Nándor, nemes-ócsai-komáromi, ref. jk. jd.
Óváry István, pozsonyi, ág. ev.
Bauer Béla, pozsonyi, ág. ev.
Péterffy Ervin, pozsonyi, ág. ev. jk.
Pingitzer György, pozsonyi, ág. ev. ö.
Poliak Margolius, pozsonyi, izr.
Rampacher Pál, bécsi, alsó-ausztriai, r.
Retsky András, nagyfalusi-szabolcsi, ref. féltm.
Sándor Aurél, szlavniczi-trencséni. ág. ev. a.
Schárbert Vilmos, limbachi-pozsonyi, ág. c. jk.
Schindler Hugó, pozsonyi, izr.
Schleifer Károly, lévai-barsi, ág. ev. a.
Schmutter Ede, pozsonyi ág. ev.
Slubek Zoltán, pozsonyi, ág. ev. jk.
Strada Zsigmond, budapesti, r.
Szarka Ernő, nemes ócsai-komáromi, ref.
Szigeti János, nagy-tanyi-komáromi, ref. a.
Szlazsánszky Ágoston, pozsonyi, r.
Szlemenics Albin, pozsonyi, r.



Szloboda Béla, sándorházi-győri, ág. ev. jk . 
Szupper Ernő, malaczkai-pozsonyi, ág. ev. a. 
Taubinger Ernő, bazini-pozsonyi, ág. ev. a.
Tausky Szigfrid, pozsonyi, izr.
Vizkelety Arpád, soproni, ref.

összesen 42.

Ö töd ik  o sz tá ly .

Anda Lajos, farkasdi-nyitrai, ref. c.
Balogh Lajos, n.-szalontai-bihari ref. c.
Banovics Károly Koriolán, budapesti, r.
Blázy Ernő, kis-körösi-pest-pilis-solt-k.-kuni, ág. ev. a. 
Csaplovics Elek, f. eőri-vasi, ág. ev.
Csepy Miklós, laki-komáromi, ref. a.
Dobruczky Samu, holicsi-nyitrai, ág. ev. a. ingyenes.
Fillinger Ferencz, glinai-horvátországi, r.
Franics Béla, bécsi, alsó ausztriai, r. mt.
Gindl Márton, oroszvári-mosoni, ág. ev. c.
Goldberger Márk, bátorkeszi-esztergomi, izr. jk. '
Heim Oszkár, pozsonyi r.
Herzog Henrik, verbói-nyitrai, izr.
Hutflesz Pál, m-óvári-mosoni, ág. ev. jz.
Huszágh Gyula, n.-pritrzdi-nyitrai, ág. ev. a. ingy. ö.
Jahn Fülöp, kis-kéri-bács-bodroghi, ág. ev. eltanácsoltatott. 
Just Rikárd, budapesti, r.
Kiss László, apácza-szakállosi-komáromi, ref. a.
Ivonyáry Miklós, domonyi-p.-p.-s.-kis-kúni, ág. ev. a. ingy. ö. 
Kostyál Márton, óturai-nyitrai, ág. ev. a. kizáratott 
Lechner József, komáromi, r. a.
Leimdörfer Joákim, nagy-bitsei-trencséni, izr.
Lipkóvicz Mór, szt.-györgyi-pozsonyi, izr.
Löwy Kálmán, köpcsényi-mosoni, izr.
Meissl Rezső, bazini-pozsonyi, r.
Michnay Béla, predméri-trencséni, ág. ev.
Nitnaus Dezső, liborcsai-trencséni, r. a.
Piacsek István, pruszkai-trencséni, r. ism. kizáratott 
Popescu Adrián, nadabi-aradi, g. kel. ö. a.
Raabe Rikárd, pozsonyi, ág. ev.
Rákóczy Ferencz, csányi-hevesi, ág. ev.
Rumi József, köbölkúti-esztergomi, ref.
Sárossy Árpád, temesvári, ref.
Schefranek^ József, szakolczai-nyitrai, izr.
Schleiffer Árpád, pozsonyi, ág. ev.
Schlesinger Sámuel, deési-szolnok-dobokai, izr.
Schwarz Jakab, réthei-pozsonyi, izr.
Sóltz Aladár, pzsoonyi, ág. ev.
Spitzer Illés, köpcsényi-mosoni, izr.
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Subert Zoltán, szeniczi-nyitrai, ág; ev. c. jk.
Sziliéi Alfréd, szt.-györgyi-pozsonyi, izr.
Takáts Kálmán, farkasdi-nyitrai, r. ü.
Tobak István, orosházi-békési, ág. ev. a.
Tóth Ernő, m -óvári-mosoni, r.
Trsztyénszky Jenő, pozsonyi, ág. ev. jk.
Turesányi György, egyház-nagyszeghi-nyitrai, r.
Vörös Vincze, aranyosi-komáromi, ref. c. jk.
W ürtzler Vilmos, terbegeszi-honti, ág. ev.

