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1897

1897. ápr 7 Szerda. Márna reggel 9° meleg volt az idő, az iskolá

ba 7 óra 20 perckor indultam el. Számtan órán tanultuk a törtek 

szorzását egész számmal, és vegyes törtek szorzását egész számmal. 

Latin órán ige ragozásból feleltem. Magyar órán magyar dolgozat 

írás volt. Rajz órán a symetralisrol és a symetrikus idomokrol volt 

szó. Délután 1 orakkor a hegedű tanárom jött III orakkor jött az 

Oszter megtanultuk a: Hymnust, és a föld rajzot. Este 8 órákkor: 

Nagymama és nagytata eljöttek apukához és anyikához beszélgetni 

lefeküdtem 3A 10 kor este.

1897. ápr 8 Csütörtök. Ma reggel kissé borusídő volt, a2 iskolá

ba 3/4 8 előtt mentem el, az első óra latin volt igeragozásból kontra is 

volt, a második óra magyar volt, olvasás volt a tanár úr engem is 

kihitt. A harmadik óra földrajz volt 11 orakkor hazajöttem az 

iskolábol. Délután az idő kicsit kiderült az első óra torna volt až első 

szertornázást márna kezdtük, a második óra rajz volt feleltem. Öt óra 

után jött az Oszter leírtuk a latint és számtant a földrajzot is meg

tanultuk. 1/2 10 óra körül lefeküdtem. y \  r

1897. ápr 9. Péntek. Ma egész nap szép derült idő volt. Labdáz

tunk az iskolában 10 perczkor. labdáztunk, mikor ha/aiöttem az 

iskolábol akkor Dezsővel is. Reggel í/8 orakor elmentem a;- iskolá

ba az első órán, mely számtan volt. a törtek osztását tanultuk. 

Ugyanezen az órán hirdeték ki a ..húsvéti szünetet. A második órán 

latin dolgozatot irtunk. A harmadik óra szépírás volt. Én is pályázok 

arra a díjra a melyet a ministerium tűzött ki. Melyben az első díj 3 

arany a második 2 arany és a harmadik I arany. Az anyika elment a 

boltba megvásárolni a husvétra szükségeseket. Délután az első óra 

magyar volt, a kik feleltek azok „mind secundára feleltek". A 

második óra délután földrajz volt, a nagy britania és Írországot tanul

tuk és kaptuk föl leczkére. Öt orakor jött az Oszter, megtanultunk 

mindent olv hamar hogy, már 3A 6 előtt elmehetett, a vacsora: olajos 

káposzta volt. Vacsora után Dezsővel golyó csatat játszottunk, meg 

is vertem volna ötét, ha az apuka nem veszi át tőle a játékot és igy ő 

vert meg engem. '/2 10 óra előtt lefeküdtem.
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1897 ápr 10 Szombat. Ma esős időre ebredtünk, már VI óra után 

25 perczel felöltözni akartam de a Dezsővel elkezdtünk veszekedni 

és az egész VII óráig tartott. Végre nagynehezen V2 8 ra készen let

tem és 3A VIII kor elmentem iskolába a hőmérő 8° meleget mutatott. 

Az első óra Földrajz volt. Sándor jól felelt (2 esre). A második óra 

Hittan volt a tisztelendő úr a gyonáshoz és áldozáshoz elkészittett 

bennünket. A harmadik óra latin volt. A negyedik óra magyar 

szavalasi óra volt és a könyvtári könyveket beszedték és kiosztották.

1 orakkor itt volt a hegedű tanár. II kor mentem szent gyakorlatra de 

az egyik osztájba ott felejtettek bennünket. III órákkor jött az Oszter 

és elvégeztük a „Husvétra után való összes leczkéket”. Öt óra után 

25 perczel elment az Oszter, és aztán irtam a szépirási pájázatot, és 

ennek elvegeztével olvastam 9 óra körül... lefeküdtem.

1897 ápr 11 Vasárnap. Ma reggel esős idő volt. VIII tói IX ig 

szent beszéd és exartacio volt. IX tői 14 10 óráig pedig templomba 

voltunk. Hazajővén Sandorral játszottunk 12 ig. Az tán 2 órákkor 

újra exortaciora mentünk ez tartott 14 III ig. Ez után elmentünk haza. 

Irtunk az apukáéknak egy levelet lA 4 kor elmentünk Decsyékhez, ott 

maradtunk egész !/2 7 ig. Hazajővén megvizsgáltam lelkiismeretemet.

9 óra körül lefeküdtem. Apuka és Anyíka ma elmentek Csanádra.

1897 ápr 12. Hétfő. Ma ismét esős idő volt, reggel a (b) nagy

mama rosszúl lett. XA VII óra után exartacióra mentünk. 14 IX órakor 

elmentünk Budanovicsékhoz ott Sándorral játszottunk egész déli 12 

óráig. 14 II orakor ismét exartációra mentünk exartacio után gyónás 

volt. Gyonás után játszottunk labdáztunk. Labdázás után vacsorázni 

mentünk. Vacsora után hazamentünk. Anyikáék hazajöttek csanádrol 

esteli 14 XI orakor. 14 XI óra után lefeküdtem.

1897 ápr 13 Kedd Ma szép idő volt, sütött a nap reggel 3A 8 kor 

elmentem az iskolába ott 14 9 utánig exortacionak vége volt az után 

áldozni mentünk 14 10 órakor hazajöttem az áldozásról: Márna ebéd 

után előszedtük a kőépitő játékot. Építettem estéiig vacsora után is 14

10 órakor lefeküdtem.

1897 ápr 14 Szerda Szép idő volt. Ma reggel hallottuk hogy Jám

bor Pál (Hiador) híres költö a szab. fögymn. nyug. igazgatója, volt 

orsz. gyűl. képv. reggel 5 orakor életének 76 ik évében elhunyt. A 

fögymn. igazgatója felhívja a tanuló ifjúságot hogy nagypénteken
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reggel 14 10 órakor a fögymn épületebe megjelenjenek. A holttest a 

fögymn 5 osztályába lesz kiterítve az apuka dalárdába volt. Gyász 

éneket énekel a dalárda temetésén. Kőépitővel tegnap kezdett házat 

befejeztem. Ebéd után nem jött a hegedű tanár, írtam: Aztán 

leszedtem a házat,Vacsora után félig felepitettem egy házat, melyet 

holnap be is fogok fejezni !4 10 orakor lefeküdtem.

1897 ápr 15 Csütörtök. Ma ismét szép idő volt. Reggel !4 8 

órakor felkeltem. Reggeli után elvittem a borbélyhoz az anyika haját, 

hogy csináljanak belőle siskát a fejere mert a sütéstől hullott a haja. 

Mikor hazajöttem írtam délig. A befejezett építményt ledültöttem. 

Délután 2 órakor fekete ruhába öltözvén elmentem megnézni Jám

bor Pált (Hiador) a ravatalon. !4 IV orakor elmentünk sétálni voltunk 

lamentáczion is. Hazajővén meguzsonnáztam el mentem a (b) Nagy- 

mamáékhoz ott maradtunk VII óráig ott voltak Kosztolányiék is. 

Mikor hazajöttem egy uj épitmenybe kezdtem. Va X óra körül 

lefeküdtem. Abbeli reményemről, hogy a ministériumtol kitűzött 

dijra pályázok lemondtam.

1897 ápr 16. Nagy Péntek. Ma sütött a nap reggel !4 7 orakor 

felkeltem. Vi 9 orakor elmentem a Decsyékhez Va 10-ig ott marad

tam. Va 9  kor elmentem Jámbor Pál (Hiador) temetésére. Ott áltunk 

Va 11 ig. Ekkor jöttek a papok. Beszentelés után a koporsót lehozták 

a gymnazium előtti Sznt. István térre. A dalárda két szép dalt énekelt: 

Az egyik „Cirkumdaderunt ma” kezdetű egyházi dal, a másik 

Egressy gyászdala. A dalárdát Apuka vezette. Az igazgató beszédet 

mondott melyből ugyan egy kukkot se hallottam, mert nagyon 

messze áltam tőle. Va 11 kor indult a menet. Odaértünk nemsokára. 

De az Apuska midőn az eső esni kezdett elkért a Grohmann tanár 

úrtól. És elmentünk a Milássinekhoz oda értünk Va 12 re és % 12 re 

hazamentünk. Délután 2 orakor eljött az Anta eljött Apuskátol 

Könyvet kérni Mimivel elmentek Va 3 után 14 3 órakor eljött a Boczi 

és építettünk. Ennek befejeztével ledűtöttük az épületet és 4 kor 

elkezdtük rakni el a köveket. Eljöttek a Budanovics kislányok is. VI 

órakor hazamentek a Budanovics kislányok a Boczi pedig Va VII kor. 

Egy negyed hét után elmentünk Budanovics nagymamáékhoz. ott 

voltunk egy negyed 8 utánig vacsora után még egy kicsit rágtuk a 

köveket. 14 10 óra után lefeküdtem
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1897 ápr 17. Szombat Már tán mondanom sem kell hogy szép 

idő volt. Reggel felkelés után az Apuska választott ki Anyikának 

születése napjára köszöntőt. Melyet késöb reggeli után leirtam és 

tanultam. Ebéd előtt 14 11 orakor vettem irkát és 3A 11 ig irtam. 

Azután tanultam a Köszöntőmet. Délután II-III ig labdaztunk 

Dezsővel. Három órakor elmentem Decsyekhez haza jöttem VI 

órakor Megnéztem a föltámadást 14 VII ig azután megvacsoráztunk. 

És nagymamáékhoz ott megnéztük Albarák Ernőd húsvéti ajándékát. 

Mely a Rejtelmes Sziget ez. regény höz tartozik lOOOes bankok, ott 

maradtunk 14 11 óráig este azután hazamentünk. 3A 11 orakor 

lefeküdtem.

1897. ápr. 18 Vasárnap. Újra szép idő volt - Reggel felkeltem 

XA VII kor. Elmentem templomba 8 orakor hazajöttem 14 10 kor. 

Vz 10 óra után elmentem nyakkendőt venni. Mikor hazajöttem olvas

tam az Uj Időkből, Eljöttek a (b) kislányok. Ebédután tökéletesen 

megtanultam a köszöntőt anyika születésenapjára mely holnap lesz. 

Elmentem a Decsyekhez parfimot kérni a holnapi locsolásra. 

Gyöngyvirágot kaptunk. Este Vacsora után olvastam. 14 10 kor 

lefeküdtem.

1897 ápr 19 Hétfő. Ma reggel szomorúságunkra esős időre 

ébredtünk. Felöltöztünk. 10 kor elindultunk locsolni, legelőször a 

Decsyékhez ott meglocsoltuk a Mimit Antát Dudát, Bócit, (a) Nagy

mamát és Krószit. Azután elmentünk Budanovichékhoz, ott meglo

csoltuk (b) nagymamát, Mandit, Marist és Irént. Tovább mentünk a 

Sturczékhoz ott meglocsoltuk Szilárdot ez után elmentünk a 

Reffiekhez ott meglocsoltuk Rozsikát aki sírt. Onnan elmentünk a 

Horvátovicsékhoz. Nem voltak othon. Onnan hazamentünk. Ott 

pihentünk. 11 kor elmentünk még Csajkásékhoz, Kosztolányiékhoz, 

Scossáékhoz Takacsékhoz. Délbe hazajöttünk. Délután elmentünk 

Budanovicsékhoz. Hazajöttünk 7 órakor. Aztán elmentek apukáék a 

Takacsékhoz. Este 9 óra körül lefeküdtem.

1897 ápr. 20. Kedd. Ma szép idő volt. Ma volt a vakaczió utolsó 

napja. Reggel 7 órakor felkeltem, de 8 ig gatyáztunk Dezsővel 8 óra 

előtt eljött Lálika néni és Mariska és szódával meglocsoltak bennün

ket. 9 órára nagynehezen felöltöztünk ekkor keltek föl Anyikáék is.

10 kor locsolóink voltak Boczi és Duda. Tiszta parfümmel locsoltak.
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II kor Ismét eljött Mimi és Anta. A Mimi meglocsolt, Anta nem lo

csolt meg itt voltak 12 ig. Ebéden itt volt a Grószi, 1 orakor itt volt 

a hegedű tanár. II kor indultunk ki a vasútra hogy Palicsra menjünk

III órára ott voltunk. Délre v. i.: 12 órára beborult. A palics vize nagy, 

csak 3-4 arasszal lejebb van mint a part. Csajkásékkal találkoztunk. 

D. u. 5 óráig beszélgettek. Akkor elővettük a süteményeket, és 

megettük mind. VI kor hazajöttünk Vacsorán is itt volt a Groszi. 

Épen mikor hazaértünk esni kezdett az eső. Vacsora után v.i: 8 

orakor elmentünk (b) Nagymamáékhoz. Ott maradtunk 10 ig Va 11 

orakor lefeküdtem.

1897. ápr 21 Szerda. Ma reggel mikor felkeltem, esős idő volt. 

Az iskolába mentem, az első óra Számtan volt. A második óra latin 

volt. A harmadik és negyedik óra Magyar és Rajz lett volna de 

elmentünk Jámbor Pál (Hiador) gyászmiséjére, melyen a köv. papok 

misézték. Prépost. Mamuzsics Matya. Lusics Jásó, Kulmesics Miklós. 

Romits Ferencz, Kuluncsics Míjó és 2 ministráns. 11 orakor vége 

volt ennek is. Délután azután itt volt a hegedű tanárom 4 után illetve 

Va 5 kor jött az Oszter lA 5 kor elment. VII-VIII ig vacsoráztunk 9 óra 

körül lefeküdtem.

1897 ápr 22 Csütörtök Ma szép idő volt egész nap az ég egy kisé 

felhős volt de a nap arany sugarait azokon is áttörte. Reggel az első 

óra latin volt, a második magyar, a harmadik földrajz. Délután az 

első óra torna, a másik rajz volt. Estefelé lA 6 kor elmentem (b) nagy

mamáékhoz. Ott maradtunk Va 8 ig. Vacsora után tanultam. lA 10 kor 

lefeküdtem.

1897 ápr 23 Péntek: Ma reggel szép idő volt XA VIII óra után 

elmentem iskolába. Az első óra Számtan volt. A második Latin dolg 

jav volt. A Grohmann tanár úr nagyon mérges volt. A harmadik óra 

szépírás ezt Kácávé tanár úr helyettesítette. És az órán czukrot evvet. 

D. u. az első óra Magyar volt, a kik feleltek mind secundára feleltek 

merdt azt kérdezte a mi egész évben magyarból még nem volt. A 

második óra Földrajz volt. Az Orszter itt volt (a) Vacsorára halat 

ettünk. A (b) nagymama nagytata és Béla itt volt XA 9 órakor elmen

tünk a Szerenádot meghalgatni melyet a Dalárda adott Mucsy 

Györgynek az elnöknek kinek holnap lesz névnapja XA 10 órakor 
lefeküdtem.
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1897 ápr 24 Szombat. Ma reggel borult idő volt. Felkelvén és 

felöltözvén az iskolába mentem. Az első óra Földrajz volt. A 

második óra Hittan volt a Harmadik óra Latin volt. A negyedik óra 

Magyar szavalási óra volt. 1 órakor jött a Berán. III kor az Oszter. 

Este a vacsora olajos káposzta volt este festettem lA 10 után 

lefeküdtem.

1897 ápr 25 Vasárnap Ma reggel szép idő volt. 7 órakor 

elmentem az iskolába. Es onnan indultunk körmentetre. Ekkor 

beborult. De Vi 9 óra felé ismét szétfoszlottak a felhők, és sütött a 

nap. Fél tiz óra után hazajöttem a Körmenetröl. Elmentem 

Budanovicsékhoz: Ott voltam 12 óráig Délután a Decsyekhez men

tünk Va 4 kor. innen hazajöttünk fél 8 kor. Vacsora után olvastam. 

Kilenc óra körül lefeküdtem.

1897 ápr 26 Hétfő Ma reggel szép idő volt. Reggel XA 8 kor 

elmentem az iskolába. Az első óra Latin volt feleltem a második 

magyar volt. A harmadik Mennyiségtan volt. A negyedik Hittan volt. 

Számtan órán feleltem. Délután a második óra Torna volt. az első 

Ének. III-től fél VI ig a ködfátyolképeket mutogatták. Itt volt az 

Oszter. Megvacsorázván olvastam. 9 óra után lefeküdtem.

1897 ápr 27 Kedd. Ma szép idő volt Reggel 3A 8 előtt elmentem 

az iskolába. Az első óra Latin volt. Azután a földrajzi óra 

következett. Az ezután következendő Rajz órán benn volt az igaz

gató úr, feleltem. Azután elmentem a szabóhoz innen hazajővén a 

Decsyékhez mentem a Decsy Nagymama megbetegedett. Délután az 

első órán Latin dolgozatot a másodikon Magy dolgozatot irtunk. Itt 

volt az Oszter és 1 orakor a Berán is. Ezután olvastam és labdáztam. 

Vacsora után beszelgettünk 9 óra után lefeküdtem.

1897 ápr 28 Szerda Ma reggel szép idő volt, és olyan is maradt 

egész nap. Ma reggel sémi nevezetesség nem történt 1 orakor itt volt 

a Berán, Vi 5 kor jött Oszter. Aztán elmentem Decsyékhez is vacso

ra után Budanovicsékhoz % 11 kor feküdtem le.

1897 ápr 29 Csütörtök Ma reggel szép idő volt, reggel 2A 8 előtt 

elmentem az iskolába az első óra latin volt ezt Rorák helyettesítette. 

A második órán a magyar nyelvtanból feleltünk ezen már benn volt 

Grohmann is. A harmadik óra földrajz volt. Délután az első óra 

Torna volt a Második Rajz. Itt voltak Csajkásék. És elmentünk a
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parkba Hazajővén megvacsoráztunk és megneztük Jókai összes 

müveinek köteteit este 3/4 10 kor lefeküdtem.

1897 ápr 30 Péntek Ma reggel gyönyörű idő volt. Reggel az 

iskolába elmentem 11 óráig ott maradtam. Délután magyarból felel

tem. Most már itt ülök az asztalnál vacsora után az Apuka kottát ír 

és pipázik. Az Anyika Etelkával képeket néz és Dezső olvas. Ter

vezgetjük holnap hajnalba kimenni a parkba. Este 9 óra körül 

lefeküdtem.

1897. május 1 Szombat Ma reggel 5 órára felkeltünk csakugyan. 

Es hat órára egész készen lettünk. Él mentünk a „Mária Terézia Park

ba”. Ott labdáztunk Apukával. Hét órára hazajöttünk mert nekem 

iskolába kell mennem. Útközben vett Apuka mindhármunknak egy- 

egy labdát. Délután 1 órakor itt volt Berán és 5 kor Oszter elvégeztük 

a Husvétra való leczkéket, olvastam. A vén Golner hazahozta szalon 

kabátomat. Este Apuka zongorázott én olvastam. Egy negyed 9 után 

lefeküdtem.

1897 május 2. Vasárnap Ma reggel V21 kor fenn voltam. 7 órakor 

elmentem az iskolába. Innen pedig a Szent Beszéd után elmentünk 

templomba. Azután elmentem Czeiznethoz megnezni. Kész e az 

órám? Innen hazamentem. Elmentünk templomba anyikával én sza

lon ruhámba, karonfogva. Délután 2 órakor elmentem (b) nagyma- 

maékhoz és itt játszottunk lA 5 ig. Ekkor eljöttek Kosztolányiék 

egész délután jól játszottunk lA 7 kor volt az uzsonna-vacsora egy

bekötve. Tuosztok is voltak. A uzsonna-vacsorán a köv. vettek részt

1. Özv Brenner Józsefné. 2. Budanovits Antalné, 3. Budanovics 

Antal, nép. is.ig. 4. Dr. Brenner József (apuka) 5. Brenner Jozsefné 

(Anyika) 6. Kosztolányi Árpád fögymn. t. 7. Kosztol. Árpádné, 8. 

Kosztolányi Mariska 9. Budanovich Irén 10. Mariska, 11. Margit. 

12. Budanovits Béla. 13. Búd. Lajos. 14. Búd. Gerö. 15. Búd. Sándor 

16. Kosztolányi Dezsc. 17 ifj. Kosztolányi Árp. 18. Brenner Dezső. 

19. ifj Brenner József. 20. Özv. Kosztolányi Ágostonná. Labdáztunk 

természetesen nem a lányokkal. Nagy métát és Dublexot. Innen lab- 

dázás után 1 perczel. Uzsonnázni hívtak. Vacsora illetve uzsona után 

Csatát játszottunk. Melyben Török és Görög szerepelt. Ma verték el 

a Görögöket a törökök a nagy török-görög háborúban. Törökök 

voltak: Brenner Dezső ifj. Kosztolányi Árpád Búd. Sándor Görögök
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voltak ifj. Brenner József. Kosztolányi Dezső vezér. így játszottunk 

3A 9 ig ekkor felhívtak bennünket. 9 ig beszélgettünk. Ekkor Koszto- 

lányiék hazamentek. Mi ott maradtunk még egy kissé. Háromnegyed

10 ig. 10 órára hazajöttünk. 10 óra után lefeküdtem.

1897 mái. 3. Hétfő Ma XA 7 órakor felkeltem XA 8 ra készen lettem 

Va 8 előtt elmentem az iskolába 12 órakor hazajöttem. Délután elvit- 

tem a Kurátornak a meghívót melyet a dalardisták közt szétvitt. Mert 

Perczel Dezső belügyminiszter eljön az uj kórház megnyitására. Ma 

kezdték benn a városba is felrakni a villanyos vasútnak is a síneket, 

délután 5 órakor itt volt Oszter. Vacsora előtt elmentem Ierber 

esztergályoshoz a pipaszáré. Vacsora után kilencz órakor 

lefeküdtem.

1897 mái 4. Kedd. Ma esős idő volt. Semmi nevezetes nem 

történt este 9 óra után lefeküdtem.

1897 mái 5 Szerda. Ma esős idő volt. Reggel semmi nevezetes 

nem történt. Délután itt volt Beran XA 3 kor elmentem Kosztolányi

éhoz XA 6 kor hazajöttem, itt volt Oszter este vacsora után olvastam 

apukáék elmentek valami színházi előadásra Va 9 iletve % 10 után 

lefeküdtem.

1897 mái 6 Csütörtök. Ma esős idő volt. Reggel semmi nevezetés 

nem történt. Délután torna órán feleltem. A tanár ur mondta, hogy mi 

lesz a „diák majálison”. Rajzból feleltem. Mikor hazajöttünk 

iskolábol eljött Oszter. Elmentem Va 6 után 10 perczel a Decsyékhez. 

Este 8 órakor az apuka hazajött dalárdából azért jött csak VIII órakor 

mert Perczel Dezső b.ü. miniszter eljön az új kórház megnyitására és 

ennek „szerenádot” rendeznek. A sötétben ültünk Anyikával és 

beszélgettünk vele. Nyilt az iroda ajtó erre azt mondta Anyika. 

„Csendesen legyünk jön Apuka dalárdából megtalál bennünket” 

Midőn bejött a szobába szolitott minket de mi nem szóltunk úgyan 

én az orromat zsebkendővel tömtem hogy elfojtsam a nevetést. 

Végre megtalált. Este XA 9 kor megvacsoraztunk most pedig IX óra 

illetve 9 és Va órakor írom naplómat még írok egy pár mondatot 3/410 

előtt szándékozom lefeküdni melyszándékom meghiúsult mert 10 

kor feküdtem.

1897 máius 7 ike Péntek Ma borús de elég szép idő volt. Az 

iskolábol hazajővén kottákat írtam mejért 10 krt kaptam, délután
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illetve este. Délután Vi IV kor átmentünk Decsyékhez honnan haza is 

jöttünk nagyon korán alig játszottunk. Mert otthon igy mondtak 

muszáj volt. Este itt voltak nagymamáék V* 10 kor lefeküdtem.

1897 máius 8 Szombat. Ma bizonytalan idő volt. Egyszer 

beborult aztán ismét kiderült. Reggel „még egyszer kaptunk könyvet 

ezzel a czimmel Munka és jutalom Bánffi Jánostól nagyon tetszett. 

Délután: Itt volt Berán és Oszter. Olvastam este elmentünk sétálni. 

Megnéztük a „Diadal kapukat” melyeket Perczel Dezső mi

niszternek állítottak föl holnap jön este 10-% 11 óra közt lefeküdtem.

1897 máius 9 Vasárnap. Ma reggel szép idő volt. A nap nagyon 

sütött. Templom után elmentünk (b) Nagymamáékhoz. Délben ha

zajöttem. 3A 12 kor. Itt voltak: ifj Franki Istvánné. Haverda Ella. 

Milassin Andor. Decsy Antika, Decsy Deke. Meghallgatni hogy ifj. 

Franki Istvánné és Anyikánk hogy énekelnek majd az új kórház 

megnyitására mire ma délután Perczel Dezső belügyminiszter a 

délutáni VI órai gyorsvonattal fog megérkezni. Délután újra elmen

tünk Budanovicsékhoz, mert Anyika, Nagymama(b), Apuka, Frankl- 

né kimennek megpróbálni az éneket. V2 5 kor elkezdett szakadni az 

eső, mintha dézsával öntenék. Kis csónakokat csináltunk és úsztat

tuk őket. Most már VI óra van jön a miniszter a pájaház tele van 

emberekkel a bandérium is kivonul de mindent elmos az eső a mi

niszter Vojnich Sándor (orsz kpv.) höz száll. Fél hétre haza jöttek a 

kórházból. Ekkor Budanovitsék eljöttek ide és vacsoráztunk mind

nyáján. Vacsora után elmentünk a fáklyás zenét meghallgatni. És 

mikor az elment szerte a városba „ablakokat tömi” elmentünk: a 

parkba ezt egyszer körülsétálván haza jöttünk lefeküdni.

1897 máius 10. Hétfő Ma borús idő volt. Reggel az eső is esett 

egy negyed vagy fél órácskát, a meleg 15° volt. Reggel elmentünk a 

„Vörös ökör” iskolának II ik leány osztályában és onnan néztük 

mikor Perczel Dezső belügyminiszter az iskola Keleti felére eső 

kocsi úton elrobogott. Ott voltak a Kosztolányi gyerekek is. Mikor 

elment a miniszter, lementünk az iskola udvarába és ott játszottunk 

déli XII óráig labdáztunk és a tegnap esett esőből képződött kis tó

csákra papír ladikocskákat tettünk. Ekkor elmentünk nagy

mamáékhoz oda eljöttek értünk apuka és anyika, anyika énekelt az 

új kórház megnyitásán. A miniszter sárgás-barna czilinderben sárga
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überczirherben és szürke ruhában volt. Schmausz Endre főispánnal 

egy kocsiban ült. A dalárda énekelte a köv: énekeket „Veni sancte” 

„Isten Hatalma”, „Sanctus”, Anyika és ifj. Franki Istvánné Mozart 

egy művét énekelték. Délután Anyikáék elmentek a nagy díszebéd

re, a hol mint mondják pezsgőben se volt hiány. Mi pedig elmentünk 

Kosztolányiékhoz hova egy pár zászlót vittünk és egy lampiont a 

katonasághoz. Hazajöttünk innen % 7 kor. VII után elmentem (b) 

Nagymamáékhoz Mádié. Anyika VIII kor elment meghallgatni a 

„szerenádot” melyet a „szab. dalegyesület Perczelnek adott. Mi ját

szottunk egy kicsit azután és V2 10 kor lefeküdtem.

1897 máius 11 Kedd. Ma ragyogó igazán szép idő volt. Meg

nyertem az öltözködési dijat (5 kr) melyet tegnapis nyertem (10 kr) 

Latin órán és Rajzból feleltem. Délután talán kimennek Anyikáék 

Palicsra ott lesz Perczel is este „tűzijáték” lesz tiszteletére. 9-legfel- 

jebb V a  10 órára lefekszem.

1897 Máius 12 Szerda. Ma olyan idő volt. Mint Kedden. Semmi 

nevezetesség nem történt itt volt Berán és Oszter. Este 9 órakor 

lefeküdtem.

1897 Máius 13. Csütörtök. Ma esős idő volt és az ég borús nem 

hiába a Ilik fagyos szent napja volt. Fütöttünk, daczára annak hogy 

„Május” volt. Holnap lessz a harmadik fagyos szent. „B on ifácz” 

Hasmenés betegségben vagyok de azért nem fekszem ágyba este 9 

óra után lefeküdtem. Itt volt Berán hogy a Hétfőn elmulasztott órát 

kipotolja itt volt Oszter is.

Máius 14 Péntek Úgy tegnap mint ma se voltam iskolába. Borús 

esős idő volt mint tegnap fűtöttünk. Délbe csak levest ettem és egy 

gram marha szeletet. Uzsonára: csokoládét mint tegnap. És va

csorára: teát. Tegnap meg bárány paprikást persze csak 3 darabot 

holnap megyek már iskolába. Va9 -9 után - 9 kor lefeküdtem.

Máius 15 Szombat. Ma már voltam iskolába. Ma ismét esős idő 

volt, mely az ember kedélyét lehangolta. Itt volt Oszter is Berán va

csora után sétálni mentünk 10-Va 11 kor lefeküdtem. Ma Dekének és 

Bélának az érettségi dolgozat készül Magyar Írásbeli volt.

Máius 16 Vasárnap Ma 9 honapja volt készülődés Budanovi- 

cséknál „Anyika lakodalmára” ebből könnyen kitalálhatjuk hogy 

anyika és apuka ma „9 hónapos” házasok. Ma vásár van ugyan de
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nagyon kevesen árulnak a nagy eső miatt várják: hátha tisztul. 

Csakugyan délben elált az eső már verik le nagyba a vásárosok a 

sátornak a fákat. Délután már egész olyan mintha reggel semmi féle 

eső, zivatar nem lett volna. A mai napról még egyéb megjegyezni 

valóm nincs mint itt volt Budanovics nagymama este 10 kor lefeküdtem.

Máius 17 Hétfő Ma szép idő volt. A Vili osztálybelieknek 

„Német Írásbeli” Hittanból feleltem. Ma semmi nevezetes nem 

történt. 9 órakor lefeküdtem.

Máius 18 Kedd Ma esős idő volt a nap nagyobb részén. Reggel 

sütött a nap, délben elkezdett esni. Este csak 10 kor feküdtem le.

Máius 19 Szerda. Ma szép idő volt. Reggel 3A 8 előtt elmentem 

az iskolába. Délután nem volt iskola. Itt volt Oszter és Berán. 

Lekopiroztuk a térképet egészen lekopiroztuk. Este elmentünk sétál

ni a parkba 10 kor lefeküdtem.

Máius 20 Csütörtök Ma szép idő volt. Reggel elmentem az 

iskolába Latinból feleltem. Délután midőn hazajöttem iskolábol és 

Oszter elment elmentem a parkba. Ott játszottunk Vi 8 ig fél 6 kor 

mentem el. Azután hazajöttem megvacsoráztunk, és 9 kor lefeküdtem.

Máius 21 Péntek Ma elhatároztam, hogy nem fogok minden 

naplót írni és csak a nevezetes dolgokat írom meg.

Máius 25. Hétfő. Ma megengedte az Apuka hogy olvassam 

Jókaitól Népvilág czímű könyvét, ma húztam először nyári ruhát.

Kedd máius 26. Az idő gyalázatos egyszer esik egyszer - nem 

esik egyszer kiderül egyszer beborul. De mégis leggyakrabban elő

fordul az eső és a ború.

Máius 27 Áldozo Csütörtök Egész nap Budanovichéknál voltunk. 

Este pedig othon voltunk.

Máius 28. Péntek. Az idő tűrhetetlen és gyalázatos. Május 28 van 

Grohman nevenapja. Reggel is volt neki latin órája de ezen az órán 

a gyerekek nem köszönthették fel mivel elfelejtették hogy névnapja 

van és nem hoztak se virágot se semmit. Hanem a délutáni? 

Magyarorán éljen és virág fogadta Singer Aladár beszédet mondott 

neki melyben ugyan I szer megakadt. Itt volt Oszter. Miután vettem 

az egészen befejezendő térképhez ecsetet és festéket a tengert 

kifesteni mivel holnap már be kell adni. A parki séták is immár meg 

kezdöttek esténként kimegyünk a parkba sétálni. Apuka megengedte
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hogy olvassam Jókaitól „Népvilág” czimű könyvet melyben a 

következő elbeszélések fordulnak elő „Kedves atyafiak”, „A falu 

bolondjai,” „A népdalok hőse” a „kötél áztatva jo”, „Keselyes 

Péter”, és a „Rézpataki lelkész” A villanyos vasúti sineket már előt

tünk rakják: Palicstol még csak a temetőig kell lerakni és minden jó, 

lehet villamoson palicsra utazni mint rendes vonati helyárakkal 

csakhogy az ember akkor megy ki mikor akar, este elmentünk nagy- 

mamáékhoz (b) este 10 kor hazajöttünk.

Máius 29 Szombat Orbán fagyos szentnek napja van ma, az idő 

gyalázatos.

Máius 30. Vasárnap. Ma reggel (b) nagymamáéknál voltam 

délután Vi 5 ig ott voltam ekkor hazajöttem és: Kukival (Nahochky 

Osvald) Sándorral és Dezsővel este V4 VIII óra ig vacsora u. elmen

tünk a parkba

Máius 31 Hétfő Ma szép idő volt vacsora után elmentünk sétálni.

Junius 1 Kedd Ma szép idő volt. A hőmérő a 26° on állt. Vacsora 

után a parkba mentünk.

Junius 2 Szerda. Ma szép idő volt. Reggel elmentem az iskolába. 

Itt volt Berán és Oszter d.u. este a parkban voltunk. 20 Vi” alatt futot

tam 100 métert.

Junius 3. Csütörtök. Ma húztam az idén I szőr torna inget. A 100 

métert 16” alatt birom lefutni.

Junius 4. Péntek. Az idő ma reggel ragyogó volt. Délután midőn 

leérek a kapuba hogy iskolába megyek, borzasztó zivatar kerekedett 

úgy hogy fel kellet jönnöm esernyőért.

Szombat junius 5. Ma reggel borús időre ébredtünk. De délre 

kiderült és estig ilyen maradt. Itt volt Oszter és Berán d.u.V* 5 kor 

elmentünk Decsyékhez 3A 6 kor hazajöttünk. Eső volt VII órakor. Az 

idő komisz.

Vasárnap iunius 6. (pünkösdvasárnap) Ma szép idő volt. reggel 

templomba mentem mikor haza jöttem lA 10 kor elmentem (b) nagy- 

mamáékhoz, ott maradtam VI ig. Délután a gyerekek II-III kor 

elmentek Budanovicsékhoz én otthonn maradtam az apuka hozatott 

fagylaltot ozsonára ott volt (b) nagymama is. Estefelé V2 VI kor 

elmentem én is Budanovicsékhoz. Este a parkban voltunk. A napok

ban voltak testvéreim vizsgái is.: Szerdán; Dezső vallástan, vizsgája.
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Csütörtökön Mádi vallástan vizsgája. Pénteken; vizsgája volt 

Deszőnek a többi tárgyakból Szombaton vizsgája volt Mádinak a 

többi tárgyakból. Az idő a parkban szép este.

Hétfő pünkösd iunius 7 Ma reggel az idő szép volt. A tegnapi 

parki sétától nagyon elfáradván egész VIII óráig aludtunk. X orakor 

elmentem Budanovichékhoz levetettük a czipöt és mezitláb voltunk. 

A nagymamánál ott voltunk ebéden. Én és Dezső. Délután III órakor 

felöltöztünk és hazajöttünk itt voltak az összes Kis Budanovichok 

aludtej volt ma az oszonna Va 1 kor elmentek haza Budanovichék. Az 

eső Va XI kor reggel elkezdett O nem egész ekkora nagyságú 

csöppekben esni. III kor is esett és Va 1 kor is az IDŐ NAGYON 

CSÚNYA. Ma olvastam el Jókainak: A legvitézebb huszár és a Drága 

kövek czimü művét. Nagyon szép volt. Vacsora után nem mentünk a 

parkba mint szoktunk hanem othon maradtunk. Az apuka lement egy 

kissé sétálni v. u. mert a doctor úgy mondta hogy a séta jót tesz neki, 

mert idegbaja van. Az anyikának Vasárnap Hétfőn: Nagy főfájása volt.

Kedd iunius 8. Ma van kis-testvéreimnek iskola-végi zár vizsgájuk 

az idő ragyogo szép este nagy (b) mamáéknál voltunk ma d. u. 

Kosztolányiéknál voltunk.

Szerda iunius 9. Ma reggel VII-V2 VII kor felkeltem. VIII ra V2 9 

felöltöztem 9 re megreggeliztem és kész voltam X tői egész XII ig ta

nultam. Délután I kor itt volt Berán és Oszter szép az idő olyan mint 

tegnap XA V kor elmentem a nagymamáékhoz ott elösször homokból 

várat építettünk aztán pedig ezt megunván átt jött a szomszédból 

Pudler és súlyt dobtunk. Most volt az érettségi is Kedden Szerdán és 

Holnap reggel 10 óráig Béla és Deke jó eredmenynyel vizsgáztak, 

egy Pertics nevezetű VIII osztályos ki most tesz érettségit. Föladott 

neki ramanus, a um III végű melléknévnek több dativusat erre ő azt 

felelte „rama-nibus” holott ramanis kellet volna ezt az apukától 

tudom mert ő is ott volt az érettségin. Most készülődnek az érettségi 

mulatságra mely szombaton lesz, ott lesznek mind a tanárok is Gyula 

bácsiék csanadról legyönnek az eretségi mulatságra hozzánk szál

nak. Apuka megígérte hogy nagy vakáczioban hozat nekünk 

homokot játszani 2-3 kocsival. Elkezdett az eső esni midőn va

csorához ültünk de csak nagyon kicsit. Elmentünk vacsora u. nagy

mamáékhoz ott maradtunk Va XI - XA XI ig mikor hazaértünk onnan 

elkezdett szakadni az eső mintha dézsával öntenék.
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Csütörtök iunius 10 Ma az idő borús esik az eső, már tegnaptól 

kezdve a Béla és Deke mennek érettségit tenni a még le nem tett tár

gyakból: Görög pótlóból és irodalombol: most már 11 óra most már 

érett emberek. Már csináljuk az érettségi mulatságra a sátorokat, v. 

u. voltunk sétálni,

Péntek, iunius 11 Ma reggel 3A 8 kor keltem sietve fel öltöztem. 

És elmentem az iskolába szerencsére nem késtem el. Délután gyón

tunk. Este voltunk sétálni.

Szombat iunius 12. Ma reggel áldoztunk. Eljöttek Ilka néniék Deke 

erettségi mulatságára mely ma lesz. Ezelőtt 20 évvel volt Apukának 

érettségi mulatsága. Hideg van. A hőmérséklet igen változo reggel 11° 

meleg délben 12°-13° meleg d.u. 13°-14° meleg estefelé VI-VII óra 

közt 15°-14° este és éjjel = meleg 18°-17° derült idő volt. Átmentünk 

VII u. V a  VIII kor. Kilenczven vendég volt a háziakat bele nem számít

va. Ott voltak a czigányok. Voltak diksziok: mondott 1 szer Deke 3 szór 

Decsy Józsi 4 szer Gyeim is Jenő. 5 szer Decsy István. 2 szer Haverda 

Mátyás fögymn. igazgató. 12 kezdődött a táncz, mi reggel III kor ha

zamentünk és reggel IX kor átmentünk.

Vasárnap 1897. iun. 13. De arról hogy ott akkor is midőn mi nem 

voltunk jól mulattak tanúskodott az hogy még mindig volt ott 40-50 

ember és egy másik banda czigány. Reggel 11 kor elmentek a 

vendégek és velők a czigányok is mind csak a család és a deákok oh 

de mitmondok azok már érett emberek közül ott voltak: Vojnits 

Andor és Ferencz és Budanovits Béla. Ebéd alatt én voltam a 

czigány tányéroztunk össze 1 frtot. A deákok e. u. II kor elmentek. 

Mi ott maradtunk VII ig ekkor szétoszlottak.

Most elmentünk Budanovichekhoz ott is névnap van Budanovits 

nagyapa és az összes antalok és antoniaknak van ma név-napja u. m. 

Decsy Antika Decsy nagymama ifj. Kosztolányi Árpád gymn. nevén 

Kosztolányi Antal, mert ez a keresztlevelében az első név Árpád az 

csak 3 ik. Labdáztunk ott 9 kor hazamentünk.