összesen 48.

H ato d ik  o sz tá ly .

Adamics Antal, lds-körösi-pest-pilis-solt-kis-kuni, ág. ev. a. 
Bálent Pál, beczkói-trencséni, ág. ev. a. ingyenes. 
Bosnyák József, holdmézesi-arad, izr.
Braun Károly, pozsony-szt.-györgyi, izr.
Csemez Ármin, galántai-pozsonyi, r.
Czucz András, hodosi-pozsonyi, ref.
Dérer Ottó,- selmeczbányai-honti, ág. ev. c. jk. 
Ehrenzweig Miklós, p. kopánkúti-nyitrai, izr.
Elias Mór, szászi-pozsonyi, izr.
Gelber Lázár, pozsonyi, izr.
Glatz Samu, böősi-pozsonyí, izr.
Gschwandtner Rikárd, bazini-pozsonyi, ág. ev. a. 
Hegedűs Béla, mezőberényi-békési, ág. ev. jk.
Höhne Károly, malaczkai-pozsonyi, ág. ev. tm. ö. c. 
Hudecz Ervin, balassagyarmati-nógrád. a. ág. ev. mt. 
Hudecz Sándor, balassagyarmati-nógrádi, ág. ev. 
Kirillovits István, erdőhegyi aradmegyei, g. k. a. ö. 
Kwaysser Arthúr, nagy-jászi-nyitrai, r.
Macher Frigyes, pozsonyi, ág. ev. ism.
Makai Károly, udvardi-komáromi, ref. a.
Maniette Mór, brézéi-francziaországi, r.
Mikó Miklós, verbiczi-liptói, ág. ev.
Mocsy Aba, garam-vezekényi, barsi, ref. c. jk.
Móhr Henrik, pozsonyi-szt.-györgyi, ág. ev. c. ö.
Nagy Béla, verebélyi-barsi, r.
Nagy Károly, orosházi-békési, ág. ev. a.
Nagy Vilmos, rév-komáromi, ág. ev.
Noll Béla, debreczeni, r.
Pauer Ágoston, bazini-pozsonyi, ág. ev. a.
Petrikovich Miklós, túrócz-szt.-mártoni, ág. ev.
Péterffy Oktáv, pozsonyi, ág. ev.
Pfaff Gusztáv, pozsonyi, ág. ev. jk.
Pfitzner Sándor, csatai-barsi, ág. ev.
Posch Adolf, pozsonyi, ág. ev. c. ö.
Schmid Ernő, murányi-gömöri, r.
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Schönfeld Vilmos, csallóközi-somorjai, izr.
Schöpflin Dezső, manigai-nyitrai, ág. ev. a. ingyenes, ö. 
Schreyer Hugo, komáromi, izr.
Somossy Antal, beszterczebányai-zólyomm, r.
Stein Jakab, franzfeldi-torontáli, ág. ev. c. jk.
Stiglincz János, szadai-pest-pilis-solt-k.-kúni, ág. ev. c. ö. 
Sziller Károly, pozsony-szt.-györgyi. r. ism.
Ulreich Ede, bazini-pozsonyi, ág. ev.
Váczy Gábor, győri, ág. ev. mt.
Wagner Rikárd, modori-pozsonyi, ág. ev.
Weiss Árpád, tisza-szt.-imre-j.-n-k.-szolnoki izr.

összesen 46.

H eted ik  o s z tá ly .

Ambrózy Andor br. temes-gyarmathai-temesi, ág. ev. mt. 
Bajcsi Imre, lakszakállosi-komáromi, ref. jk . c.
Biró Lajos, alistáli-pozsonyi, ref. c.
Bubb Gyula, vákaizalai, ág. ev. a, pd.
Chityil Guidó, pozsonyi, r.
Constantin Pál, pozsonyi, r.
Diamant Jakab, nagyszombati-pozsonyi, izr.
Feuerlöscher Fülöp, komáromi, izr.
Fürst Áron. kis-martoni-soproni, izr. mt.
Gőcze Dezső, kajali-pozsonyi, ág. ev. c.
Grün Jakab, nyitrai, izr. k.
Günther Jenő, nezsideri-mosoni, ág. ev.
Heuffel János, dinnyés-pusztai-fehéri, ág. ev. c. ö. jk.
H'olly József, szakolczai-nyitrai, ág. ev. a. ingyenes, ö. 
Hrdlicska János, vrádisti-nyitrai, ág. ev. c. ö. k.
Karcsay Gyula, nagy-leóli-komáromi, ág. ev.
Klszák Imre, szeniczi-nyitrai, ág. ev. c. pd.
Kocizky Iván, bókés-csabai-békési, ág. ev. c.
Kolár Pál, tövisfalvi-nyitrai, ág. ev. a.
Kossár Dezső, komáromi, ref.
Láng Frigyes, csorvási-békési, ág. ev. jk.
Michnay Arpád, galánthai-pozsonyi, ág. ev. c.
Vagy Dénes, ráczkevei-pest-pilis-solt-k.-kuni. ref. c.
Osváld János, pörge-patonyi-pozsonyi. ev. ref. ism. a. 
Piácsek Kamilló, pruszkai-trencséni, r. a. k.
Prokop Kálmán, felső-káldi-vasi, r.
Rásó Jenő, alsó-szeli-pozsonyi, ág. ev. a.
Simonyi Árpád, sztriczei-trencséni, r.
Steiner Mór, pozsonyi, izr.
Steinmetz János, uj-soóvéi-bács-bodrogi, ág. ev. c. jk. jd. 
Štetka Iván, szeniczi-nyitrai, ág. ev. a. ingyenes. 
Stumpfhauser Ferencz, franczfeldi-torontáli, r. a.jk . 
Szandtner Gyula, bényi-esztergomi, ág. ev. jk. pd.
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Wancsek Károly, modori-pozsonyi, r.
Weisz Ede, rustschuki-bulgáriai, ref. tm.

összesen 35.

N yo lczadik  o s z tá ly .