Jóéjszakát!

Junius 14. Hétfő. Ma szép idő volt. A hőmérő 20°-23° meleget 

mutatott. Reggel kihirdették ki a vizsgák sorrendjét mely a 

következő:
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1897 Junius 15. d.u. Latin Magyar Földr.

1897. Junius 18 d. e. Hittan

1897. Junius 19 egész nap Torna verseny

1897. Junius 21 d.u. d.u. Menyiségtan Rajz - Szám.

1897. Junius 25. d.e. Ének vizsga

1897 Junius 28 d.e. Torna vizsga 

1897. Junius 29. Zár vizsga

Vettem egy Notest a tegnap össze tányérozott pénzén. És egy 

ablakot fizettem a mit betörtem labdával Budanovichéknál. Ma nem 

mentünk sétálni. 10 kor lefeküdtem. Még az a megjegyezni való teg

napról hogy a Decsyéknél sátor is volt.

Junius 19 szombat. Diák majális A kulcsom elvesztettem naplom 

irni nem birom Ma Julius 12 én emlékezetből írom ezen nevezetes 

napokat.

Ma esős idő van. Reggel Vili után keltem mert én nem mentem 

el a többivel gyalog. A 10 órai vonattal. Ott beáltam a gyerekek közé 

és mentünk gyakorlatra onnan hazajővén kiki ebédelni ment, d. u. '4

3 kor kezdöttek a versenyek. Sulydobás, távolugrás rúdugrás a töb

bit elmosta az eső mire hazajöttünk a 14 VIII órai vonattal zúgni 

kezdett az eső a pályaudvarba olyan mély volt hogy a czipö nem lát

szott ki onnan a pinczék tele lettek. A Kossuth utcza sarkán paraszt 

gyerekek álltak kik 1 krért diákokat vitték át a vizen a hátukon mert 

nem lehetett átmenni este 10 kor lefeküdtem, holnap mennek 

apukáék pestre.

Bizonyítványom 

Iskolai bizonyítvány

Brenner József született 1887 évi február (13) 14 én, Szabadkán 

róm. kath. vallású az 1896/7 iskolai évben A Szabadkai községi tőgym- 

názium első (I A) osztályban következő bizonyítványt erdemelt 

Vallástan jeles

Magyar nyelv jó

Magyar irodalmi olvasmány 

görög irod. és müv. történetek 

Német nyelv

Latin nyelv jó

Görög nyelv
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Történelem

Földrajz

Természetrajz

Mennyiségtan

Rajzolo geometria

Bölcsészeti előtan

Tomázás

Szépírás

Ének

Magaviselet

Nem 14 én születtem hanem 13 án

írásbeli dolg. kül.

tanévben mulasztott órák száma

jeles

jo

jo

jo
jeles

jeles

jó

rendes

igazolt 56

igazolatlan -

A tanári testület záró ertekezleti Ítélete: felsőbb osztályra felléphet 

Kelt Szabadkán 1897 évi junius ho 30 napjan.

1897. Julim 12. Hétfő Ma nyitotta ki apuka fiokomat s még 

emlékeztem a diák majálisra az erdőbe voltunk lefeküdtem.

1897 Julim 19. Kedd. Ma reggel dolgoztam irtam. itt volt Berán. 

D. u. elmentünk palicsra Va 6 ra ott voltunk fürdöttünk, este mikor 

hazajöttünk '/z XII órakor lefeküdtem

1897 Julim 22 Csütörtök. Ma szép idő volt. reggel 8 óra után 7 

perczel elindultunk palicsra ki Mariskaneniékhez odaértünk. 8. 47 

perczkor. Levetettük cipőnket futkostunk játszottunk, az eztán pedig 

eprésztünk. Következett a 10 órai amely ez alkalommal 11 órára 

esett az után folytattuk az eprészést egész 1 óráig amikor ugyanis 

ebédeltünk d. u. 2 óra után ezen is átestünk 'A 4 i vonattal jött ki 

Apuka ekkor leheverésztünk egész 1/2 V ig ekkor volt az oszonna. 

Ekkor elmentünk keresni az órámat melyet midőn a fekvésből 

porosán fölvett párnákat ráztuk elveszett megtalálta ezt szerencsére 

SÁNDOR. Ezután kutyákat kergettünk melyek a szőlőbe betévedtek.

Haverda Mátyás 

igazgató

Grohman Vilmos 

osztályfőnök
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Estefelé v. e. egycsomóba jöttünk és énekeltünk (v. n. ugyanazt tet

tük) Vacsoráztunk

Menü esteli

Csirke paprikás krumplival 

Karmonádli uborkával

Tészták: megyes

és

barack lekváros

(déli) Menü

Marhahús leves 

Paradicsom szósz

marhahús liba aprólékkal mellékelve

Pecsenye uborka salátával és uborkával

baracklekváros és megyes tészta 

Alma.

Ozsonna.

Kávé alma és eper.

Vacsora után Va óráig még beszelgettek Va X kor indultunk az 

állomásra. A budár kisért bennünket lámpással az őrházig innen 

magunk bementünk az állomásra ott vártuk a vonat megérkezését és 

miután megjött felültünk rá. és elindult a vilájok előtt integettem 

kendövei még főn voltak a szabadkai állomásról hazaérkeztünk 

]A XII után.

1897 Juniits 23 Péntek. Ma kaptam apukától egy könyvet czime 

az új földes úr

1897 Jimias 25 Vasáru, ma olvastam el - az ujföldesurat d. u. 

voltunk katonazenét hallgatni.

1897 Jitl 27. Kedd Ma szép idő volt. Reggel dolgoztam Délbe 

hazajött apuka és telefonozott palicsra azért hogy megtudja hogy a 

Vetro villa kiadó-e. Délután elmentek palicsra mi ott voltunk 

budanovichéknál. És kivették a villát 1 hónapra. 40 frt.

1897. Jul. 29. Csütörtök, [melléklet]

Most már innen - palicsról irok. Az idő nagyon csúnya. Esik az 

eső fú a szél. Reggel 10 orakor értünk ki kocsin a villába. Itt volt 

nagymama is hogy segítsen anyikának pakolni és a szobákat ren

dezni D. u. apuska 'A VI kor kijött. Sétálni mentünk.
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1897. Jul. 30 Péntek Az idő gyalázatos épen olyan mint az előb

bi napon. Du. 5 orakor kijött Sándor itt is alszik de nem minálunk 

hanem Verneréknél (a szomszédvilla) nagymamának rokona 

azonkívül Szabadkán az ö házukban laknak.

1897. Jul 31. Szombat Az idő szebb de azért a nap nem süt. Ma 

reggel 10 orakor kijöttek. Nagymama és Irén. D. u. 5 orakor pedig 

Béla itt vacsoráltak.

1897. Aug. 1. Hétfő

Ma a 10 órai vonattal kijött Lajos az idő szép este sétálni mentünk.

1897 Aug. 3. Szerda. Ma kijött nagyapa d. u 14 4 kor mert tegnap 

este hazajött feketehegyről ahol folyton esett az eső és már unta 

várni a szép időt.

1897. Aug. 4. Csütörtök Az idő szép ma is kijött nagyapa a X. 

órai vonattal. Reggel tejet. Délben főzeléket húst szilvasalatával. 

Este tejet, turot, vajat, sajtot eszik ma d. u. kijött Gerő

1897. Aug. 5 én Péntek. Most működik Szabadkán a világhírű 

Szlavianszki énekkara Apuska és anyika megígérték hogy ha jo 

leszek elvisznek oda meghallgatni. D. u. elmentünk fürdeni miután 

hazajöttem félig megvacsoráltunk vonatra ültünk és elmentünk 

Szabadkára leszálván nagymamáékhoz siettünk itt igazán megva

csoráztunk. Innen a színházba az előadás 14 9 kor kezdődött sok 

vadrácz halgatta (Milinovits, Radits. Dimitrevics) Slavianszki 

leánya II magyar dalt enekelt. egyik száz a libám. A színházból fél

11 i vonattal mentünk ki Palicsra.

1897. A ug. 7. Vasárnap

Ma csináltunk sárkányt nagyot akkora mintén 1000 méter hosszú 

spargával eresztettük tol.

1897 aug. 7 - szeptember 1.

A napok örökösen egyformák dacára annak jól mulatunk meg

tanultam úszni.

1897. Szeptember 6. Elkezdődött az iskola villamoson járunk be 

én apuska.

Szept 15 én beköltöztünk.

(ezen a nyáron mikor sétálni jártunk este mindig volt egy kondok- 

tor lámpa amivel az utat megvilágítottuk mindég erdőben sétáltunk.)

Brenner József (aláírás)
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A ceruzával írtnak másolata utólagosan másoltam 1899. Novem

ber 12. [ceruzával]

1897. Jul. 29. Csütörtök Most már innen palicsról irok. Az idő 

nagyon csúnya. Esik az eső fú a szél. Reggel 10 órákkor értünk vil

lánkba. Itt volt nagymama is hogy segítsen Anyikának a szobákat 

rendezni, d.u. apuka ]A V órakor kijött. Sétálni mentünk. 

Lefeküdtem.

1897 Jul. 30. Péntek Az idő gyalázatos épen olyan mint az előb

bi napon. D. u. 5 kor kijött Sándor itt is alszik, de nem minálunk 

Hanem (Verner) Mariskanéniekhez

1897 Jul. 31. Szombat. Az idő szebb de azért a nap nem süt. Ma 

reggel kijöttek 10 órai vonattal. Nagymama Irén. D. u. 5 kor Béla mind- 

anyian itt vacsoráztak.

Hétfő 1897 Aug. 1. Ma a 10 órai vonattal kijött Lajos. Az idő 

szép - este sétálni mentünk.

Szerda 1897 aug. 3 Ma kijött nagytata d. u. !4 4 kor kijött mert 

tegnap este hazaért feketehegyről (fürdő) a hol a folytonos esőzések 

miatt nem maradhatott. Este kikisértük a vasútra azután sétáltunk.

Aug. 4. Csüt Az idő szép ma is kijött nagytata a 10 órai vonattal, 

most mindennap kijön. Reggel: tejet. Délben: főzeléket, húst, szíl- 

vasalátát, gyümölcsöt. Este: tejet, vajat. Tejet-túrot, Tejet, vajat 

eszik, ma d.u. kijött Gerő

Aug. 5. Péntek Ma megígérték apuskaek hogy elvisznek engen. 

A világhírű Dimitrie Szlavianszki de agreneff világhírű orosz énekes 

karának előadására, (vegyeskar, nő, férfi, gyerek) mely a szab. szín

ház. lesz. D. u. elmentünk fürdeni miután hazajöttem megvacsoral- 

tunk félig, mert az előadás előtt mely 14 IX kor lesz elmegyünk nagy- 

mamáékhoz vacsorálni. (A VII órai vonaton mentünk be) Az előadás 

nagyon szép volt. Slaviansky Margaretha (Slaviansky leánya), II ma

gyar dalt énekelt. Az egyik száz a libám a másik szolke kis lány csitt 

csitt, csitt. A színházból a fél 11 i vonattal hazajöttünk lefeküdtem 11 kor.

Aug. 6. Szombat Ma Gerő itt aludt. (Mariska néniéknél). Nagyta

ta kijött. Gerővel elmentünk hintázni, ma csináltunk két sárkányt.

Vasárnap aug. 7 A tegnap csinált nagysárkányt 1000 (Nagytata 

kijött) méter hosszú spárgával föleresztettük d.u. 5 kor. akkora mind én.
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orosz ruha szőr ruha

Aug. 9 Kedd Ma csúnya idő van Apuka hozott ki kislampiont a 

sárkány farkára.

Szept 6 án Megnyílt az iskola.

Szept. 8 án nyilt meg a villamos vasút, 9 edikén 10 ikén Iliken 

12, 13, 14, 15 villamoson jártam ki be.

Szept. 15 én jöttünk be palicsrol.

Az idén tanultam meg úszni. Már egész jól tudok 200 tempót is 

meg csinálok

1897 Szeptember 25. Hétfő. Bejöttünk 14 én palicsról eddig csak 

villamoson járok el az iskolába. De mostmár itthon vagyunk végre. 

Naplómat palicson nem Írhattam mert a játék elvette ettől kedvemet. 

Ma szép idő van. Az idő melegsége 20°. Ma jött meg a Nemet 

császár (II. vilmos) Budapestre.

1897 Szept. 24 Péntek Ma reggel 14 VI felkeltem és elmentem VI 

kor ministrálni. Ministráltam balfelöl.

1897. Szép. 25 Szombat. Ma reggel is voltam ministrálni. D. u. 

elmentek apukáék palicsra én pedig a kosztolányiékhoz. kátonát ját

szani. Katonák: Kosztolányi Dezső*, K. Áprád, Budanovits Sándor. 

Brenner József. Brenner Dezső. Schmausz Dezső kadét. Didétöl igen 

csúnya igazságtalanság volt a mit nem gondoltam róla hógy ő 

Schmauszt mindjárt nagyobbra teszi mint minket holott ő csak most 

lépett be a katonasághoz és mi már 6 hónapja vagyunk a 

katonaságnál.

hadnagy
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Szept. 26. Vasárnap Az idő szép.

Szombat. Október. 1. ma szép idő van 21°-22° a meleg.

Vasárnap. Október. 2. ma szép idő van a katonákat nagyban 

sorozzák, d.u. voltunk a Kosztolányiéknál. Futottunk 100, 500-600 

métert súlyt dobtunk súlyt tartottunk ki. A 100 m.temél holtverseny

ben nyertem az 500, nál 15-25 méterrel nyertem a súlykitartásban 30 

percig oldalt, (kettőt 3-3 kg. Sulydobásban 10-15 cm hagytam el a 

többit. Este kivilágítás volt. a várost kivilágították a városházán egy 

tűz czimer színek szerint ti. a zöld zöld lángal a piros piros lánggal 

fölötte királyunk olajjal festett arczképe és két nagy villamos gomb. 

A kaszinóban egy czimer és Éljen a király szavak tűzből kirakva 

szépen volt még kivilágítva az elemi iskola I köri és Sztojkovits 

boltos háza. 10-11 óra felé a város már visszanyerte komor külsejét.

Október. 4. Hétfő Ma csúnya idő van d.e. 10 kor a rendes mise 

után elmentem 6 papos nagymisére. D. u. ministrálni vecsemyére 

felöltöztem piros ruhába.

Október. 5 Kedd Az idő csúnya

Október 6. Szerda A tizenhárom vértanú emléknapja ma van ma 

48 esztendeje végezték ki 1849 év Okt. 6 án a tizenhárom vértanút 

Aradon. A barátok (Szent ferenczrendiek) templomában gyászisten

tisztelet tartottak melyen a dalárda enekelt. Tegnap midőn a 

nagymisének vége volt az ajtót kinyitották hogy bemehessenek a 

papok a sekrestyébe a corus elkezdte énekelni a Himnust ekkor a 

papok suttogni kezdtek és az egyik azt mondta csukd be az ajtót az 

ott levő gyerekeknek ebből is kilátszik a csúnya hazafiatlanság 

belölök a bunyevác verü papoktól.

Az idő nagyon csúnya.
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Október 7. Csütörtök Ma igen csúnya idő van. A hőmérséklet 4°- 

5° Ma van (b) nagymamának születése napja d.u. iskola után én is 

elmegyek oda.

1897 Október 8. a. Péntek Ma olyan az idő mint tegnap a 

hömérsékelt 3°-4° fok közt váltakozik. Ma téli kabátban mentem 

iskolába. Itt volt Oszter.

1897 Október. 9. szombat. Az idő csúnya.

1897. Október 15 Szerda Az idő ragyogo szép. Ma d.u. 

leczkéimet kimenve[?] kimentünk (én, Kosztolányi Dezső, Koszto

lányi Árpád, Szuvojcsics, Olsavszky, Radvanszky, Scossa, Eckstem, 

Váli, Peágics, a 2. Fréud később jött oda. Az első 100. m. ben. 4en 

futottunk Én. Scossa. Olsavszky és Pagics. 1. lettem Én 2 ik Peágics

III Olsavszky IV: Scossa a második futamban I Radvánszky II Szu

vojcsics 3. Váli IV Eckstein. A döntö futamban I lett Radvánszky II 

én 1 méterrel. Az 500 méteres ben nem futottam I lett Peágics II. 

Szuivojcsics III Olsavszky, IV Scossa, Kisebb Freud. A tavolugrás- 

ban I. Radvánszky, II Peágics III Én. Ezután vége volt a versenynek. 

Én Freud, Peágics elmentünk a parkba ott voltak még többen 

azokkal játszottunk. Este VI kor hazamentem.

Október. 14. Csiit. Ma reggel az idő borult d.u kitisztult. Elmen

tünk a vörös ökör iskolába és ott tornáztunk ugrottunk magasat távol, 

magosságban 95 cm ugrok távolban 2m 50 cm.

Október 15 Pánt, az idő nagyon szép.

Október 17. Vasárnap Ma reggel elmentem a templomba, az idő 

igen szép. D. u. III kor Én, Apuka, Anyika, (b) Nagymama, Dezső, 

Mádi, Margit, Maris, Irén. Villamoson mentünk a temetőbe. És ott 

mieink és hozzátartozoink sírját megneztük. Gyalog jöttünk haza és 

elmentünk Budanovicsékhoz ott voltunk egész 3/4 8. Este is elmen

tünk nagymamáékhoz. Tiz orakor hazajöttünk. lA 11 kor lefeküdtem.

Október 18 Hétfő. Az idő még eddig igen szép.

Október 19 Kedd. Az idő nagyon szép, ma feleltem latinból. 

Torna órán 200 méteres futás volt. D. u Latin dolg. írás és Rajz volt. 

A tegnapi Javításon a dolgozatom 3as volt pedig 2esre számítottam.

Október 20 Szerda Ma az idő szép. Reggel: Latin, Magyar, 

Számtan, Szépírás volt. D.u. szünet. Anyikáék nagyban készülődnek 

a holnapi mulatságra.
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Október. 21 Csütörtök. Ma reggel voltam ministrálni. az idő 

borult. Van nagy készülődés az estéli mulatságra melyre sokan van

nak meghíva. D.u. mikor hazajöttem az iskolábol mindjárt 

leczkéimet kezdtem tanulni. Hogy később ne keljen V orakor 

gyülekezni kezdtek VI kor már majdnem mindenki itt volt. V2 VII 

kezdődött a vacsora. Menü: 1.) Tea, sonkával és különféle szul- 

czokkal. És czitrommal tormával kaviárral. 2.) Pulyka pecsenye, 

Bornyú szelet különféle salátával 3.) Torta, 4.) Külömféle tészták 

diós puszedli pusszedli, stangli, stb. 5.) Giádine[?] Sajt, Czukkodli 2 

féle bor, új és ó bor. XII órakor egy páran tánczolni kezdtek. 

Vendégek a köv. 1. Raskó törv. biró és felesége 2. Váli Irén 3. 

Gyeimisné. 4. Karvázi Rózsa, 5. Mucsy Anna 6. Huseine 7. Mucsy. 

8. Takács polg. isk. igazgató és 9. felesége 10. Decsy József. A 

mulatság V2 1 órakor ért véget.

Okt. 23. Szombat. Ma este éppen olyan mulatság volt mint 

Csütörtökön csak az a külömbség hogy ez II kor ért véget, és nyúl 

pecsenye is volt.

Okt. 24 Vasárnap Ma az idő szép vásár van V2 10 kor keltünk fel. 

Apuska a mért tegnap hegedültem és vásárfiába adott 50 krt. és elvitt 

villamoson a baromvásárt megnézni. D. 11. eljöttek Oláh Sándor és 

öcscse Oláh Józsi játszottunk tombolát és rajziskolát ]A VII kor 

elmentek.

ü. 31. Vasárnap. Ma reggel elolvastam a legujjabb kiadású 

Robinson Crusöet és apukának Kottákat irtani. Eljött Groszi hozzánk 

ebédre du. pedig Nagymama és nagytata apuka VI orakor elment a 

Kaszinóba és elhozta nekem annak Könyvtárából Verne Gyulának 

Utazás nyolcvan nap alatt a föld körül czímű müvét.

Hétfő. November 1. Mindenszentek. A megholtak napja ma van, 

reggel elmentem az iskolába honnan templomba mentünk. Innen 

hazajöttem és olvastam. Az elbeszélés igen érdekes. D.u. elmentünk 

nagymamáékhoz.
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November 7 Vasárnap. Az idő csúnya reggel voltam templomba 

d.u. pedig elengedett az apuka színházba. IV Lászlót adták igen szép 

volt.

November 8 Hétfő. Ma reggel tudtuk meg hogy Placz Bonifácz a 

szab. fögymn. főigazgatója ma reggel V2 10 kor jön. Ma d.u. pedig 

bejött latin órára az idő csúnya a hőmérséklet 5°.

November 9 Kedd Ma 3 órára számtanra jött be a főigazgató és 

füzetemre azt mondta szép. Az idő csúnya hőm 6°-7°a

November 11 Csütörtök. Az idő szép a hömérsékelt 4°-6° fok.

November 12 Péntek. Az idő reggel csúnya a hőmérséklet 6° de 

délután az idő kiderült ma délután utazzott el III órákkor Placz 

Bonifácz főigazgató ezért tehát Péntek d.után is Szombat délött 

főigazgatói szünet: igy tehát 2 V2 napig nincs iskola.

(Ma estéli előadáson voltam színházban apukáékkal a darab 

czime Essex gróf. Palfi György vendégjátékával adták. A darab lát

szik hogy német.)

Éljen a vakáczio!

November 13 Szombat. Az idő csúnya a hőmérséklet 5°. VIII 

orakor keltem föl. Ma este VI orakor itt volt Lálika néni. S attól hal

lottam ma az iskolába hogy korcsolyáztak.

November 14. Vasárnap Az idő közepes szépségű egyszer süt a 

nap egyszer nem. Reggel 3/4 VIII kor elmentem az iskolába onnan 

szent beszéd után templomba mentünk. Innen Vi 10 kor kijöttünk. 

Haza jöttem és hegedültem egy új nótát tanultam meg melynek 

czime: „Káka tövén költ a rucza” igen tetszett nekem. Eljött Irén 

hozzánk ebédre. Apuska megígérte hogy elvisz színházba melyben a 

köv rovatban beszélni fogok.

A színház

A sárga csikó

Énekeltek benne Ledovszki Mariska ki egy magyar lánynak volt 

öltözve. A betyárok közt enekeltek Laczi Ferenczy és betyár Gergely. 

Laczi (Ferenczi) énekelt mint vőlegény. Ezenkívül jól játszottak 

Pesti Ihász la jós Laczi apja. Az öreg csárdás a legjobban. A zsidó: 

Tábori. És a czigányok melyek igen jól adták. Az egész darab 3 fel- 

fonásos de volt ott 6 is. Az első felvonásnál a lakodalomhoz 

készülődnek és a czigányokat elhívják a II. felvonásnál Laczi apja
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megjön váczról. a III nál Laczi apjáért mert annak istalojába meg

találták a sárga csikót betyárrá lesz és azt mondja, hogy ö lopta el. 

igy volt: a sárga csikó a réten legelészett és épp akkor jött haza Laczi 

apja Váczról. Ennek (Laczinak) szeretője éppen akkor mentek át a 

tiszán egy csonakon mely ki volt áradva a csónak fölfordult Laczi 

apja fölkapott a sárgára és bement a vizbe kimentette a vizböl és 

Laczi szeretőjét és a töbieket és a sárga csikót hazavitte (hogy majd 

másnap elviszi az urasághoz a kié a sárga csikó) eközben eljönnek a 

rendörök Laczi apját elfogni de Laczi erre azt mondja, hogy ő tette 

elszökik és betyárrá lesz a IV felvonásban a csárdában vannak  ̂

betyárok az V ben Laczi ismét becsületes emberré lesz. a VI bán 

pedig kiderül hogy Laczi apja teljesen ártatlanul szenvedte le azt a 

„15” évet a mit Váczon töltött mert Laczi szeretőjének az apja volt a 

rablógyilkos de Laczi apja megbocsátott neki és a végén mindnyájan 

dalolnak, a színház 10 órakor ért véget.

1897 November 15 e hétfő. Az idő gyönyörű a hőmérséklet lü°- 

14° Ma az első óra Hittan a második földrajz és a harmadik Számtan 

volt. D.u az első óra Latin a 2 Földrajz volt. Itt volt Oszter.

1897. November 16. Kedd Ma 3/4 8 kor elmentem az iskolába. Az

1 óra Latin a 2. számtan dolgozat a III ik óra Magyar dolgozat Torna 

órán kimentünk a parkba és futás volt. A Mária terézia parkot körül 

(480) méter abban a csapatban a melyikben én voltam elsőnek 

erkeztem meg győztem 5 méterrel. D.u. az első óra Latin dolg. n 

második pedig Rajz volt. az idő szép (reggel). D.u az eső szitáini 

kezdett.

1897 November 17 Szerda. Az idő csúnya a hőmérsöklet 8°-9°. 

Ma az első óra Latin volt feleltem. A második magyar a harmadik 

számtan volt. A negyedik órán kaptunk könyvtári könyvet czime 

„Életképek” tetszik. Este nagymamáéknál voltunk vacsorán apuka és 

anyika pedig Decsyéknél. Ma este VI órakor egy iskolai rajzot 

csináltam.
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1897 November 18 Csütörtök Ma az idő csúnya esős reggel 

3/4VIII kor iskolába mentem; az első óra Latin a második Magyar a 

harmadik óra pedig Rajz volt d.u. a II. óra számtan és az I.sö föld

rajz volt. Mikor az iskolábol, hazajöttem átmentünk Decsyekhez a 

hol még tart a mulatság. Jenő, bácsinak gratuláltunk és VII kor ha

zamentünk.

1897 November 19 Péntek. Az idő gyönyörű a nap süt. D. e. csak

II órát tartottak az iskolába u. n. Latin és Magyar órát. 10 tői - 11. 

pedig a templomba voltunk mert ma: Erzsébet, királynénk névnapja, 

d. u. igazgatói szünet.

November 20 Szombat. Az idő a köd eloszlása után meleg. d.e. 

10°- délben 20° és estefelé 14° a meleg elhatároztam hogy holnaptól 

kezdve irom a színházban adott darabnak czimét. Itt volt Berán III 

órakor.

November 21 Vasárnap Az idő szeles a hőmérséklet 7°-8°. 

Reggel voltam templomba d.e. elmentem Budanovichékhoz és ott 

rajzoltunk d.után szintén oda mentem rajzoltunk és buvocskát ját

szottunk magunk voltunk u.m. Én, Sándor, és Lejko Károlj ki most 

a gymn. I osztályába jár. _ Márna a színházban adatik A falu rossza 

népszínmű.

November 22. Hétfő. Az idő szép napos a hőmérséklet 9°-10°. 

Reggel elmentem az iskolába. Az első óra Hittan a második Rajz a 

harmadik számtan volt. D. u. Latin dolgozat javítás és földrajz. Ma 

adatik Két Öröm nap bohózatos vígjáték

November 29 Kedd. Az idő gyönyörű szép idő van. az első óra 

Latin, a második számtan a harmadik óra pedig Magyar. A negyedik 

órán torna órán kitartó futás volt. A Mária Terezia nevű parkot körül

1 szer 1 ső lettem. D. u. Latin dolgozat és Rajz volt. Ma a színházban 

adatik Proletárok színmű irta Csyki Gergely,

November 24. Szerda Ma az idő elég szép, a hőmérséklet reggel

2 d.u. 7 fok. Ma Gergely József színész agyonlőtte magát és meghalt. 

A színházban Váljunk el czimü darabot adták este 10 kor lefeküdtem.

November 25 Csütörtök. Az idő gyönyörű szép a melegség 10°* 

Ma adatik Két öröm nap Az első óra Latin a második magyar melyet 

Kosztolányi helyettesített. A harmadik óra Rajz Osztrogonácz. 

Naplómba elfelejtettem tanáraimat beleírni ezért
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Latin nyelvet tanítja Grohmann Vilmos

Magyar „ „ Grohmann Vilmos

Számtant tanítja Prokes Ignácz

Razjot tanítja Osztrogonacz János Hittant tanítja Kuluncsics Pál 

Éneket Bodrogi Karoly, Tornát Matkovich Miklós Földrajzot: Mérey 

Gusztáv Nemet szépírást Grohmann

1897 November 26 Péntek Az idő gyönyörű szép a hőmérséklet 

10-12° Ma a színházban adták a Királyné draganyosa operettet. Az

1897 évi deczember hó 4 én megtartandó dalestélyre a meghívó 

megjelent a mely a következő:

Meghívó

A szabadkai dalegyesület 1897 évi december hó 4 ediken est 8 kor

A Pest szálloda nagytermében

ifj. Franki Istvánné és Nagy Pétemé úmők szíves közreműködésével 

Házi Dalestélvt

rendez, melyre az egylet tagjait és a n. é. közönséget tisztelettel 

meghívja a rendező bizottság.

Műsor

1. Gaal Sóhajtás, énekli a férfikar

2. Suppé. A gyonás Nagy Péterné úrnő zongora kísérete mellett 

énekli ifj. Franki Istvánné úrnő

3. Lányi. Magyar népdalok enekli a férfikar.

4. Szavalat Előadja Abrasits Antal egyl. Tag.

5. Gounod. Dal az arany borjúrol énekli Milassin Andor egyl. tag.

6. Liszt Valse. a)

b) Chopin: fantasia impromtu zongorán előadja Joó Aurél egy tag.

7. Magyar népdalok Nagy Péterné úrnő zongora kísérete mellett 

énekli ifj. Franki Istvánné

8. Horváth Magyar népdalok énekli a férfikar

A hangversenyt tánczvigalom követi.

Az egyesület tagjai ezen estélyre belépti dijat nem fizetnek. 

Belépti jegyül a folyó évi tagsági igazolvány szolgál, mely a 

belépésnél fölmutatandó. Nem tagok részére jegyek Decsy Dezső és 

Szilberleitner Ferencz uraknál deczember 4 ig 1 frtért kaphatók.



1897. November 28 Vasárnap Az éjjel fagyott sokan korcsolyáz

tak már. Az idő derült Ma a színházban adatik a Csikós Népszínmű 

dalokkal és tánczal irta Szigligeti Ede.

1897 November 30 Kedd. Ma az idő derült. András napja azon

ban széllel köszöntött be. Az iskolában első óra Latin a második 

Számtan a harmadik Magyar a negyedik torna lett volna de a tor

natanár (Matkovich Miklós) az órát elbliczölte.

1897 Deczember 3 Péntek Az idő kevésbé szép éjszaka fagyott.

1897 Deczember 7 Kedd Az idő kevésbé szép. Ma este VIII 

órakor kezdődött a vacsora melyet Groszi névnapja alkalmával adott 

Menü: Csirke paprikás, borjúpaprikás, Fánk, Pulyka pecsenye, 

Holipni - Kávé és Hab krémmel stb. Ott voltak a többek közt Decsy 

Dezső és felesége és még Decsy Jószef, ifj. Dezső Margit, Bella 

Lujza Antónia, Kosztolányi Árpád tanár és felesége tovább még 

Kosztolányi Dezső, Árpád és Mariska, Mánitsné Apuska, Anyika, 

továbbá én Dezső és Etelka Grohmann Wilmos Tanár, Haverda 

Mátyás tanár felesége és leánya Ella Eötvös József m. á. v. hivatal

nok. Takács Ede és Neje. Budanovits Antal és neje, Apám nagybáty

ja Hoffbauer Miklós és Neje. Mi XII órakor már hazamentünk de 

csak azért mert Dezső rosszul lett.

1897 Deczember 8 Szerda. Ma elmentem templomba innen pedig 

hazajöttem és leczkeimet átnéztem 10 órakor átmentem itt meghal

lottam hogy a vendégek 'A 10 órakor mentek haza. Kárlátoi ebéd volt 

még pedig a köv: Menüvel: Korhely leves, Csirkepaprikás, Nyúlpe- 

csenye, vesepecsenye pulykapecsenye, Különféletészták u. m. lin- 

czer, stangli, pörkölt torta, stb. D. u. kártyáztunk 4-en u. m. ifj. Kosz

tolányi Árpád, Kosztolányi Dezső, Dezső és én. Tromfot játszottunk 

de úgy hogy például akinek legkevesebb ütésé van azt üti az akinek 

legtöbb van: például x nek van 4 ütés y nak 1. x üti y ont. Jól mulat

tunk játszottunk csatát botokkal vívtunk. VI kor hazamentek Kosz- 

tolányiék mert Áprád bácsi rosszul lett. Az egész társaság a szép 

mulatság után este fél 11 kor oszlott szét.

Joéj szakát!

1897 Deczember 10. Péntek. Midőn reggel az ablakon kinéztem 

láttam hogy az éjszaka esett a HÓ. Már XA VIII volt mikor felkeltem 

és VIII orakor az iskolába voltam, az első óra Latin a második ma
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gyár a harmadik Földrajz volt. D. u az első óra Ének a második 

Torna volt. A korcsolyák melyeket Matkovich torna tanár ur rendelt 

Budapestről nemsokára meg fognak érkezni és akkor jó világ lesz 

torna órán mert: ezentúl Tóma órán kimegyünk a Szabadkai Sport 

Egylet jégpályájára és ott az egész osztály ingyen korcsolyázik. 

Torna órán kivül pedig 10 krért. Ezentúl pedig az egész korcso- 

laidényre való jegynek ára nem 2 forint lesz mint tavaly hanem 

csupán egy forint itt volt Oszter. Vacsora után 9-14 10 kor 

lefeküdtem.

1897 Deczember 11 Szombat. Ma felkeltem VII órakor. 

Elmentem az iskolába Va 8 kor. Az első óra Földrajz a második Hit

tan a harmadik Latin a negyedik magyar volt. Ma jött az én újságom 

mely már régen 1893-tól jár igen érdekes. Elhatároztam hogy mától 

fogva Dezső öcsémet tanítani fogom mert igen gyenge tanuló. Itt 

volt Oszter. Este 10-14 11 órakor lefekdütem az éjszaka fagy volt. 

Ma adatik a Bányamester.

1897 Deczember 12 Vasárnap. Az idő napos. A tegnapi hóesés

ből hátramaradt hó elolvadt. D. u. nagymamáékhoz mentünk ott 

voltunk estig IX-10 órakor lefeküdtem. Ma adatik a Szökött Katona

1897 Deczember 13 Hétfő. Ma az idő szép. Va VIII kor elmentem 

az iskolába, azelső óra Hittan a második Rajz a negyedik Meny- 

nyiségtan volt. D.u. az első óra Latin dolgozat javitás volt ezt kap

tam dolgozatomra. A második pedig Földrajz volt. est. órakor 

lefeküdtem. Ma adatik a Boszorkányvár. A színházban (elfelejtettem 

megírni) a köv.: primadonnák vannak 1 ső rendű Sugár Aranka II od 

rendű Ledovszky Mariska III ad Rendű Torasy Katicza.

1897 Deczember 16. Csütörtök Az idő szép a nap süt tegnap haza

hoztam a korcsolyát és nagyba várom a fagy beállását.

1897 Deczember 17 Péntek Az idő esős. A város külseje 

szomorú, komor. Itt, ott nagy kiabálást hallunk a miket a kofák 

örökös lármáikkal és pletykázásaikkal idéznek elő. Ma hetivásár 

van. A villamos szomorúan üresen jár nincs aki ráüljön és aki 5 krt 

adjon vagy a piacztól a Zombori kapuik vagy Zombori kaputól - Pali- 

csig illetőleg a piaczig való kis utazásokért. A Tél minél hamarabb 

beköszöntsön. Tárt karokkal várja már azt a korcsolyázni vágyó 

ifjúság.
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1897 Deczember 18 Szombat. Ma VII órakor keltem föl. 

Elmentem az iskolába. Az idő, olyan csúnya hogy már csúnyább 

nemis képzelhető. Ma itt volt Oszter.

1897 Deczember 19 Vasárnap. Az idő esős, csúnya. Dél előtt 

voltam templomba.

1897 Deczember 21 Kedd Az idő tűrhető 11 órakor elkezdett 

szálingozni a hó de 12 re elállt. I kor ismét elkezdett esni és esett V 

ig. D. u. gyónunk. Holnap reggel pedig áldozunk.

1897 Deczember 22 Szerda Az idő fagyos a hőmérséklet 10° fok 

a hideg délben és később 3° a meleg.

1897 Deczember 23. Csütörtök Az idő tiszta a hőmérséklet 9° 

hideg. De úgy mint tegnap ma is délfelé 5° melegnyire szállott le a 

hőmérő. Ma d.u. volt a bizonyítvány kiosztás még pedig nekem a 

köv eredménynyel:

Bizonyítvány

Hittan jó

Latin nyelv jó

Magyar nyelv jó

Számtan elégséges

Földrajz jó

Rajz jó

szépírás jó

Ének jeles

Torna jeles

Mulasztott óráinak száma igazolt 56

igazolatlan

írásbeli dolg. külalakja rendes

Viselete szabályszerű

Grohmann Vilmos 

osztályfőnök

Haverda M.

1897 Deczember 28 Kedd. Az idő fagyos 3°-4° hideg van. D.u. az 

apuska vett egy kondor korcsolyát mely egész jó és voltunk kor

csolyázni
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1897 Deczember 29 Szerda. Ma is az idő fagyos. Reggel is d.u. 

is voltam korcsolyázni.

1897 Deczember 30 Csütörtök. Az idő hideg ma vágunk disznót 

Reggel és délután voltam korcsolyázni mert az apuka idényjegyet 

vett.

1897 Deczember 31. Péntek. Ma is voltam korcsolyázni reggel.

1898

1898 Január 1. Szombat. Az idő szép napos. Reggel voltam kor

csolyázni de d.u. nem lehetett mert az idő nagyon enged.

1898 Január 2 Vasárnap Ma az idő szép reggel voltam kor

csolyázni de délután nem lehetett.

1898 Január 16 Vasárnap. Az idő nagyon fagy Béla még Kedden 

megjött Pestről hol most a műegyetemen tanul. Reggel ithon voltam 

délután Apuskával elmentünk Palicsra 2 kor korcsolyázni oly 

messze elmentem hogy a Palicsi női furdött mely most a melegedő 

alig láttam. Nagy sajnálatomra már Vi VI kor haza jöttünk.

1898 Január 25. Kedd. Az idő szép az éjszak fagyott de tegnap 

az eső esett igy tehát a mai fagyás eléggé nem érvényesülhetett.

1898 Január 26.a. Szerda. Az idő derült éjszaka fagyott reggel a 

hőmérséklet 6° hideg, délben 10° a meleg és végre estefelé a zéruson 

állapodott meg. Az idő napos délután. Számtanból feleltem.

1898 Január 27 Csütörtök Az idő újra hideg 6° estefele 0°.

1898 Január 30 Vasárnap Az idő szép a nap süt a meleg 10° 

pedig ma lesz palicson a jégünnepéj ha el nem halasztják.

1898 Február 1 Kedd. Az idő napos.

1898 Február 3. Csütörtök Ma reggel elküldtek bennünket nagy- 

mamáékhoz mert anyika beteg. Ma este 3/4 9 kor egy kis babát hozott 

a gólya. Neve Ilonka lesz Keresztapja pedig Béla.

1898 Febr 4 Pentek Az idő gyönyörű szép a nap melegen süt a 

hőmérséklet 2° meleg.

1898 Febr 5. Szombat A hó esik reggel Vi 9 töl egész este 6 ig az 

idő tiszta.
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1898 Febr 6 Vasárnap Ma 3 esztendeje hogy Anyikánk meghalt. 

Kinn voltam apuskával a temetőben mostolvasom a Görög Füzet 

Jókai Mór regényeinek egyiket

1898 Febr 7. Hétfő Az idő 3° hideg éjszaka fagyott.

1898 Febr 8 Kedd. Az idő borult reggel havazott. A havazás 

azonban 3A 12 kor elállt. A hó elég nagy.

1898 Február 9 Szerda Az idő enyhült a meleg 6°-7° makulték 

szét a farsangi meghívókat mely a következő

1 ső oldala.

IX egyleti év 74 nyilvános fel lépes

Meghívó 

A Szabadkai Dalegyesület

1898. febr. 21=én este 8 orákor a „Pest szálló” nagytermében 

(egyszabadkaiszinésznő) Lómniczi Béláné úrnő szíves közremüko- 

désevel

Farsangi Estélyt 

rendez, melyre az egylet tagjait és a n. é közönségét

tisztelettel meghívja a rendező bizottság 

A meghívóból vett alakok:

(2 ik oldal, 

a kővetkező oldalon.) 

Az estély műsora

1.) Az orr tragédiája

2.) Sznopcsek sükkingeni trombitás föllépte

3.) Eugenio nápolyi énekkara

4.) Kokainé és Kákonyy István

5.) A szeghegyi svábrézbanda
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6.) A ritkasaggyüjtő

7.) Az orvos szobájában

svégül

8.) A két trubadur

Regényes és legényes nagyopera 1 felvonásban, minden levonás 

nélkül. Szövegét olaszul megírta Shakspeare olasz eredetiből angol

ra fordította Moliére angolbol németre kifordította Dante a német 

szöveget franczia nyelvre átültette Schiller s végül francziábol ma

gyarra fordította egy franczi gouvemate szives közreműködésével: 

Sofoklesz.

Zenéjét írták: Chopin, Beethovon, Offenbach, Verdi és Wagner 

(és Boholy) verklire átírta Donizetti.

9.) Tanczvirgalom

10.) Szünóra alatt tombolajatek, értékes és tréfás nyere

ményekkel. (Wagner és boholy ez egy szabadkai kereskedő és 

Snopcsek ez egy szabadkai vén részeg trombitos)

Belépti jegyek kaphatok Decsy Dezső és Szilberleitner Ferencz 

urak gyógyszertárába és pedig nem tagok részére szemelyenként 1 

frt 50 kor és tagok részére 1 frt csaladjegy 3 személyre 3 frt Tagok

nak 2 frt stb. stb. stb

A kik tevedésböl meghívót nem kaptak de arra igényt tartanak 

szíveskedjenek Decsy Dezső vagy Szilberleintner Ferencz urakhoz 

fordulni.

1898 Február 11 én Péntek Ma reggel szép időre ébredtünk, 

havazott. Reggel 6 órától egész reggeli 10 óráig. Az iskolába 

elmentem 3/» 8 kor. Reggel Latin Magyar Földrajz d.u, ének torna.

3 oldal.

t . ' v .
íz**'.
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1898 Február 12. szombat Ma Vi 8 kor mentem az iskolába és 12 

kor jöttem ház. Földrajz, Hittan, Latin és Magyar dolgozat volt. Itt 

volt Berán és Oszter.

1898 Február 13 Vasárnap Az idő derült az idő reggel 5° hideg 

és élben 1-2° meleg. Ma van születés napom tizenegy éves vagyok 

apuskátol kaptam 20 krt. Nagymámatól (Decsy) pedig egy rubintos 

arany melltüt: És Budanovics nagymamától 40 kr

1898 Február 14 Hétfő Az idő hideg éjszaka fagyott.

1898 Február 15. Kedd, az idő enyhült.

1898 Február 16 Szerda Az éjszaka erősen fagyott az idő derült. 

Reggel Vi 8 kor mentem el az iskolába. Latin Magyar Számtan és 

Szépírás. Szombaton hazajön Béla, a farsangi mulatságra a mely 21 

én lesz.

1898 Február 19. Szombat. Enyhe téli idő délelőtti havazással. 

Ma este Vi 10 kor jött Béla bátyám a farsangi dalestélyre. Ma kelt föl 

az anyika először.

1898 Február Vasárnap 20. Vásár van ma, az idő napos. Köd van.

1898 Február 21. Hétfő. Ma az idő szép, reggel, d.u elborult. D.u 

volt a ma este tartandó farsangi dalestélynek próbája, melyre apuka 

bennünket elvitt programját itt mellékelem. [A program hiányzik.]

1898 Február 23. Szerda Ma van a hamvazó szerda az előadások 

ma csak X óráig tartottak. És elmentünk hamvazkodni. Az idő ragyo

gó szép.

1898 Február 24 Csütörtök Ma van igazgatónknak Haverda 

Mátyásnak nevenapja de nem megyek el mert, már tavairól tudom 

hogy nem valami kellemes mert: X órakor elmenve ott a gymnasium 

Vik osztályába beszorítják mint a tizenkét osztályt u.m. IA., IB, IIA, 

IIB, IIIA, IIIB, IVa , IVb, V, VI, VII, VIII osztályt és ott tespedünk

12 óráig mint a béka a kőben.

1898 25. Péntek Februárban Ma az idő derült. Reggel V* 8 kor 

elmentem az iskolába és ott voltam XI óráig. Latin, Magyar és Föl

drajz volt. D. u Ének, Torna, de énekre a Maxi (ahogy a diákok az 

énektanárt nevezik) nem jött el hanem az osztályba ültünk és a tor

natanár parancsából számoltunk, a torna mint rendesen. Este „olajos 

káposzta” volt vacsorára melyet nagyon szeretek, ugyancsak ettem 

belőle este kilenc óra körül lefeküdtem.
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1898 Február 26 Szombat Ma az idő szép. Reggel 14 VIII órakor 

mentem az iskolába. Földrajz Latin Hittan és Magyar dolgozat volt 

az előbbi dolgozatom 2-es volt. Itt volt Beran és Oszter este 11 

orakor lefeküdtem.

1898 Február 27. Vasárnap Ma az idő napos, reggel voltam temp

lomba. És olvastam. D. u. rendezgettem ásvány gyujtemenyemet 

melybe eddig a köv: kövek tálalhatók: Gránit, kvarcos földhát. folyo 

kavics, csillampala sárga kvarc tejkvarc mészkő, csepkő pirit, só, 

vattartalmú csillampala, fehér korral, asbest bismuth ametiszt. Este 

X. órakor feküdtem le.

1898 Február 28 Hétfő Az idő elég szép. Reggel 8 kor elmentem 

az iskolába, Hittan Rajz és Számtan volt. Délután pedig Latin dol

gozat javitás és földrajz volt.

1898 Március 1 Kedd Ma az idő csúnya borult V2 8 kor mentem 

el iskolába Latin Számtan Magyar és Torna volt. Számtanból felel

tem. D. u. Latin gyakorlatirás és Rajz volt. Itt volt Oszter. Este 'A XI 

órakor lefeküdtem.

1898 Március 3. Csütörtök Az idő borult csúnya. Reggel 3A 8 kor 

mentem az iskolába, Latin, Magyar Rajz. Dél után. Földrajz számtan 

volt. Este IX órakor lefeküdtem.

1898 Március 4 Péntek Ma az idő szép, reggel VI óra után kel

tem fel, I/2 VIII kor elmentem az iskolába Latin, Magyar, Földrajz, 

volt. D. u Ének és Torna új ének tanárunk van Macák Manó az 

iskolába persze versek vannak már reá bőven, melyeket itt közölni 

nem való. Este 9 és 'A órakor lefeküdtem.

1898 Március 5a Szombat. Az idő gyönyörű szép. Reggel 14 8 

kor elmentem az iskolába Földrajz, Hittan, Latin és Magyar volt. 

Hittanból feleltem. D. u itt volt Oszter és Berán az idő 15°-os Itt volt 

Sándor

1898 Március 6a Vasárnap Az idő csúnya reggel és délután lab

dázni voltunk Budanovicheknál de apuska hazakergetett.

1898 Március 13án Vasárnap Az idő gyönyörű szép apuska most 

már megengedte hogy labdázzunk labdáztunk is eleget.

1898 Március 14 Hétfő Reggel VII kor felkeltem V* VIII kor 

elmentem az iskolába, Hittan, Rajz és Számtan volt D.u. Latin dol

gozat javitás és Földrajz volt öt dolgozatomra... st kaptam. Ma ki
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volt hirdetve hogy holnap délután is szünet, lesz ezt, már megél- 

jezentük és hogy reggel mindenkinek nemzetszinü kokárdája legyen. 

Holnap d.u. ingyenes diszelö adás lesz melyre azonban csak 

jegyekkel lehet bemenni én is kaptam apuskátol egy diák állóhelyet.

1898 Március 15 én (piros tintával)

Ma a szabadság napja van ezelőtt 50 évvel vivta ki a Magyar 

nemzet a sájtószabadságot. A magyar és osztrák kormány azt akarta 

hogy április 11 ikét mint az alkotmány szentesitő napját üljék meg ezt 

is meg kell most már ünnepelni de március 15 két is lényeges 50 év 

nagyidő ezer ötven évalatt mennyi történt ? hányán meghaltak? ... 

hányán születtek. Ma ötven éve volt a Talpra magyar! kinyomtata- 

sanak napja a tizenkét pont Táncsics kiszabadítása diadalmenet, a 

budai várba, mind olyan dolgok melyek kell, hogy az ember lelkét 

büszkeséggel töltsék el, hogy oly nagy nemzetnek a fia a ki már 

annyi bajon ment keresztül és a melyet annyiszor sújtott a balsors. 

Képzeljük elénkbe Petőfit a mint a nép örömrivalgás közt asztalra 

teszik örömtől és hazafiasságtól csillágos szemével elszavalja a Tal

pra magyart! Vagy mikor Kossuth Lajos a szegedi országgyűlésen a 

mint mondja hogy a nemzetnek katonára van szüksége és hogy mond

ta hogy „Leborulok a nemzet nagysága előtt” Az ifjúság azon 

lelkesedését, midőn az első szabad nyomtatványokat kiosztották.

Reggel V2 VII órakor felkeltem. A tűzoltó banda reggel 3A VII kor 

ébresztőt tartott, azaz a varosban járkált és trombitált. IX kor indul

tunk az iskolábol a barátok templomába, mert a papok nem akartak 

misét tartani de a barátok szép nagy misét tartottak melyben a fő 

Kovács Jusztin barát volt, aki 1848 bán katonáskodott, azután a 

városház előtt fölállított pódium félén a dalárda ünnepélyt tartott 

amely a következő volt! Hymnusz I sö szakasz énekelte a szabadkai 

dalegyesület a szabadkai iparos dalárda és kisérte a tűzoltó banda. 2. 

Talpra magyar! szavalta Abrasits Antal igen szépen. 3. Ünnepi 

beszéd tartotta Balog Lajos nagyon megeljenezték pedig nagyon 

gyönge hangja volt. 4. Március 15 ike Ábrányi Emiltől szavalta 

Kosztolányi Árpád a gymnasium tanulók látván hogy tanáruk szaval 

szakadatlan, eljenzessel nyilvánították tetszésöket. 5. Hymnusz II 

szakasza mint előbb amint vége, felé járt egy ember föltette a kalapját 

erre valaki közbe kiabált „Üssétek le annak a zsidónak kalapját”. A 

Hymnus elvégzése után vége volt ennek az ünnepélynek.
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D. u. ünnepi díszelőadás volt, ingyenes, de csak az mehetett el a 

ki kapott jegyet, énis kaptam jegyet apuskátol mert Pesti Ihász Lajos 

a városi színház igazgatója a dalárdának is küldött jegyeket hogy 

annak ossza a kinek akarja, továbbá minden egylet és egyesület 

kapott jegyeket, kiosztás végett. Lajosnak Gerőnek Sándornak is 

jutott. II Rákoci Ferenc fogságát adták 

Személyek 

Rákoci = Csizsér K.

Bercsényi = Lomnicy 

Rákoci anyja Lányi Irma 

Rákoci Barátja = Heltay Jenő 

Guardian = Nyitrai Sándor 

Vendég I Keresztély Flóra 

Vendég II Deresényi 

Őr: Bereny Imre 

Rákociné Hatala Györgyike stb

Anyika a magyar ruhában ment a színházba mikor a kocsira ült 

azt mondták sokan „bizonyosan ez lesz a Rákociné”. Az előadás d.u.

4 órakor kezdődött, de már 1 órakor nagy nép tömeg volt a színház 

előtt azt hívén hogy ingyen bemehet akárki. De csak az mehetettek a 

kinek jegye volt 3/4IV kor kinyitották a tömeg tódult be, de ott ült 3-

4 rendőr akinek nem volt jegye azt lökték ki ezek hosszúra nyúlt 

orral távoztak. D. u. VI kor vége volt az előadásnak. Hazamentünk 

én olvastam.

Este VII kor kezdődött a kivilágítás melyet mi is elmentünk meg

nézni nagyon szép volt: Az utcákon tenger nép a nagyobb utcákban 

a gázlámpáknak üvegje és ellenzője le van csavarva de, csak minden 

másodiknak és belőle félröfnyi magasságban csap ki a láng amely 

szépvilágosságot terjesztett sok villany lámpa is volt fölállítva a pia

con a kaszinóban a következő felirat volt tüzböl kirakva „éljen a 

haza”. A városháza föl volt zászlózva és két nagy villamlámpa okád

ta a fényt Az új Halbrohr fél házon pedig 4 villamos gólya díszelgett 

igen szépen volt kivilágítva az egész város 10 orakor vége volt a 

kivilágításnak ezt a gazlámpákra értem mert az által hogy a lángot 

anyira megeresztik tömérdek gáz vesz kárba 10 kor lefeküdtem. 

Apuka reggel diszmagyarban volt, anyika pdig d.u. a színházban 

magyar ruhába volt.
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1898 Március 18 Péntek Ma nem mentem iskolába mert 

gyöngéikedek, fáj a torkom.

1898 Március 19 szombat (Ezt a naplót, amely betegségemről 

szól, ma 1898 március 29 én irom mert a betegségem nem engedte 

ezt részint jegyzeteimből vettem ki részint emlékezetből irom le ma 

midőn először keltem fel.) Ma reggel ágyban kellett maradnom 

reggel az orvos itt volt és konstatálta hogy vörhenyem van toroklob

bal testvéreimtől rögtön elkülönítettek és ágyba kell maradnom a 

torkom úgy fáj, hogy nyelni is alig bírok csak levest meg tejet szabad 

ennem lázam: 38°. Nekem a névnapomra ugyan szép ajándék lett, 

már tanultam felkoszöntöt és hegedű darabot is apuska névnapjára és 

most evvel nem csinálhatok semmit (bosszantó dolog).

1898 Március 20 Vasárnap A betegség nem javult sőt még rosz- 

szabbodott, a láz= 38,6°-39° a torok maradt olyan a milyen volt. D.

u. itt volt nagytata gratulált névnapomra (gyönyörű névnap) kaptam 

tőle 1 koronát, apuskához is sokan jöttek gratulálni de mindjárt 

mentek félvén a ragályos bajtól.

1898 Március 21 Hétfő Ma a torok kissé javult a láz nagyob

bodott ma úgy lehet mondani a betegség tetőpontját érte a láz reggel

39,6°-39,7°

d.u. is nagyon nagy lázam lehetett az apuska nem merte meg

mérni a doktor tanácsolta a teljes elkülönítést ma apuka anyikát 

Ilonkát, Deszöt és Etelkát elküldötte Budanovits nagymamáékhoz, 

most csak mi ketten én és Apuka vagyunk otthon ő se nagyon érint

kezik a többiekkel.

1898 Március 22 Kedd. Ma tetemes javulás mutatkozott a torok 

sokkal szebb a láz 38,8°. Ma már jobban is érzem magam név

napomra apukától kaptam 2 forintot.

1898 Március 23. Szerda Már nincs semmi láz enni is köny- 

nyebben birok a doktor megengedte a tojás evését azonban sem

miféle szeszes italt inni nem szabad mint pl. más betegségeknél bort, 

vörös-bort, stb. már a gyönge kávé ivása is meg van engedve, 

ugyancsak jól esett ma a tojás vacsora.

1898 Március 24 Csütörtök Ma kaptam Anyikátol levelet mely

ben örömét fejezi ki betegségem jobra fordulása fölött. Láz nincs a 

torok pedig jobbul a vörheny foltok eltünedezni kezdenek a testről.
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1898 Március 25 Péntek A torokból nagyon kevés van abban 

csak egy kis fekete pont látszik, láz nincsen ma is jó izüen ettem a 

köv menüket (leves marhahús, tejbe riskása csokoládé cukor porával 

behintve és dunct.)

1898 Március 26 Szombat A torok már csakoly kissé fáj hogy 

egész rendesen bírok enni láz nincs a köv ebéd volt márna (paradi

csom leves, tojás (lágyán) dunct

1898 Március 27 Vasárnap Ma a menü (leves ’marhahús’ tejbe 

rizskása, lágy tojás,<lunct) torkom már nem fáj semmit sem láz nincs

1898 Március 28 Hétfő Torkom már nem fáj elfelejtettem mon

dani hogy mindig csokoládét ittam uzsonnára és reggelire kávét X 

órára pedig tojást már megengedte a doktor a krumplit és makarónit 

diós metéltet stb. ma már lucullusi lakomám volt. u. m. 

marhahusleves sóska szósz, diós metélt és dinsztölt alma.

1898 Március 29 Kedd Ma már hála Istennek felkelhettem az idő 

gyönyörű szép már igazi Márciusi nap van. Nagyon jól ebédeltem, 

volt (marhahusleves, krumpli, paradicsom szósszal, túrós gombóc 

megy- és barack befőtt). Nagyon jól érzem magam csak kicsit 

düledezek mikor járok. (18°-22° +)

1898 Március 30 Szerda Ma az idő igen szép majdnem olyan 

mint tegnap. Reggel az apuskával V2 VII kor keltünk fel (mert csak 

mi ketten vagyunk) Jól megreggelizék minden nap 2 findzsa kávé 1 

egész zsemle a reggeli 10 órára tojást ettem ebédre pedig a 

kővetkezőket raktam a hasamba: Krumpli leves, sóska szósz krum

plival, kóh. uzsonnára ismét két findzával vacsorára 2 tojás és dunc- 

tot ettem X óra előtt lefeküdtem.

(vége)

FOLYTATÁS 

A

II. dik 

füzetben 

Vége

1898 Március 31 ig.
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Isten segítségével megkezdtem.

1898 március 31. Csütörtök

Ma az idő szép. Reggel 14 VII kor keltem fel. VII kor regge

liztünk én újra 2 findza kavet ittam X órára pedig egy tojást ebédre 

pedig a következőket: leves (marhahús), májas riszkása, piszkeszósz 

lekváros (hecsedli) tészta, és cseresznye befTőtt oszonnára kávé 

vancsorára pedig tojást és beffötett ettem. X óra előtt lefeküdtem.

1898 Április 1 Péntek

A mai nappal kezdődik a bolondok hónapja. Reggel V* 7 kor kel

tem fel az idő borús. A hőmérséklet + 10°. Tegnap hozta haza apus

ka a bizonyítványt mert én magam nem mehettem el érte. a köv.: Hit

tan jó (jelest szamitottam) 2. Magyar jeles 1. Latin jó, 2. Földrajz 

elégséges 3. (ámbár jót számítottam) számtan elégséges 3. Rajz, jó

2, tomázás: jeles. 1 Szépírás: jó 2. Ének: jeles. 1 Irásbéli dolgo

zatainak külalakja: rendes. 2. magaviselet: jó 1. A városban most
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ültetgetik a fákat, az utcát már kikövezték. A nap később kisütött erre 

a hőmérséklet 20°+ lett. azonban d. u újra beborult. IX óra után 

lefeküdtem

1898 Április 2 Szombat

Az idő reggel borús a hőmérséklet + 12°. A térképet (Afrika 

térképét) ma kezdtem csinálni és be is végeztem már d.u IV órakor. 

Este fíirödtem. Ma mondotta a doktor megkezdendönek a fürdőket, 

melyet minden este kell ismételni 27° Reumir meleg vízben a bőr 

lehámlása céljából mert mos jön le testemről, karjaimról, ujjaimrol a 

bőr nagyobb darabokban. Este Vi X után lefeküdtem. Ma küldött 

anyika nekemegy szép nyakkendőt.

1898 Április 3 Vasárnap.

Az idő ma nagyon borús az eső esik (mint minden Virágvasár

nap). A mai nap nyitja meg a nagyhetet. A hőmérséklet 10°+ (R.) 

Reggel I/2 VIII kor keltem föl (elég késön.) A tegnapi fürdés miatt 

volt, mert a fürdés után az ember nagyon elgyengül. Délután is esett 

az eső. Tanulgatom a Hunyadi László cimü operának nyitányát, az 

elejét már kicsit tudom is. Ma este mint ezentúl minden nap szintén 

megfürödtem 27-28° (R) vízben, este X órakor lefeküdtem

1898 Április 4 Hétfő

Az idő borús, esős reggel '/2 7 kor keltem föl ma lesz és már meg 

is kezdték a nagytisztogatást. Mert holnap anyika, Ilonka, Dezső és 

Etelka már hazajönnek. Ma dezenficiáltak a tüzoltok - bekar- 

bolozván a padlót, falakat - ágyakat és minden bútort. D. u. is na

gyon fütyült a szél az ember minden percben hihette hogy az ablak 

betörik végre: Estefelé VIII órakor valamilyen csend lett jól megva- 

csoráltam. Azután 3/4 X kor megfürödtem azután pedig hamar 

elaludtam.

1898 Április 5 Kedd.

Ma szép időre ébredtünk. Reggel VII kor keltem föl. 14 VIII ra 

készen voltam, éjszaka ugyancsak jól aludtam pedig a vánkusok 

kissé karbolszaguak de én a karból szagát szeretem. A hőmérséklet 

10°+. A nap gyönyörűen süt, csak a szél fúj veszettül. Ma kaptam 

Pista bácsitól írnok egy körzőt. És ma jönnek haza d.u. gyerekek és
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anyika. V óra után már itthon voltak. Meguszonnáztunk. - A kis 

Ilonka nagyon megnőtt mióta nem láttam és hízik. Béla is ma jött 

meg Budapestről, elmesélte hogy játszott Budapesten a Nemzeti 

színházban hol magyar honvéd volt ugyanis a mostani időkben igen 

sokat látogatott és adott darab, 1848. Hadak útja, a melyben igen 

sok katonára van szükség a mennyi nem telik a társulat személy

zetéből tehát a kik szándékoznak játszani azok játszhatnak ha a szín

háznál jelentkeznek. Ma reggel irt egy 8 oldalas levelet (már di

cséretére legyen mondva a harmadik levél, mit betegségem alatt írt.) 

És VI Va órakor már ölelgettük egymást. Én mint rendesen rögtön 

megkértem hogy rajzoljon. Azután 7 óra felé elment haza. Megva

csoráztunk mert már az egész család együtt. Kis Ilonka ma már ki

csit nevetett is (a mi nagy természeti ritkaság). Azután X óra előtt 

megfiirödtem és újra mint tegnap is úgy elaludtam hogy ágyusütés- 

sel sem keltenek föl.

1898 Április 6 Szerda

Ma az idő napos de szeles. Reggel Va VIII kor keltem fel. A mai 

nap semmi különös dolog nem történt. Ma nem fiirödtem. Este 

órakor lefekedtem.

1898 Április 7. Csütörtök

Ma egy éve kezdtem meg a napló írását.

Az idő napos már kevésbé szeles mint, de azért, a szél eléggé fúj a 

hőmérséklet = (+13°). Ma reggel VII óra után keltem fel. Miután 

megreggeliztünk apuska és anyika már előbb elhatározván hogy az 

ebédlő helyébe a hálószobát illetve annak bútorait rakják és a hálószo

ba helyébe az ebédlőjét. A gázokat is megcsinálta apuska úgy hogy 

mindanyinak olyan ernyője van a melyik leveti a fényt mig az előbbi 

gáz - olyan volt hogy fény nem nagy volt. Most, az ebédlőbe világo

sabb van mint a villamos világításnál és sokkal szebben néz ki a háló

szobával felcserélt új ebédlő. Dezső most kissé beteg (hasmenése van) 

valahol megfázott, de azért nem fekszik. Holnap megkezdjük a tanulást 

Oszterral. Kit apuska már ezelőtt III héttel elbocsátott. Most újra fog 

májd tanítani nehogy tanulótarsaimtól nagyon hátra - maradjak a tanú- 

lásban. Ma este '/2 X óra után lefeküdtem.
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1898 Április 8 Nagypéntek

Ma az idő szép napos, (mint nagypénteken szokott lenni) reggel. 

Ma VII órakor keltem fel. IX óra előtt reggeliztünk, azután olvastam 

XI óráig ekkor eljött Oszter aki most már újra tanit és ad fel leckét 

hogy a többiektől el ne maradjak mert még jó ideig a szobára vagyok 

kárhoztatva. D. u. a nap elborult fújt a szél csapkodta a port, a 

járókelők arcába (nagypénteki typus a mai nap). Apuska és Anyika 

kimentek a Kálváriára s ott 1 óráig időzvén hazajöttek. 14 V órakor 

kisütött a lenyugvó nap VIII órakor vacsoráztunk. V2 X után 

lefeküdtem.

1898 Április 9 Nagyszombat.

Ma az idő szép. Ragyogóan süt a nap a hőmérséklet: 18°-23°+ 

közt váltakozik. Reggel VII óra után keltem föl. D.e. olvastam az 

Ezernyolcszáz negyvennyolc - és 49 iki szabadságharcnak történetét 

amely egy igen szép gyűjteménye a szabadságharc nevezetesebb 

eseményeinek és alakjainak. Annyira érdekelt hogy egész délelőtt és 

délután majdnem mindig ennek olvasásával foglalkoztam. Ezer kép 

van benne, irták: Jókai Mór, Bródy Sándor, Rákosi Viktor, ára, 

díszesen bekötve: 12 frt. D. u itt volt Oszter. Este VI órakor volt a 

feltámadási díszmenet. VIII óra után vacsoráztunk. X óra után 

lefeküdtem előbb azonban megfürödtem.

1898 Április 10. Husvét Vasárnapja

Az idő reggel VIII óráig szép, a nap süt. De 9 órakor elborult a 

nap 10 órakor csöpögni 14 XII kor esni kezdett az eső. D. u. 2 órakor 

elálott az esőzés, csak a nap nem süt. Az idő különben elég szép. 

Reggel ismét olvastam, a szabadságharc történetét. Délben ebéd volt 

melyre Budanovichek is itt voltak összesen 14 en voltunk: 1. 

Budanovics nagymama, 2. nagyapa, 3. Béla, 4. Lajos, 5. Gerő, 6. 

Sándor, 1. Irén, 8. Mariska, 9. Margitka, 10. Apuska 11. Anyika, 12. 

Dezső 13. Etelka 14. Én. A 15ik Ilonka lett volna de ez már nem 

ülhetett az asztalhoz. A köv Memr. marhahusleves, sóska szósz, 

krumpli garnerunggal és marhahússal. Káposzta töltött, debreceni 

kolbásszal. Borjú pecsennye. (Ma már szabad volt enni húst) uborka 

salátával. Sajt.
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Tészták: mogyorós puszedli és piskótatészta mogyorós tésztával. 

Ma olvastam hogy a Spanyoloknak az Éjszak Amerikaiak megadták 

a fegyverszünetet. - A hőmérséklet 18-12° R + váltakozik. 14 V kor 

volt az ozsonna. Este 14 VIII tol lA IX utánig vacsora. Vacsorára a 

köv. ettük: Szárma, Karmanádli, Kirántott bárány stb. X órakor 

lefeküdtem.

1898 Április 11 Husvét Hétfő

I Ferenc József magyarország királya, nemzeti ünneppé kiáltatta 

április tizenegyedikét az 1848 iki törvényhozás szentesitésenek 

napját. Ezért minden iskola és városi hatóság köteles április 

Hédikét, nyilvánosan megülni. Szabadka szab. kir. város a mai 

napon szintén ünnepet tartott amelynek programja a köv. volt.

Program

1. - Reggel 6 órakor mozsárlövések

2. - 14 9 órakor istentisztelet a Szent Teréz templomba

3.-14 10 órakor díszközgyűlés a Pest szálloda dísztermében

4. - 14 12 órakor a Szabadka nemzeti casino által tartandó „matiné”

Dél-után

5. III órakor Katonazene a Mária Terézia parkban.

Ma reggel VII óra után keltem fel. Az idő esős a szél nem na

gyon fú. A hőmérséklet = 13°+R. Ma én nem mentem locsolni mint 

Dezső, mert mindaddig mig a betegségnek maradványai el nem tűn

nek a bőr le nem vedlik, addig a szabad-levegőre nem szabad menni 

(majd csak május eleje felé mehetek iskolába). Etelkának több lo

csolója volt mint remélhette. Mert ragadós betegségem volt és ezért 

hát nem sok locsolóra számíthatott. És ez idő szerint a városban a 

„vörheny” nagyon elterjedt; már nagyon sokan meg is haltak benne.

1 orakor ebédeltünk. D. u. tanultam a leckéket mit Oszter feladott, 

ma este a kivilágítás mit terveztek elmaradt. X óra előtt fürödtem 

este X órakor lefeküdtem.

1898 Április 12 Kedd (a lányok husvétja)

Ma az idő borult de nem csúnya, a hőmérséklet 15° később dél 

felé felszállott 20°ra. D után ismét 14°-12°ra. Reggel csak nyolc 

órakor keltem föl de ekkor még mindenki aludt, és igy nem válthat
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ta be Mádi ígéretét: mert erősen fogadkozott hogy még az ágyban 

meglocsol. Reggel tanultam. Délfelé pedig megcsináltam Dezső 

térképét. D. u. egynegyed órácskát tanultam. Estefelé firkáltam. Va

csora után olvastam. Este X órakor megfurüdtem. - Kis Ilonka nem 

akar feküdni mindig feltartja fejét ha pedig úgy lefektetik hogy nem bir 

látni és fejét föltartani akkor sir 2-3 hónap múlva karonülö lesz, de nem 

lehet vele bimi így s e miatt nem féléves korában ültetik karra.

1898 Április 13 Szerda

Ma az idő borult. Reggel V4 VIII órakor keltem fel. A hőmérsék

let 10-13° R+. Az idő mindazáltal hogy borult, nem csúnya, a nap 

igen gyöngén süt. Miután megreggeliztem olvastam egy fél órácskát 

és azután XA 11 töl - lA 12 ig tanulgattam és fordítottam. XA 1 órakor 

ebédeltünk. D. u. Rajzoltam itt volt Oszter. Oszonna után lefordítot

tam 11 sort. Ma nem vacsoráztam, mert rosszul éreztem magam este

felé és a fejem nagyon fájt. Már 14 9 kor lefeküdtem.

1898 Április 14 Csütörtök

Ma az idő borult, a szél is eléggé fúj. A hőmérséklet + 13-15° 

Reumür. Reggel XA 8 kor keltem fel, már semmi fejfájást nem 

éreztem. Va 10 kor fordítottam. - Ma tartják az iskolák április 11 ikét, 

mert, ezt, a húsvéti ünnepek miatt nem tarthatták. XA 1 kor ebé

deltünk. Ebéd után olvastam és irtam. Oszonna után tanultam XA órát. 

Vili kor megvacsoráztunk. Ma fürödtem is 10 óra felé. X óra után 

lefeküdtem.

1898 Április 15 Péntek

Ma az idő csúnya. A hőmérséklet 9° R. Reggel 8 órakor keltem 

föl. A nap XA 10 kor kissé kisütött. D. előtt rajzolgatam és tanultam. 

Dél-után itt volt Oláh Sándor és elhozta a térképemet melyre, dacára 

hogy egy délután kaptam össze az egészet 2 est kaptam. IV órakor itt 

volt Oszter. Apuska ma tett a kanapé háta fölé rámát. Este itt volt: 

Nagymama, Béla és Lajos. Bélát mindjárt lefoglaltam, hogy raj

zoljon nekem. 1411 kor lefeküdtem.

1898 Április 16án Szombat.

Ma az idő szép. A nap gyönyörűen süt. A hőmérséklet R 15°- 

20°+. Amiknek Mádi és Dezső nagyon örültek, met az elemi iskolák
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ma tartják április Hédikét ugyanazon okbol nem tartották ezek is 

husvétkor, a miért a gymnasium. Reggel Va 8 kor keltem föl. Rajzol- 

gattam és „ m á zo lta m ”. X töl-XI ig tanultam. Va I kor ebédeltünk. 

Ebéd után rajzoltam egy kicsit. És festekeimnek skatulát csináltam. 

Most uj festékeket gyűjtök és veszek, mert a régiek, elvesztek Bélá

nak is adtam és ami maradt azt kidobta apuska. Hogy miért az majd 

eszembe jut ha később olvasom erről. Már 10 darab új festékem van, 

ma vettem 8at. Oszonna előtt itt volt Oszter. Este felé v. előtt festet

tem. X órakor lefeküdtem.

1898 Április 17a Vasárnap

Ma az idő szép. A hőmérséklet 15-18° R+. Reggel Va 9 tői egész

11 óráig tanultam. Délelőtt festettem. D. u. apuska és Anyika Vi 3 kor 

elmentek a korházba meglátogatni Sturtz krószit Anyikának 

nagyanyját. Kit a napokban operáltak ott (a karján valami daganat 

volt.) Azért nem történt a házánál az operácio mert az kissé alant fek

szik. Vi IV kor hazajöttek. Ekkor elmentek gyerekekkel együtt Palics

ra. Margitkát is magukkal vitték. Mig ők oda voltak itt volt nagy

mama. (Kis Ilonkát tisztába tenni stb.) Én addig festegettem. VI kor 

hazajöttek, akkor Olvastam az újságot. Most folyik a szocialisták 

kiutasítása a fővárosból már 13 családosembert kiutasítottak és 

eltoloncoltak más városokba, kenyszerutlevéllel a többek közt 

Szabadkára Ovány József szocialista segélyzők penztámokait. Haj

dani képviselőjelöltet. Az eltoloncoltaknak viszszamaradt családai 

nagy nyomorban élnek. Egyet úgy szakítottak el családjától amint 

ebédelt elkísérték. A másikat éjjel verték fel álmából. A harmadikat 

felesége betegágyától vitték el. A negyediket „félnapos” felesége 

mellől stb. Ma hozták haza ládáinkat (enyémet és Dezsőét) az asz

talostól. Amelybe inget, fehérneműt, harisnyát, keztyűt nyakkendőt, 

egyöltözet ünnepi ruhát. Kalapot stb. teszünk. Zárra jár drabja 2 frt. 

Már szabad nekem is gyerekekkel egy szobába aludnom ők eddig 

másik szobában aludtak mert még nem volt szabad egész együtt 

lennünk. Este 10 óra után lefeküdtem.

1898 Április 18 Hétfő

Ma az idő csúnya. A hőmérséklet 10° R+. Reggel 8 órakor kel

tem fel. IX órától % X ig tanultam. Azután olvastam a vasárnapi
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újságot mely ebben az évben kezdett hozzánk járni az új idők helyett 

sokkal szebb mint az új idők. Délután festettem A Notesom táblájára 

mely bőrből van két tájképet. Az egyik téli tájkép két kis ház (paraszt 

falusi) a házak előtt megy egy kis kocsi lovak húzzák benne a kocsis 

utána 3 kutya szalad és ugatják a kocsit. A házak teteje hóval van 

födve a fa zuzmarás. A másik egy dombon 3 pálma fa és egy kis 

piros pipacshoz hasonlo virág, közepén egy pargament alakú lap 

reá van írva emlék és erre rá hajlanak a pálmák, fölül pedig 

egy kis nefejelts csokor piros szallaggal átkötve. D. u. 6 órakor 

kezdtem tanulni anyikának születésnapjára a felköszöntőt, melyet 

minthogy köszöntőkönyvünk elveszett, apuska irt XA VII re már 

tudtam. 21 sorból állott. Este flirödtem. XA 11 órakor lefeküdtem.

1898 Április 19 Kedd.

Ma az idő derült nem csúnya de nem is napos. A hőmérséklet 

10°+R. Reggel 7 orakor keltem föl. Fél 8 után anyikának elmondtam 

köszöntőmet. Reggeli után tanultam. Olvastam, festettem. Délután 

megint festettem. Estefelé megint. Vacsora után olvastam XA XI kor 

lefeküdtem. Ma flirdötem is.

1898 Április 20 Szerda

Ma az idő derült kicsit napos. A hőmérséklet 15°+R. A mai napon 

semmi nevezetesség nem történt. Este 10 órakor lefeküdtem.

1898 Április 21 Csütörtök

Ma az idő derült nem napos a hőmérséklet 15°+R°. Ma hallottam 

hogy Spitzer I. magányos, magát golyóval kivégezte. Öngyilkosságá

nak oka búskomorság. Tegnap d.u. XA III órakor. Tegnap d. u. III órakor 

a villamos forgalma megszűnt mert a villamos drót hozzáért a 

kifeszítést eszközlő oszlophoz és ezáltal a villamosságot abba lövelvén 

a földbe csapott. A villamos forgalma majdnem 1 és XA óráig szünetelt, 

mert meg kellet szüntetni a villamosáramot a villanygyárból munká

sokat létrákat küldeni és így megcsinálni. Fél ötkor a villamos rendesen 

folytatta útját. Ma XA IV kor itt volt Berán ma folytattuk a hegedüórákat. 

Ezentúl Dezsőt és Etelkát is fogja tanítani minden napjön és 12 frtot 

kap egy hónapra. Mig eddig az én tanításomért 8 frtot kapott. V kor itt 

volt Oszter Vacsoráig olvastam és írtam. V. u. írtam a naplót és raj

zoltam. X órakor flirödtem, XA XI órakor lefeküdtem.
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1898 Április 22 Péntek

Ma az idő szép, derült, de a nap csak haloványan süt. Reggel 8 

órákkor. IX orakor tanultam V212ig. Ma vett Apuska egy fényképező 

gépet 50 frtért. Ma délután hozták el. 18 cm magas és 14 cm széles 

a legnagyobb kép amit lehet vele fotografázni. azonkívül pillanatnyi 

fölvételt is lehet eszközölni, kissebb képeket és tájképeket is lehet 

fölvenni. Délután itt volt Berán és Oszter. Ma irtam 100 level- 

borítékra a címeket melyet szétküldenek a városi képviselőknek 

hogy a közgyűlésen mely az lesz tárgyalandó hogy kikapja a 

mérnökök 300 frtos évi ösztöndíját. Bélára szavazzanak. Este irtam 

és rajzoltam. Lerajzoltam azt a villát melyet akkor fogok építeni ha 

„ milliomos” leszek. Este 14 XI órakor lefeküdtem.

1898 Április 23 Szombat

Ma az idő reggel, Gyönyörű szép az égen egy pár jelentéktelen 

bárányfelhő úszkál, a nap fényesen süt. Ma reggel 8 órakor keltem 

fe. IX tői 14 11 ig tanultam. 14 11 tői irtam a levélboritékokra 

címeket, 14 1 ig. Délután V2 2 tői 14 4 ig írtam V2 4 re kész lett min

den boríték 3A 4 tői - V2 V ig festettem. III órakor itt volt Oszter. 

V-től VII óráig olvasgattam.

„ Hirek a háborúrol ”

Ma olvastam hogy a spanyolok és amerikaik között kitört a 

háború. A háború oka pedig a köv: volt: 1898 Márciusában egy 

amerikai hajó fölrobbant és a levegőbe repült, egy spanyol kikötőbe 

egy tenger alatti aknától mely az amerikaiak spanyol akna volt. Az 

amerikaik múltkor 1898 Április 21 én küldték el illetve telegrafázták 

meg az ultimátumát és azt a madridi idő szerint 5 óra 23 percre 

várták az Amerikaiak, a melyben azt követeli Amerika illetve az 

Északamerikai Egyesült-államok hogy nekik haladéktalanul engedje 

át a Spanyolország birtokában lévő „Cuba” szigetet. Ahol most a 

szabadságharc folyik. Minthogy a spanyolok az ultimátumot elvetet

ték tehát a háború kitört. Ma 1898 Április 23 án a hajóhad (európai 

idő szerint) 5 óra 45 perckor elindult Nevjorkból. Ma kapott Mac 

Kinley az egyesült államok elnöke egy csomagot melyet hogy ne 

árthasson vizbe mártottak. A vizsgálatból kiderült hogy a küldemény 

pokolgép volt. A Bueventura Spanyol kereskedelmi hajót mely útban
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volt Texas felé Nashville amerikai cirkáló hajó elfogta. Először az 

amerikai hajó egy ágyú lövést mire a spanyol hajó bevonta lobogóját 

és a spanyol hajó személyzet szám szerint 20 ember megadta magát.

Ma flirödtem X órakor, este 14 XI órakor lefeküdtem.

1898 Április 24 Vasárnap

Ma az idő csúnya. Reggel VII órakor keltem fel. Reggel irtam és 

olvastam. D. u. apuska a piaczot le akarta fényképezni az erkélyről. 