Adamis Gusztáv, szeniczi-nyitrai, ág. ev. c. jk. ö.
Boinitzer József, szent-györgyi-pozsnyi, izr.
Csermák Kálmán, orosházi-békési, ág. ev. c.
Dobruczky János, holicsi-nyitrai, ág. ev. c. ö. jk.
Edinger Jakab, kürthi-komáromi, izr.
Farkas László, ököritói-szathmári, ref. a.
Fülöp Zsigmond, komáromi, ref. a.
Fürst Viktor, kukmőri-vasi, ág. ev.
Gáffor Alajos, tót-prónai-turóczi, ág. ev. a.
Gelber Józsua, pozsonyi, izr.
Harmath István, pozsonyi, ág. ev. ö. pd. jk.
Hlavács Milán, felső-ozori-trencséni, ág. ev. c. pd. ö.
Jamniczky Ottokár, bazini-pozsonyi, ág. ev. a.
Kicska Gusztáv, aninai-krassó-szörényi, ág. ev. a.
Kocab Vilmos, rothenseei-alsó-ausztriai, r.
Ivohn Gyula, nezsideri-mosoni, izr.
Korn Izidor, budapesti, izr.
Kruse Gyula, pozsonyi, ág. ev.
Kuczián Géza, mezőberényi-békési, ág. ev. c. pd.
Mayer Lajos, győri, ág. ev.
M azúr a Rezső, pozsonyi, r.
Mikucsák István, szobotisti-nyitrai, ág, ev. a.
Nagy Miklós, komáromi, ág. ev.
Nasch Fülöp, pozsonyi, izr.
Pfeifer János, bonyhádi-tolnai, ág. ev. c. ö.
Schäfer Illés, kalaznói-tolnai, ág. ev. c. ö. jk.
Schöpflin Géza, manigai-nyitrai, ág. ev. c. ö.
Schuszter Árpád, érsekujvári-nyitrai. r.
Starke Vilmos, mosóczi-turóczi. ág. ev. c. ö. pd. 
Szinnyei-Merse László, bécsi-a.-ausztriai, r. eltanácsoltatok. 
Sztankovics Arnold, nagy-surányi nyitrai, r.
Tarcsi Gusztáv, kolos-némai-komáromi, ref a.
Theisz János, pozsonyi, ág. ev. ö. jk.
Valló János, szinérszegi-temesi, r.
Vistyák Bálint, nagy-szombati-pozsonyi, r.
Werner Miksa, prasniki-nyitrai, izr.

összesen 36.



X. A tan u ló k  sta tisz tika i k im u ta tása .

I II III IV v VI VII VIII I-VIII
o s 55 t á 1 y

A) A tanulók száma.
Nyilvános ................................. 65 50 49 42 47 44 34 36 367
Magántanuló ......................... 4 — 3 — 1 2 1 i 12

E lh a l t .........................................
Kimaradt ................................. 2 — — 1 3 — 4 i 11
Yizsgálatlanul maradt — — — — — 1 1 3 5
Eltanácsoltatott......................... ! — — — — 1 — — 1 2
Kizáratott ................................. 1 — — — — 2 — — 2

Nyilvános ................................. 63 50 49 42 44 44 30 35 357
j Magántanuló ......................... 4 — 3 — 1 2 1 — 11

H alad ó ........................................ 60 42 47 42 44 44 30 35 346
Ism étlő................................ . 3 2 2 — 1 2 1 — 11

B) Vallásuk.

Ágostai hitv. evangélikus .. 38 31 25 20 16 23 15 19 187
1 Evangélikus református .. 8 9 6 9 7 3 6 3 51
j Unitárius .................
1 Római katholikus ................. 6 4 10 8 12 9 6 6 60
1 Görög keleti — — — 1 1 — — 2

Izraelita ................................. 11 6 8 5 9 8 3 7 57

C) A nyanye lvűk

Magyar......................................... 31 26 32 24 30 22 20 19 214
N é m e t ......................................... 29 12 11 :8 9 18 6 11 114
Tót ......................................... 3 2 5 — 4 2 3 5 24
R om án.........................................
Sázerb .........................................

— ■-- — 10 1 — — 2

Ilorvát ......................................... 1 -- — — — — — — —
Olasz ......................................... ! -- — 1 — — — 1 — 2
Franczia ................................. — — — — — 1 — — 1

D) É le tkoruk .