Mikor kiderült bementünk a sötét szobába az u.n. laboratoriumba a 

gelatinos lemezt beletenni a casettába Laboratoriumnak a kis szoba 

alakitatott át minthogy ablaka kettős üvegtáblával bir a külsőt bera

gasztotta fekete papirral az ajtók nyílásait bedugaszoltuk 

rongyokkal. Ezen műtétett csak veres lámpa fény mellett szabad 

végezni. Ez pedig alig világit. Mire kijöttünk a sötét szobábol az idő 

beborult és igy a fényképezés elmaradt ma. D. u. itt volt nagymama. 

És Etel néni kiről még naplómban nem szóltam. Etel néni nagy

mamának unokatestvére még pedig úgy hogy nagymama anyja és 

Etel néni apja testvérek voltak. Őtet (Etel nénit) elvette egy vasúti 

hivatalnok neve: Lejko József a m. á. vasútnál mint kandoktor kapott 

alkalmazást. Anyika vele varatja ruháit mert tud várni. Ma este X 

órakor.

Hirek a háborúbol

Három spanyol cirkáló hajó elfogta Paul Luis amerikai hajót 

mely 300 utast és 25.000.000 frankot akart Amerikába szállitani. 

Magyar önkéntes a spanyol hadseregben cimmel a Budapesti 

Hírlapban egy cikk jelent meg melyet érdemesnek tartok naplómba 

is beleírni. Ezt egy 20 éves fiú irta szüleinek Barcellonábol. Ez 

egypár nap előtt elszökött hazuról (Nagyvaradrol). Már azt hitték 

hogy elveszett, mikor szülei a köv. levelet kapták: Kedves jó 

szüleim!”- Én fölöttem ugyan sose bánkódjanak, mert olyan helyen 

vagyok most, honnan mint hires ember fogok visszajönni. A 

spórkasszámban levő pénzt magammal vittem és a Pali bácsitól 

Debrecenben 40 forintot kölcsön kértem és ezzel útnak indultam 

Spanyolország felé, hogy én is harcolhassak abban a háborúban 

melyet most fog mevivni a Spanyol az amerikaival. Nagyon féltem 

mert hogy nem volt útlevelem, de azért sok gyönyörű szép országon
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keresztül eljutottam idáig Barcelonáig, a hol nagyon megörült Lako- 

rtunez generális mikor azt mondtam neki hogy Magyar országbol 

jöttem és katona akarok lenni. Azt mondta ilyen emberekre van 

nekünk szükségünk és rögtön szép spanyol uniformist kaptam. Jövö 

héten levétetem magam ebben a ruhámban azután küldök egy képet 

maguknak is, meg a Pali bácsinak is, akinek mondják meg, mert be

csaptam azzal a 40 forinttal, meglátják hogy itt ember lesz belőlem. 

A tisztek azt mondják hogy a jövő héten megyünk háborúba. És én 

alig várom már azt az időt hogy kitüntessem magam, továbbá három 

pazeta* zsoldot kapunk ami 1 frt 40 krt tesz ki a mi pénzünk szerint 

és igy sokat spórolhatunk.

Majd a háborurol sokat irók. Most csak anynyit irok hogy a 

Spanyolok nagyon dühösek és biztosan megverik az amerikaiakat. 

Ezek után kérem kedves szüléimét hogy miattam ne aggódjanak 

mert csak örömük lesz bennem majd ha hazatérek. Csókoltatom 

mindnyájukat és tisztelem a Pali bácsit meg a Léni nénit szerető hő 

fiuk. Kelt levelem Barcelona városában Balogh Simon spanyol 

önkéntes.

1898 Április 25 Hétfő.

Az idő szép, derült nem nagyon napos. Reggel 7 kor keltem fel. 

Reggel festettem, tanultam D. u. festettem rajzoltam. IV órakor 

apuska lefényképezte az erkélyről Decsyék házát igen jól sikerült 

csak kissé a kép gyönge illetve a negatív fölvétel ilyen, hogy a pozi

tív milyen azt majd holnap meglátjuk. Azután Etelkát vette föl annak 

sikerült lett a negatív fölvétele. Ma itt volt Sándor, d.u. az idő szebb 

kisütött a nap este itt voltak nagymamáék. Megfürödtem, V4 11 kor 

lefeküdtem.

Hírek a háborúról

Spanyolország az Egyesült államokkal szemben jogot tart a 

kalózásra minthogy allitása szerint ő nem csatlakozott az 1865 iki 

declaráciohoz. Ő ugyanis visszautasította azt az elvet hogy a kalozás 

megszüntessék. Spanyolország az ö kikötőjében lévő Egyesült 

államok birtokában lévő hajóknak 5 napot ad az eltávozásra. A 

bankárok 10 milliót deponáltak a hajóhad szaporítása végett. Április 

22 én a 19 hajóból álló hajoraj Havannába érkezett. A Morro erőd

* egy pazeta = 46-47 kr
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bői tegnapeste 11 órakor az amerikai hajóhadra 10 lövést tettek. 

Eredmény nélkül. Az amerikaik a lövést nem viszonozták. Helena 

amerikai ágyunaszád ma reggel elfogta Miguel Jorver a 2000 tonnás 

spanyol gőzhajót és Key Westbe vontatta Porter amerikai torpedó 

naszád elfogta a Mathilde spanyol goalettet és Key Westbe vontatta. 

Bueventura spanyol hajó melyet egy amerikai hajóelfogott a Liver- 

póli angol-spanyol társaság tulajdona a Spanyolok és miniszterel

nökük Szagaszta ezt tengeri rablásnak nevezik, mert hadüzenet előtt 

történt azt hiszik, hogy Anglia is tiltakozni fog ez eljárás ellen.

1898 Április 26 Kedd

Ma az idő szép napos. A hőmérséklet 18-20°R+. Ma 7 órakor kel

tem föl. Reggel IX - X ig tanultam. Ma apuska fényképeket kitette 

a napra. Hogy kopirozodjanak. A Mádi fényképe nagyon jól sikerült 

azonban a patika fölvétele kissé túl van exponálva. Ma délután lefo- 

tografált apuska engem és anyikát (egy képen). A Mádit 2 szer is 

megcsináltuk, azaz azt az egy képet 2 szer lekopirozta. Ma délután 

itt volt Berán és Oszter Este X órakor lefeküdtem.

Hirek a háborúból

A hajóhad Havannába érkezett nem egykönnyen bevehető, a 

spanyolok egy hajóját elfogták. A hajtovadászat következtében a 

gabonaárak nagyon emelkednek Havannától 10 mertföldre a spa- 

nyolországgal összekötő kábelt elvágták. Az első ütközetet a Fülöp 

szigetek körül várják. Tegnap a spanyol csapatok kivonulásákor tün

tetés volt. Oda gyűlt az egész parlament előkelő asszonyok és 

leányok mecsokolták az egyszerű közlegényeket. Mexicoban az 

amerikaiak földjére a spanyolok betörésre készülnek.

1898 Április 27 Szerda

Ma az idő „gyönyörű szép’’. Reggel az apuska lekopirozta a teg

nap felvett fényképet. 7 kor keltem föl. A hőmérséklet 20°+R. 

Reggel tanultam. D. u. itt volt Oszter este felé az apuska felragasz

totta a képeket kemény fehér aranyszélü papírokra. Este X után 

lefeküdtem.
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Anglia úgy látszik semleges marad. Hawannában a blokád hajok 

ellen valamire készülnek. A köv. érdekes dolog történt egy angol 

hajós kapitánynyal: „Kaland”

Milbert egy angol hajokapitánya a ki hajójával Havanna előtt 

állott tegnap partra szállót hogy megtekintse a havannai erődítéseket. 

A spanyolok elfogták és haditörvényszék elé állították. A 

törvényszék golyohalálra Ítélte. Milbert és elrendelte hogy az ítéletet 

egy óra múlva hajtsák rajta végre. Az angol kapitány csak 

hidegvérének köszönheti menekülését, azt mondta a bíráknak hogy 

ő angol alattvaló és ha a spanyolok agyonlövik akkor Havanna rom

ban fog heverni holnap. A spanyolok följelentették az esetet a brit 

konzulnak aki azonnal intervenált.

Ámen

1898 Április 28 Csütörtök

Ma az idő gyönyörű. A hőmérséklet 26°+R. Reggel 7 órakor kel

tem föl. Reggel tanultam. Ma vette föl apuska illetve fényképezte le 

anyikát reggel a kép még nem tudjuk milyen lesz. Reggel irtam 

Bélának a közgyüléseredményeröl mely azzal végződött hogy az 

ösztöndíjat (a városit (300 frt) kétfelé osztják az egyik felét Béla a 

másikat egy Lucy (olv.Cuci) Emil nevezetű folyamodó kapja. A 

napok múlva megérkező 300 frtos Rudics féle ösztöndíjat szitnén két 

részre osztják (Így mindenki 300 frtot kap.) Ma délután olvastam. Itt 

volt Oszter. Fürödtem és azután lefeküdtem

spanvol-amerikai háború: Hirek

Egy amerikai torpedó naszád romboló és egy spanyol agyu- 

naszád között ma Cayopedra mellet tengeri ütközet volt. A hajók 11 

lövést váltottak. A spanyol hajónak kéményét rombolták le, a 

golyók. Az amerikai hajó pedig erősen megsérülve és féloldalra 

dőlve vonult vissza. Egy amerikai fregattot egy spanyol ágyunaszád 

elfogott. (Ezentúl elhatároztam hogy nem fogok annyit közölni a 

háborúrol csak annyit a menyit érdekesnek találok.



Ma az idő szép. Csak nagyon kissé fúj a szél. A hőmérséklet 

20°+R. Reggel 7 kor keltem föl. Tanultam: apuska ma még 2 pél

dányban lekopirozta Mádi arcképét igen sikeresen Reggel vettem 

penzlit illetve hozattam. A kereskedő adott hozzá egy közlönyt 

melynek cime „Tanulok Közlönye” egész évre 2 frt egyes szám ára

10 kr megjelenik minden hó 1 én és 15 én. Szerkeszi: Iványi István 

városi nyug. tanár, (vak.) Fömunkatárs: Bibó bige György tanár a 

gymnasiumban. Közöl a tanulóknak szükséges tanulmányi cikekkel, 

szórakoztató olvasmányokat. Híreket, talanyokat, adomákat, szám

tani feladatokat, rejtvényeket, azonkívül különféle irodalmi pályáza

tokat közöl s ennek megfejtőjét jutalmazza. Délután rajzoltam fes

tettem. Este 10 óra felé lefeküdtem.

Hírek a háborúról

Terrar amerikai manitor tegnap lefoglalta Guido spanyol hajót. A 

hajót rakmányával együtt 400.000 dollárra (800.000 frt) becsülik.

Newjork, Cincinatti és Puritán amerikai hajók. Tegnap bom

bázták Mabatanzas erődöt. A harc délután 3/4 1 órakor kezdődött s 

egy félóráig tartott. A spanyolok vesztesége igen nagy az amerikai

aknak nincs veszteségük.

1898 Április 30. Szombat

Ma az idő igen szép. Reggel V2 8 órakor keltem föl. A hőmérsék

let 22°+R. A mai nap végre kiszabadultam a szoba börtönből, d. e. 11 

órakor mentem ki először 6 hét után a szabad levegőre, d.u. olvas

tam. 4-5 órakor elmentem sétálni. Este X órakor lefeküdtem ma nem 

nagyon jól éreztem magam.

Hírek a háborúból

Alfán spanyol csapat vezér megverte a főikelőket; illetve azok

nak egy kissebb csapatát. A fölkelők vesztesége 20 ember, a spa

nyoloké 2. Matanzas bombázásáról a hirek igen bizonytalanok. A 

madridi táviratok szerint az ostromló hajók ágyúgolyói a falat nem 

sertették jelentékenyen meg csak egy öszvért terítettek le. Ellenben 

az Amerikai táviratok azt hirdetik hogy a matanzati erődöt földig 

lerombolták hajóinak ágyú golyói. Kubába 19.000 felkelőt szállítot

tak. A város bombázását holnapra várják.

1898 Április 29 Péntek
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Ma reggel VIII óra előtt keltem föl. Az idő gyönyörű szép a 

hőmérséklet 27°+R. Reggel sétáltam. Ebéd után elmentem Dezső 

bácsit megkérni a bérmaapaságra. Mert 20 adika körül itt lesz a 

püspök bérmálni. Este Vi 8 kor hazajöttünk onnan is. Este a holnap 

iskolába elviendő könyveim rendezése után X óra után lefeküdtem.

Hirek a háborúrol

Amerikában az a hir van elterjedve hogy Ferenc József és 

általában a Monarchia pézsegélyt küldött spanyolországnak. Az 

amerikai lakosok nagyon fölháborodtak ezen. Mac Kujnlei sértő 

jegyzéket akart küldeni. Ámbár ez a hir nem igaz és nem is ez bánt

ja legjobban az amerikaikat hanem az hogy az osztrák-magyar kor

mány nem tette meg semlegességi nyilatkozatát. A 13ik amerikai 

gyalogezred elhatározta szavazás utján hogy a háborúban nem vesz 

részt. Hir szerint a spanyolok elfogták az amerikaik egy 

személyszálito hajóját amely 5.000.000 dollárt. (10.000.000 forint) 

szállított Amerikába.

1898 Máius 2. Hétfő

Ma mentem először iskolába. Az idő napos derült, ma d.e. hozta 

haza a szabó az első öltözet hosszú nadrágos ruhát. Estefelé kissé 

rosszul lettem már 8 kor lefeküdtem. A háborúrol most keveset 

mondhatnék.

1898 Máius 3. Kedd

Ma az idő a tegnapihoz egész hasonló. Iskolába voltam itt volt 

Oszter este X óra körül lefeküdtem.

Hirek a háborúból

A Fülöp szigetek el vannak veszve. A keltázsiai spanyol flotta 

Manila előtt tönkre ment. A nagy tengeri ütközet május 1 én hajnal

ban kezdődött. A spanyolhajohad állt hét cirkálohajobol és 10 ágyu- 

naszád mind régi mely sokkal rosszab ágyúi voltak mint a 7 amerikai 

páncélos óriásnak melyek megtámadták. Elvesztek: Krisztina király

nő páncélos melyen az admirál volt. A Don Juan d'Ausztria hajó a 

levegőbe repült. Kasztilia cirkálohajó elégett, az Antonio Dulla 

cirkalohajo és a Mindanao agyunaszád megsérült de menekülhetett.

1898 Máius 1. Vasárnap
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Megmaradtak. Kuba. Lusszon és Velaszko, ágyunaszád és nehány 

cirkálohajo. A többi sérült hajókat a spanyolok elsüllyesztették hogy 

Amerikaiaké ne legyen. A spanyolok vesztesége 2000 ember. Ez 

vasárnap reggel történt. Az amerikai hajóraj bár veszedelmes volt, az 

előre nyomulás, az aknák miatt vasárnap reggel azaz szombaton éjjel 

a lavit öbölbe érkezett.

1898 Máius 4 Szerda.

Ma reggel az idő szép, süt a nap, de felhők látszanak az égen. A 

hőmérséklet 18oR meleg. Reggel VI óra előtt keltem föl. Ma levette 

illetve tegnap apusk Ilonkát, d. u. rajzoltam. Itt volt Oszter. Este leve

let fogalmaztam Bélának. 10 óra előtt (l/2 10 kor) lefeküdtem.

Hirek a háborúról

Manylát a spanyolok átadták az Amerikaiknak. Szénválság van a 

búza ára feltűnően növekedett, a spanyolországi szénért mesés árt, 

kivannak Noshville amerikai hajó elfogta Arnauta spanyol hajót 

melynek személyzete körülbelül 25 ember. Madridból aggasztó 

hírek érkeznek. Az utcai zavargás iszonyatos. Barcelonában és még 

néhány spanyol városban véres utcai jelenetek történtek. Madridban 

nehány spanyol kerületben kiütött a forradalom, fegyveres emberek 

pusztítanak az utcákon. A kormányzó (spanyol) kijelentette hogy 

képtelen a rendet föntartani és átadta hatalmát a katonaságnak.

1898 Máius 5 Csütörtök

Ma az idő esős. Reggel 6 órakor keltem föl. A hőmérséklet 

17°+R. Ma nem történt semmi ami említést érdemel.

Hirek a háborubol

Forrong a nép. Jelentéktelen tengeri csaták.

1898 Máius 6. Péntek

Az idő gyönyörű szép a nap gyönyörűen süt. Reggel 6 órakor 

keltem föl. A hőmérséklet 19-25° R meleg. Az iskolába elmentem 

fél VIII kor. XII kor jöttem haza. Ma temették tiskovics Tamás, 

városi bizottsági tagot volt orsz. képv. és sok más titulussal fel- 

ruházzott férfiút. Rengeteg sok pénzt hagyott hátra melynek örökö

sei igen szerencsésen jártak. Ma délután levett apuska: engem és 

Dezsőt. Este X óra körül lefeküdtem.
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Hírek a háborúbol

Az amerikai csapatoknak sikerült Cubában partra szállni. A 

hajókon levő legénység fegyver és eleség készlettel a felkelők 

táborához a nekik hozott lőszereket átadta és csapatukhoz csatlako

zott. Ekkor a sziget belsejébe indultak de egy erdőnél a spanyol lova

soktól megtámadtattak. Az amerikaiknak jobb fegyvereik lévén a 

csata részökre dőlt - el. Portoriko ellen elindultak az amerikai hajok. 

A spanyolok lázonganak a vámházat felgyújtották katonaságot kellet 

ellenük kirukkoltatni.

1898 Máius 7. Szombat

Ma az idő borús. Semmi nevezetesség nem történt itt volt Oszter.

10 órakor lefeküdtem.

Hirek a háborúbol

A háború mai része reámnézve érdektelen és nem érdemes arra 

hogy, a naplomba beleírjam.

1898 Máius 8 Vasárnap.

Az idő gyönyörű szép. A hőmérséklet 19-25°+R. Reggel fölkel

tem 7 órakor és kicsiptem (nem dehogy csak felöltöztem hosszú 

nadrágba melyet ma huztam fel először). Ezért használtam a kicsipés 

nem jó kifejezést. A nap minden esemény nélkül elmúlt.

A Háború

Az amerikai távirat illetve egy Dewey nevű amerikai tengerész 

hivatalos jelentése a manilai tengeri ütközetről: Manila máj. 1. Hajo- 

rajunk ma korán reggel érkezett ide. Csatát ajánlottunk a spanyolok

nak és megsemmisítettük a köv. spanyol hajókat: Reina, Cristina, 

lastilia, Don Juan de Austria, Isla de Luson, Isla de Cuba, Duero, 

Vejasco, Isla de Mindanov továbbá egy szállító gőzhajót és a lavitein 

üteget. A mi hajóink nem sérültek meg a spanyoloknak állítólag 300 

halottjuk és 400 sebesültjük van. A mi részünkről csak 6 ember 

sebesült meg s ezek közül is négyen csak könnyen. (Ez alighanem 

nagyítás) - Dewey azonkívül még egy táviratot küldött, mely szerint 

elhalgattatta az összes spanyol ütegeket és elvagta a kábelt. Szerinte 

az öböl és környéke teljesen hatalmában van. Dewey tengernagy 3 ik 

távirata azt mondja hogy Cávitében partra szálltak és foglyul ejtettek
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250 spanyol sebesültet. Dewey jelentését a lakosság leírhatatlan 

örömmel fogadta. Mariéi mellet egy amerikai hajó legenysége partra 

akart szállani. De a spanyolok lövöldözésekkel viszzariasztották.

Annapolisz amerikai hajó elfogott egy francia hajót de egypár 

nap múlva szabadon averátotta. Nem volt dugárus.

1898. Máius 9. Hétfő.

Az idő szép. A mai nap nem nevezetes. Este itt voltak nagy- 

mamáék. Ma levette apuska Ilonkát Etelkával és Anyikát.

Hirek a háborúról

Azt hitték hogy Sant domingo körül Sampraro tengernagy 

hajórája harcban ál a zöldfoki spanyolflottával.

Tegnap egy amerikai hajó Havannával. Lőtávlatba merészkedett. 

De visszavonult mert könnyebb sérüléseket szenvedett. Spanyol- 

ország forrong az éhség nagy.

1898 Máius 10 Kedd.

Apuska még betegségem alatt említette hogy ebben a hónapban 

föl visz Budapestre hazánk szép fővárosába. Minek nagyon örülök 

mert az az idő nem sokára elérkezik. Ugyanis Pénteken fogunk 

menni a reggeli vonattal Budapestre.

1898 Máius 12 Csütörtök

Ma készülődünk az útra Reggel és délután voltam iskolába isko

la után térképet, rajzoltam D. u. itt volt Anyika nagynénje és Sturtz 

krószi a nagyanyja. Pestre ma este javában készülünk.

1898 Máius 13 án Péntek.

Ma reggel felkeltem már 4 órakor. Felöltöztem és mikor apuska 

is készen volt 3/4 V kor megreggeliztem. Ekkor nagy meglepetés várt 

reám Anyika ugyanis a már karácsonykor nekem szánt szép ezüst 

órát ideadta akkor is megkaptam volna de bizonyítványom miatt 

nem kaptam meg. A vonat öt óra húsz perckor elindult velünk 

Budapest felé. Az idő itt Szabadkán még most gyönyörű szép. Kis 

körösnél azonban elborult és Erzsébetfalvánál megeredt az eső. Itt 

már az út nem volt oly unalmas mint eddig mert házak gyárak lát

szottak. A Duna a honvéd kászárnya a petróleum gyár stb. Midőn a 

vonat berobogott a Keleti pályaudvarba elállott a szemem, szám a
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pályaudvar szépségén. Hát még mikor kimentünk innen is akkor volt 

csak annyi látni való hogy nem tudom merre nézzek. Elmentünk 

illetve hajtottunk Én, Apuska és Béla mert az elfelejtettem mondani 

hogy Béla bennünket a „Pályaudvarnál” várt, a Váci utcán és még 

sok más utcán melynek nevét már nem is tudom. Azután a Pan

nóniába apuska rendezkedett a szoba dolgában. Innen elmentünk a 

Törvényszékre ott apuska fél óra alatt dolgát elvégezvén elmentünk 

megnézni belülről is a magy. kir kúriát. Az országházat kívülről és a 

Dunát. Innen ebédelni mentünk Sturm József vendéglőjébe Apuska 

elhatározta hogy a Vig színházba megyünk ahol ma adják a „ Mozgó 

fényképek”-et. Ebéd után kimentünk villamoson a városligetbe meg

nézni a Bem Petőfi körképet ez egy gyönyörű szép remeklése a 

művészetnek és a kép festőinek festették: Vágó, Styka, Spányi. Itt 

1 ,1/2 órát voltunk. Voltunk a hullámos vasúton is. Én hintáztam is 

egyet a városligetben lévő hajóhintán. Innen az állat kertbe mentünk 

ott voltunk 1 óráig. A víziló épen fürdött, az oroszlánok pedig 

iszonyúan ordítottak. Itt van most 40 africai néger. Földalatti villa

moson mentünk az Andrássy út közepéig innen pedig villamoson a 

Pannónia szállodába a Kerepesi útra. Innen a déli vendéglőbe men

tünk egy pohár sört inni. Innen a vig színházba mentünk megnéztük 

a mozgó fényképeket a mely egy igen nagyszerű anyós vicc anyit 

nevettünk majd ki pukkadtunk. Színház után Pannóniába mentünk 

ott megvacsoráztunk 11 órakor lefeküdtem.

1898 Máius 14 Szombat.

Ma az idő csúnya locspocs az utca ezen a két napon nagyon sok 

13as számmal* volt dolgunk.

13adikán jöttünk, a kupé melyben jöttünk 31 13as számban jöt

tünk. A vig színházban a 13as helyen jöttünk. Még ezen kivül vagy 

még 3-4-13-as számhoz volt szerencsénk ezen a két napon. Reggel 

elmentünk a kévéházba reggeli után elindultunk. Először a Vásár- 

csarnokot néztük meg. Innen a Dunapartra mentünk. Itt felültünk 

egy Propellelre és a Dunán át hajóztunk 5 perc alatt ért át a Dunán. 

A Budai parton kissé szétnéztünk és a siklóra mentünk itt felmentünk 

a várba innen megnéztük a szép kilátást amely Pestre nyílik. És lejöt

tünk szintén a siklón azután a Lánchídon átjővén megnéztük Deák,

* nem vagyok babonás
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Szécsényi, Petőfi, Arany és a Szabadság szobrait. Azután elmentünk 

villásreggelizni a Szykszaiba. Azután a nemzeti muzeumba mentünk 

ott körülbelül V2 óráig maradtunk. Innen egy orvoshoz mentünk. 

Neve Juhász Lajos dr aki miután megvizsgálta szememet 

pápaszemet rendelt. Innen ebédelni siettünk ott ebédeltünk. De 

időközben az Apuska elhatározta hogy mégis itt maradunk (mert 

már azt mondotta hogy a 4 órai vonattal utazunk.) Stájer bácsi azt 

mondta hogy menjünk még ma délután holnap reggelig (ekkor 

megyünk) lakni. Azután elmentünk a Pannónia szállodába ott apus

ka a számlát kifizetvén és a velünk hozottakat magához vevén Stájer 

bácsi lakására siettünk. Stájer bácsi még oda voltunk, megvásárolta 

a szemüveget. A bazárba mentünk innen apuska vásárolt mind 

3munknak egy-egy labdát. Nekem még egy nyakkendőt. Ilonkának 

egy csörgőt. Anyikának pedig egy aranyos övét. Innen a városligetbe 

mentünk ott megnéztük a képzőművészek tavaszi kiállítását. Itt a 

gyönyörű képeknél három órát is időztünk. Innen elmentünk a 

vendéglőbe vacsorázni. Azután pedig Wulf Ede circusába siettünk. 

Ez tartott 10 óráig és 'A 11 re márt otthon voltunk. (Stájer bácsi 

lakásán). Ott meg hallottuk a telefon hirmondon Wagner Richard. 

Walkür cimű operájának a végét. Az opera végét úgy halgattam hogy 

az agyba feküdtem és szememet behunyva a kagylókat fülemhez tar

tottam. Nem sokára elaludtam.

1898 Máius 15 Vasárnap

Ma az idő gyönyörű szép. Nagy pechünk van mert épen akkor 

van szép idő mikor megyünk. Pesten körülbelül, két nap alatt 60 frtot 

költöttünk el. Reggeli után a villamoson jegyet váltottunk a keleti 

pályaudvarba ott kicsit vártunk és azután felültünk a vonatra. 

Néztem ki az ablakból még az utolsó Budai hegyek el nem 

tünedeztek. Isten veled Budapest.

1898 Máius 18. Szerda

Az idő szép. Reggel elmentem gyónni áldozni azért mert hónap 

fogunk bérmálkozni.

ma voltam d.u. Decsyéknél is. Este 10 óra körül lefeküdtem. 

Jóéjszakát (Ma jött este hat órakor Császka György az érsek) és 

Majoros püspök.
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Ma reggel fölkelvén átmentem a Decsyékhez a bérmálásra. 

Dezső bácsinak bérmaapámnak vittem egy arcképet Dekével elmen

tünk bérmálkozni 9 órakor XI re meg voltunk bérmálva valahogy a 

templomba jutottunk és engem Császka György érsek bérmált. Innen 

elmentünk egy kis tiz óraira a Timpliék házában lévő kocsmába ahol 

egy pár virslit evén és egy pohár sört iván hazamentünk. Itt alig Vi 

óra múlva ebédelni kezdettünk. Délután játszottunk este hazamen

tünk (Ma azért nem kaptuk meg a bérma ajándékot mert még nem 

jött meg). Ketten vagyunk Dezső bácsi bérmafiai én és Árpi

1898 Máius 20 Péntek

Ma iskolábol hazajövet bementem Decsyékhez (mert már reggel 

iskolába menet Dezső bácsi mondotta). Itt megkaptam a bérma- 

ajándékot amely egy ezüst katona lánc a végén van egy 4 szögletes 

medállion értéke 7.50 írt Este X órakor lefeküdtem.

Szombat 21. Vasárnap 22. Hétfő 23. Kedd 24 Szerda 25.

Ezeken a napokon semmi nevezetesség nem történt.

1898 Máius 26 Csütörtök

Ma tartottuk Grohman Vilmos tanár ur és osztályfőnökünk neve- 

napját mej ugyan 28 án lenne de mivel ekkor iskola nincs tehát ma 

ünnepeltünk. Mikor bejött az osztályba éljenzés fogadta ezután 

kiment egy tanuló (Olsavszky Géza) Ki egy kissebb beszéd 

kíséretében átadta neki az osztály ajándékát melyet az összegyűlt 

pénzen vettünk. Ez egy szép 4 írt értékű, bronz tentatartó volt az 

osztály ajándéka volt még ezen kivül egy szép 1 frtos csokor csupa 

rózsákból. És 20. kissebb nagyobb csokor a melyet akkor ki-ki 

hozott. Azután következett egy szebb hosszabb beszéd mondta Licht 

Zoltán az osztály első tanulóinak egyike. Utána ő mondott beszédet. 

Mikor kiment az osztályból megint megélyenezték.

Péntek 27. máius

Ma az idő szép reggel iskola volt. D. u. elmentem Torna órára 

illetve a tomaversenyent bemutatandó gyakorlatok gyakorlására a 

gymnásiumba itt majdnem mindannyian „uniformis”-ban voltunk. 

Csak úgy keklett az udvar (kekek a sapkák) A minta csapatnak külön

1898 Máius 19 -  Csütörtök (áldozó)
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rövid szürke nadrágja fekete harisnyája és tornacipője van. Az isko

laudvarból a dob és trombita szóval elment az egész gymnasium a 

nagytemplom előtti térre ott a szabad gyakorlatokat tanulván és 

ismételvén hazamentünk.

1898 Máius 28 Szombat

Ma érkeznek a kerületi tomaversenyre az ország külömböző 

vidékeiről a tanulók. Ma reggel 4 órakor jöttek a Pozsonyiak a déli 

órákban a Bajai gymnasium a Budapesti iskolák a Halasi gymnasi

um. Este felé pedig a budapesti gymnásium jött továbbá ma jöttek a 

Kunfelegyháziak az Érsekujváriak a Bajai ciszterciták a Budapesti 

főreál a Szegedi gymnasium és tanitoképezde stb. Mindannyit a 

tüzöltő zenekar fogadta. Ma este kaptam apukától gummicipőt.

1898 Máius 29 Vasárnap

Az idő elég szép. A nap nagyon süt. Reggel XA VI kor felkeltem 

felöltöztem a torna ruhába kaptam 1 frt költséget és 'A VII kor 

elmentem a gymnasium-ba. Ott gyülekeztünk hét órakor isten 

tiszteletre mentünk a vidékiekkel együtt ide a kis kápolna elé itt 

apuska lefotografálta a diákokat. Innen a vasútra mentünk ott külön 

vonat vitt bennünket Palicsra a vonatban kiabáltunk énekeltünk. Pa

licsra kiérve nagy közönség várakozott a perronon. Itt áltunk és vár

tuk a két szegedi gymnasiumot a Szegedi tanítóképzőt, és taní

tóképzőt. Várakozás alatt mindenki kapott ingyen 2 kiflit (a többi 

gymnasiumok is) Innen a nagyon messze lévő versenypályára men

tünk (a tó partjának balfelén annak is a legvégén van.) Ott megtar

tottuk a gyakorlatokat. Azután következett az Úszás verseny mellyre 

szabadkainak csak másodiknak bronzéremmel sikerült nyerni. Innen 

ebédelni mentünk a kiszolgálás nagyon rossz volt a nagy ven

déglőben de aki itt nem birt kapni enni az elment a kis kocsmába és 

ott szerzett valami harapni valót a felhordott ételek a köv: voltak. 

Disznópaprikás én erre ittam (magamnak kellet ezt fizetni) sört. És 

túrós csúsza. A túrós csuszát sokáig nem hozták volt erre kiabálás 

csöngetés a mi osztályunk részéről. Ebéd után a parkba 

gyülekeztünk és elmentünk a versenytérre a bandával. Ekkor kezdet 

az ég Dél-Nyugat felől beborulni. De azért kimentünk itt elhaladtak 

még a versenyekkel egészen a gyaloglásig itt azonban a szabadkai
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alosztályokat sorakoztatták és bementünk a parkba apuska is ott volt. 

Vele együtt elmentünk ozsonnázni jó szálámit. Innen a vonathoz 

mentünk a hol külön vonat vitt bennünket, és az összes diákokat 

Szabadkára. Szintén eljezentek kiabáltak a többi kocsikban lévő 

diákok most is de a mi kocsinkban nem mert most ott 3 tanár is volt. 

Vi 9 re otthon voltunk.

1898 máius 30 Hétfő

Ma az idő csúnya az eső esik. A vidéki gymnazisták kóborolnak 

az utcán. A többek közt egy csapat egy vizáthatatlan ponyvát szerzett 

a melyet a szélsők fogtak és igy mentek keresztül az utcákon. Ma 

készülődünk a Palicsi útra én bepakoltam a ládámat (Holnap 

megyünk) Vettem egy fapalettát pemzliket festékeket és ezeket a fes

tékeket a többiekkel együtt ráragasztottam a palettára. Ezt a pénzt 

azért kaptam mert tegnap keveset csak 10 krt költöttem ma kaptam 

40 krt ezért. Esik még mindég. Este vacsora után egy órával 

lefeküdtem.

1898 máius 31 Kedd.

Ma az idő csúnya ezért nem megyünk Palicsra. Majd holnap. Ma 

vett apuska egy villamos vasúti idény jegyet minek ára három forint 

50 kr. Ezen jegy egy hónapig érvényes és napon-ként négy szeri 

utazásra jogosít. Minden utazást megjelölnek. Ma azt hisszük hogy 

holnap szép i-iö iesz.

1898 Junius 1. Szerda.

Az idő nagyon szép reggel ejöttek a kocsival hurcolkodni mi én 

és Mádi elmentünk iskolába ott XI ig tanultunk és villamoson elmen

tünk Palicsra. A Villa szép és nagy van hinta és szép kert előtte szép 

tisztás és árnyas fák. Kimentünk ugyancsak jól esett az ebéd. Ebed 

után tanultam rajzoltam este lefeküdtem.

1898 Junius 2. Csütörtök.

Ma VI órakor felkeltem felöltöztem. Kimentem a ház elé olyan 

szép itt ilyenkor. Elmentem iskolába villanyoson ma délben egy

szerre jöttem ki apuskával. Délután ismét bementem és 4 óra után 

kijöttem. Este X óra körül lefek...
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1898 Junius 3 Péntek

Apuska egy barátjával Csillag Károlylyal összebeszélt hogy min

ket a villamoson ha ő nincs is ott halgasson ki a leckéből ma szeren

csére nem akkor jött ki mikor mi. Reggel 12 órakor kijöttem a d. 

utáni énekórára azonban nem ment. d. u. tanultam.

1898 Junius 4 Szombat.

Ma se jött be Csillag Károly azon a villamoson amin mi hanem a 

későbin! VII órakor bementem XII órakor már felültem Szabadkán 

kiértem 2A 1 re. D. u. megint bejöttem; Husért és sajtért mikor kijöt

tünk Sándor is velünk jött. Játszottunk. Este 10 órakor lefeküdtem.

1898 Junius 16. Csütörtök

Az idő szép. Ma bementem a városba Delben kijöttem és hoztam 

ki ami kellett. Délben itt volt Béla. Ebéd után beborult az idő esik az 

eső. Egyszerre csak hirtelen lehűl a levegő és elkezd sűrűén jégesni. 

Mindegyik mogyoró nagyságú de dió-nagy-sagú is sok van közötte. 

A cselédek szedtek egy egész dézsával és benne bort hütöttünk. Eső 

után épen a legjobb időben jöttek meg Peströl-Palicsra. Ma meg

voltak hiva hozzánk vacsorára, az itt időző kereszapám Decsy István 

helyettes dandárparancsnok és keresztanyám Bella néni. Bella néni 

nem jöhetett ki mert hirtelen rosszul lett. Krószi Dezsőbácsi, Anta és 

Pistabácsi is eljöttek. Itt vacsorázott még azonkívül Eötvös József kit 

apuska ma meghívott. A vendégség jól sikerült.

1898 Junius 18. Szombat.

Ma reggel volt Hittan vizsgám jól sikerült. Ezután kijöttem pa

licsra vizsga után. Itt a Budapesti gyerekek kik négyen vannak. 

Dodo, Dundi, Endre, Opika (lány) és apjok játszottak Foatboll lab

dajátékot minket is odahívtak meg volt a baratság. Délután már Per

tuk lettünk velők. Igen jól mulatunk.

1898 Junius 19 Vasárnap

Ma voltam az idén először fürödni. A fürdés igen jól esett:

Dodo a legnagyobb 11 éves

Dundi 8 „

Opika 9 „

Endre 4 „
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1898 Junius 20 Hétfő

Ma ismét sokat játszottunk és már egészen össze-barátkoztunk.

1898 Junius 21. Kedd

Ma voltunk 2odszor fürödni. Ma volt a számtan vizsga.

1898 Junius 22 Szerda

Ma, délben elutazott Dodo Budapestre hogy magán tanulói vizs

gáját letegye. Ma apuska két fölvételt csinált mindkettő a nagy 

áléból való.

1898 Junius 25. Szombat.

Ma volt az ének-vizsga bementem a városba.

1898 Junius 27. Hétfő

Ma volt a torna-vizsga. Kimentünk az erdőbe ott verseny is volt. 

Ma délután fürödtünk.

1898 Junius 29. Szerda

Ma volt a zárvizsga. A bizonyítványom nem olyan mint amilyet 

vártam.

Latin elégséges

Magyar jó
földrajz jó
Számtan elégséges

Rajz jó
Ének jeles

Torna jó
Hittan jeles

Szépírás jó
Írásbeli dolgozatai rendes

Haverda Mátyás

1898 Junius 3 Vasárnap

Ma sok vendég volt itt ebéden. Rajtunk kivül még a köv. voltak 

itt. Sándor, Irén, Mariska, Margitka, (Koszt.) Mariska, Bella, Gerö, 

Lajos, Béla, Nagyapa, Nagymama, Grószi. Ebéd után ugráltunk és 

játszottunk. Béla 1 m és 50 cm. birt átugrani. Ma reggel 6 órakor 

fürödtünk. Ma Ilonka 5 hónapos.
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Az idő nagyon csúnya reggel borult volt de Vi 8 kor elkezdett esni 

és csakk egészen 12ig esett. Kijött ma Nagymama.

1898 Junius 16 Szombat.

Ma délután tartott a Szabadki dalegyesület, a majálisát, ma 

délután sok nép jött össze a palicsi parkba, fölvettük ruháinkat és 

elmentünk a mulatságra. Ott volt konffetti bicskadobás. Állatsereglet 

állat fejeket vett fel (valami 30 paraszt gyerek) azok benn voltak egy 

terembe és ordítottak mi 7 óra felé hazamentünk apuska és anyika 

még ott maradtak a vacsorán és a táncestélyen. Mi hazamentünk 

megvacsoráztunk és lefeküdtünk.

1898 Junius 26 Kedd.

Ma gyerekbál volt Palicsi Ágoston javára. Ez a palicsi Ágoston 

egy kis gyerek a kit télen találtak a hóban, pofájára rá volt téve egy 

darab papir és ez reáirva Palicsi Ágoston. Belépti díj volt 10 kr. A 

tánc mulatság a terem mellett volt. Már a második táncnak vége volt 

mikor anyika jött utánna Etela, mikor anyika belépett Bardai Jóska 

az 1848as halottrabló leült anyika monta cselédünknek Etelnek jöjj 

az elkezdett porolni ott apuska oda ment és jól leszidta. Mi egész 

későn jöttünk haza ma uszták át Palics tavát Kis palicstól indulva 2 

óra alatt 8 km. 2odik lett fél testhoszszal Zvorényi Károly de csak 

azér mert ficárba keveredett még ő ott kínlódott társa addig 50-60 

métterrel elhagyta Zvorényi Károly egy 12 éves gyerek kitűnő úszó.

1898 Julius. hó

Ebben a hónapban igen sokat fürödtünk az úszást is már jól meg

tanultam tudok fejest is ugrani mi mindig mezítláb járunk a parkba 

is az összes ruha a mi rajtunk van egy trikó és egy nadrág. Jégesőben 

ami ezen a nyáron vagy 3 szór volt szintén mezítláb vagyunk eső 

utáni pocsetákban nagy élvezettel gázolunk. Az idő többnyire igen 

szép minden nap megyünk fürödni némely nap kétszer is. A Julius 

hónap minden várást kielégített amilyen esős és hideg volt a Junius 

olyan napos és meleg a Julius. Mindig jól játszunk én minden reggel 

német feladatommal vagyok elfoglalva délután azután szabad.

1898 Junius. 6 Szerda
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1898 Augusztus hó

Az augusztusról nem írhatok mást mint a Juliusrol.

1898 Augusztus 31.

Elmúl az örömteljes nyár, következik a komoly tanulás. Ma 

mentem be apuskával a városba iratkozni, eladtam nehány könyvet 

és azután beiratkoztam. Iratkozás után kimentem Palicsra.

1898 Szeptember 5.

Ma voltam a városban „Veni Sanctev” [verisanele-linnepélyes 

tanévnyitó] megvettünk apukával sok könyvet többnyire régiek. 

Tanárok a következő Latin: Bige Gy. Magyar: Kacavé I. Fizika 

Számtan Rajzot egy hónapig: Kosztolányi Árpád azután Csajkás 

Mihály fogja tanítani. Torna: Matkovics, Ének: Macák Történelem: 

Mérey I.

1898 Szept. 6. Kedd

Ma már rendes tanítás volt reggel villamoson bementem nagy- 

mamáéknál ebédeltem d.u. kijöttem, az idő igen szép.

1898 Szept. 7. Szerda.

Ma is volt tanítás bementem 7 orakkor kiértem Vi 1 re. D. u. nem 

volt Iskola.

1898 Szept 8 Csiit.

Ma nem volt iskola. Méreyakkal elmentem tennisszezni

1898 Szept. 9 Péntek.

Ma voltam Nagymamaéknál ebéden d.u. kijöttem egyenesen 

iskolábol.

1898 Szept 10 Szombat.

Ma reggel bementem az iskolába „villamoson” délben kijöttem 

d.ú. iskola nem volt.

1898 Szép 11 Vasárnap.

Ma az idő ... Reggel bementem Villamoson templomba. X-XI 

órakor kijöttem. Ma hallottam hogy Erzsébet magyar királynét a 

magyarok szeretett királyasszonyát meggyilkolták. Egy Lucheni 

nevezetű francia anarhista tör érte. A részvét nagy. Ugyanis a király-
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nő Genfbe akart hajóra szállani szembe jött egy ember ez leteperte 

vagy mint egy nehány hir mondja meglökte, de valóban megszúrta. 

A királynőnek volt annyi ereje még hogy a hajóra az udvarhölgyé

vel vánszoroghatott ott elájult és többé nem jött magához. A kapitány 

elinditotta a hajót de mindön látta hogy veszély van ismét vissza

ment és kikötött. A merénylőt elfogták ez midőn a tömlöcbe kisérték 

nevetett dalolt és mondta hogy alighanem jól találtam sebe halálos 

lesz. A királynőt egy szállodába szállították hol többé nem jött 

magához. 1 és V2 óra múlva kilehelte lelkét. Budapesten az esetet 

tegnap este tudták meg először nem hitték még csak a külön kiadás

ban megjelent lapok bizonyságot tettek róla. Egy óra alatt az egész 

főváros gyászba borult mikor a királynak megmondták Ezt mondta 

sirva „Semmitől sem kiméit meg engem a sors ezen a világon.”

1898 szept 13. Kedd.

A gymnasium ifjúsága bal karjára fekete gászt kötött. Ma délután 

volt a gyónás holnap reggel lesz az áldozás ma d.u. volt eső.

1898 Szept. 14. Szerda.

Ma felkeltem és bementem áldozni mikor kiértem illetve beértem 

a városba eszembe jutott hogy már ettem reggel ekkor nem áldoztam 

hanem kimentem Palicsra.

1898 Szept 15 Csüt őrt.

Az idő szép. Reggel bementem a városba. Az iskolába, délben a 

nagymamáéknal ebédeltem. Délután kijöttem ma nem valami na

gyon jól éreztem magam.

1898 Szept. 19. Hétfő.

Az idő nagyon szép. Reggel már korán felkeltem ma megyünk be 

a városba. A villamoshoz elkísértek Dodó és Dundi ott elbúcsúztunk 

megígérve egymásnak hogy minden héten legalább egyszer levelet 

írunk egymásnak. És evvel felültünk a villamosra délben az 

iskolábol már hazamentem, este jóízűen aludtunk kéthonapi 

nélkülözése után a ruganyos ágynak.

1898 Szeptember 20 Kedd.

Az idő szép. Reggel voltam iskolában d.u. is torna volt én lettem 

előtomász.
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Ma reggel voltam gyónni és áldozni mert akkor mikor a többiek 

áldoztak én erről megfelekdezvén ettem. Ma ezt körülbelül 10 perc 

alatt elvégeztem és hazajöttem. Ezután elmentem iskolába 11 órakor 

hazajöttem. Délután elmentem iskolába azt Ígérték Dodoék hogy ma 

d.u. meglátogatnak bennünket. Mire hazamentem az iskolábol már 

ök ott voltak játszottunk. Azután volt ozsonna és vacsora vacsora 

után ők nemsokára hazamentek (illetve kimentek Palicsra mert még 

Palicson laknak sőt még szabadban is fürdenek). Elbucsuztunk én 

odattam az arcképemet ki tudja látjuk e-még egymást, (megígértük 

egymásnak hogy levelezünk.)

1898 Szeptember 24. Szombat

Ma van Erzsébet királyné lelki üdvéért a gász-istentisztelet. 

Melyben a városi hatoságok és iskolák is részt vesznek. így a gym- 

nasium is melynek tanulói ma 3A 10 órára voltak becitálva. A 

gyászmise után elmentünk a Pest szálloda nagy termébe az ott tar

tandó gyász ünnepélyre. Úgy XII órakor kerültem haza tanultam. 

D.u. ma ha szép idő lett volna (mert azt elfelejtettem említeni hogy 

olyan az idő hogy borzasztó reggel óta szakad az eső) elmentünk 

volna Dezsővel és Sándorral tornázni a gymnasiumba de ezen ter

vünket az idő meghiúsította. Az új gymnasium már szépen épül már 

a tető gerendázata is készen van.

1898 Október 4én. Kedd.

Ma van Ferenc József királyunknak nevenapja a mely napon ma 

3/» 10 kor diszmisére berendeltek bennünket. D. u. voltunk a gymna- 

siumban én Dezső és Sándor tornázni.

1898 Október. 5. Szerda.

Ma szép idő van. Reggel iskolában voltam a német dolgozatom 

jeles volt. D. u. iskola nem volt. Apuska és Anyika voltak palicson.

1898 Oct 6. Csiitört.

Ma 49 esztendeje van annak hogy Arad sáncaiban a 13 vértanút 

kivégezték. Gyászban van a város mert még részben a zászlók kin- 

maradtak a királyné halála napjától némelyek pedig külön kitették. 

Ma % 11 orakor elindultunk a szent Ferencesek (a barátok) temp-

1898 Szeptember. 22. Csütörtök
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lomába, ott a dalárda (szabadkai dalegyesület) tartott gyászisten

tiszteletet szépen énekeltek. Azután hazamentünk a templomból. A 

templomban a nagy melegségben egy gyerek rosszul lett. D. u. Tan

ultam.

T898 October 8 Szombat

Ma est nagymamáéknál voltunk vacsorán. A vacsora jó volt jól 

mulattunk este XI orakor jöttünk haza.

October 22 Szombat.

Bécsben kiütött a Pestis. Már 1 halottja és 2 betege van. Borisch 

szolga (laboratoriumi) a halott. És két ápolonő Poech Albina 

Hochenger Francisca.

October. 23 Vasárnap.

Ma Poech állapota rosszabra fordult és orvosa Müller megkapta 

a pestist ennek állapota még reménytelenebb.

October. 24. Hétfő

Müller meghalt ma midőn kinszenvedett rögtön koporsóba tették 

karbollal leöntve rezkoporsóba és ezt leolmozva vitték a temetőbe 

hol egész külön földtáblába ásták sírját.

Oct. 25. Kedd.

Poech Albina állapota reménytelen a holnapot alligha éri meg 

hőmérséklete 41,3° Hochnagemek nincs láza. Azon cselédleány aki 

Barisch szolgával megbetegedett roszszabul lett.

Oct. 26. Szerda.

A betegek állapota nem változott.

Oct 29

Poecha meghalt

Oct 30. Hétfő

Poechal eltemették.

Nov 1. Kedd

Mindenszentek ünnepe van ma. Reggel mikor a templomból haza

jöttem kimentünk Apuka, Anyika és Én a temetőbe. Feldíszítettük a 

sirt és hazajöttünk. Mikor hazaértünk elmentünk kalapot venni. D. u.
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is voltunk a temetőbe és VI órakor hazajöttünk és 3 liter mézes 

gesztenyét beraktunk.

1898. Nov 2. Szerda. Halottak napja

Ma reggel voltam anyikával a temetőbe.

1898 Nov. Nov. 4. Péntek

Ma kaptam Bélától levelett és mindjárt feleltem is neki. Ma 

elmentünk apuskával Sounorberghöz és vettünk egy új téli kabátot

11 frt volt olyan hoszú hogy a cipömhöz ér.

Nov. 13. Vasárnap

Az idő gyönörü szép reggel voltam templomba.

Nov. 14 Hétfő

Az idő még mindig szép ragyog a nap de hideg van már téli 

kabátba járunk.

No. 15 Kedd

Az idő hideg 1°. Reggel téli kabátba mentünk iskolába.

Nov. 18. Péntek

Az idő szép a melegség 5° reggel elmentem iskolába délután már 

órát tartott Bige a szombaton Budapestre vizsgázni ment Lalin tanár. 

A vizsgát igen jó eredménynyel le is tette.

Nov. 20 Vasárnap

Az idő napos de hideg 5° + reggel D.u. itt volt Rizi néni estig. VII 

kor én és Sándor elmentünk színházba. Itt különféle újdonságot 

látunk hirdeteses függöny diák hely most nem a földszinten van 

hanem alsó karzaton ott is az ülőhely háta megett. Először mikor 

elmentünk leültünk azonban az ülőhelyek ki voltak bérel' és igy 

nemsokára alnunk kellet azonban igy nem sokat láthatni: lemen

tünk tehát bevártuk apukát és vele egygyüt végre a páhoh ba men

tünk hol most a kővetkező szép társaság volt Anyika, Apuka, Mádi, 

Dezső, Én, Sándor, Irén: 7. A „Gyimesi vadvirág”-ot adták i gyime- 

si vadvirág volt Gábos Nelli ki igen szépen énekelt. Jól jai /ott Fe- 

rency Frigyes és Lomniciné. Az a harangozó [?] pedig feleségét adta. 

Lomnici a gyimesi vadvirág jegyesét adta szintén elég jól. Nekem az 

egész nagyon tetszett 10 óráig tartott.
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Ma az idő hideg és derült a hőmérséklet 2° - VII órakor keltem 

fel elmentem iskolába ott ma Számtani dolgozat volt. Nálunk 10 prc 

alatt az udvarban nevezetes csaták folynak ugyanis a IIIA) isták a 

Illb) istákkal verekednek ami csapataink (IIIA) mindig győznek. D. 

u. semmi nevezetesebb dolog nem történt.

1898 Nov. 22. Kedd.

Mig mi ily harcokat folytatunk melyek nem terjednek túl a 

gymansium falain. Addig a magyar parlamentben országra szóló dol

gok és „csaták” történnek. T. i. most akarják a budai Hentzi szobrot 

eltávolítani s ez ügyben tegnap tartott az országház tárgyalást.

Fejervári báró honvédelmi miniszter a szobor el nem vitetését 

javasolja erre nagy zaj támad. Le vele! Abeng! kiáltásokkal fogad

ják. A zaj nem szünnik meg a képviselők kiabálnak a padokat a 

könyvekkel ütik. Felfüggesztik, az ülést l.öször XI orakor reggel 1 

órára. Midőn bejön Fehervári báró Abengkiáltásokkal fogadják. 

Felfüggesztik az ülést II. szór. A képviselők d.u. fiityülöket hoznak 

mig Polanyi Géza (akit már akkor is láttunk az országházba mikor 

Budapesten voltunk.) more patrio két úján keresztül fütyül igy III 

szór, IV, V szőr VI szór VII szer függesztik fel az ülést 1 órára. A 

melléktermekbe kártyaasztalokat tesznek és kártyáznák a 

felfüggesztett órák alatt majd VIII szór is felfüggesztik nem 

csüggednek el a larmazásába a képviselők. Pezsgőznek. Majd 

megérkezik Battyányi Elemér gróf és többen ezek is segítenek neki 

majd IX szer függesztik fel az ülést. (XI óra este) Újra bejön a tár

saság abeng le veié kiáltásokkal fogadják. Egy szót sem hallani. X 

szer függesztik fel az ülést 1 órára óra után bejön az elnök és kije

lenti hogy az ülést és a vitát másnapra halasztja (tekintve az idő 

előrehaladottságát (t.i. ejfél I óra). A képviselők haza készülődnek 

egyszercsak megzendül a karzaton a Kossuth nóta (Kossuth Lajos 

azt izente stb.) a mi még sohasem történt meg a magyar ország házba 

(persze az egyetemi ifjúság (jogászok) rendezték.) Azután pedig 

minden csoportosulás nélkül oszlottak el.

1898 Nov. 21 Hétfő

75



Már régebben említettem a naplómban, hogy Eötvös József vasú

ti felügyelő tiszt megkérte Decsy Anta unokatestvéremnek kezét. A 

lakodalom nov. 10 re volt kitűzve de el maradt mert Eötvös megkap

ta a vörhenyt most a kitűzött nap december 6 ra esik (kedd) engem 

is meghívtak valami vöfényféle leszek Dudával.

1898. December 1

Apuska már régebben megígérte nekem hogy elvisz a holnapután 

tartandó dalestélyre. Ahol Mihályi Ernő szabadkai színész és egy 

igen jó tenorista akinek gyönyörű hangja van, mellyel sem a nép sem 

a nemzeti sziház nem dicsekedhetik és Konopcsek Laura ennek 

hangja már csodálatos mert a tavaly itt volt Sugár Aranka énekesnő 

kit nagyon jó hangúnak tartottak még csak meg se közelíti.

1898 December. 3án.

Ma este volt a dalestély igen szép Konopcsek Laurát háromszor 

ujrázták. Nekem a férfikar énekek közt legszebb volt a „Faluvégén 

kurta kocsma” cimű ének melyben Milassin Andor volt az urasági 

szolga vagy is szoló énekes a mulató legények közül Mihályi Ernő 

énekelt szólót. Legszebb volt a legutolsó szám a hol ugyanis apuska 

zongorázott és Mihályi énekelt gyönyörű volt ez volt az „Ertkönig” 

Schubertnek legszebb zene, szerzeménye. Gyönyörűen is enekelte ám.

1898. Dec. 6. Kedd

Ma nem szép időre ébredtünk. Reggel kikéredszkedtem a d.u. 

tartandó lakodalomra. D.u. felöltöztem elmentünk a lakodalomra. A 

ref. templomba Hamar István a vőlegény rokona igen szép beszédet 

mondott innen egyet került a menet és visszatért a lakodalmas 

házhoz. VIII órakor volt a vacsora tartott X óráig ekkor hitelen oly 

rosszul lettem hogy lé kellet feküdni aludtam II óráig, ekkor is 

rosszul éreztem magam igy tehát hazamentem lefeküdtem. Cigányok 

is voltak tánc is volt (7én) Másnap reggel indult Anta és Eötvös 

nászutra. Elmentünk mi is elkísérni mikor kinnvoltunk észreveszi 

Eötvös, hogy hiányzik szabad jegye ezért, tehát egy kocsival gyor

san lakására vágtatott és még szerencsére a vonat indulása előtt vis

szajött mi azután ott voltunk még egész este VIII ig.

1898 Nov. 30.
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1898 Dec. 16 ma

Ma délután voltunk gyónni. Ma van mádi nevenapja.

1898 Dec. 17. Szombat

Ma reggel pedig áldoztunk. Az éjjel alaposan fagyott.

1898 Dec. 18 Vasárnap

Az idő igen szép. Reggel voltam templomba. Itt volt Grószi 

Mádinak gratulálni vett neki egy ruhára való szövetet.

1898. Dec. 21. Szerda.

Ma reggel elmentem iskolába. Jó idő van, ámbár egy kicsit borús. 

Ez a borusság alűl mégis kilukad úgy 10 óra felé egy kis hó. De ez 

csak úgy fél óráig tartott. Azután pedig ragyogóan kezdett a nap 

sütni.

1898 Dec. 23. a. Fentek

Ma Délután kaptuk ki a bizonyítványt nem várakozásomnak 

megfelelő jegyet kaptam különösen németből, melyből két les egy 

4es és a többi 2 és dolgozataim voltak.

A bizonyítványom különben a köv.:

Hittan jó

Magyar jó

Latin jó

Német elégséges

Fizika i

Számtan  ̂ elégséges

Rajz J
Történelem jeles 

Torna

Ének j jeles

1898. Dec. 24én. Szombat.

Ma karácsonyfát díszítettünk és effeléket csináltunk. Este meg- 

gyujtottuk a gyertyákat.

Én és Dezső kaptunk két-két nyakkendőt (Anyikátol) és inggom

bokat. Mádi egy szép emlékkönyvet cipőt új téli kabátot.
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Vacsora után eljöttek Gerö, Lajos, Béla, Irén, Sándor, Maris, 

Margit kártyáztunk mindenki kapott 20 mogyorót és 1 krt úgy hogy 

a végén apuska minden 5-mogyoró után 1 krt fizetett igy én 20 krt 

szedtem össze.

1898 dec. 26án Hétfő

Ma itt volt Apponyi Albert (gróf) és Hoch János, népgyűlés volt 

a Hungáriában.

1898 dec. 27 én. Kedd

Nagy országgyűlési harcok vannak. Párbajok egymást érik t.i. 

Bánffi Dezső sértő levelet írt Horánszky Nándornak mire ez kihívta 

Bánffit segédei nem eresztették bizonyos okoknál fogva párbajozni 

igy tehát a napokban a segédek fognak párbajozni.

Horánszki segédei Bánffi segédei

Károlyi István gróf Fejervári Géza báróval

Szemere Miklós Gajari Ödönnel

1898. dec. 29 én Csiit.

A párbaj megtörtént mindkét felek között. Szemere kapott sebet 

egy helyen Gajári 3 helyen.

1898. dec. 31 én. Szombat

Holnap már ex-lex állapot fog uralkodni Magyarországon, t. i. 

nem kell fizetni adót. A Bánffi-Horánszky affér újra kezdődik. Ma 

este itt voltak nálunk nagymama, nagyapa, és 3 fiú um. Béla, Lajos, 

Gerö Vi XII óráig fennmaradtunk.

1899

Január, lén.

Beköszöntött végre az Új év de nem a hó olyan szép napos idő 

van mint Decz. 1 én. Voltunk ma mindenütt a családba. B. u. é. 

kívánni. Ma voltunk Decsyéknél a köv. nap beszélek.
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Ma elvégeztem feladataimat itt volt ebéden Béla. Tegnap voltunk 

Decsyéknél mindanyian. Kártyáztunk 15 krból nyertem 1 frt és 25 

krt. Egész két óráig ott maradtunk Ilonka is ott volt.

Januar 3. Kedd

Ma voltam iskolában.

Január 4. Szerda

Ma reggelre Esett a HÓ.

Egyébb nevezetesség nem történt a Bánffi Horánszki féle párbajt 

ma vívták meg másodszor 2 szeri golyováltás. egyik fél sem talált.

Segédek voltak

Bánffié Horanszkié

Fejervári Géza báró Stefritz Zsiga

Gajári Ödön Bolgár Ferenc

Január 6. Péntek.

Ma reggel voltam templomba azután innen Kosztolányiékhoz 

mentem egész dél előtt sétáltunk Kis Ilonka beteg lázas.

Január 8a. Vasárnap.

Ma reggel voltam templomban az éjszaka fagyott most is tart 

még a hőmérséklet 1 Vi 0 Reamur D.u. hosszas kérésemre az Apuska 

elengedett korcsolyázni a jég nem valami jo volt.

Január 9. én Hétfő

Ma vettem bokaszijat korcsolyához de erre pénzem nem volt elég 

igy tehát kértem apuskátol még 35 krt és 80 krért vettem itt lent 

Andrássynál egy jó erős bokaszijat. Amely azért jó a korcsolyázók

nak hogy biztosan áll a láb.

Január. 13. Péntek

Ma voltam iskolába az idő szép. Estefelé jött egy sürgöny, hogy 

Lajos letette a tellekkönyvi vizsgát t.i. Szegeden. A vacsora olajos 

káposzta volt.

Megjegyzés: Elfelejtettem említeni hogy nálunk 1899 Január. 7. 

Szombaton mulatság volt jó kedvű volt mindenki (az összes rokon

ság ott volt Budanovichék nem) körülbelül ViIV kor oszlottak szét a 

vendégek.

Január 2. Hétfő
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1899_ JanuárJ_5, én. Vasárnap

Ma este színházban voltunk adták

1848 „Hadak útja”

Mindenki jól játszott. így - Petőfi Sándor (Emyei János a Petőfi 

halálában) György (Lomnici Béla) (Lomniciné) Zakár Gergelyné 

Zakár Gergely - (Ferenci Frigyes) Zakár Gergely jogász (Mihályi 

Ernő) ki a körösztnél való gyülekezéskor szépen énekelte a „Tavasz 

elmúlt a rózsámnak”, kezdetű éneket.

Jól játszott Torossy Katica György felesége Anikó. Kossuth 

Lajos (Ernyei János) és Tóth Antal (Débor Mózes) A darab igen szép 

volt. Jól játszott még különösen Virágháti (Mihók). Különösen az 

utolsó némaképlet és a hadak utia volt szép.

1899. Január 21 Szombat.

Ma adták a színházban a mozgo fényképeket, az igazgató hoza

tott, t.i. egy kinematograf gépet. Én már ezt akkor láttam Budapesten 

a Vígszínházban mikor fönt voltam t.i. 1898. Március 13án.

1899. Január 22 Vasárnap

Ma reggel elmentem templomba, templom után délig sétáltam 

d.u. nagymamáéknál voltam.

1899. Január. 24. Szerda

Ma este itt volt nálunk Lányi Ernő (Egerből) az országszerte 

hires zeneszerző vacsorán. Nótáit vacsora után elzongorázta 

legszebb ezek közül a Fülemile-dal. Körülbelül XII óráig maradtak 

itt volt még Novák József (orvos) és Völgyi Péter és apja. Völgyi 

Lajos (óvodás)

1899. Febr. 2án

Ma voltunk nagymamáéknál apuskék ma VII orakor reggel jöt

tek haza Kosztolányiéktol. Este nálunk folytatták a Decsyék egész 

XI ig. Este Dekének furcsa gusztusa jött szeretett volna enni zöld

babot, megkapta, mind megette pedig egy nagy tállal volt.

1899 Febr. 3án Péntek

Ma Ilonka 1 éves.
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D.u. itt voltak Budanovichék ozsonnán gratuláltak ilonkának ma 

d.u III-V ig havazott a házak tetei 1 arasznyi vastag hóval lettek tele

1899. Febr. 4 én Szombat

Az idő szép. d.u. még több hó esett mint tegnap

1899 Febr 5 Vasárnap

Ma hó nem esett ugyan de a hideg 5°. Itt volt Groszi ebéden.

1899. Febr. 12. Vasárnap

Ma délben itt volt Lányi Ernő és Jenő bácsi ebéden. Holnap lesz 

a Lányi-estély. Ma volt apuska és Anyika gratulálni Lalika néninek 

én is ott voltam. Apuka ma megígérte hogy elmegyek a dalestélyre.

1899. Febr. 13. Hétfő

Ma lesz az estély viszik a zongorát. Ma vagyok 12 éves. Anyiká- 

tol kaptam két selyem nyakkendőt és 30 Krt. Apukától 1 koronát. 

Groszitól Sándor Mátyást Verne I kötetes regényét. Dudától pedig 

egy zacskó datolyát.

Este pedig elvittek a dalestélyre az u.n.

„Lányi Estély”-re 

melynek műsora volt a köv.

1. Rabhazának fia énekli a férfikar szerző Lányi Ernő (az ő 

vezetése alatt.)

2.a) Erdő mező elhullatja virágát 1 éneklik Jakobcsics Imréné és

b.) Elmennék én utánad r Lénárd Amália umő (nem egészen)

c.) Szép vagy angyalom 

zongorán kiséré Lányi E. a szerző

3. Lányi E.

a.) Cigány ének (kézirat)

b.) Bácskai lakodalom 

előadja zongorán Lányi Ernő

4.)
a.) 1 énekli a szerző L. E.

b.) Iza vize elmossa a partot J kísérete mellett Lénárd A. úrnő

5.) L. E. Lemondani 

A tiszának jaj de mély a feneke 

Siófokra megy a hajó Í a szerző zongorakisérete 

mellett énekli Millassin 

Andor egyl. tag
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6.) Régi Nóta hires nóta
Piroslik a bokor gyenge hajtásai a M ester (apuska, vezetése 

Nem vagyok én nagyon kényes f a*att énekli). a dalárda ez volt a 
Lányi E J dalárda énekei közül a legszebb

a.) Fülemile dal 1 a szerző zongorakisérete mellett elénekli

b.) J Jakobcsics l.-né 

megujrázták és ekkor énekelte egy olasz dalt.

Lányi E. Vándordal

a karmester (apuska) vezetése mellett énekli a férfikar.

Utána táncmulatság majd tombola következett különösen hogy 

quintemot két szalon szobába való bronz szobrot legény ember Deli 

Ferenc és tombolát (ezüst aufzac) szintén legény ember Jenő bácsi 

nyerte meg. Mindjárt öntöttek bele bort és ittak belőle.

Ma volt itt Lányi bácsi ebéden.

1899 Febr. 19 én Vasárnap

Ma vásári nap van. Szép idő van de fú a szél. D.u. itt volt Duda.

1899. Febr. 20. Hétfőn

Ma szép idő van a vásár még nagyon tart igen sokan járnak az 

utcán.

1899. febr 21 kedd.

Bánffl leköszönt az új miniszterelnök Szeli Kálmán

Meghalt Faure Félix a francia köztárs. elnök

1899. Marc. 2 én Csütörtök

Ma reggel már egygyel többen vagyunk a családba (Kis fiú 

született. Igen szép Lacikának hívják ma estefelé vettünk leve

lezőlapokat és a köv. tartalommal küldtük vidéki ismerőseinknek.

Méraynének

Ilka néninek

Lányi bácsinak (Lányi Ernő)

Bella néninek

-Kedves néni (bácsi)! Van szerencsém jelenteni hogy ma reggel 

megláttam a napvilágot anyikával együtt jól érezzük magunkat, 

kezeit csokolja Brenner Lacika
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Reggel VI orakor keltünk fel. Én mihelyst felöltöztem rögtön 

irtam Bélának. Ma délben kaptam Bélától levelet. A kis fiú igen 

szép. Most itt van nálunk nagymama és igy alszunk. Én mádi ágyá

ba. Apuska az én ágyamban. Dezső, mádi, kanapékon és nagymama 

apuska ágyában.

(Most, valami arckép história is volt nem irom le de nem akarom 

azt, hogy későbbi időben elfelejtsem erről a pár szóról eszembe jut)

1. „Milleniumi arckép”

2. „Meznerits felügy ig”.

3. „Nagymama” 1 Meznerits Viselete

4.„Szavazás” „a linchelés” J (a buta jószág)

1899. Márc. 4 én. Szombat.

Apuska most valami színdarabot zenésit. Csillag Károly hírlapíró 

irt egy színdarabot czime. Repkényi Manó a palicsi hites ügynök. 

Ezt zenésiti apuska elég szép lesz a zenéje. Ferency Frigyes 

komikusnak. Szerdán lesz a jutalomjatéka apuska megígérte hogy 

elvisz. III darabot adnak.

u.n.

I Tipsz a híres nőszabo

II Repkényi Manó a palicsi hitesügynök J bohózat

III Pry Pál megházasodott vígjáték

1899. Márc. 6án Hétfő

Ma itt volt Ferency Tóth Frida színésznővel valami éneket 

próbáltak.

A kisba mindég szebb jól alszik allig halljuk hangját.

1899. Márc 8 Szerda.

Ma volt Ferency Frigyes komikusnak jutalomjátéka ez alkalom

mal három darabot adtak elő

u.m.

Pry Pál megházasodott

Repkényi Manó a hites palicsi ügynök

Irta Csillag Károly zenéjét szerzé „Égető”

Tipsz a hires nőszabó
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I. Az elsőben igen jo volt Ferency különösen az alakitás mikor 

megkapta a pénzes levelét igy szolt zsebébe téve: „Ezt a keblemre 

teszem”.

II. A második darabnak mesejét is leirom:

Van egy angol (Lomnicy Béla) (különben is angol) Aki szeret 

egy kis leányt (masamódnál tanonc) És mivel ez palicson lakik ő is 

itt akar maradni megveszi palicsot. Repkényi Manó elhiteti vele 

hogy czethalak vannak a Palicsban. Meg mutatja neki Szabadka 

nevezetességeit idézem itt

„Felültettem az angolt a villamosra mentünk 2 embert láttunk 

verekedni kérdezte mit csinálnak ezek én ezt feleltem hogy mivel a 

gőzfürdőbe csak orvosi felügyelet mellett szabad masszírozni ezek 

itt masszírozzák egymást,” Majd egy részeg embert láttunk aki ide 

oda dülöngött kérdezte hogy mit csinál én azt feleltem neki hogy 

mivel Szabadkán nagyon el van terjedve a Paul de Qertre tancolása 

ez is azt táncolja.

Majd jött a sintér ezt nem irom le de hogy eszembe jusson teszek 

megjegyzéseket

tehát

Sintér, kutya, állat, cultus, vörösökör, kakasiskola

Kultur intézetek

A régi gymnasium mint muzeum közkönyvtár és a patkányok 

ablakon lemásztunk nyitva nem volt. 

stb.stb.

sok ily nagy szerű vicc melyet a közönség mindanyiszor derült

séggel eljenzéssel és tapssal jutalmazott.

Majd tovább folytatom a történést.

A kis leánynak (Káti Frida) szeretője feltárja az angol előtt Rep

kényi csalását akit erre az angol a palicsba beleboxol. Majd pedig az 

új párnak felajánlja, hogy a kelengyét ő fogja fizetni. Jól játszott még 

Rebekka (Repkényi felesége) Domnicyné.

Tipsz a hires nöszabó

ebben igen jól játszott Ferency. az egész előadás alatt igen jól 

mulatott a közönség.
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Ma egen szép idő van. írtam Bélának. Most nem megyek iskolá

ba mert fáj a hasam és hasmenésem van.

1899 Márc. 19én

Az idő csúnya a „hó szálingozik.” Ma reggel az apuskának név

napjára felköszöntöt tanultunk én hegedültem a köv.

A more, more!

Mikor engem besoroztak

Hajtsd át révész a csónakot.

Azután délben esni kezdett a hó illetve csak úgy szállingozott 

vagy Vi óráig. Itt voltak Decsyék Kosztolányiék nagymamától kap

tam egy szép melltüt, mádi egy ezüst keresztet és ezüst gyűrűt, 

Dezsó gyöngyház bicskát. D.u. voltunk Decsyeknél. Ma volt a 

keresztelő is a kis laci nem is sirt én nem voltam ott mert beteg 

vagyok, este jó vacsora volt a menü pedig a köv.

1. Bárány paprikás uborkával, paprikával és tejfeles galuskával.

2. Megyes-, krémes pite

3. Csirke pecsenye

4. Habtorta

5. Sajt (Rockfot)

6. Narancs

Én kaptam nagy mamától (B) 1 kor. anyikátol 1 apuskátol 1 V2 kor.

a vendégek csak 14 II ig maradtak itt.

1899. Márc. 20 Hétfő

Az idő csúnya a hó igen nagyon esik. iskolába d.u. nem voltam 

mert rosszul lettem.

1899 Márc. 21 kedd.

Nem voltam iskolába.

1899 márc. 22 Szerda.

Ma már elmentem iskolába mindent ettem a hó folytonosan esik.

1899 márc 23 Csütörtök.

Ma is voltam iskolába szintén van hó.

1899. Márc. 18. án Szombat
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Mikor ma kinéztem az ablakon azt hittem hanyatt esek 0 fok a 

hömérsék a hó arasznyi vastagságon betakarta a földet most már nem 

esik csak éjszaka igen sok esett ma kaptuk d.u. ki a bizonyítványt 

amely a köv. volt.

Értesítő 

I időszaki

1899 márc 24. Péntek.

Hittan jeles jo
Latin elegséges jo
Magyar j° jo
Történelem jo jeles

Fizika jo elégséges

Számtan jo elégséges

Rajz elégséges elégséges

Ének jeles jeles

Torna jeles jeles

Német jó elegséges

Magaviselet szabályszerű szabályszerű

Miután a bizonyítványt kikaptuk még Va 5 kor volt. Exortatio s 

evvel kezdődtek a Húsvéti sz. gyakorlatok. Miután hazajöttem raj

zoltam stb. Vacsoráztunk tarhót Mádi a beteg mikor hazajött bizo

nyítvány kiosztás után sirt mert magyarból 1 röl 2 re rontott 

egyébként igen szép bizonyítványa ti 5-les és 7.2es.

Ma este jön Béla XI óra 15 perckor.

1899. Március 25 Szombat.

A hó esik nagyon fú a szél az idó csúnya a hó már a barackot 

tönkretette fagy is most vagy 2° a hideg. D.u. elmentünk Groszihoz 

ozsonna volt ott voltak Kosztolányiék Decsyék, mi hárman apuska 

későb Ilonka is. az ilonkát igen szerették kézről kézre atták de ő csak 

Eötvösnél szeretett lenni őt ölelgette csókolgatta szeretgette. A va

csora a köv. volt

1. Sonka teával

2. Rétesek u.m. piskotarétes csokoládés rétes

3. Csokoládés torta

4. Nem tudom mi de torta volt megin
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5. Pecsenye (csirke)

6. Narancs .ok 

stb. stb. stb. stb.

(Sok öregasszony volt.)

u.m. Manitsné (ez valami nőegylet elnöke) Skultetiné. Kosz- 

tolányiné (Rozi néni) özv. Decsyné (Nagymama) Budanovitsné 

(Nagymama) ő még nem éppen öreg csak 40es.

1899. március. 26. Vasárnap.

Ma reggel mentem exortatiora Itt volt Béla és ebéden Sándor. 

D.u. gyóntunk. Délután olvastam Rákosi Viktornak (Sipulusz) 

Korhadt fakeresztek cimü könyvét mely igen szép nyelvű és erdek- 

feszitő a szabadságharc több érdekes jelenetét adja elő u.m. 

A Sztrecsnói piros virágok 

A légionárius

Kamasz és L._(a csatába elmegy meghal de mégis él.)

Bárdy (a cserkész kapitány elbeszelései doktorka, kolera, 

hajóskapitány papagáj, ablakon való kidobás - a pópa, a huszárok, a 

két testvér)

A cár 

A császár

Történet, amely ábránd (magyar ember a világosi fegyverletétel 

előtt egy nappal feltalálja a Maulier [Mauser] puskát, megverik az 

oroszokat.)

A zsidó fiú

A harmadik zászlóalj muszkája (zászlót őriz, fehértollas) gene

rális ruha fegyverletétel)

A gyónki nemzetőrök (a svábok loháton jöttek, és össze

verekedtek négyen elestek)

János vitéz (magyar huszárok hazaszökése János volt a huszár 

(tót) most szerkesztőségi szolga. Pauker kajalák [?] Lehocky benn

rekedt az istalóban 100 botot kapott.)

A preszárai árnyak (A zalatnai vérfürdő, gyereksírás, Valea, tri

bün, görög kel. pap, bíró hazamegy ágyban valaki fekszik vér 

árnyak, a gyereksírás nem hallatszik többé.
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Ezeket azért irtam ide nehogy elfelejtsem mig az egész történet 

leirása (röviden is hosszú lenne) mert igen szép eddig Sipulusz 

mindég csak „Humoros történetek”-et és vicceket tréfákat írt most 

pedig ezt olyan szépen irta hogy egészen beleképzeli az ember magát 

a szabadságharc idejében. A bevezetés olyan szép hogy érdemesnek 

tartom ide iktatni.

Korhadt fakeresztek

Sokat járkáltam szerteszét a világban. Álltam a San. Genaro 

templom erkélyén bámultam a dicső Nápolyt s kék tengerobiét az 

olthatatlan tüzű Vezuvval, Sorrentó sötétzöld olajfaerdőivel Castel- 

lamare és Posilippo piros-fehér házaival beszegve. A Szt. Péter temp

lom tetejéről halgattam a harangok zúgását, melyek a feltámadást 

hirdették az örök város lakóinak. A Mont Marté csúcsáról bámultam 

le a világ fővárosának lázas nyüzsgésére. A norvég fjordok közt hal

gattam az éjszaki szél üvöltését, a mely tán azért fájdalmasabb ott 

fent, mert a szélvész testét az éles sziklák megtépik... És mégis, és 

mégis... Mikor hazatértem csendes otthonomba, éjszakai álmaimba 

nem lopóztak be Nápoly szépségei Róma nagy emlékei, Páris 

gyönyörei, és Norvégia vad tájai.

Ébren emlékemben sokszor visszavarázsoltam a napokat, 

melyeket ott töltöttem. De álmaim máshova vezettek. Évekkel 

ezelőtt Hargittán a nagy székely havason utaztam keresztül. Teljes 

pompájában állt az erdő az ég felhőtlen volt s a hálás madarak 

legszebb dalukkal dicsérték a teremtőt. S mikor lassan kapaszkod

tunk fölfelé egyszercsak egy sirdombot pillantok meg, korhadt fa

kereszttel. Aztán egy másik sirdomb... harmadik sir... negyedik 

sir... kereszttel vagy a nélkül A kocsis megemeli a kalapját. Micso

da sirok ezek? - Honvéd sirok. Kik vannak alattuk eltemetve? - Ki 

tudná a nevöket megmondani? Negyven esztendeje annak uram. 

Elestek a forradalomban. Isten nyugosztaja meg őket haló porukban 

Ámen. - Hallgatagon haladtunk tovább a vadvirágos sirok elmarad

tak. És mikor Branyiszka csúcsán átkeltem megint csak ott láttam a 

vadvirágos elhagyott, lesüppedt sirokat, a kohradt félre dőlt fake

reszttel... A fuvaros megemelte a süvegét és keresztet vetve magára, 

imádkozott az ismeretlen halottakért. Hallgatagon halattunk tovább



a vadvirágos sirók elmaradtak. Elmaradtak ébrenlétem óráiból is, s 

álmaimban ezek kerestek fel, s nem a boulevarokon a kórzokón és 

galériák alatt, hanem elhagyott temetőkben és széttaposott sirok 

között bolyongtam álomvilágban... Egy holdvilágos tavaszi estén 

Nagy Kátárol Pándra mentem parasztszekéren. Szalmán fekve 

szundikáltam mikor a kocsi megállt. Hol vagyunk? A Tápio hidja 

előtt... Ott állunk a Tápio - bicskei csatasikon. itt hol sárga fénye 

vonta be két oldalt a mezőt. És a mint fölemeltem a fejemet a sárga 

fényben újra megjelentek a korhadt fakeresztek a behorpadt sirok 

egy... tíz S mikor felugrottam és szétnéztem, szemem előtt jobbra és 

balra, előttem és mögöttem a névtelen halottak keresztjeinek százai, 

ezrei sorakoztak egymás mellé... mintha tekintetem előtt megnyilt 

volna a határ... a végtelenségbe láttam az egész ország menyilt előt

tem... s a meredek bércekről, a csöndes völgyekből, erdők alól, 

patakok és zuhataggok mellől névtelen fakeresztek tárták felém 

száraz fekete karjukat. - És akkor megértettem hogy mit mondanak 

ezek a fakeresztek. Az ismeretlen hősök, a névtelen vértanuk a ki

csinyek, az elfeledettek emelik felém száraz csontkarjukat. Azok 

akik ezrével hullottak el a mezön s jeltelen sírokban aluszák örök 

álmukat. Azok akik kimentek a hir a dicsőség legkisebb reménye 

nélkül, csak szenvedés csak halál várt rájuk de a nemzet becsületét 

megmentették. Azok a kiknek csontjaiból emelkedtek a hadvezérek 

és államférfiak nagyságát hirdető emlékoszlopok, s kiknek di

csőségekről talán csak az estiszellö tud mikor sirjukon fakadt virá

gokkal suttogva játszadozik. És akkor fölemelkedtem, levettem 

kalapomat és két ujjamat a sápadt holdvilág felé emelve megfogad

tam, hogy a mi tehetséget isten belém adott, azt a tehetségemet arra 

fogom használni hogy az utolsó nemzeti éposz kicsiny alakjainak egy 

szerény monumentumot fogok állítani. így született meg ez a könyv. 