9 éves .........................................
10 éves......................................... 9 9
11 éves......................................... 26 2 — — — — — — 28
12 éves......................................... 24 18 — — — — — — 42
13 éves......................................... 4 18 18 8 — — — 48
14 éves......................................... — 10 21 14 1 — — — 46
15 éves......................................... — 2 6 13 13 3 2 — 39 i
16 éves......................................... — — 4 5 15 12 6 1 43
17 éves......................................... — — — 1 13 13 6 2 35
18 éves......................................... — — — 1 2 11 8 14 36

1 19 éves ......................................... — — — — — 4 7 12 23
1 20 éves......................................... 1 1 3 5

és több éves ......................... 3 3
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I II III IV V VI VII VIII I-VIII
O ts x; t á 1;y

E) I l le tőségük.

Pozsony v á r o s i ......................... 28 20 14 18 5 4 3 6 98
Pozsony m egyei......................... 2 6 10 6 4 14 7 3 52
Más megyebeli ......................... 28 22 23 17 34 25 19 25 193
Más állambeli ......................... 5 2 2 1 1 i 1 1 14

F) Szülőik po lgár i  á l l á s a .

Őstermelő ................................. 16 12 5 7 9 13 9 6 77
Önálló iparos ......................... 15 6 2 2 4 6 2 8 45
Alkalmazott iparos ................. 4 4
Önálló kereskedő vagy vállalkozó 5 7 5 8 11 5 2 5 48

v
é

g
é

n

Alkalmazott kereskedő _ — — — — 1 — — 1
Köztisztviselő ......................... 8 5 11 5 10 3 3 2 47
Magántisztviselő......................... 5 5 3 4 3 — 3 2 25
Katona......................................... 2 — — 3 1 — — — 6
Más értelmiségi......................... 6 11 18 10 6 8 7 9 75
Személyes szolgálatból élő 1 2 — 2 — 2 1 1 9
Magánzó ................................. 1 2 5 1 — tí 3 2 20

G) Görög nye lve t  pótló t á r g y a 
k a t  t a n u l t a k — — — — 17 18 10 11 56

H) Rendkívüli t a n t á r g y a k a t  
tan u l tak .

Tót nyelvet................................. 2 2 1 5
Franczia nyelvet ................. 1 2 1 2 4 2 3 2 17

1 Angol nyelvet ......................... — — — — — — — — —
Gyorsírást ................................. — — — _ 9 8 5 4 26
Müéneket ................................. — — — — 15 16 9 12 52
Szabadkézi rajzot .. .. . .. o 3 1 4 — 6 — — 17

j Zenét ......................................... — — — 2 2 4 4 3 15

J e g y z e t :  A „B“ rovattól kezdve a számadatok a nyilvános tanulókra 
vonatkoznak.

XI. A ta n é v  v égén  ta r to t t  é re ttség i v izsgála t 
e redm énye .

Jelent
kezett

Is
m

ét
lő

 é
re

tts
ég

i 
vi

zs
gá

la
to

t 
te

tt Vizsgála
tot tett

Érettnek
nyilváníttatott

Vissza
vettetett Pályát választott

re
nd

es
ta

nu
ló 4.;O 

'5 Ü3GC s  2 «5
S  "

Ír
ás

be
li

sz
ób

el
i

je
le

se
n

•<—s eg
ys

ze
rű

en

3 
hó

ra

eg
y 

év
re

vé
gl

eg
ta

ná
ri

th
eo

lo
gi

ai
jo

gi

ISOA.IO I te
ch

ni
ka

i
m

űv
és

ze
ti "-Pc3n:Cß'53

r3NCZt£ ka
to

na
i

1 h
iv

at
al

no
ki

35 1 3 35 32 8 7 9 7 3 1 6 1 9 2 4 1 4 1 4



117

XII. F igye lm ezte tés .

A jövő iskolai év szeptember hó 14-ével kezdó'dik.
.Javító vizsgálatra utasított tanulóink közül azok, kik az 

1896 7 isk. évet más intézetben kívánják végezni, javító vizs
gálatukat aug. 30 án, a Lyceumban maradók szept. 12-én 
tehetik le. A pótló és magán vizsgálatok ugyanezen időben 
történnek meg.

Felvételi vizsgálatot tesznek az I-ső osztályba jelent
kezők, kiknek népiskolai negyedik osztályú bizonyítványuk 
nincsen. E vizsgálat feladata meggyőződést szerezni arról, hogy 
megvan-e a tanulónak a gymnasiumi tanulmányhoz szükséges 
szellemi érettsége. Tárgyai a magyar nyelven való írás, olvasás; 
alapfogalmak a mennyiségtan és földrajz köréből. A  vizsgálat
nál nem az anyag mennyisége, hanem átértése képezi a kipuha
tolandó tárgyat.

Felvételi vizsgálatot tesznek továbbá a polgári- vagy a 
reáliskolából, nemkülönben valamely külföldi iskolából átlépő 
tanulók, mely vizsgálat az elhagyott iskola és lyoeumunk tan
terve között mutatkozó lényeges külömbségre terjed ki.

Pótló vizsgálatot tesznek, kik a rendes évvégi vizsgálatot 
alapos és hiteles bizonyítványokkal igazolt okoknál fogva el
mulasztották vagy félbeszakították.

Javító vizsgálatot tesznek, a kik egy tantárgyból való elég
telen osztályzatuk javítására a lyceumi igazgatótól, két tan
tárgyból való elégtelen osztályzatuk javítására az egyházkerü
leti főhatóságtól engedélyt nyertek, mely engedély elnyeréséért 
a mélt. és főtiszt. Baltik Frigyes dunáninneni ág. hitv. evang. 
püspök úrhoz ezímzendő és a lefolyt tanévről szóló iskolai bizo
nyítványnyal felszerelendő kérvények folyó évi julius hó 4-ig 
bezárólag a lýceum igazgatóságánál nyújtandók be.

A  nyilvános tanulók felvétele szeptember hó 14— 16. nap
ján reggeli 8 órától 12-ig s délután 3—5-ig az igazgatósági 
irodában történik. Ezentúl jelentkezőknek a felvételt a késede
lem kellő igazolása mellett az igazgató, október i-én túl pedig 
a tanári testület adhatja meg.

Magántanulónak csak az vétetik fel, a ki az első félév 
lefolyása alatt jelentkezik. Jelentkezéskor a magántanuló szüle
tési oklevelét és az előző osztályról szóló bizonyítványát ta r
tozik felmutatni s beiratási díj czímén 1 irtot fizetni.

A felvételt az összes tanuló ifjúságra nézve az igazgató, 
a beiratást minden osztályra nézve az illető osztályfő végzi.

Minden tanuló az első felvételre és beíratásra személyesen 
szülői, gyámja vagy megbízottjuk kíséretében tartozik jelentkezni.

A tandíj összege azon tanulókra nézve, kiknek szülei a 
pozsonyi ág. h. ev. egyházközségnek tagjai 27 fr t; a többi ta
nulókra nézve 31 frt 15 kr. Ezen összegből az I. f. év elején 
fizetnek amazok 17 frt 85 krt, emezek 22 frto t; a hátralévő
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rész (9 írt 15 kr.) a II. f. év elején esedékes. Azonkívül minden 
tanuló 1 frtnyi felvételi díjat fizet az igazgatónál. E díj fizetése 
alól csak a teljes tandíj mentesek vannak felmentve. Franczia 
nyelv évi tanításdíja: 10 frt; szabadkézi rajzé szintén 10 frt. 
E díj két egyenlő' részletben félévenként eló're fizetendő'.

Ez alkalommal kérjük a t. ez. szülőket, hogy a Il-ik 
félévi tandíjfizetéshez, mely február hó elején történik, a nyug- 
tatványokat okvetlenül beküldjék.

A lýceum I-ső osztályába csak oly tanulók vétetnek fel, 
kik életük 9 ik évét már betöltötték és vagy arról, hogy a 
népiskola legalább négy alsó osztályát jó sikerrel végezték, 
nyilvános népiskolából nyert bizonyítványt mutatnak elő, vagy 
a fentebb jelzett felvételi vizsgálatot sikeresen megállják. A 
felvételnél tartozik a növendék felmutatni születési bizonyít
ványát, továbbá orvosi bizonyítványt arról, mikor volt utoljára 
beoltva és milyen eredménynyel. — Tizenkét évesnél idősebb 
tanuló felvételéről a tanári testület határoz.