Vannak benne való történetek porosaktákbol, egykori levelek 

megsárgult betűiből még élő kortársak szóbeli előadásaiból kihá

mozva. Vannak benne fantasztikus históriák, melyekkel az akkori 

emberek szilaj lelkét óhajtóm jellemezni. Némelyik történetben a 

magam merész álmait, regélem el... Itt-ott vidámabb húrok pendül- 

nek meg a mindennapi tábori életnek a jókedvű egyszerű katonafiúk, 

nemzörök gondolkozásmodjának ecsetelésére.
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Szivemből jött. Fogadják a szivükbe.

Sipulusz.

1899 március 27 Hétfő.

Ma reggel voltam áldozni. Ilonka este rosszul lett.

1899 március. 28. Kedd

Ilonka az éjszaka nem aludt. 40°os láza van most reggel. Voltam

d.e a kaszinóba apuska adott olvasni való könyveket, u.m.

Két éve vakáció

Sztrogoff Mihály utazása Verne Gyulától

Éjszak Del ellen

Dél csillaga

A Két évi vakációt kezdtem olvasni igen szép majdnem egésznap 

olvastam.

1899. Március 29. Szerda

Ma reggel befejeztem a Két évi vakációt ezt a több mint 450 

lapos regényt és elkezdtem a Sztrogott Mihály utazását du. már be is 

fejeztem.

1899. Március 30 Csütörtök

Az idő gyönyörű szép. Reggel irtam apuskának du. itt volt Béla 

voltam nagymamáéknál ott már nagymama nagyban készülődik a 

húsvéti ünnepekre sütnek-főznek sütemény-tészta-puszedli stb.- stb. 

D. u. nálunk volt oszonnán anyikának egy barátnéja (Kuntics) 

Esztike) Voltam d.u. (oszonna után) Kréczynél elhoztam naplómat a 

melyet fogok használni igen szép zöld kötésű rajta van arany 

betűkkel. „ Napló ” most már tehát ez a harmadik lesz. A köv. évszak 

minden nevezetes mozzanatának lexikonja, mutatója. Azután sétál

tam egy kicsit Lajossal akivel időközben találkoztam Vi VII re hazajöt

tem megvacsoráztunk és lefeküdtem avval a jó tudattal hogy holnap 

nem kell iskolába menni, (mily nyugottan alszom ilyenkor.)

1899. Marc. 31. Nagypéntek

Ma van nagypéntek a megváltó halálának évfordulója. Fú a szél, 

csúnyán. Reggel elmentem nagymamáékhoz. Azután Gerövel és 

Sándorral sétáltunk. X kor hazajöttem. Ma ebédeltünk sajtót, tarhót, 

stb. D.u. voltam templomba és voltunk Apuskával keztyűt venni.
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Isten segítségével!

Jelige:

Jól esik vissaemlékezni az elmúlt időkre

Brenner József

1899. Április hó. lén. Szombat

Ma szép időre viradtunk. (Épenolyan az idő mint egy évvel 

ezelőtt volt.) Ma reggel leírtam a Latint mert már nincs sok idő a 

szünetből. Reggel én és apuska voltunk a gymnasiumba mert 

megjött az új harmonium megpróbálta apuska a hangját. Azután 

elmentünk a kaszinóba ott a könyvtárt rendeztük, voltam az órásnál 

az órámért és hazajöttem. Nemsokára ebédeltünk e.u. megcsináltam 

a magyar dolgozatot, és olvastam a „ Dél Csillagát d.u. volt a föltá

madás nagy szélben. Este még egészen elolvastam a megkezdett 

regényt és lefeküdtem.

1899. Április ho 2án. Vasárnap.

Ma van Husvét vasárnapja az idő ragyogó szép. Reggel, a ruhá

mat tisztítottam d.u. voltam Decsyéknél ott kaptam parfümöt a hol

napi locsolásra. Grószi beteg estefelé elhozatták a hegedűt és kellett 

hegedülni Lujza néninek a férfiak egész délután kártyáztak.

1899. Április 3. Husvét hétfő

Ma az idő borult, de enyhe. Reggel voltunk locsolni. Decsyéknél, 

Kosztolanyiéknál, Eötvöséknél (Antánál). Nagymamáéknál, Bora 

tanti (anyika nagynénye nagymama testvérének felesége) kis leányát 

meglocsolni I polgáriba jár. Looszéknál D.u. Decsiéknél voltunk én 

és Dezső.

1899. Áprili 4. Kedd.

Ma van az asszonyok és leányok öntözködési joga. Anyika és 

Mádi alaposan meglocsolt bennünket. Itt volt ebéden Béla

1899. Április. 5. Szerda.

Ma az idő szép voltam iskolába. VIII - XII ig. Itt volt Béla bú

csúzni mert ma d.u. 2 orakor megy Budapestre. D.u. tanúltam.
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A mai napon semmi nevezetes dolog nem történt. (Az Iskolába 

katonai pály.)

1899. Április. 7. Péntek.

Az Iskolába tegnap pályázatot hirdettek megüresedett helyekre 

akik katonai pályára szándékoznak menni folyamodjanak. Én 

elhatároztam hogy katona leszek már ki is kértem az igazgató úrtól 

a Pályázati Hirdetményt Apuska is belegyezett. És igy majd 

megyek. Most mindég erről gondolkozom mert akkor már Jövőre 

1899/1900 tanévre mennék III. katonai reáliskolába.

1899. Április 9 Vasárnap

Tegnap este leírtam egy kérvényt körülbelül 10 oldal kaptam 

ezért apuskátol 50 krt.

1899. Április 11 Kedd.

A mai napon lett magyarország alkotmányos ország azért hogy a 

mai napon szentesitett törvényeket, visszavonják. Ez alkalommal a 

szab. fogymn. iskolai ünnepélyt, tartott a „Pest szálloda” nagy ter

mében a program a köv. volt.

I. Hymnusz énekli a férfikar

II. Alkalmi beszéd illetve megnyitó tartja az igazgató

III. tudja a f.e. milyen czimü költemény szavalja Paukovich 

Andor.

IV. Mindent hazám te éretted énekli a gyermekkar (én is)

V. Alkalmi ertekezés előadja Mérey Á. - tanár -

VI. Előre! szavalja Mamuzsics Miska I. b. oszt. tan. (igen szép)

VII. A szabadság napja (az igazi czime: Március 15 én) szavalja 

Winkler Elemér

VIII. Vegyes kar. népdalegyveleg

a.) Süvegemen nemzeti szin rózsa

b.) Édesanyám ha béjön.

c.) Gyere pajtás katonának.

- Vége -

Azért mégis többre becsülöm a martius 15ét ennél a napnál 

amely lehetne udvari talpnyaló ünnep és nem más.

1899 Április 6. Csütörtök
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Béla írt. más nevezetes dolog nem történt az eső esik az idő 

szomorú.

1899 ápril. 13 án Csütörtök

Az idő borzasztó csúnya lelekölö unalmas. Ha az ember kinéz az 

ablakon kedve volna sírni esik az eső sár van. D. u. itt volt nagyma

ma. Este vacsora után olvastam a „ 15 éves kapitány” Verne regényét 

ma este több mint felét elolvastam már.

1899. ápril Mén. Péntek

Ma reggel már egészen befejeztem a tizenötéves kapitányt. (Nem 

írtam hanem olvastam.)

1899 április 16án. Hétfő

Ma érkézét meg a fő igazgató Szabadkára. Nálunk ma nem volt. 

írtam levelet Bélának. Este VII kor tanultam. Vacsorán itt volt Irén 

és Sándor.

1899 április 18 án Kedden

Ma nem volt bent a főigazgató. Tornaórán footbaáloztunk. mi 

négy (4 gval) szer rugtuk be a kapun az elenfél 2 szer olyan vizes 

voltam mikor hazajöttem hogy másik inget kellett húzni anyika este

felé rosszul lett lefeküdt láza: 39.5 - -39.9 között van doctor volt itt.

1899. április 19én Szerda

Ma anyika tovább is az ágyba maradt 39.9° láza van fáj a torka, 

feje. Kis Ilonka már kinn szaladgál a gangon. Eljött a doctor, Sándor 

dajkál mert nincs dajka. Ma adják Don Lorenzo Perosi a világhírű 

olasz zeneszerző oratóriumát Lázár feltámadását apuska már 

régebben vett jegyet, de most atadta valakinek.

Ma van anyika születése napja (gyönyörű születés nap) Mádi 

csinált neki egy szép kivarrt kötőt mi is tanultunk illetve én csinál

tam egy kis felköszöntöt melyet ebéd közben akartam elmondani 

de..............stb.stb. Ma jött ide ebbe a házba Tumpl cukrász és fiá

nak van egy nagy gumi labdája kihasználtuk az udvarban egy pár 

footbal rugó labda partnere. Megint tiszta inget kellett húzni.

1899 ápril. 12én. Szerda
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Ma az idő gyönyörű szép a hőmérséklet hűvösön is 23-24° Reau- 

mur. Ma volt ben nálunk a födirector történelmi órán én is feleltem 

„szent István” -ból, elég jól. Mindent tudtam csak az elején egy kic

sit akadoztam mondtam de, meg-meg álltam egy mpre. Holnap 

alighanem fizikára jön be. Ennek a főigazgatói látogatásnak azért 

örülünk különösen mert evvel egy (1) napi szünet jár ami igen jól 

esik. Továbbá a tanárok hogy drukkolnak, hogy bátorítják a 

gyerekeket és mégis ök szurkolnak legjobban. Ma d.u midőn 

elvégeztem Ieczkém az udvarban játszottunk.

1899. Április hó 21 Pénteken.

Ma fizikai órán volt benn a födirector. Én nem feleltem minden

ki jól felelt. D.u. főigazgatói szünet volt. Mikor a főigazgatót a 

tanárok kikisérték és mikor visszajöttek onnan áldomást ittak.

Ma hozták el d.u. a dalárdából a harmoniumot 11 regiszterrel bir. 

Igen jó hangja van.

1899. Április 22. Szombat.

Az idő gyönyörű szép. Más dolog nem történt.

1899. Április 23. Vasáru

Ma már én is harmoniumoztam az idő kissé hűvösebb de még 

mindig szép.

1899. Április 24. Hétfő.

Ma az iskolában névnapját tartottuk Bibó Bige György tanárnak 

akinek ez alkalommal egy szép csokrot vettünk selyem szallagal e P 

fölirással: „A III. A) osztály.” a II A osztály is vett valamit. Scossa- 

Rex szavaltak.

1899. Április. 25. Kedd.

Ma reggel nem volt iskola. : „Buzaszentelő” Én nem mentem el. 

D.u. volt iskola.

1899. április 26 Szerda

Nagymamáék már költöznek a másik lakásba. írtam leve

lezőlapokra meghivókat a d. [dalárdának]

1899. április 20án. Csütörtökön
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1899 április. 27. Csütörtök

Semmi nevezetes dolog ma nem történt.

1899. április 30 Vasárnap

Tegnap hozták haza a ruhát Nánaytól. Ma szép idő volt tehát fel

húztam.

1899. Máius 1. Hétfő

Az idő igen szép. Azaz szépen süt a nap de egy kicsit fú a szél.

1899. Maius 2. Kedd

Tegnap volt az ország két legjobb footbal clubja a műegyetemi és 

magyar (footbal klub)

A műegyetemiek nyertek dacára annak hogy amabban három drb 

„telivér angol” volt. 0:1. Ma volt szavallás a színházban Csiszér 

Kálmán igen szépen szavalta a köv. költeményeket.

Műsor.

1. Tetemre hívás Arany Jánostol.

2. Az öngyilkos víg monológ Gabányi A-tól

3. Julius Brutus és Antonius beszédei a néphez Sackesperae II 

fel. II szin. Julius Caesar.

4. A vándor Petőfi Sándortol

5. A hajótörött

6. A Walesi bárdok

7. a) Ahogy rendesen szavalnak

b) Ahogy a sváb ^

c) Ahogy a tót  ̂ szaval

d Ahogy a cigány J
e.) Ahogy az elemi iskolás szaval.

Mindegyiket megélyenezték.

1899. Máius. 3.á.n. Szerdán.

Az idő meglehetősen szép. d.u akartam elmenni a Decsyékhez de 

oly sok volt a lecke hogy el-se végezhettem u.i. a „Kríván” czímü 

olvasmányból (7-8 8-9 oldalas) (Hermann Ottó) ki-kellett keresni az 

összes igéket, körül belül (400 ige) ezeket rendszerbe szedni stb.stb. 

marha munka volt.
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Az idő csúnya esik az eső. Semmi nevezetes dolog nem történt. 

A tegnapi dologhoz megint kaptunk sokat, ugyanabból a főneveket 

úgy annyira hogy a gyerekek kijelentették az osztályfőnöknek hogy 

nem bírnak minden tanárnak eleget tenni ő erre igy felelt, „nem 

bánom én megkívánom a magamét, ö megkívánja a magáét, és töb

bet egy szó se legyen.” Kis Ilonka ma midőn esett az eső egyre ki-ki 

akart menni pá-pá fel kellet öltöztetni és kivinni az erkélyre, majd 

midőn a gangra vitték ö egyszerre csak szalad be a lepcsőházba le 

akart menni a lépcsőkön ekkor megfogtuk.

1899. Maius 6. Szombat.

Az idő változó, Majd kiderül majd beborul a hőmérséklet 

mérsékelt. Reggel feleltem Hittanból jelesre.

1899. Maius 7. Vasárnap

Tegnap kaptam apuskátol új cipőt. Kicsiptem magam elmentünk 

3 an az Antához vizitbe.

D. u. elmentem a Kosztolányiekhoz. Ma az apuska alig bir járni 

leugrott a bycikliröl és közbe megütötte magát. Voltam Scossa biz

tositó társulati ügynöknél és kértem kár-bejelentési ivet apuskának.

1899. maius 8. Hétfő

Megtanultam az Intermezzót (a Paraszt becsület operábol) 

Melyet apuska zongorán anyika Harmoniumon jatsz.

1899. máius. 14. Vasárnap.

Vásár van az idő szép d.u. voltam Decsiéknél

1899. maius. 16. Kedd.

Ma Latin órán helyettesített Rorák dr tanár.

1899 máius 17. Szerda.

Az idő esős szomorú sár van. A történelmet ismétlem mert Szom

baton referálni akarok. Elvégeztem a Habsburg házig. Tehát Az 

Árpádházat és Vegyesházat.

1899: Maius. 4én.
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Piros Pünkösd vasarnapján

Ma volt a kerületi betegsegélyzö pénztár zászló szentelési 

ünnepe a melynek ünnepéjén a müsör a következő

1. 1899. máj 20. Szombaton este 8 orakor szerenád és fáklyás

menet a zászlóanyának (Ötömösi Magyar Györgynének)

Az erkélyről láttuk nem volt csúnya látvány nem is volt éppen 

valami lángtenger hanem elég tisztességes faklyamenet.

2. 1899 mai 21 Vasárnap Zaszlószentelés 14 10 kor.

3. Innen a színházba, (zászloszegek beverése ertekezés dal. e 

eneklése).

4. D.u. Diszebéd

6. Este tánc reggelig stb.stb.

1899. Maius. 22.

Pünkösd Hétfőjén

Az idő szép írtam Árpinak és Didének, hogy jöjjenek el. Eljöttek

d.u. III. orakor. egészen 3A VII ig játszottunk. Akkor elmentek. Va

csora után hamar lefeküdtem mert igen elfáradtam (Eötvös mondja 

igön, igön)

1899. Maius 23 Kedd

Az idő mindvégig szép. Reggel voltam iskolába XI ig azután d.u. 

Torna volt már Matk[ovics]

1899. maius. 24. Szerda.

Tennap egy eset történt amely anyiban érdekes hogy igen-igen furcsa 

t.i. tegnap este a Dezsővel az irodában játszottunk. Ich bin és házasított ő 

engem mikor meg akart ütni nem talált el nagyon oda vágodot az ajtóhoz 

a lapda (gumi) és „ eltűntn mert sem nem láttuk hogy hova gurult sem a 

beesést amelynek miután odavágodott be kellett volna következni nem 

hallottuk kerestük jó félóráig szóltunk a cseledeknek is hogy tisztogatás

nál nezzék ma reggel is néztük nincs - nincs eltűnt.

1899. maius 26. Péntek

Az idő igén szép. Reggel voltam iskolába Csajkás tanár ur ez 

évben többet nem tanit mert berukkolt nagy gyakorlatokra Számtant 

Kacave Rajzot Bige. Fizikát Mérey helyetesiti d.u. torna volt.

1899. Maius 2lén.
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Az idő igen csúnya esik az eső. Reggel voltam templomba. D.u. 

a Decsyéknél este V2 10 ig olvastam és azután lefeküdtem

1899. maius 29. Hétfő

Az idő még csúnyább, mint tegnap. D.e itt volt Pista Bácsi átu

tazóban vannak Bella nénivel Decsyéknél (a központban) voltak 

ebeden reggel */2 XII kor itt volt látogatóban.

1899. maius 30. Kedd.

Az idő olyan mint tegnap borult néha esik.

Ma ebéden itt volt nálunk Bella néni (Pista bácsi már elutazott)

Az ebéd igen jo volt, mégitt volt Groszi is egyébként a mai menü 

ez volt. Marhahúsleves, Szósz, hús (soskaszósz, gamerung (maka

róni, prézlis gombócz) Kirántott csirke salátával (tojással (a 

salátában t.i.). Bécsi torta (a czukrásznál volt csináltatva és Pisquit 

Claszét. Legjobb volt a bécsi torta. Iskola után uszonnára: Habos 

kávé, Cseresznye Déli gyümölcsök u.m. Datolya, füge, mogyoró.

1899. Junius ho. lén. Csütörtökön

Űrnapján.

Az idő szép csak délfelé esik az eső. XI orakor haza jöttem a 

körmenetről. D. Nagymamama ma ment ki Palicsra. Most már derült 

(XII orakor) (amikor ezt a naplót írom). D.u. itthon voltunk a Dezső 

Decsyéknél volt ebéden is d.u. azokkal ment ki a szőlőbe.

1899. Junius ho 2. Péntek.

Ma nem írhatok sokat készülök a referálásra holnapra törté

nelemből és Hittanból akarnék. D. u. Torna volt. A tomaversenyre 

való új trikó igen szép lesz.

1899. Junius ho 3. Szombat.

Tegnap este igen sokat nevettük Ilonkát. Ugyanis mit csinált. 

Először mi tornáztunk karlökés stb. Ilonka látta hogy azelőt 

sujzókkal csináltuk. Elment oda ahol a sujzók allottak én elhoztam 

és ő odament mindakettöt 3-3 klgr felemelte. Azután mikor hegedül

tem táncolt, forgott maga körül, elszédült elbukott fölkelt, tovább. 

Mikor levetközteték apuska ágyán atszaladt anyika ágyára úgy 

mezítelen és ugrált alig bírták ráadni a ruhát. Ma különben az idő

1899 maius. 28. Vasárnap
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elég szép napos. Este, elment Anyika és Apuska Antához vacsorára. 

Gerö itt volt.

1899. Juni. ho. 4. Vasárnap.

Ma tudtam meg a vizsgák sorrendjét. Az idő elég szép, napos. Ma 

volt Palicson népünnepély.

A villamoshoz csak úgy özönlenek minden 10 percben megy. Az 

idő mindvégig szép. Reggel tanultam a történelmet, holnap akarok 

referálni az egészből.

1899. Juni hó. 5én Hétfő.

Az idő szép napos. Ma reggel kimentem referálni sikerült II. 

Ulászlóig jutottunk el. Én Attila a hunok királya, a nemetcsaszárok 

támadásai és I. Károly-ból feleltem. Jövő órán fojtatjuk. Szerdán 

megyünk Groszi szölleibe. 7-8-9-nincs iskola az erettségi szóbeli 

vizsgálatok miatt.

1899. Juni. ho. 6án. Kedden.

A referálást d.u. tovább folytattuk sikerült szrencsém is volt mert 

azokból kerdeztek amit legjobban tudtam. Este apuskának segítettem.

1899. Juni hó 7én. Szerdán

Az idő szép. Ma reggel iskola nem volt. A Dezsőtől elkaptam egy 

papírt és az apuska nem akart kiereszteni a szőlőbe mer a Dezső 

„ vonyitott ” és majd fölébredt kis Ilonka. Anyika „hosszas” kerésére 

engedett csak ki. Igen jót játszottunk. Didével többnyire futottunk 

100 métert is. Én 14 a Dide 14 V2 mp. alatt. Elég jo vacsora volt. A 

fiakkerre felültünk még előbb és megkocsikáztatott bennünket én 

hajtottam. Este hazajöttünk lefeküdtünk egyébként a társaság a köv 

tagokból állott.

1. Decsy Dezső

2. Decsy József

3. Eötvös József

4. Brenner József

5. Ifj. „
6. Kosztolányi Dezső

7. Brenner
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8. Kosztolányi Árpi (ifj.)

(Lálinéni Árp. bácsi nem)

9. Decsi Dezsöné

10. Brenner Jozsefné

11. Eötvös Józsefné

12. Brenner Ilonka 

(t.i. Kis Ilonka)

13. Brenner Etelka

14. Kosztolányi Mariska

15. Decsy Lujza

16. Decsy Bella

17. Decsy Margit (prepa)

18. Grószi

Apuska kihozta a fotográf gépet és 3 felvételt csinált

1899. Junius. 8án. Csütörtök

Az idő elég szép bár egy kicsit borult, Apuskának segitetem ezért 

kaptam egy krémpitét, ezt azért irom be mert ezt úgy fogyasztottam 

el mint keresményemet. Jót aludtam ma. (ezen naplót 9én irtam.)

1899. Junius 10 Szombat.

Ma kezdtük meg a hegedüorákat. Pollák Károly, tanit, (zsidó). A 

többek közt beírom hogy az idén az érettségi vizsgálatokat, az eddig 

nem volt eredménnyel tették le. 8 praematurus 4 benermaturus 12 

maturus van. 1 2 hónapra visszavettetett.

1899. Junius 11. Vasárnap.

Reggel voltam templomban. Hazajöttem hegedültem egy kicsit 

és d.u. tanultam készültem a Hittan vizsgára.

1899. Junius 12. Hétfő

Este Apuska és Anyika valami Szádeczky féle névnapra (holnap 

Antal) mentek, nagymama itt aludt.

1899. Junius 13. Kedd

Ma összproba volt a tornaversenyre d.u. IV - Vig. az idő szép 

csak most VI orakor fú a szél kavarja a port. stb.
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1899 Junius 14. Szerda

Ma este jött meg Béla és d.u (ma) Deke. Befordult hozzánk. 

1899. Junius 15. Csütörtök

Ma d.u. volt a Hittan vizsga „ l”esre feleltem készülök a holnapi 

vizsgákra. Elmentem uszonna után a Decsyékhez nemsokára haza

jött a szodás kocsi a lovakkal. Én az egyik csikóra mert az volt (4 

éves) ráültem mikor rajta voltam el kezdett rúgdalózni Decsyéknél 

volt apuska is azt hitték hogy leesem de én keményen ültem apuska 

is megijedt és kikiabált az ablakon. „Takarodj haza” én haza mentem 

szaladva miután leszálltam a lóról és tovább tanultam.

1899. Junius 16. Péntek

Ma du. volt Latin, Magyar, Német, Történelem viszga én Latin

ul feleltem Toncs vezette a vizsgát. A köv: eset történt. Egy gyerek 

felelt, olvasott (akadozva) felelt név és ige ragozásból. Hubertus (a 

nemet tanár) erre azt mondta jól van mehetsz.

Toncs (a helyettes igazgató). Tessék még egy kérdést adni. 

Hubertus - „Hiszen tudja ezt minek.

Toncs: Hogy meg lehessen állapítani a jegyét 

Hubertus: Én már megállapítottam

Toncs: Én vezetem a vizsgát tehát óhajtásomnak tessék eleget 

tenni. Hubertus (székenülve lehajtja a fejét, úgy hogy a tergye közt 

van egyik kezével megtámasztja). No Wenatordzit (könyvnélkül 

Mikor Toncs kiment ülve maradt.

A köv. jegyeket remélem

Latin 1-2

Német 2

Magyar 2

Hittan 1

Történelem 1

Ezeket a könyveket már eltettem aludni és készülök a Hétfői 

Szamtan. Rajz. Geom. Fizikai földrajz vizsgákra.

1899. Junius 18. Vasárnap.

Ma voltam Scossá eknál (ki iskolatársam és jó barátom) játszani. 

Többen is voltak ott u.m. Kunetz Gyula (velem jár) Licht Zoltán 

(v.j.) Dembits Vilmos (I. A.) Kosztolányi Dide (IV. A) K. Árpád II.
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A Milassin István (IV. B.) és jo magam (III. A.) igen jól mulatunk 

többnyire fuutbaaloztunk, máskép angolabdáztunk, egy gumi labdá

val amely rongyba volt bekötve este VII. órakor jöttem haza va

csorán itt volt Sándor.

1899. Junius 19. Hétfő

Ma volt a Számtan Rajz, Fizika vizsga reggel tanultam d.u. volt 

a vizsga II órától - XA VIII ig tartott tehát jó sokáig. Ma már 

bevégzödtek a szambavehető vizsgák és igazi nyugalommal 

feküdtem este az ágyamba.

1899. Junius 20. Kedd

Ma már iskola nem volt reggel [A jégsivatag?] czimü regényt 

(Irta: Verne Gyula) el olvastam d.u. voltam tornaprobán.

1899. Junius 21. Szerda.

Ma is voltam tornaprobán. Reggel voltunk Lujza néninek és 

Dudának gratulálni az idő szép.

1899. Junius 22. Csütörtök

Az idő egy kicsit borult mindazonáltal szép reggel 'A 8 - lA IX 

volt hegedüora Va XI töl 'A XII ig gyakoroltam magam hegedültem. 

D. u. elmentem Kosztolányiéhoz Dide csinált szövetből egy foot- 

baal labdát, és evvel annyira játszottunk hogy megfájdult a fejem 

majd uzsonnakor már elmúlt. Uzsonna után még veszettebbül ját

szottunk most már majd szétrepedt a fejem csupa viz voltam egy ki

csit megvÍzesítettem a kutnál a fejemet és felmásztam a mászó rúd 

tetejére hogy föllebb a szél fújván enyhítse a fejfájást de még a 

mászás erőltetesétől jobban fájt bementünk a szóbába ott Lálika néni 

bekötözte a fejem és lavórt tettek elébem migrénnel is megkenték a 

homlokom okádtam meg könnyebültem apuska jött haljuk a bicikly 

csengetyű hangját a lavórt az ágy alá a poharat félre a párnát az 

ágyba én pedig mintha semmi bajom se lenne megyek, köszönek 

majd kimegyünk az udvarra és ott Didével beszelgettünk mikor haza

mentem hazakisértek.

1899 Junius 23 Péntek

Az idő ronda esik az eső reggel egész délig. D.u. otthon marad

tam a majális holnap lenne aligha lesz.
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Az idő reggelre ragyogo szép. Csak egy nagyon kis szél fii. 

Apuska nem engedett ki először de mégis 14 X kor kiengedett kap

tam 70 Kr költséget és 38 króm maradt villamoson jöttek a többiek 

és mentek is. Az egésznek lefolyása a következő volt. Reggel 14 VI 

után villamoson kimentek (én nem csak 14 IX kor) a nagy sár miatt 

nem lehetett gyalog menni mind ahogy tervezve volt. t.i. tegnap 

reggeltől egész másnapi éjfélig esett az eső. Mikor kimentek kaptak 

virslit én már nem. Azután volt a torna próba tartott vagy XI ig 

ezután a diákok legnagyobb része kiment a verseny térre ott ugráltak 

tornáztak másztak stb. Ebédre volt: egy kis rossz marha paprikás 

krumplival és túrós csusza. Az I-II-III-IV osztályok a kis az V-VI- 

VII-VIII osztályok a nagy kocsmában. D. u. bementem a szobánkba 

majd minden osztálynak volt külön szobája a III-V osztály egy és a 

VI-VII szintén egy szobaba a többiek külön szobába ott enekeltek 

ordítoztak lehengeredtek az ágyra kanapéra. Én is énekeltem de nem 

olyasféle iskolai nótákat hanem ilyeneket „Lányok lányok”, szóval 

szerelmes rózsás, babás, stb. D. u. V4 III kimentünk a versenytérre és

IV féle szabadgyakorlatot produkáltunk azután volt a futás verseny 

ebben én két csoportban volt a futás egyikben Illik lettem igen jo 

futók ellenében.

1899. Junius 24. Szombat

A versenyek eredménye a köv

I oszt. 60 méteres futás I. Kuthy R.

A.) 11 „ 80 „ „ I. Zárics I.

III. „ 100 „ I. Vojnics I.

I. „ 60 „ I. ?

B) II. „ 80 „ „ I. Muszin Ernő

III 0. 100 m. futás I. Pudler Gy.

V o. függeszkedés I. Kopilovics (Duda tanítója)

VI o. I. Richter ennek már van egy

aranyérme függeszkedésből harsogo éljen jutalmazta a szép 

függeszkedést.

VII o. rudugrás első Paukovics A. (Szilber)

VII o. 150 m futás

VIII Sulydobás első Pillér (Pataky) Oszkár a többi versenyt nem 

figyelhettem meg eléggé igy a
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III. A mászás - első: Geiger Ferencz

III. A magasugrás „ : holtversenyben

Omerovics T és Vojnich János 1.30

III. B. magasugrás első Pudler ebből láthatni hogy többnyire a jo 

futok jó magasugrók is.

Azután

Kakasviadal az I és II osztályoknál.

Kötélhúzás a III. A - III. B az A. nyert (a mi oszt.)

a IV. A. és IV. B. közt a B nyert.

Kijött apuska és a versenyek után melyek Vi VII kor végződték 

elmentünk a czukrászhoz és ettünk czukraszsüteményt Dezső, Apus

ka, Anyika, fagylaltot én jéges kávét, azután egy kicsit sétáltunk mig 

végre villamoson hazamentünk vacsora u. olvastam „a Jangada” A 

Verne Gy. regényét, igen szép ez a XXIII regény amit olvasok. És X 

órakor lefeküdtem 2 perc múlva már alúdtam.

1899. Junius 25én. Vasárnap

Az idő szép bár tegnap lett volna ilyen. Végig olvastam a Jangadát, 

és olvastam a Vasárnapi újságot. D. u. voltunk a „Vörös ökör” iskola 

tornacsarnokába és tornáztunk én 1-10 cm vittem át azután másztunk 

t.i. felvetettük a kötelet a gerendára és felmásztam egész a gerendáig 

hazajöttünk lementünk az udvarba és játszottunk estig.

1899. Junius 26 Hétfőn

Reggel itt volt Pollák D. a mentünk nagymamáékhoz Sándor 

még aludt felkötöttük és elmentünk egy fakereskedésbe ott vettünk 8 

krért két oszlop fát fele olyan szélességű mint a könyv és 2/3 olyan 

vastag továbbá vagy 180 cm magas azután vettünk szeget és két 

méternél valamivel nagyobb nádpálcát d.u. csináltunk ebből ugró 

mérczét és trambulint. Én az 1.15 m. is átvittem.

1899. Junius 27. Kedd.

Ma van leánypolgári-majálisa. Mádi reggel 7 órakor elment. 

Reggel 7 orakor volt a torna vizsga és enekbróba. Hazajöttem 

hegedültem majd átmentem a Decsyékhez. D.u. apuka anyika 

kimentek Palicsra nagymama olyan rosszúl lett hogy fiákkeren kel

lett hazamenni.

107



Ma d.u. lehívnak engem Pankovich Pandi (VII o.t.) Oszter Péter 

(VII o.t.) Gerö (VI o.t.) és megkértek hogy hozzak nekik a Kvécsitöl 

az ertesitönek azon részeit amelyikben meg lehet látni a III A, VI. és 

VII osztály bizonyítványát el is mentem én meg Oszter (a volt taní

tom) az öreg Krecsyhöz és a segédek adtak is egy bizonyítvány részt 

apuska képet megneztük nem buktam 1 drb. 3 as om van. Nemetbül 

egye meg a fene a disznó putyús üssön a ménkü épen a púpja 

közepibe apuka azt mondta hogy most nem én vagyok az oka mert ö 

tudja mit tudok én.

1899. Junius 29. Csütörtök

Eddig nem irtam még arról hogy Apuska 20 frt jutalomdijat ad 

minden évben szegény tanulok reszére (jók és magaviseletből igen 

jók) 10-10 frt vagyis két részre osztva. Ma volt a zárvizsga és 10-10 

frt. kapott valami Kalmár János és Bulyovcsics Miklós.

a bizonyitványom a köv.

Hittan jeles 

Magyar jo 

Német elégs.

Latin jo

Tortenelem jo

Fizika jo

Számt. jo

Rajz jo

Ének jeles

Torna jeles

dolg. küla. rendes

magav iseIet szabályszerű.

d.u. voltunk Decsyéknél én és Dezső. Dezső kapott nagymamá

tól egy igen szép kis ezüst órát. Este volt apuka anyika Dezső és én 

meglátogatni (b.) nagymamát, aki beteg Mádi otthon maradt, holnap 

zár-ünnepély ők lesz és igy befonják apró copfokba és igy...

1899. Junius 28. Szerda.
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Az idő szép reggel elmentünk (Én és Dezső) nagymamáékhoz 

elhoztuk a mércéket, trambulint és elvittük Decsyékhez és ott ugrál

tunk játszottunk XII óráig. D.u. megint átmentünk ott voltunk oszon- 

nán is és körülbelül 3A VIII óráig játszottunk azután hazajöttünk 

(mezitláb, utczán)

1899. Julius 1. Szombat.

Az idő már nem olyan szép mint tegnap de azért még szebb 

mégis t.i. nem süt annyira a nap. Reggel VII órára talpon voltam és 

elkészítettem a hegedűmet várom Pollák-ot. Itt volt. D. u. átmentem 

Decsyékhez ott voltak Kosztolányiék is.

1899. Julius 2. Vasárnap

Az idő szép reggel fölöltöztünk Dezső elment, Decsyékhez és 

onnan nagymamával én is elmentünk az oráshoz hogy Nagymama az 

órát melyet Dezsőnek ajándékozott (szép kis ezüst óra) kicseréljék. 

Elmentünk miután kicserélték nagymama így szólt hozzám: „Hát 

neked mit vegyek” erre én azt feleltem van nekem mindenem 

legjobb lesz ha megtartod magadnak a pénzt erre ő: „De csak mégis 

mit akarnál. Hát legjobb lenne egy melltü és vett egy szép arany opá- 

los meltiit 2 fr 50 krcért. Igen szép. Megköszöntein. D.u. még elbú

csúztunk nagymamától elmentünk t.i. át hozzá. Holnap megy 

Madocsára Béla bácsihoz. Az idő elég szép.

1899. Julius 3 Hétfő

Az idő csúnya esik. Reggel itt volt Pollák. Azután olvastam a 

„Kis Lap-ot.

1899. Julius 4. Kedd.

Az idő szép. Reggel volt Pollák V2 XI ig tanultam azután. 

Lementem az udvarra. D.u. elmentünk a Kakasba tornázni, u.n. a 

Decsyékhez mentünk.

1899. Julius 5. Szerda.

Az idő igen szép. Reggel itt volt Pollák X ig hegedültem azután 

tanultam. D. u. voltam Decsyéknél.

1899. Junius 30án Péntek
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A mai nap egy gyermek-sport egyletet alakítottunk Decsyéknél ott 

voltak a Kosztolányi gyerekek is megindítottuk a gyűjtést egy nyújtó 

felállítására. Reggel 1.20 jött be. D. u. már több még d.e. voltunk egy 

fakereskedésbe vettünk két nyújtónak való fát. D.u. elhozták akkorára 

már 2.40 frt jött össze, vettünk 1.31 krért egy vasat is.

1899. Julius 7. Péntek

Ma reggel bejött Groszi budája megásta a két gödröt. D.u. apuká

val egygyütt beletettük bele furkoztuk czövekeltük sok kövei a fát. 

Elhívtuk Romoda asztalost fúrt rajta 4 lukat beletettük a vasat kész 

volt a nyújtó d.u. 5 órára már megtanultam a lábforgást rajta 

[olvashatatlan szó zárójelben]. Este jól kifáradva hazamentünk.

1899. Julius 8 Szombat.

Az idő borult néha esik az eső. Akarunk circust rendezni hogy 

még több tornaszert vehessünk. Nagyjából megcsináltuk a prog

ramot: Hozáláttunk a tanuláshoz, d.u. bemázoltuk a tartó fákat 

sárgára hogy a circusba ne legyen olyan csúnya piszokszinű hozzá 

dörgölödztem véletlenül piszkos lett a nadrágom (azaz festékes). 

Nemsokára megin esett az eső. Bizony örülünk most hogy nem men

tünk ki Palicsra mert amint olvastam. Fabo azt josólja hogy Junius 

és augusztus lsö 3ada esős lesz a Szeptember pedig nagyon szép na 

ö. m. a f. meleg lesz tanulni. Az új gimnázium illetve az új „Katho- 

likus gymnazium” (mert ez a neve már szépen épül tetején földgömb 

azon köröszt. Laczikát ma oltották be meg se nyikkant.

1899. Junius 9. Vasárnap

Az idő reggel szépnek Ígérkezik. Reggel felöltöztem ünneplő 

ruhába elmentem templomba azután Kosztolányi-ékhoz. XII re 

itthonvoltunk és irtam naplót. D.u. itt voltak nálunk Kosztolányiék.

1899. Junius. 12 Szerda.

Ma D.u. akartunk menni a gőzfürdőbe. Épen készen voltunk már 

kezd esni a záporesö közbe jég is az egész utcza úszott.

1899. Junius 15 Szombat.

Reggel elmentünk (én meg Dezső) nagymamáékhoz innen nem

sokára haza jöttünk. Elmentem Decsy ékhez Groszihoz elkérni a

1899. Julius. 6. Csütörtök.
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nagy tölcsért bort fejteni. Már régebben szerettem volna byciklizni. 

De nem jutottam hozá ma Deke egy V2 óra alatt megtanított. D. u. 

már felszállani első kísérletre sikerült. Azután ki az utczára. Az anyi

ka apuska gyerekek mind nézték (egyikök se tudott róla).

Estefelé eljött apuska elmentünk ketten egy V2 óráig byciklizni 

este jó fáradtan feküdtem le.

1899. Julius 16án. Vasárnap

Ma d.e. voltam templomba és Decsyéknél de nem bicikliztem. D.

u. már bycikliztem de nem sokat.

1899. Julius 19én Szerdán

Az idő szép D. u. én és apuska voltunk biciklizni. Egész a Sán- 

dori határig (a zentai temető felé) este V2 VIII kor itthon voltunk

Julius 1899. 27. Csütörtök

Ma reggel korán IV órakor kimentünk gyalog Palicsra. 

Megfurödtünk d.e VIII órakor itthon voltunk (villamoson). D.e. 

azonban elaludtam mert korán keltünk fel. d.u. olvastam.

1899. Július 31. Hétfő.

Ma 50ven éve hogy Petőfi Sándor a legnagyobb magyar költő a 

segesvári csatatéren eltűnt. (A Budapesti Hírlap tegnapi számában 

egy 48as közvitéz adja elő Petőfi halálát ő az egyetlen szemtanú). Ez 

alkalommal a szabadkai egyetemi ifjúság ünnepélyt rendezett. A 

többek közt Béla is szavalt, de vegyük a programmot sorba.

1. Himnusz. - Énekelte a Szabadkai Dalegyesület (Nagyon szép 

amit már a szabadkai dalegyesületröl nem is kell imi.)

2. Megnyitó beszéd tartja Balogh Lajos ügyvéd (igen szép.)

3.) Apotheozis. Jókaitól (szavalja Budanovits Béla). A versnek a 

tárgya szamárság a vén Jókai azt hiszi hogy tud verset írni szépet 

éppen olyan mintha egy asztalos atmenne a lakatos műhelyébe. Béla 

mindazonáltal az egész verset úgy kiszínezte alakította hogy a hatás 

rendkívül nagy volt éljeneztek ordítottak dobogtag perczekig. (Ma

gyar ruhába volt.) (mindenki gratulált nagymamának és neki főis

pán, egy kanonok stb.)

4. Menjünk, menjünk a földbe. Petőfi költeménye Lányi Ernőtől 

énekli a Szabadkai dal e. (nagyszerűen csinálták ezt ilyen szépen 

régen énekeltek már.
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5. Emlékbeszéd tartja. Vojnich Andor Ill.e. jogász

6. Szent az érzés. Wimmer Etöl énekli a szabadkai ipartestületi 

dalárda

(ezekben az iparos emberekben akik reggeltől estig dolgoznak 

nagyon megbecsülendő ez t.i. ők este V4 IX órától X óráig is tanul

nak épen a mellettünk levő házban van az ipartestület.)

7. Petőfi a szabadságharcban írta és felolvassa. (Balog, Braun- 

berger) Lipót elég szép.

8. Talpra magyar Lányi E. énekli a kalocsai tanítók háza 

énekkara nem olyan szépen mint a dalárda.

9. Egy gondolat bánt engemet Petőfitől szavalja Temunovics 

Zoltán nem neki való nincs hozzá hangja.

10. Szózat. Énekli a szabadkai dal.e. A pest szálloda nagyter

mében volt én vittem oda el a kottákat is, a dalárdáét. Az ünnepély 

után elmentünk Pisarevičhoz egy pohár sört meginni és egy '/2 pár 

virslit megenni. Azután hazamentem levetkőztem.

1899. Augusztus. 3án Csütörtökön

Az idő borús egy kicsit. Reggel rakosgattam a holmikat. Voltam 

dohányér. D.u. voltam Decsyéknél Kosztolányiék is ott voltak ját

szottunk estig. Vacsora után olvastam.

1899. Augusztus 3. hoz

(vacsora utálatos, itt akarja, fogai.) lásd hátul az utolsó lapokon

Ma összevesztem Sándorral, e gyerek szemtelensége bántott 

engem mindig itt van dajkálás ürügye alatt. Régen már nem is igen 

beszélünk egymással. Ő úgy véletlenül az álszerénység azaz a 

szerénység leple alatt itt tartatja magát. Ma este is menni akar hosszú 

bucsuzás után Dezső elveszi sapkáját, és ő utánna szalad igen 

könyen elvehette volna de nem vette. Végre Béla hazaparancsolta. 

Én leültem a kanapéra odaintettem Dezsőt és ezt súgtam neki 

„Minek veszed el tőle a sapkát, minek marasztalod” Anyika odajön 

„tudom jól nagyon szépeket sugdostok, Dezső! Mit mondott az a 

szamár? Dezső - megmondja

Anyika. Ugye nincs Ínyedre Disznó hogy itt van az a gyerek na 

megállj!? Vacsora közben nem mondta meg apuskának hanem 

midőn elment a másik szobába velem mindig akkor bajlodott. Szép,
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szép, szegény testvéreimet kitúrnák. Talán követelhetek én is akkora 

szeretetet mint ő a testvéreinek bárha mostoha fia vagyok is. Másnap 

mint rendesen szomorú volt (Anyika) és apuska megkérdezte tőle 

ennek okát, akkor méltatlankodva elmondta (én nem tudom ezt de 

gondolom) Apuska délben jön át Decsyékhez én és Dezső ott tornáz

tunk megkérdezte tőle.[megszakad a bejegyzés, kitépték a következő 

oldalt]

1899. Augusztus 8án. Kedd.

Reggel 7 órakor itt volt Pollák hegedültünk D. u. Házihang

versenyt terveztünk Kiválasztott apuska és ma.

1899. Augusztus 9én Szerdán

Elvittem Didéhez hogy tanulja meg, megígérte hazajöttem.

1899. Augusztus 11. Péntek.

Az idő szomorú kicsit csúnya is Kosztolányiéknál voltunk d.u. 

ekkor az idő szebb lett, megpróbáltuk a darabot elég jól ment. Este 

Vi VIII kor itthon voltunk.

1899. Augusztus 12. Szombat

Ma 50 esztendeje volt a világosi fegyverletétel ilyenek kepzelem 

az időt a milyen ma van akkor. Nem esik az eső a szél fuj az ég 

borult. Szomorúbb időt kívánni sem lehet. D.u. semmit sem csinál

tam joformán az embernek a kedélye annyira lehangolodik hogy 

ilyenkor únja magát nagyon de valamit csinálni rest meleg kabátba 

vagyok de azért fázom. Ha néha egyszer egyszer elő tűnik a nap 

olyan az mint ha beteg lenne de a fénye olyan halovány, kelletlen 

(hogy igazán találón mondhatjuk.) Kicsit uzsonna után hegedültem.

1899. Augusztus 13. Vasárnap.

Ma az idő szép reggel elmentem templomba onnan Kosztolányi

éhoz az órámért amit ott felejtettem múltkor. Onnan mentünk a 

fiukkal templomba alig 2 percig azután elmentünk a Kálvária felé a 

versenytérre ahol d.u. sport egyleti verseny lesz. Nem valami 

emberekből álló sport egylet. Hanem I-IV. gymnazisták sportegylete 

mindazonáltal hogy nem emberek igen szép eredményeket mutatnak 

fel. Van nekik két súlydobó golyójuk 5Vi és 8/4 ki.grammosak két 

pár mércéjük magasugró és rudugro jo ugródeszka stb. D. u. én is
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elmentem a versenyt megnézni Dezsővel együtt. Volt Magasugrás 

ugródeszkával 1.35 első Angolosan ugró deszka nélkül 1.25 első 

Távolugrás úgró-deszka nélkül 4.50 első. Rudugrás 2.45 (magasság). 

Sulydobás (8 14 klgros golyóval) 7 m. 10 cm. Futás 100 m 12 mp. 

Gyaloglás első Dide. 150 m. 37 mp. !4 VI órára otthon voltunk. Nekem 

egy kicsit fájt a fejem (mert sokat voltunk a napon de nem nagyon. Az 

idő mindvégig szép maradt csak d.u. néhány percig csepergett az eső de 

ismét kiderült (az után még egyet kifelejtettem) volt gúlák ti. legalul 

leterbegyül szorosan egymás mellé négy, fölé 3, fölé 2, fölé 1. és 

egyelindulnak mennek öt hat lépést.

1899. Augusztus 15 Kedd.

Ma d.u. voltunk Kosztolányiéval u.n. (uzsonna után) Anyika is 

eljött. Játszottunk ott most nagyon folyik a szellem-idézés a szellem 

idézés asztalkopogtatással a szellem a többek közt azt kopogta ki hogy 

Labori ügyvéd Dreytus védője akit tegnap hátba és arcba lőttek orvül 

19én meg fog halni azaz mától... napra. Futottunk 100 m 1614 mp. alatt én.

1899 Augusztus 16 Szerda

Ma reggel kinn voltunk a parkba Kosztolányiék is kinn voltak én 

futottam körül a parkot (a/30) 97mp alatt. D.u. kijöttünk megint 

anyika is kinn volt kis Ilonka is aki vígan szaladgált ottan kis

babákkal (hozzá hasonlóval életkorra nezve értem) baratkozott és 

játszott /4 VIII kor hazajöttünk.

1899. Augusztus 17. Csütörtök

Ma reggel megin voltunk a parkban Kosztolányiékkal együtt 

megin futottunk én 90 alatt a parkot körül. 7 mp alatt 50et 100 mtrt. 

15 alatt. D.u. megírtam a felköszöntőt és megtanultam VI orakkor 

elmentem a parkba.

1899. Augusztus 18. Pénteken

Ma reggel d.e. sokan illetve csak a rokonság volt anyikát meg

gratulálni. Én pedig délben elmondtam a felköszöntőt.

1899. Augusztus 22. Kedd.

Az idő szép csak egy kicsit hideg.

Reggel elmentem a parkba d.u. ig.

Este V2 VIII kor itthon voltunk.
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1899. Augusztus 23. Szerda

Az idő ma egy kicsit borult.

1899. Augusztus 26. Szombat

Ma kezdődött meg az új gymnazium nagytermében az orvosok 

vándor gyűlése (a gymnasium már majdnem kész úgy hogy az idén 

már bele fogunk járni) (XXX vándorgyűlés) nem orvosok hanem ter

mészetpiszkálok illetve természet vizsgálok.

1899. Augusztus 27. Vasárnap

Ma volt a szabadkai sport egyletnek második országos és 

nemzetközi versenye a melyre Szárics János jo biciklista most Bécs- 

ben katona is lejött, mivel őtet először nem eresztették úgy ki

csinálták hogy ők valami húnczutságot tettek amiért a törvényszék 

elé idézték őtet épen Szabadkára ö reggel Vi III kor jött V órakor 

byciklire ült és résztvett az országúti kerékpár versenyen amely 

mégis volt és elsőnek érkezett be ő. út = Zentára és vissza 80 kim. 

indulás a pest szálló előtt ő első lett amennyiben az utat 3 óra és 20 

perc alatt tette meg. 2. Papp Ferencz 3ó 24 prcz (ez igen jó és híres 

bycziklista 5 bajnoksága van. u.m. 10 klométer, 100 kilométer 50 

kilométer, 25 kilométer 1 órás versenybül) 3. Straub Béla 3o 50 

perez. 4. Erdélyi Zoltán 4 óra.

Ugyanabban az időben volt a gyaloglás is Zentárol - Szabadkára 

(42 kim.)

Első Sztantics György 3 óra 54 perc.

2. Brandl (von Brendl nem tudom (M.A.C) bizonyosan 4 óra. 3.

Sorgo Miklós (M. U. E.) 4 óra 10 prcz. 4. Dénes___________4 óra

20 perez. Mindakét esetben Szabadkai az első mindakettő Bun- 

yevácz az apjok egyszerű paraszt ember. Szárics Sztantic.v.

D.u. engem és dezsőt kiengedett az apuska magunkat.

A versenyeket megnéztük.

Az eredmény a kővetkező (Tegnap voltak úszás Lawu tenisz- 

verseny azt is beleírom

Lawu tenisz verseny első.

Wein Árpád.

Juniorok lawu teniszversenye párosán
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Vermes Gyula 

Paukovics Andor

II.
Szilberleutner F. 

Lénárd István

Győztes a II odik pár. tiszteletdijat és ezüst érmet kaptak.

100 m úszás. = 1. Braunberger H.

2. Onody

500 m úszás = 1. Onody 2. Körpel 

Vivás 1. Szőtcs Aladár 2. Pertits Kálmán.

Ma délután 

2000 m. megnyitó

1. Papp Ferencz

2. Till Viktor. 3. Csengi Sándor 

100 jár dós futás

1. Gruber Gyula

2. Wagner Zoltán

3. Peágics Sándor 

Sulydobás

1. Sáfrány Ferencz 10.17

2. Gruber Gyula

Távolugrás

1. Gruber Gyula 6.21 (deszka nélkül)

2. Zsulyevits Antal 6.04

3. Peágics Sándor 5.88 

1000 m. kezdők versenye

1. Rezmány Antal

2. Knócs Béla 

Szertornázás

1.) Horváth Boldizsár

2.) Bércsics Kala (nyújtó, korlát, ló)

3.) Kohu Ármin

5000 m kerékpár fő verseny

Vezetéssel. Pappot tandemmel vezetik, 38 másodpercni gyor

sasággal mennek folytonosan.

Papp Ferencz 2500 metert vezet ekkor úgy látszik kifárad és 2 

métert hátra marad Till Viktor előre kerül ez az állás marad az utol

só körig annál és a feléig ekkor a tenisz pályánál Papp behozza és
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erős küzdelem után vagy 20 méterrel elhagyja Till Viktort 3 adik 

Till után 50 méterrel Csengi Sándor. Olyan gyorsan mentek hogy a 

tendemen ülök nem bírták ki pedig kétszer fölváltották őket.

Rudugrás (deszka nélkül)

1. Kauser J. Jakab 3.04 méter

2. Rozsa Lajos 2.90 „

400 méteres futás

1. Wagner Zoltán

2. Peágics Sándor

Ezeket már nem vártuk meg

1. Angol mérföldes (1689 méter)

Gyaloglás

1. Pataky Oszkár

2. Brendl

3. Sorgo Miklós

2000 méter seniorok versenye

1. Mamuzich Bodog dr. (ügyvéd)

2. Zanubelli József

1899. Augusztus 31 én Csütörtökön

Ma reggel az idő elég szép. Elmentem a gymnasium elé regi 

könyveket venni és Dide ásványtanát meg akarván venni elmentem 

hozzájuk. Lálika néni ott tartott és cseléddel haza üzentek. Ebéd után 

elmentünk segíteni a fizikai szertárt a régi gymnásiumból 

átköltöztetik az újba mind diákok vitték. Átvittük 2 órától - V óráig 

vagy 2/3 részét atöbbit holnapután. Azután elmentünk Kosztolányi- 

ékhoz meguzsonnáztunk és játszottunk VII óráig ekkor hazajöttem. 

No otthon volt szidás mert nem jöttem haza azután jo ozsonát 

(jegeskávé) elszalasztottam egyszóval a mai kirándulás nem sikerült 

rosszul fejeztem be a hónapot nízzük hogy vagyunk vagy hogy 

leszünk inkább Szeptemberrel.

1899. Szeptember

1. Péntek (ezentúl igy irom.)Az idoma igen szép reggel volt Pol- 

lák utoljára (holnap megy Budapestre.)

azután elmentem apuskával beiratkozni.
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3. Vasárnap Kosztolányi Dide ma gyaloglás versenyt rendezett 

és arra több gyerek eljött indulás reggel VI órakor volt. Ö számított 

hogy bejön hanem V ik lett.

Reggel mi is ott voltunk Deke eljött kisémi őket biciklin és nézte 

hogy nem e szaladnak Palics fele útjára és viszsza indultak hatan, 

aranyérem 1. Osztrogonacz Ferencz 44 perc

a többi versenyt d.u. akarták csinálni de mivel az eső eset 

elmaradt.

Én is fogok rendezni versenyt 10 én reggel lesz. V orakor 

gyaloglás palicsra és viszsza

első arany érem és tiszteletdij (egy melltü)

2. „
3. ezüst érem nagy

5. kisebb „ „

6. megkisebb „ „

7. legkissebb „ „

8. bronz

9. Bronz

10. Bronz

11. Bronz

4. Hétfő

Ma volt a Venitante osztályfőnököm Mamuzsich Benő még ma a 

nagytemplomba mentünk azután vissza a nagy terembe a hol Haver- 

da igazgató beszédet mondott végre minden osztály a maga hely

iségébe a hol kihirdették a tanrendet - stb.

5. Kedd Ma mentem először iskolába újra megkezdődött az isko

lai év.

Reggel elmentem J/4 VIII kor (igen közel van) először volt. Ma

gyar Loósz tanítja első pillanatra nem tetszik szigorú tanárnak még 

eddig nem tanított a zsidóknak ünnepük van nem kezdtük meg a tan

2. Dobéi Károly

3. Kovács Vincze

4. Tumbász Lajos

5. Kosztolányi Dezső

6. Lövy Adolf

44 p. 30 mpercz

44 p 31 mp.

45 p.

48 p. 30 mp.



ulást még. Csak ismételtünk 2 óra Latin volt Webel igen szigorú 3. 

Számtan azután rajz. A gymnasiumba most csinálják a torna 

csarnokot igen szép lesz. Azt mondják hogy nagyobb mint a 

nagyterem ámbár kissebbnek látszik. A gymnasiumba most azt a 

nevezetes reformot hozták be hogy egy héten csak 2 szer van d.u. isko

la 4 d.u. nincs ma d.u. volt Hittan és történelem (Kuluncsich és Bige

6. Szerda

Ma reggel voltam iskolába d.u. Kosztolányiéknál voltunk az 

egész család én és dide próbáltunk gyalogolni 2500 métert 15 perc 

alatt tettük meg hanem nagyon kifáradtam.

7. Csütörtök Ma reggel megint Vi VIII kor fölkeltem iskolába 

mentem XII kor hazajöttem d.u. volt iskola u.m. Ásványtan és Latin 

dolgozat irás

8. Péntek Ma ünnep van nem kell menni iskolába VIII órakor 

elmentem a gymnasiumba mentünk templomba.

9. Szombat Ma d.u. voltunk a szőlőbe először elmentünk és gyalo

goltunk a szamár Dezső úgy kifáradt hogy a sapkát a szájába fogta. 

Apuska utánnunk karikázott és visszahítt, azután IV orakor 

kieresztett a töbiekkel. Kinn történt, hogy mikor a kapú felé mentünk 

és ott voltunk Árpi és Dezső egy kocsira dobáltak (paraszt rajta egy 

dühös bunyevácz) a kocsis leszált és aló szaladj egy húsz 15 méterre 

utol ért beszaladtunk a házhoz hol voltak a férfiak de már Dezső nem 

igen birta megfogtam a kezét és húztam akkor beértünk belöktem a 

lugasba a hol többen voltak.

Didére rávágott az ostor nyelivel meglátták a férfiak utánna apuska 

már megfogta anyika azonban megfogta apuskát és igy a kocsist nem 

verték meg fölült gyorsan a kocsijára és elhájtott az izgatottság nagy 

volt. Árpád bácsi Árpinak, apuska Dezsőnek verést igért. így ez elmúlt 

3A 7 felé vacsoráztunk volt mindenféle jó hideg karmanádli pogácsa, 

spékelt borjúhús gyümölcs, sajt, mákos rétes stb.

Akik fiákkeren mentek haza már Többen meg gyalog a férfiak 

VIII óráig ott maradtak mi is és gyalog haza mentünk ut közben volt 

ének és borozgatás Dide, Deke és Én vitátkoztunk, a Materalizmus, 

Idealizmusról. Deke materalista Dide idealista én is az. Deke nem 

igen akart bennünket meggyőzni sőt biztatott hogy maradjunk Isten
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hivök. Mikor hazajöttünk tudtuk meg apuskátol aki már azóta volt a 

Könyvnyomdában hogy Dreyfus Alfréd kapitány (történetét lásd 

alantabb.) franczia 14 századbeli tuzerszázadost kit azzal vádolnak 

hogy német országnak kiszolgáltatott fontosabb okmányokat, 

elítélték 10 évi várfogságra 5 szavazattal 2 ellenében két ügyvédje 

volt. Labori I. Demauge II. A végtárgyaláson Demauge fényes

beszédet mondott mikor megtudták az Ítéletet a két védő egymás 

nyakába borult írja az újság és sírtak.

Fejes (egy vasúti) Margit vőlegény jelöltje szintén nálunk volt 

(minthogy a szőlőben is kin volt.) Ez hozatott cigányt és táncz is volt 

körülbelül I órakor mentek el (én is hegedültem a czigányokkal

A Dreyfuspör története

1894- 1899

1894. ben A franczia hadügyminisztériumból és a hírszerző 

irodábol bizonyos iratok vesztek el melyeket azt hitték valamelyik 

katonatiszt ellpott hogy azt külföldi hatalmasságnak kiszolgáltatta 

Walsin kofferházit egy századost gyanúsítottak és tényleg az is volt 

mint ő maga megmondta. Az ő írása Dréyfus írásához nagyon hason

lított t.i. Walsin Estterházinak (a mint mondják) 600.000 frankot 

fizettek azért amiért magát vallotta a „Bordero” szerzőjének (a Bor- 

deró egy iratcsomo a melyben sokféle lövészeti tüzérségi dolog van

u.m. az u.m. 120 cort jelzesü ágyú hipponometikus fékezni szóval 

katonai dolgok. Dreyfust minden kihalgatás nélkül 1894 oktober 13 

deportáczioba vitték az ördög szigetre 5 év múlva pőrét revizionálták 

visszahozták ez év julius végén letárgyalták az ügyet és elitélték igen 

sok tanút több tábornokot és Írásszakértőt kihalgattak. A tárgyaláson 

az elsőn 1894 nagyon védte Dreyfust Zola Emil hír-neves regény író 

akit ezért el is ítéltek Angolországba menekült, Walsin Estterházi 

szintén. Főbb alakjai a második tárgyalásnak

Mereier tábornok . Du páti de Itam

Roget „ ezredes

sok tiszt százados még vagy III tábornok vagy 5 ezredes Picquart 

is (Dreyfus mellett.) Bertillon írásszakértő és még vagy 4 írásszak

értő Iraust ezredes a haditörvényszék elnöke. Dreyfus zsidó vallású 

és ezért is ítélték el úgy értem t.i. hogy a tisztek majdnem mind anti- 

szamiták és Guerin és társai aki ezekben a hetekben bezárkóztak
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házukba mind egy várba két társuk esővizet ivott és betegségbe esett 

orvosságot juttatott be a rendőrség bárha folyton körül zárva tartja 

Guerin az antiszamita egylet feje.

Holnapra föl szeretnék kelni V órakor bárha II órakor feküdtem 

le de versenyt rendezek és nem tudom nem e haragszanak meg reám 

és eljönnek e ha most nem kelek fel mindenesetre megpróbálom

10. Vasárnap A gyerekek egy kicsit haragudtak hogy becsaptam 

őket de belenyugodtak hogy holnap reggel lesz a verseny.

11. Hétfő öt órakor már fölkeltem csak egy gyerek jött el no majd 

d.u. az iskolában Va X kor több gyerekkel beszéltem (iskola nem volt 

hanem gyászmise Erszébet királyné emlékére)

d.u. V órakor el is jöttek és meg volt a 8 klmres gyaloglás

I. Kovács Vincze 56 perez

II. Omerovics Tamás 58.10

III. Mamuzsics Tamás 58.01 1 szaladtak és ezért

IV. Göncöl Péter 58.03 J

I (egy pénz olasz 10 centesimo ki fényesítve és szalag reá varva 

és egy melltü) tiszteletdij és arany érem

11. kis arany (görög pénz

III. nagy ezüst

IV kis ezüst

este tanultam

12. én Kedden Az idő hűvösebb reggel az ablakok izattak voltak. 

Iskola 12 ig volt d.u. is volt Loósz kezd szigorú lenni. V-VII ig tanultam.

21. Csütörtökön Az idő borult hideg szél fú rendesen voltam 

iskolában addig nem irtam naplót tehát 12-21 edikeig csak az történt 

hogy észrevettem hogy Webel latin reám vadász minden órán ötször 6 

szór felszólít már 2 szer ki is szólított és minden módon szekíroz. D. u. 

mikor hazajöttem elmentem venni képes levelező lapokat Mádinak 

holnapi születése napjára ajándékul. Én is képes levelező lap gyűjtő 

vagyok már vagy 8 hónapja gyűjtöm de még csak 20 van no most Béla 

Deke fölment és ígérték hogy majd küldenek minden héten.

22. Pénteken Ma volt Mádi szül. napja adtam neki III képes le

velező lapot ebédre az apuska hozott ezukrászsüteményt eleget 

ehettem ma.



23. Szombat Apuska igért minden héten 1 koronát ha minden nap 

I órát hegedülök ma megkezdtem.

30. Szombat Ma itt volt. Krószi ebéden, reggel feleltem Hittan

ból már harmadszor.

Október 1. Vasárnap Az idő szép. Reggel hazahozta a suszter a 

cipőmet reggel nagyon fájt a fejem annyira, hogy el kellett kéredzked- 

nem szent beszédről és patikába menni antipirint bevenni. D.u. ra 

elmúlt, ma d.u. V2 V kor temették Györgyöt Scfnier György kórházi 

orvos apját. Ma megkaptam apuskátol az 1 koronát.

Október 2. Hétfő Ma reggel feleltem Történelemből jelesre 

Izrael-böl. D.u. gyorsírás volt.

Október 6. Péntek 1849-1899. Ma van ötven éves évfordulója 

annak hogy a szabadságharcz 13 hős tábornokát Aradon és Budapesten 

Battyányi Lajos grófot az első magyar minisztérium elnökét kivégezték.

Ez alkalommal a nemzet megünnepelte e napot Aradon és 

Budapesten különösen Szabadkán gyászmise volt melyet a dalárda 

mondatott és az énekelt is rajta.

Október 7. Szombat

Ma volt a szüret. Apuska nem engedte hogy elkéredzkedjek. Alig 

vártam a XII órát amely nyolczorátol 4 esztendőnek tetszett végre 

mégis nagynehezen elmúlt. D.e. Vi I kor. Már kocsin voltunk én, 

Apuska, Anyika (két cseléd) Laczika és Ilonka. 14 II kor volt az ebéd 

ebéd után játszottunk futottunk és este tűzijáték volt melyet 

Grohmann tanár rendezett. A szép szökőkutakat stajgereket és római 

gyergyákat nagyon megélyeneztük. Délben még tűrhető idő volt d.u. 

már finom esső szitált néha este már becsületesen esett esernyő alatt 

kelett a rakétákat gyújtani. Egyéb iránt hideg nem volt. Kinn voltak 

Webel János (tanár) Grohmann Vilmos (tanár) id. Kosztolányi Árpád 

(tanár), Dide, Árpi, Apuska, Én, Dezső, Ilonka, Laczika, Eötvös 

Jóska, Antika (felesége), Mádi, Margit, Lujza néni, Grószi, Dezső 

bácsi, Bella (Bocika leánya) Lujza (Duda lánya), Lálika néni.

A szüret VIII órakor befejeződött (a szőlőre nézve) de Vi IX kor 

újra kezdődött Grosszinál XI órakor jött meg Csanády Józsi és még egy 

kicsit együt maradtunk XII óra után az egész társaság szétoszlott.
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Október 11 én Szerdán Az idő szép habár elég hideg van. A 

hőmérséklet körülbelül 14°+ R.

O. 12. A transzvali [transvaal] köztárs és anglia között a háború 

kitört

1899 Október 14. Szombat. Ma reggel csak az első két óra (8-9 

Hittan) 9-10 Torna a Toma óra végén tudtunkra adta a tanár hogy 

Markovits tanár halva fekszik haza eresztettek bennünket 10 órákkor. 

Én nem valami jól voltam elkészülve és hazamén ve tanultam.

1899. Október 15. Vasárnap

A temetés ma volt Vi 5 re már a gymnasiumba voltunk rendelve. 

Még a halottas kocsi ott nem volt a temetés azért csak 6 órakor volt. 

Én várni nem győzvén hazamentem és Decsyék patikaajtajábol a hol 

anyika és testvéreim azonkívül apuska voltak d.u. ozsonnán néztem 

a temetést.

1899. Október 16. Hétfő

Minthogy a sport iránt érdeködőm itt megjegyzem hogy a berlin

tatai messzehajto versenyben ma indultak el. Berlinből, összesen 20. 

Köztük 3 egyfogatu, a többi (17) két lovas.

1899. Október 17 Kedd

A versenyből Károlyi fogatai kiállottak amelyekhez legtöbb 

remény volt fűzve, a magyarok részéről.

1899. Október 20-án Péntek

Két erős ellenfél tart még együtt Viener Welten Dezső lovag és 

Seufft báró (egylovas). Egyszerre mentek át az ersekujvári hidon. De 

igy is el van hogy V. Welten Mert ö volt az első induló Seufft az utol

só. A fogatokat hárompercenként indították. Seufft érkezett elsőnek 

10 óra 11 perc. Fáklyafénnyel várták. XII óra után. V. Welten R. 

lovag Seufft báró kocsija nagy kerekű fogpiszkáló küllöjü a négy 

kerék között egy gyufaskatulya nagyságú ülés. Lova Biss Beuton 

kancza igen jo kondiczioban van. Az elért eredmény igen rossz. 750 

kim. 110 óra alatt.

Tatán most ünnepségek vannak. Az első dij. 9000 forint és tisztelet- 

dij egy antik aranyozású római biga (harczi kocsi) benne két ló.
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1899. Október 23. Hétfő

Ma este a fejem nagyon fájt nem bírtam tanulni.

1899. Október 24. Kedd

Ma is fájt nem tudom mi van velem de azért leczkéímet 

elvégeztem.

1899. Október 25. Szerda

Ma reggel ismét megujult d.u. csillapodott este újra.

1899. Október 26. Csütörtök

Ma délután mikor iskolába voltam osztály főnököm Mamuzsich 

Benedek (Beneo) avval áll elő hogy jobban tanuljak mert meg leszek 

róva hárombol Latin, számtan, Rajzból s evvel osztályfőnöki 

megrovás jár. Nem tudtam rajta sehogyse segíteni. Annál kevésbé 

gondolhattam el hogy lehet Latinból rovásom mikor csak egy elégte

lenem vagyon.

1899. Október. 27. Péntek

Ma reggel fájni kezdett a torkom de senkinek sem szólva 

bekötöttem zsebkendővel és iskolába mentem. Spekuláltam, hogy 

adjam tudtára anyikának apuskának, ha engem megrónak osztály- 

főnökileg végre elérkezett a negyedik óra végre megtuttam hogy la

tinból vagyok róva, számtanból és rajzból intve (nagyon megkony- 

nyebbültem.

1899. Október 28. Szombat

Ma is fájt nagyon a torkom. Estefelé le kellet feküdnöm a doktor 

(orvos) parancsára. Reggel apuska Topolyán volt. Reggel fönn 

voltam és elolvastam a Gazdag szegények (Jókaitól) Láz d.u. 38°.

1899. Október 29. Vasárnap

Ma szintén fájt de nem oly nagyon lázam sem volt. Olvastam a 

„Görög Tűzhet Jókaitól.

1899. Október 30 Hétfő

Ma a doktor engedelmével fölkeltem d.u. elhivattam Bauert a 

kápolna mellet lévő Bauer boltos fiát (tanulotársam), s.a. leczkét 

megmutatta. Tanultam.
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1899. Október 31. Kedd.

Ma ismét tanultam.

1899. November 1.

Szerda Mindenszentek

Ma reggel voltunk a temetőben én, apuska, anyika, a sirt feldí

szítettük és nemsokára hazajöttünk.

1899. November 2. Csütörtök

Ma du. mindannyian (én, mádi, Dezső apuska, anyika) kinn

voltunk a temetőbe mikor hazajöttünk jo gesztenye oszonna volt.

1899. November. 3. Péntek

Amint láttam apuska följegyzési naptárában ma adófizetés napja 

van. Hát, szerencsétlen nap lett még azonkívül. Amint anyuska az 

apuskának szedi a levest Lacika ki kis székben ült hogy hogynem a 

kulcsot kinyitotta mire a kis asztal Laci súlyának engedve félre esett 

Lacika pedig le a földre no volt kiáltozás anyika elhajította a leveses 

tálat fölkapta lacikát és fejére vizet locsolt. Dezső, Mádi sírtak (apus

ka nem volt benn). Ilonka sikoltozott én pedig fölkaptam Ilonkát és 

vele az irodába szaladtam. A Lacikát senki leesni nem látta hanem 

egyszer csak zuhanást hallottunk. Szegényke nem is nagyon sirt. 

Anyika, Dezső, Mádi sírtak hogy hátha a fejelágyára esett és 

szegényke hülye lesz. De nemsokára csendesen elaludt.

1899. November. 4. Szombat.

Ma d.u. tanultam. Este apuska és anyuska voltak színházban Szu- 

lamit operettet adták. Nagymama itt volt.

1899. November 5. Vasárnap

Most nagyon meleg idők járnak 30° meleg is van a napon. D.u. 

hegedültem 1 óráig (kapok egy héten eg\> koronát érte).

1899. November. 6. Hétfő

Ma jelentették hogy jön a főigazgató a tanárok persze félnek és 

szükölnek amit nagyon jól esik látni. Mert ők is igy bánnak velünk. 

Mind fekete ruhában első csengetésre már bejönnek a folyosón 

örködnek (ami elő van irva de a tanár urak lelkiismeretét ez nem
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bántja máskülönben). Reggel már volt benn egy pár osztályban neve 

Platz Bonifácz (amit azt hiszem már említettem) Örülünk nagyon 

ennek különösen annak, hogy így majdnem az év elején jött. Mert ha 

eljön mindég az egészet szokták föladni persze most könnyű átven

ni az egészet már amit addig tanultunk. Reggel feleltem németből 2 

esre. Ma este itt voltak nálunk Kulhanekék XII órakor mentek el 

igen jó vacsora volt.

1899. November 7. Kedd

Ma reggel benn volt a foigazgato Latin órán mindenki kitűnő jól 

felelt a főigazgató meg volt elégedve. Már régebben készülök hogy 

tanuló társaimról írjak valamit na most irok ergo.

Tamdotársaim

Kezdem a szomszédomon Fábián János vérmes gyerek, vékony 

ez nem járt iskolába tavaly mert egy évet pihent családjában családi 

baj van, ezért mikor tavalyi év szeptemberében gyengeségbe esett a 

doktorok megtiltották az iskolába járást egy szabadkai képezdei 

tanárnő fia. Jó fiú nagyon szeretem. Elvezettel gyűjti a kepeslevele- 

zolapot már 700 van neki (nekem 30). Mindenünnen vannak Berlin, 

Hamburg, Kairó, New Jork, Sidney, Koppenhága, Páris, London sót 

mikor újakat kap elhozza és megmutassa. Nagyon rossz szokása 

hogy töri az újait mire azok ropognak sokszor megfricskálom ezér. 

Azután van egy Bócfr nevezetű aki különösen kitűnik jó magavise

leté által. A padban lesütött szemekkel ül már úgy hívják hogy faba

ba. Igen rendes gyerek. Nagyon tetszik nekem. Azután Krausz Samu 

aki hátam megett ül egy fuszerkereskedő fia ő a boltban árul s úgy 

tanúi igen szépen szaval ha elkérem füzetét megérzik rajta a sok féle 

fűszer szaga. Okos gyerek. Még egyet akarok ma mondani Halbrohr 

Jánost ő az osztály bolondja nagyon gazdag gyerek de mindazonál

tal rendetlenül jár a múltkoriban jött hosszunadrágban azóta egész 

komoly. Öt mindenki borjúnak hivja tavaly volt evvel nagy komédia.

Az egész osztály igy kiabált Bö-ci, bö-ci..... sokáig taktusra, sirni

kezdett föl adta az osztályt azután az osztály fönök (Mérey) megszi

dott bennünket. Mindég csúfolják azelőtt (mint mondom gazdag) 

mikor még rövid nadrágba járt nem volt rendetlenebb nálánál a 

harisnya lukas a gatya lóg. stb. Elég jo tanuló. Mindenből ir
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jegyzetet, és azok igen jók. Itt megemlítem azt is hogy csúfolnak 

engem Kaparapa Etelka ellipsis t.i. a fejem. A Kap. Etelka onnan 

származót hogy egyszer a padomban találtak egy darab papirt amely

re én szepirási óra előtt toliamat próbálgattam és egész önkenyte- 

lenül szórakozottan odaírtam a föntebbi nevet Kaperapa Mihály 

Mikszáth Kálmán egy müvében „Találkozás a betyárokkal” szerepel 

mint vice biro igen komikus alak és akkoriban olvastam.

1899. November 8. Szerda

D.u. anyikával Antika elment valahova visitbe anyika már 

régebben meghívta már a Eötvöséket és eljötek. Vacsora igen jó volt. 

Vacsora után Lujza néni, Dezső bácsi, Groszi, Jóska (az öreg) átjöt

tek. igaz. Ma reggel volt benn Számtan órán (Csajkás) a főigazgató 

mindenki tudott felelni legkevesebb Bezéredi (a vendégek XI orakor 

mentek e)

1899. November 9. Csütörtök

Ma d.e. csak 11 ig voltunk. D.u. és pénteken reggel főigazgatói 

szünet. Este hegedültem. 1 % órát 7 óráért kapok 1 koronát.

1899. November 11 Szombat

Dodo már 1 éve nem irt nem tudtam ezt mire vélni és a következő 

tartalmú levelet küldöttem neki

Kedves Dodo!

Levelemre a választ már egy év óta várom meddig váratsz még?!

Brenner Józsi

1899. November 11.

Nem tudom felel e ha nem vége a barátságnak

1899. November 12. Vasárnap

Anyika ma mesélte, hogy Béla XII—XIII éves korában gipszből 

kis alakokat faragott. Elhatároztam hogy én is megpróbálom. De 

honnan vegyem hát nagymama azt mondta hogy holnap küldd egy 

gipszöntő kislány hozzá jár.

1899. November 13. Hétfő

Reggel elküldte D.u. egy kockát faragtam tompított élekkel.
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Ma estefelé miután az iskolábol hazajöttem egy keresztet 

kezdtem faragni. Anyikával sétálni mentünk Én és Dezső 6-7 (este)

1899. November 15 Szerda

A nagy csillaghullásból nem láttunk semmit ami pedig a mostani 

évben igen nagy lett volna mivel a földünk a Leonídák csillagcso

portjával találkozik és nagyobbrészsét a földünk felé vonzza. Minek 

következtében gyönyörű csillaghullás látható. Ez minden harmincz- 

három évben egyszer látható csak. Bécsben láttak valamit Buda

pesten. 30 csillagot. Bécsben (135). A bécsi olszervatorim igazgató

ja családostol Indiába utazott. A Leonidák egy Biela nevű üstökös

nek maradványai. Ez az üstökös 1826 febr 27 fedeztetett fel br Biela 

Vilmos német (osztrák) kapitány (csillagászattal is foglalkozott). 

Amikor harmadszor megjelent össze ütközött a földdel és ketté vált 

(gáznemü anyagokból volt.) Az összeütközést 1899 dec. 29én 

Amerikában észlelték. Azután még 1852 és 1829 megjelenéseinél 

együtt volt látható a két rész. 1866. azután nem látták (ekkor kellet 

volna mert keringési ideje 6.6 év) 1872. fényes csillaghullás 

következett ami valószinüleg a Biela üstökös maradványainak a föld 

vonzó körébe való kerülése. A Biela féle üstökössel kapcsolatban 

vannak az Andromediák amennyiben ezek az üstökös pályán halad

nak. Ezt a részt a Lexiconbol szedtem ki nem vagyok bizonyos 

benne azért most világosan ennyit irok. Minden 33 évben megis

métlődik egy nagy csillaghullás (amelyet most nem láttunk) 

Legutoljára 66 bán volt. Nem tudom ekkor e vagy régebben (lásd 

fönnebb) Ütközött össze a Biela üstökös a földdel elég az hogy 

mikor harmadszor találkoztak Biela összeütközött a földre veszedel

met nem hozott mert gáznemű anyagokból volt de ketté váltt ennek 

a Biela üstökösnek maradványai találkoznak minden 33 évben a 

földdel és gyönyörű tűzeső látványosságát nyújtják. Apuska éjszaka 

Kedden Szerdán többször fölkelt de az ég borult volt mind annyiszor 

nem látszott semmi.

Lásd Flaunnarion [?] népszerű csillagászattan 171 lap.

1899. November 14 Kedd.
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Anyika ma este megszidott azért mert amint ő mondja én mikor 

Kedden a velem haragban álló Sándor itt volt én gúnyosan mosolyog

tam, mikor Dezső ozsonnára marasztalta. Apuska épen akkor jött 

haza nagyon haragudott nekem azt mondta „Hát nem lesz úgy ahogy 

én akarom”!? Többet nem mondott. Én nem tudom hogy akkor ugy- 

néztem volna. Másodszor ha én mosolygok csakarra vonatkozhatik?

1899. Szept. 17 Péntek

Az angolok és a burok között most háború van. A búrok nem 

adtak okot a habomra hanem angolország rávetette a szemét a fok- 

földi gyémánt bányákra. Az általános közvélemény a burok mellett 

van. Többen mentek magyarországból is toborzás meg volt tiltva de 

nem tilthatják meg hogy egyesek elmenjenek. A Búrok részén van 

eddig a szerencse az angolok egy ideig téves híreket külték meghátrálá

saikat jobb védelmi állásba való helyezkedésnek nevezték.

1899 November 18 Szombat

Ma éjszaka fagyott amint a cselédek mondják. A teknöben a viz 

meg fagyott. Délben mikor az iskolábol hazajöttem átmentem (a töb

biek már ott voltak) Jenő bácsinak gratulálni. Ebéden ott voltunk 

Többen mentek oda gratulálni (Abrasics, Deli, Petres) Eötvös Ferkó 

József öccse szintén ott volt. Ozsonnán és vacsorán is ott voltunk XI 

óráig ott voltunk. Épen a tea előtt jöttünk haza mert nagymama itt 

volt nálunk és Ilonkára, Laczikára vigyázott.

1899. November 19. Vasárnap

Ma Dodo irt. Igen megjavult az irása amint leveléből látom. Azt 

mondja levelében hogy a levelezést amely egy évig megszakadt 

közöttünk ezentúl állandóan folytassuk. D. u. 2-4 ig sétálni voltunk.