Azon szülők Vagy gyámok, kik nem laknak Pozsonyban, 
gyermekök vagy gyámoltjuk felvételekor helyettest tartoznak 
nevezni, kire a házi felügyeletre nézve jogaikat és kötelezettsé
geiket átruházzák, hogy az intézet a növendékek erkölcsi vise
leté tárgyában folyton és könynyen érintkezhessék a szülők 
ezen helyetteseivel.

Szállásadásra vagy a tanulók teljes ellátására ajánlkozó 
családok iránt az igazgatóság szívesen szolgál tájékoztató fel
világosítással. mire a vidéki szülőket saját érdekükben figyelmeztet
jük. A szülőket úgy önmaguk mint gyermekeik érdekében kér
jük, hogy házi tanítót az illető osztályfő megkérdezése nélkül 
ne fogadjanak.

Figyelmeztetjük a t. ez szülőket és érdekelteket, hogy 
mindazon tanulók, kik az 1887. XXII. t.-czikk 4 , 5. §§. értel
mében életük 12-ik évéig újra be nem oltattak, vagy 7—11 
évükig sikeresen beoltva nem voltak vagy hitelesen be nem 
bizonyítják azt, hogy a valóságos himlőt kiállották, addig mig e 
hiánynak a törvény értelmében eleget nem tettek, csak ideigle
nesen vehetők fel.

A lýceum Y. osztályába belépő tanuló szülője vagy gyámja 
köteles az 1890. évi XXX. t.-cz. értelmében kijelenteni, vájjon 
fia, illetőleg g3'ámoltja a görög nyelvet, avagy a görög nyelv 
és irodalom helyett a magyar irodalom bővebb megismertetését 
kapcsolatban a görög remekírók műveinek ismertetésével ma
gyar fordításban s a görög irodalom- és művelődéstörténet alap
vonalait, továbbá a mértani és szabadkézi rajz elemeit fogja e 
tanulni. A görög nyelvi pótló tanfolyam látogatása különösen 
azon tanulók számára ajánlatos, kik az alsó négy osztályban 
az idegen nyelvekből, nevezetesen a latin nyelvből gyengébb 
előmenetelt, s viszont talán a reális tantárgyak tanulásában 
szembetűnő képességet tanúsítottak.
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Az önsegélyző egyesület áldásos működéséről másutt em
lékeztünk meg, itt az érdekelteket arra kívánjuk figyelmeztetni, 
hogy jövőre csak azon tanuló ifjakat fogjuk segélyezni, akik a 
mellett, hogy arra méltók, folyamodványaikhoz szülőik részéről 
hiteles beleegyezési nyilatkozatot is csatolnak.

Az alumneum és a convictus ephorusa az új tanévben Már t on 
J e n ő  tanár, kinél az élelmezési díj félévenkint előre fizetendő.

A pozsonyi evang. egyházközség által adományozható jóté
teményekért és kedvezményekért való folyamodványok a lýceum 
igazgatóságánál nyújtandók be legkésőbb augusztus hó 20-ig. 
A tandíjmentességért folyamodók kérvényükhöz hiteles szegény
ségi bizonyítványt tartoznak csatolni.

Az akadémiai vagy egyetemi ösztöndíjakért való folyamo
dás határideje október hó 26-ika. Később érkező folyamodások 
nem vehetők tekintetbe.

Azon tanulók, kik az önsegélyző intézettől iskolai könyve
ket kívánnak kölcsönkapni, ez iránt való folyamodásukat aug. 
20-ig terjesszék be az illető könyvek megjelölésével az öns. 
intézet elnökségéhez.

A p o z s o n y i  k ö z é p i s k o l á k  i f j ú s á g a  által 1896. máj. 
8. és 9-én rendezett ezredéves emlékünnep műsora:

I. s z a k a s z .
1. Hymnus, Kölcseytó'l. Énekli a négy intézet ifjúságából 

összeállított vegyes kar, vonós-zene-, zongora-, és harmonium-kisé- 
rettel. A betanításban részt vettek: Dohnányi Frigyes, fó'gymn. tanár, 
Frühwirth Samu és Förster Ferencz zenetanitók. Karvezető: 
Dohnányi Frigyes.

2. Pirchala Imre, tank. főigazgató megnyitó szavai.
3. Ezer év, ünnepi óda, Gaal Mózestól. — 8-dikán szavalja 

Staud János, kir. kath. főgymu. VIII. oszt. tanuló 9-dikén maga 
a szerző.

4. Árpád, a honalapító, Garaytól. Szavalja : Fülöp Zsigmond, 
ág. ev. lyceumi VIII. oszt. tanuló.

5. „Ti szegény magyarok . .  “ históriás ének Tinódi Sebestyéntől. 
Énekli a négy intézet ifjúságából összeállított férfikar. Karvezető: 
Frühwirth Samu.

II. s z a k a s z .
6. Ünnepi beszéd. 8-ikán tartja: Gaal Mózes, főgymn. tanár. 

9-ikén: Albert József, ág. ev. lyceumi tanár.
7. ^Rendületlenül, Arany Jánostól. Szavalja: Bornemisza Gábor, 

főgymn. VIII. o. t.
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III. s z a k a s z .
8. Bánk lecsendesíti az összeesküvőket. Jelenet Katona J. 

„Bánk-Bán“ jából (II. fel. 2. jel.) Személyek: Bánk-Bán Umlauft’ 
Szigfrid, gytnn. VIII. o. t. Petur Pfeiffer János, lyc. Vili, o. t. 
Mikhál Palotay Ferencz. gymn. Vili. o. t. Összeesküvők Baján 
Ferencz, gymn. Vili. o. t. Farkas Lőrincz, gymn. VII. o. t. Palotay 
Dezső, gymn. VII. o. t. Szolgay Lajos, főreálisk. VIII. o. t. Klatt 
Kornél, főreálisk. VIII. o. t. Sztankovics Arnold, lyceumi VIII o. t. 
AVancsek Károly, lyceumi VII. o. t. Richter Károly, keresk. akad. t. 
Latkóczy Pál, keresk akad. t. Betanította és rendezi: Gaal Mózes, 
főgymn. tanár.

9. Királyliymnns, zenéje Sz. Nagy Károlytól. Énekli a négy 
intézet ifjúságából összeállított férfikar. Karvezető: Frühwirth Sarnú.

IV. s z a kas z .
10. Hunyady, Czuczor Gergelytől. Szavalja. Gervay Ödön, fő

reálisk. VII. o. t.
11. Szabad Erdély, Kazinczy F.-től. Szavalja: Somogyi Dezső, 

keresk. akad. középső o. t.
12. Előre. Tóth K.-tól. Szavalja: Számek János főreálisk.

VI. o. t.
13. Szózat, Vörösmarty tói. Szavalja: Brokes Lóránt, főreálisk.

VII. o. t.

V. s z a ka s z .
14. Rákóczy, (melodráma) Várady Antaltól, zenéje id. Ábrányi 

Kornéltól. Szavalja.; Krausz Adolf, keresk. akad. fels, o. t., zon
gorán kiséri : Bartók Béla, (gymn. V. o. t.

15. Rákóczy-induló. Énekli a négy intézet ifjúságából össze
állított vegyes kar, vonószene-, zongora-, és harmónium (kísérettel. 
Betanították: Dohnányi, Frühwirth és Förster. Karvezető: Dolmányi 
Frigyes. Harmoniumon Theisz János lyceumi VIII. o. t. kísérte.