1899 November 20. Kedd.

írtam Dodonak. Igen szép levelet. Itt melléklem. [A levél a 

naplóban nem található]

1899. November 25. Szombat

Ma Temunovitsék (nagymama ismeröseinál voltunk ozsonnán 

kivéve apuska és Dezső. Apuska este banketten volt. Fürödtünk. 

Feleltem ma reggel Latinból jól.

1899. Szept. 16 Csütörtök
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Ma reggel ismét feleltem Latinból jól. Ma a vendéglőből 

ebédeltünk mert anyika Verát elküldte vagyis inkább Vera mondott 

fel Anyikának mert férjhez megy a Piukovitsék egy volt lovászához 

amelyet néhány nap előtt csaptak el innen. A Kosztola kaszinó 

vendéglősétől hozattuk ma volt Leves (elég híg) Marhahús kevés 

gamerunggal (3 szór ennyi szokott lenni különben) és piszke szósz 

azonkívül édeskáposzta és birkapaprikás a káposzta igen jó volt.

1899. November 29 Szerda

Ma semmi nevezetes dolog oem történt. Az angol - boér (olv. 

búr) háborúban a szerencse a bárokra mosolyog alighanem azok fog

nak győzni igen dühösek az angolok.

1899 November. 30 Csütört

A hőmérséklet allandó az idő száraz, hőm. +7.C.

1899. December 2 án Szombat

Ma feleltem latinból 2/3 ra. Ma már eső is esett. Dél előtt mikor 

az iskolábol kijöttünk. Átmentünk Kroszínak gratulálni. Majd este 

lesz a vacsora készülünk már régen rá.

Este már körülbelül \4 7 kor átmentem Groszihoz még nem volt 

ott senki. Groszi elgondolkozva üldögélt egy széken. Beléptem gra

tuláltam újólag és azután lementem Decsyékhez 14 VIII kor fölmen

tünk gyülekezni kezdtek a vendégek ott voltak:

öregasszonyok: Groszi, Rozi néni (Nagymama Aradon van) 

Mánicsné (a szabadkai nöegylet elnöke amelynek Groszi is tagja) 

Mohacsekne szintén tagja (b) Nagymamát is meghívta Groszi de ö 

nálunk vigyáz a kis gyermekekre. Férfiak: Vilheim (doctor) Apuska, 

Grohmann, Árpád bácsi, Dezső bácsi, Jenő bácsi, Öreg Jóska, 

Eötvös bácsi, Eötvös öcscse (Ferencz), Vilmos bácsi (Groszi 

testvére). Asszonyok: Lujza néni, Lálika néni, Anyika, Anta. 

Leányok: Margit, Boci, Dúda, Etelka, MariskazFiuk Én, Dide, Árpi, 

Dezső = 27.

Volt táncz is nem cigányai hanem én hegedültem úgy II órakor 

éjszaka elálmosodtam ruhástól egy vetetlen ágyra feküdtem egy

1899. November 28 Kedd.
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mellékszobában és aludtam reggel V2 4 ig mikor is hazamentünk 

lefeküdtünk és aludtunk.

1899. December 3. Vasárnap

Reggel 8 óráig elmentem templomba azután kimentünk a 

Kaponyai emlékoszlop leleplezésére illetve megáldására melyet

lyet id. Franki István irt s amelyek Kaponyai harcról szólanak, hozzá 

térkép is van csatolva amely mindent megmagyaráz. Azután Id. 

Frank István tartott beszédet utánna a Dalárda énekelte a Hymnuszt 

levett kalappal. Ezzel az ünnepély befejeződött.

Elmentünk Groszihoz és ott beszélgettünk (t.i. én Dide Árpi) Jött az 

ebéd. Hegedültem Dezső tányérozott 30 krt.

Estefél már 14 VI. kor hazamentünk igy nem találkozhattunk 

nagymamával aki most a VI órai vonattal érkezik.

1899. December 4 Hétfő

Ma reggel arra ébredtünk hogy es i k  a hó amely ugyan nem 

sokáig tartott s a hópelyhek amint az esőtől megázott főidre értek el

Mamuzsics Mátyás a pré

post végzett, az emlékoszlop 

körülbelül ilyen alakú.

a tetején egy turul madár 

lábainál egy törött ágyúcsö 

15 méter magas. Az emlék

talapzatát elborították koszo

rúkkal melyek között ott volt 

a Gymnaziumé is. Először a 

prépost tartott szép beszédet 

és megáldotta az emléket 

utánna Békeffi Gyula (dr.) 

ügyvéd tartott beszédet 

azután a dalárda énekelte a 

szózatot ezeknek éneklése 

közben rakták le a koszorúkat. 

Utána Csillag Károly szaval

ta el alkalmi ódáját. Eközben 

kisfüzeteket osztogattak ame-



olvadtak. De mégis igen jó kedvünk lett tőle és avval biztat bennün

ket hogy lesz fehér karácsony.

Kisasszonvnap 1899. December. 8 Péntek

Reggel voltam templomba azután én és Dezső átmentünk nagy

mamát meglátogatni ki 4 én jött meg Aradról. XI orakor hazajöttem 

tanultam a Történelmet mert azoknak kik jelest akarnak Hétfőre az 

egészet feli kell mondaniok. D.u. is tanultam.

1899. December. 9 Szombat

Ma már erős hóra ébredtünk amely kissebb nagyobb de legföl

jebb egy órás megszakítással esett estig. A hőmérséklet allandó - 

2°C nagyon örülünk neki és már a korcsolyák előszedéséről gondol

kozunk. D.u. tanultam a Történelmet. Estefelé XA V. voltunk én Mádi 

nagymama megnéztünk egy esküvöt Curry-Prokes Erzsi. A leány 

Prokes gymn. tanár (itt) leánya. A menyasszony jól nézett ki úgy be 

volt fűzve mint egy pille. Koszorulányok voltak. Prokes Maris, Tera 

(előbbinek testvérei) és Templi Tériké igen szépasszony. Ezt azért 

irom le mert ismerősök voltak. T. i. anyika leánykorában barátkozott 

velük.

1899. December 10. Vasárnap

Ma is majdnem egész nap esett a hó a hőmérséklet reggel - 7°R. 

delben -2° estefelé 3 'A0 Egész nap tanultam a referálásra.

1899. December. 11 Hétfő

Ma reggel szintén esett délben és délután is már csak szánkókat 

látunk a hó igen nagy. Kedves zeneként hallik fülünknek a szánkó 

csilingelése a hőmérséklet reggel -2°R délben -V2°R dél.u. -3°R. 

Reggel a referálás történelemből igen jól sikerült. Feleltem az egyip

tomiak műveltsége és a görögök bevándorlása. Reggelt feleltem 

Ásványtanból is szintén jelesre.

1899. December 12. Kedd.

Ma reggel VII órakor a hőmérséklet - 15° R. volt délfelé -6°R 

estefelé pedig -8°R.

1899. December 13. Szerda.

Az idő nem változik reggel a hőmérséklet -6°R XI orakor esni 

kezdett a hó délben a hömér. -3°R.
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1899. December 14. Csütört.

Ma reggel a hömérs - 4° R volt délfelé +2 R lett délután -2°R.

1899. December 15. Péntek

Ma reggel csúnya locs-pocs időt láttunk mikor fölébredtünk. A 

hó elolvadt mert eső esett a hőmérséklet +5° R.

1899. December. 17 Vasárnap

Mi diákok egy kis önképzö kört alakítottunk amelyben 20an van

nak. III-IV-V osztályból. Adnak be költeményeket lehet szabad 

előadást tartani szavalni stb. A gyűlések Kosztolányieknál a cseléd 

szobában van minden Vasárnap. Titkár és elnök Kosztolányi Dide (V 

o) jegyző Friedmann V oszt. volt eddig de ma leköszönt és lett 

Kalnay V. irattáros Fóliák (IV. B) és pénzkezelő Göncöl (IV B) 

helyettes irattáros becses magam. Fölolvastam egy bírálatot én bírál

tam Didének egy költeményét Első hóeséskor. A költeményt én jóra 

de a kör dicséretesre. A bírálatot pedig a kör jóra bírálta, többen 

szavaltak azonkívül én szavaltam a Tiszát (Petőfi) dicséretesnek 

biráltatott. Este VI kor jöttem haza és irtam egy költeményt amely itt 

van mellékelve. [A vers nincs a Naplóban]

1899. december. 18. Hétfő

Ma reggel rendesen voltam iskolába. Az idő pocsék a hőmérsék

let = +7°R délben este + 1°R.

1899 december. 19. Kedd

Ma feleltem latinból, az idő kezd egy kicsit erősödni a hömérs 

reggel -2°R délben +2°R este - 4°R.

1899. December 21. Csíit

Már csak 3 nap karácsony böjtjéig. Ma feleltem Németből és törté

nelemből ez utóbbiból Íré. D.u. volt a karácsonyi Gyonás. Mikor haza

jöttem olvasni kezdtem Toldi szerelmét elolvastam belőle IX éneket.

1899. December. 22. Péntek

Ma már csak 2 nap és Karácsony böjt. Holnap lesz a bizonyít

vány kiosztás. Reggel áldoztunk. Mikor hazajöttem Anyika elküldött 

a varronéhoz. A gozmalomon túl lakik majd lefagyott a lábam a 

hideg -2° - 3°R. Hogy ugyan milyen lesz a bizonyítványom ide 

iktatom amire számitok.



Értesítő

Vallástan jeles 

Latin elégséges

Magyar jó 

Német jo 

Számtan jo 

Rajz jo

Történelem jeles 

Természetrajz jeles 

Magaviselet jo

Erre számitok majd meglátjuk mi lesz.

Délután kottát írtam a dalárdának

1899. december. 23. Szombat

Nagy izgatottsággal vártuk ma a IVik órát. Végre 3A XII kor 

bejött az osztályfőnök Mamuzsich Benedek Búco.

Az én bizonyítványom nem olyan lett mint milyennek számitot-

tam amenyiben a köv: jegyeket kaptam.

Értesítő

Vallástan jeles =1

Latin elégséges = 3

Magyar jo = 2

Német jo = 2

Számtan elegseges = 3

Rajz jo=2

Történelem jeles

Termrajz jeles 1 1

Gyorsírás jeles [

Torna jeles J

Magaviselet = jo
Tehát 6 # 1 es s 4, 2 es és 2-

Irásbeli külalak rendes 2

Ma egész nap írtam kottát és estére megírtam a búrnemzeti him

nuszt. 26 drbot. Most a búroknak háborúja van és a dalestélyre ezt a 

speciálitást fogják énekelni (t.i. most a búrok és angolok között nagy

háború van és a búrok egyre másra aratnak győzelmet az angolokon. A
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dalestély programját melléklem [hiányzik a naplóból](résztvesz benne 

Békey Józsa hegedűmüvésznő is aki a képezde zenetanámője azaz 

érdekes hogy tavaly Konopacsek Laura volt (szintén képezdei zene- 

tanárnő) ugyan olyan meghívókat nyomattak mint akkora mind a ketőtt 

melléklem [A meghívó is hiányzik a naplóból] (Ma jött Béla Pestről)

1899 december 24. Vasam

A mai nap örömnap. Izgatottan várjuk a karácsony estét. Ugyan 

mit kapunk gondoljuk hogy kapunk valamit. Mert elég jó bizo

nyítványom van nekem is Etelkának is (10 1 es és 6 - 2 es) Dezsőnek 

is. Reggel megkaptam apuskátol a kottaírásért járó 1 f 40 krt. Azután 

meghívókra czimeket irtam. Délután is írtam. Most este 14 6 kor 

pedig e naplót. Mindegyikünknek hozott apuska 1-1 pakli kártyát. 

Karácsonykor megengedi, hogy pénzre is kártyázzunk. Este nekilát

tunk a jó vacsorának amely volt Paradicsom leves, marha paprikás 

és diós metélt majd pedig diós rétes mákos rétes, puszedli, stangli, 

gurábli stb.

Leszedték az asztalt. Ilonka Apuska Dezső, Lacika kimentek a 

háló szobába. Mi pedig kihoztuk a karácsonyfát a kis vizit-szobábol 

megigazítottuk rajta egyet mást elrendeztük az ajándékot úgy volt 

hogy mind be volt pakolva és reáirva Jozsi-é. Dezső-é apuskáé stb.

Kimentek mind én benn maradtam csengettem s elbújtam Bero- 

hanás! Ilonka vagy 20 mperczíg tátott szájjal bámult azután nézni 

kezdett és így szólt hi -baba. könyv. Mindenki megkereste magáét 

és volt bontogatás.

Apuska: egy kómótczipő (papucs) egy fehér selyem báli 

nyakkendőt és egy horgolt erszényt. (Anyikátol mind)

Anyika egy legyezőt és két kesztyűt (apuskátol) és tölünk (Józsi, 

Etelka, Dezső) egy szallagot melyre virág volt festve aranynyal és 

zölddel (a szallag fehér selyem)

Én Egy pár korcsolya. Egy korcsonya cipő egy szép selyem 

nyakkendőt és 20 kr kártya pénzt (csupa új krajczár).

Etelka Egy ruhának valószövetet bélést stb. és 5 filléres 

könyvtárt.

Dezső 2 inget 2 gallért egy selyem nyakkendőt és 4 filléres 

könyvtárt (25 kr)
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A cselédek is kaptak egyik harisnyát másik kendőt a harmadik 

ruhaszövetet.

Ilonkát (ki is felejtettem) egy babát 2 képeskönyvet 1 kis bútor

félét (14 kr) egy verő muzsikát ilyen féle 

skatulya főző edényt. °

Lacika egy ostort és egy paprika Jancsit.

Nemsokára eljöttek nagymamáék mind. Jól mulattunk kártyáz

tunk. Azután a kártya kibékített engem és Sándort osztottam neki és 

beszéltünk, (tehát 5 hónapig voltunk haragban lásd hátul augusztus 

3at.) Éjfél tájban volt tea, szalonna, kocsonya, sonka sütemények 

stb. Jól mulattunk. V2 1 kor mentek haza. lefeküdtünk.

Istenem milyen boldog milyen szép milyen meleg ünnep ez a 

Karácsony!

1899. december 25. Hétfő

Ma reggel bár már V2 7 kor felkeltem mégse nem mehettem temp

lomba mert fagyos lábamra czipőt húzni nem bírtam Apuska mikor 

fölkelt kivágta a megkeményedett réteget vattát tettem reá azután 

elmentem a templomba és templom után 'A 10 kor a jégpályára 

apuskátol kaptam 50 krt nekem volt 1.50 frtom, vettem idenyjegyet. 

(2 frt) korcsolyáztam 12.ig. D.u. szintén korcsolyáztam.

1899. december 26. Kedd.

Ma Dezső és Mádi is kaptak idényjegyet és mádi kocsolyát is 

Korcsolyáztunk reggel is délután is.

1899. december 27. Szerda

Ma reggel ismét elmentünk habár a jég engedett - 0° de azért 

lehetett korcsolyázni D.u. nem mentünk megtanultuk a leckéket. (Én 

ma tanultam meg a bógnit jobb lábbal). Délután nem korcsolyáztunk.

1899. dec. 28. Csiit

Ma reggel is korcsolyáztunk délután nem.

1899 dec 29 Ma nem lehetett korcsolyázni.

1899 dec. 30. Ma sem, egész tavaszi idő
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Ma irom utoljára hogy 1899. ezentúl nem. délben itt volt ebéden 

Grószi. D.u. ozsonnán. Duda Mariska mandi Irén este vacsora után 

eljött Gerö és Lajos kártyáztunk és játszottunk mindenféle társas 

játékot melyet én magam csináltam (Harang kalapács, arzént szálló) 

Csend volt mikor az óra verte 1-, 2, - 3-, 4-, ezután kivángattunk 

egymásnak Boldog új évet!

1899 dec. 31.
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UTÓSZÓ

A XIX. század utolsó évtizedeiben a vidéki polgári családok 

gyermekeiket gimnáziumba íratták, s ez volt az az időszak, amikor 

közöttük divatba jött a naplóírás. A magyar irodalomban közis

mertek Karinthy Frigyes gyermekkori naplói, Szerb Antal jegyzetei. 

Kosztolányiné férjéről írt monográfiájában azokat a részleteket 

olvashatjuk a fiatal Kosztolányi feljegyzéseiből, amelyek fenn

maradtak. Megmaradtak viszont teljes egészében a Fecskelánynak, 

Lányi Heddának, Kosztolányi ideáljának a füzetei, amelyekből 

szinte napról napra tudjuk követni kettőjük szerelmének viharos 

történetét. Az 1906. októberétől 1911 szeptemberéig vezetett fel

jegyzések szolgáltak alapul a Fecskelány regényének megírásához, 

amely két kiadást is megért az újvidéki Fórum gondozásában 1970-, 

illetve 1985-ben.

Szorosan hozzátartozik ennek a korszaknak jobb megértéséhez 

Csáth Géza öccsének, Jász Dezsőnek memoárja is, amelyet Hasznok 

és keserűségek címen 2001-ben tettünk közzé az Életjel Könyvek 85. 

köteteként.

Ezeknek minden bizonnyal a legteljesebb változatai Csáth Géza 

alias Brenner József emlékiratai, aki tízéves korától csaknem 

haláláig, két évtizeden át feljegyzett minden jelentősebb eseményt a 

korszakról, amelyben élt és életéről, szerelmeiről. Ugyanakkor 

beszámolt irodalmi, zenei, színházi élményeiről is.

Emlékirataiból eddig az 1912—1913-as feljegyzéseit, illetve a 

háborús naplóját publikálták. Az előbbi négy kiadást is megért. 

Elsőként a Híd közölte 1988-ban, aztán a Babits Kiadó jelentette 

meg 1989-ben, majd a Windsor 1995-ben, a teljes szöveg pedig a 

szegedi Lázi gondozásában jelent meg 2002-ben. Az első világ

háború idején írt jegyzeteit viszont a budapesti Magvető Kiadó 1997- 

ben Fej a pohárban Napló és levelek 1914-1916 címen publikálta.
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1897. április 7-én kezdett hozzá egy barna fedelű, kemény tetejű 

füzetbe feljegyzéseihez, azzal a mottóval, hogy: „Isten segítségével 

megkezdtemmelyet később kiegészített: „Jól esik visszaemlékezni 

az elmúlt időkre”. Magától értetődik, hogy csak önmagának 

jegyzetelt, hiszen negyedik füzete fedőlapjára felírta: „Aki kívülem 

elolvassa nem becsületes. ” Ez a figyelmeztetés elsősorban 

testvéreire és szüleire vonatkozhatott, mert az ifjú szerző legbensőbb 

titkait is papírra vetette. Hogy nem tartjuk tiszteletben kívánságát, 

tesszük ezt azért, mert ezek az olykor suta megfogalmazások is 

fontos adalékok íróvá válásának megértéséhez.

Ifj. Brenner József nyolc hónappal azután fogott az íráshoz, 

miután az édesapja 1896. augusztus 17-én másodszor is megnősült, 

feleségül vette az alig húszéves Budanovits Ilonkát, jó barátjának, 

Budanovits Antalnak, a szabadkai elemi iskolák igazgatójának 

legidősebb gyermekét. 1897 tavaszán az édesanya, Decsy Etelka két 

évvel korábban bekövetezett halála után, úgy-ahogy konszolidáló

dott a Brenner család élete. Budanovits Ilona, a képzett tanítónő föl

találta magát új szerepében, valószínűleg megszerette a három árvát, 

a tízéves Józsit, a kilencéves Etelkát és a hétéves Dezsőt. A három 

gyerek jól érezhette magát a Budanovits családban, mert Ilonkának 

nyolc testvére volt, a legkisebbek egyidősek, sőt még fiatalabbak is 

voltak, mint a Brenner gyerekek.

Az ifjú Brenner eszmélkedése és felnőtté válása arra az időszak

ra esik, amikor polgárosodni kezd Szabadka. A falusi, vidékies 

környezet lassan várossá válik: ebben az időszakban alakul ki a ma 

is közkedvelt központ, végére kikövezik az utakat, bevezetik a 

közvilágosítást. Megalakulnak azok a mai szóval civilnek nevezett 

szervezetek, amelyek arról tanúskodnak, hogy a jelentősebb 

értelmiségi réteg kezd részt kérni a város vezetésében. Ebben az 

időszakban létesülnek az első jelentősebb művelődési intézmények: 

a könyvtár és a múzeum. A Nemzeti Kaszinó számára angol és fran

cia napilapok jártak. Színvonalas előadások hangzanak el a Szabad 

Lyceum rendezvényein.

Éppen akkor, amikor az első gimnazista diák a naplóíráshoz 

kezdett, rakták le a villamossíneket, hogy a várost és Palicsot 

összekössék, s föllendítsék a fürdő látogatottságát Ez az időszak volt
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Szabadka sportéletének máig emlegetett aranykorszaka. A városban 

is megjelentek a technikai újdonságok: a fényképezőgép, a mozi, a 

kerékpár. Se nem város, se nem falu ekkor még Szabadka. A kis 

Brenner József felfigyelt arra, hogy ismét felállították sátraikat a 

vásárosok, s csak egy hét múlva vonultak el. Ha nagyobb eső esett, 

a vasútállomás környékén markos parasztlegények néhány krajcárért 

ölükben vitték át az úri hölgyeket és a gyermekeket az utca egyik 

oldaláról a másikra. A jó szándékú szabadkai polgárok ugyan maga

sabb művelődési életre törekedtek, de nem tudtak megszabadulni 

dzsentris mentalitásuktól, a hajnalig tartó mulatozásoktól, dínom- 

dánomoktól. A többnemzetiségű környezetben időnként megnyil

vánuló nemzetiségi ellentéteket olykor-olykor a fiatal gyermek is 

észrevette. A leendő Csáth Géza naplójának oldalain akarva-akarat- 

lanul arra a társadalmi közegre ismerünk, amelyet évtizedekkel 

később Kosztolányi a Pacsirtában Sárszeg világaként örökített meg.

Ellentmondásos korszaka volt ez a városnak, mert a látványos 

fejlődés ellenére - melynek az első világháború vetett véget - itt volt 

a legnagyobb az írástudatlanság, jóllehet a főváros mellett innen 

folyt be a legtöbb adó a költségvetésbe, néhány méternyire a 

városházától a sáros utcák, a nádas házak voltak a jellemzőek a kül

telekre.

Ebben a környezetben élte a gyermekkorát Brenner Józsika. 

Naplójában is számunkra azok a megfigyelései a legérdekesebbek, 

amelyek a családjára vonatkoznak. A XIX. század végi Szabadkára 

ismerhetünk, ahogyan egy átlagon felül intelligens kisgyermek látta. 

Néha modoros, sőt idegesítő, hogy naponta följegyezte az aznapi 

időjárást, pontos és precíz kimutatást vezetett a levegő hőmérsék

letéről, hol Réaumur-, hol pedig Celsius-fokban. Talán az éghaj

latváltozást kutatók számára nem érdektelen ez a precizitás. Hogy 

miért kezdte így éveken át a naplóírást, abban valószínűleg édes

apjának is szerepe volt, mert feltételezhető, hogy tőle kért tanácsot 

arra vonatkozólag, hogy mivel kezdje bejegyzéseit.

Ennél viszont lényegesen fontosabbak a memoár szereplői, az 

apa, akit csak apuskának nevez, a mostohaanya, anyika, kisebb 

testvérei: Mádi, azaz Etelka, Dezső, Ilonka, a későbbiek folyamán 

pedig Lacika. Furcsa, hogy az első három évben édesanyjáról nem
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emlékezik meg, csupán akkor olvashatunk Decsy Etelkáról, amikor 

azt írja, mindenszentekkor az egész család kiment a temetőbe, hogy 

- évszázados szabadkai szokás szerint - rendbe tegyék elhunyt 

szeretteik sírját, s utána sült gesztenyét egyenek az elhunytak 

emlékére.

A tágabb családi kört is gyakran emlegeti, elsősorban a 

Budanovits, illetve a Decsy családot. Az utóbbival kettős rokonság

ban voltak. Decsy Dezső idősebb Brenner József első feleségének, 

Decsy Etelkának volt a bátyja: a szeghegyi patikus 1875-ben vette 

feleségül a 19 éves Brenner Lujzát, a szabadkai Brenner patikus 

elsőszülött leányát. A családi legenda szerint a lakodalom idején 

ismerkedett meg Csáth Géza édesapja későbbi feleségével. A lány 

több mint tíz évig várt az akkor éppen iskoláit végző diákra, hogy 

egybekelhessenek.

Ebben a korai időszakban a Kosztolányi családdal ritkán érint

keztek. A kis Brenner Jóska nem különösen kedvelte unokabátyját, a 

vezérkedő, veszekedős kamasz Kosztolányi Dezsőt. Megismer

hetjük a kisfiú baráti körét: Oláh Sándort, akiből később jó nevű fes

tőművész lett, és Józsefet, aki a katonai pályát választotta. Palicsi 

nyaralásuk alatt egy budapesti családdal is megbarátkoztak, a kisfiú

val, Dodóval később hébe-hóba tudálékos levelet váltott a szabadkai 

gimnazista. A naplót olvasva az a benyomásunk, hogy a Brenner 

gyerekekhez nemigen jártak barátok, a játszótársak a kiterjedt Decsy, 

illetve Budanovits családból kerültek ki.

Említést tesz tanárairól is, illedelmes úri fiú módjára még intim 

följegyzéseiben - egy eset kivételével - a naplóban sem panaszkodik 

rájuk. A gimnázium első osztályaiban nem volt eminens tanuló, mint 

édesapja: a matematikából éppen hogy csak elégségest kapott, 

rajzból is folyamatosan hármasa volt. Ez azonban nem szegte ked

vét, mert már ebben az időben rajzolgatott, festegetett, szob- 

rászkodott. Nehezen tudjuk elképzelni, mi nem tetszhetett szigorú 

rajztanárának a kisdiák munkáiban. A nagy Budanovits és Decsy 

családban félszeg magányos kisfiú volt az ifjú Brenner József. Félt 

szeretett szigorú édesapjától, aki - mint az a füzetek oldalairól 

kitűnik - mindent megtett családjáért. Hasonló szellemben nevelte 

fiát, mint őt az édesapja, házitanítót fogadott fia mellé, és magas
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színtű zenei oktatásban részesítette. Kisebb-nagyobb feladatokkal is 

megbízta, amelyeknek elvégzéséért, fizetés is járt a gyereknek.

Függetlenségpárti volt, a magyar függetlenség elkötelezett híve 

az ügyvédként dogozó idősebb Brenner József. Ilyen szellemben 

nevelte családját is. Mi másért sorolta fel, írta naplójában piros tin

tával legidősebb fia az 1898. március 15-i szabadkai ünnepségek 

eseményeit?

A nagyapa, akit ugyancsak Józsefnek hívtak, a XIX. század 

közepén jött Szabadkára. Pesten szerezte gyógyszerészdiplomáját, 

ebben az időben még nemigen tudott magyarul. Gyerekkorát 

Temesváron töltötte, az ő édesapja tímárlegényként érkezett Porosz- 

országból a bánsági nagyvárosba. Édesanyja, a fiatalon meghalt, 

német származású Fomwald Elizabeth volt, gyermekeit bátyja, 

Fomwald Ignác plébános nevelte föl egy Temesvár környéki német 

kisfaluban. A frissen diplomázott patikussegédnek a szerb Vajdaság 

akkori központjában, Temesváron adták ki a működési engedélyt. 

Ekkor került Szabadkára. Vele tartott Teréz nevű húga is, aki élete 

végéig törte a magyar nyelvet. A gyógyszerész nagyapa, aki egy nap

pal előbb halt meg, mielőtt megszületett a legifjabb Brenner József, 

felvilágosult ember volt. A XIX. század közepén az elsők között 

építtetett Szabadkán fürdőszobát a házához. Fiát - a magyar és a 

német mellett - franciául is megtaníttatta beszélni. Házában zongo

ra is volt: gyermekei esténként négykezest játszottak. Legidősebb 

fiát orvosnak szánta, a bécsi orvostudományi egyetemen kellett 

volna tanulnia. A középső Brenner József mégsem lett orvos, jólle

het ő is erre a pályára hajlott. Éppen akkor, amikor leérettségizett, 

1876-ban a helyi szabadkai lapok az itt működő orvosok 

botrányaitól voltak hangosak. Különösen Kiss doktort támadták, aki 

a kolerajárvány idején hősiesen ellátta betegeit, emiatt még valami

lyen kitüntetést is kapott. Kiss doktor megunta a nemtelen támadá

sokat és elköltözött Szegedre, ahol megbecsülték szaktudását. 

Idősebb Brenner József patikusként azt is tudta, hogy a derék 

szabadkai polgárok szívesebben fordultak a kuruzslókhoz, mert 

sajnálták az orvosságért a pénzt. Éppen a hetvenes években 

szervezték át a törvényhozást, ennek következtében Szabadkán is 

elkezdett működni a bíróság. Beindult a városban az ipar és a
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kereskedelem, sok dolga akadt az ügyvédeknek. A patikára ugyan 

sajnálták a pénzt a szabadkaiak, a pereskedésre viszont nem, ezért 

gondolta a gyógyszerész úr, mégis hasznosabb lesz, ha a fia a jogi 

pályát választja. A középső Brenner jó tanuló volt, de az ügyvédi 

pályát sohasem szeretette. A kényes ízlésű embertől távolt állt az 

ügyvédek furfangossága. Elsősorban a zene, a festészet és az iro

dalom érdekelte, franciára fordította Petőfi verseit. Azután a 

fényképészet. Ő volt Szabadkán az első amatőr fotós, aki művészi 

színvonalú fényképeket is készített. Jó barátságban volt Vermes 

Lajossal, mert kora ifjúságában együtt sportoltak. Fiatal házas 

korában komoly anyagi gondjai voltak, mert ötvenezer korona 

adóssága volt, részben az első felesége betegsége miatt, részben 

pedig az ügyvédi iroda fenntartásával járó költségek miatt. Anyagi 

gondjai csak akkor mérséklődtek, amikor Szabadka város főügyésze 

lett. A beteg Csáth leveleiben gyakran zsarnokként jellemezte édes

apját, a nevelőanyjáról sem volt hízelgő a véleménye, gyermek- és 

ifjúkori naplóiban azonban egy egész más apuska elevenedik meg 

előttünk. Igazi huszadik század eleji, modem gondolkodású ember 

volt.

A naplók másik állandó szereplője anyika, azaz Budanovits 

Ilona. Mint már korábban utaltunk rá, képzett tanítónő volt, a 

budapesti zeneakadémián már szakvizsgákat is tett, zenetanámő 

szeretett volna lenni, a második vizsga előtt azonban inkább férjhez 

ment, mint hogy a zenei pályát választotta volna. Pedig igazi őste

hetség volt - amint azt Lányi Ernő mondta róla -, a kottát első látás

ra elénekelte. Zenei ambícióit a későbbiekben férje oldalán a külön

böző művelődési eseményeken élhette ki.

Özvegy Decsy Károlyné nem szerette Ilonkát. Nem ellenezte, 

hogy veje másodszor is megnősüljön, de ő maga más asszonyt nézett 

ki unokái mostohájának. Kettőjük ellentéte határozta meg a fiatal- 

asszony és a gyermekek kapcsolatát. A nagymama, akiről a felnőtt 

Csáth Géza oly szeretettel emlékezik meg, a XIX. század utolsó 

éveiben ritka vendég volt a Brenner-házban, mert unokáival fiánál, a 

Decsy patikában találkozott.

A fiatalasszony a három, később négy gyermek nevelésében 

elsősorban édesanyjára, illetve idősebb öccsére, Sándorra
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támaszkodhatott. A kezdeti időszakban a Budanovits házaspár 

naponta megfordult az ifjú házasok otthonában. Mindketten tanítók 

voltak. Budanovits Antal édesapja disznókereskedő volt, bővérű 

bunyevác gazda, aki egyik napról a másikra tönkrement. A nagyma

ma iparoscsaládból származott, Sturcz Jolán édesapja borbély volt, 

aki a fiait is iparosnak taníttatta, kettő követte az apja foglalkozását, 

egy pedig órásmester lett, és Bécsben volt üzlete. Budanovits 

Antalnak és Sturcz Jolánnak még viszonylag kicsik voltak a gyer

mekeik, többségük még iskolába járt: Lajos törvényszéki díjnok, 

Gerő VIII. gimnazista, Sándor tanítóképzős volt a naplóírás idején. 

A kisebb lányok, Margit és Mariska polgáristák voltak, a legkisebb, 

Margitka viszont negyedik elemibe járt.

A feljegyzések arról tanúskodnak, hogy az ifjú tanítónő, 

Budanovits Ilona az iskolában tanult, modem nevelési szellemben 

próbálta oktatni gyerekeit. Olyan polgári családi miliőt igyekezett 

teremteni magának és családjának, amelyet elvárt a korabeli szabad

kai közízlés. Cselédet tartott és szakácsnét, időnként nagy va

csorákat rendezett. Különösen bensőségesen ünnepelték meg a 

karácsonyt és a húsvétot.

Férjével, Brenner Józseffel felügyeltette a kicsik olvasmányait, 

akik elsősorban Verne Gyula meg Jókai Mór hazafias regényeit, no

velláit olvasták. A fiatal Csáthra különösen nagy hatással volt Sipu- 

lusz, azaz Rákosi Viktor érzelmes novellaftizére a szabadságharc 

hőseiről, A korhadt fakeresztek. Egy évvel később viszont már bátran 

megbírálta az írófejedelmet, Jókai Mórt, hogy bizony verset nem 

nagyon tud írni; hogy Szabadkán mégis sikere volt, az a tanító

jelelölt Budanovits Béla előadásának köszönhető. A negyvennyolcas 

szabadságharc tisztelete benne volt a szabadkai levegőben, 

különösen a XIX. század utolsó éveiben. Erre az időre esik az 1848- 

as szabadságharc fél évszázados jubileuma. 1902-ben pedig Kossuth 

századik születésnapját ünnepelték. Erős bázisa volt ekkor már a 

fiiggetlenségpártnak a városban. Különösen érvényes ez a Kosz

tolányi és Brenner családra. Kosztolányi Dezső daliás nagyapja, 

Kosztolányi Ágoston, a későbbi banktisztviselő, Kossuth honvéd

századosa volt. Ebben a kiterjedt családban kellett a fiatal asszony

nak helytállnia, az esetleges vitákat, nézeteltéréseket elsimítania.
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Erre viszont ő maga nemigen vállalkozott, a férjének kellett igazsá

got tennie, ami sok esetben okozott feszültséget az anyika és a 

mostohagyerekek között.

Viszonylag ritkán találkozunk a naplóban Grószival, Kroszival, 

Hofbauer Auréliával. Nevezetes család volt az övé, nagyapja, Hof- 

bauer Antal az első tanítók egyike volt a városban. Az egyik fia 

patikussegéd lett, aki benősült a Cléry családba, az ő tulajdonába 

került az első szabadkai patika, amely a mai Dusán cár utcában volt. 

A francia származású Cléry família egyik őse XVI. Lajos 

komornyikjaként szolgált, amire igen büszke volt a család. Még 

Kosztolányi Dezső is érdemesnek tartotta, hogy megemlékezzen 

erről. A naplóírás idején Hofbauer Aurélia már özvegységre jutott. 

Csélcsap testvéreitől valószínű sokat szenvedett, emiatt katonás rendet 

tartott otthonában. Állítólag lányait jobban szerette, mint fiát. A lányok

nak szép hozományt adott, fiának az induláshoz viszont semmit. 

Feltételezhetjük, hogy a nagyasszony - a kor szokása szerint -, elvárta 

volna, hogy fia jobban nősüljön s mert így diplomájával és menyei 

hozományával viszonylagos polgári jóllétben élhetett volna a család.

Ilyen légkörben, valamint a szabadkai Raichle Ferenc által ter

vezett, újonnan felépült katolikus szellemiségű gimnázium falai között 

eszmélkedett a kis Brenner József. Ez az, amiért fontosnak tartjuk, 

hogy a serdülő gyerek feljegyzéseit is megjelentessük. Természetesen 

nem a naprakész időjárás-jelentések miatt, hanem az olyan apró moz

zanatokért, amelyek későbbi szemléletére, világnézetére hatottak. 

Csak néhány ilyenre hívjuk fel az alábbiakban a figyelmet.

A napló kezdetén például részletesen beszámol Jámbor Pál, 

temetéséről. Hiador a szabadkai gimnáziumnak előbb a tanára, 

később pedig az igazgatója volt. Jámborsága, szelídsége nemigen 

illett az intézmény elmaradott szellemiségéhez. Jóságával nemcsak a 

tanárok, hanem a diákok is gyakran visszaéltek, sokszor bosszan

tották. Ennek ellenére köztiszteletnek örvendett a városban. A név

napját megünnepelték, fáklyás körmenetbe vonult a diákság a 

lakásához. Tudták róla a városban, hogy korábban híres költő volt, 

szerencsétlenségére a Honderű nagyobbra értékelte tehetségét, mint 

Petőfijét. Az ő haláláról és temetéséről számol be részletesen az első 

gimnazista naplóíró 1897. április 17-én.
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Figyelemre méltóak azok a feljegyzések, amelyek a város 

művelődési életére, a zenei estékre, színházi előadásokra vonat

koznak. Ezekre a késő esti összejövetelekre az alig tízéves fiúcskát 

is elvitte az édesapja. A Decsy és Brenner család estélyein is ott 

voltak a gyerekek, muzsikus híján gyakran még Brenner Jóska is 

muzsikált.

A legnagyobb élményt az ifjú gimnazistának a város sport- 

eseményei jelentették. Maga is szervezett egy ilyen versengést, díjat 

is alapított, az első versenyt azonban átaludta, másodszor azonban ő 

maga is derekasan részt vett a vetélkedésen.

A fuggetlenségpárti Brenner József családjában a nagyvilág 

eseményei is szóba kerültek. Jóllehet a család nem volt mentes az 

antiszemita megnyilatkozásoktól, a Dreyfus-ügyben lelkesen támo

gatták a kapitány felmentését. A második tárgyalás idején a szabad

kai függetlenségi orgánum, a Bácska Hírlap külön kiadásban 

emlékezett meg a perről. A naplóban található jegyzetek azonban 

nem az egykori napilap tudósításának másolata, mert a fiatal gim

nazista sorba vette a XIX. századi nagy politikai vihart kavart kon

cepciós per valamennyi eseményét. Ebből a szempontból érdekesek 

azok a bejegyzések is, amelyek előbb a spanyol-amerikai, később 

pedig az angol-búr háborúra vonatkoznak. A fuggetlenségpárti édes

apa minden nép esetében a függetlenséget támogatta, s ilyen 

szellemben nevelte a fiait is.

A gyermek Brenner József későbbi írósága szempontjából két

ségkívül legérdekesebbek azok a jellemzések, amelyekben osztály

társait mutatja be. Nem kevésbé az 1899. december 17-i bejegyzés, 

miszerint: Mi diákok egy csoportja kisönképzőkört alakítottunk 

amelyben 20an vannak. III-IV-V osztályból. Adnak be köl

teményeket lehet szabad előadást tartani szavalni stb. A gyűlések 

Kosztolányieknál a cseléd szobában van minden Vasárnap. Titkár és 

elnök: Kosztolányi Dide (V o.) jegyző Friedmann V. oszt. volt eddig 

de ma leköszönt és lett Kalnay V. irattáros Pollák, (IV B) és 

pénzkezelő Göncöl (IV B) helyettes irattáros becses magam.

A továbbiakban arról olvashatunk, hogy ő Kosztolányi versét 

elemezte és jóra, a többiek viszont dicséretesre értékelték. Az est 

hatására ő maga is versíráshoz fogott, de a szöveg az idők folyamán
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sajnos elveszett. Ettől a naptól kezdve követhetjük tehát Kosztolányi 

és ifjú Brenner József íróvá válását.
*

Kötetünkben három év anyagát közöljük. A jövőben is így 

szándékozunk tenni, igazodva a szerző korához. A napló szövegeit, 

noha sok bennük a helyesírási hiba, mert Brenner Józsika ekkor még 

nem volt tisztában az írásjelekkel, a kis- és nagybetűk írásának 

szabályaival, betűhíven közöljük. Nem egységesítettük a c hang 

jelölését, meghagytuk a ez változatokat is. Az értelmetlen 

szóösszetételekre, illetve az olvashatatlan szavakra szögletes záró

jelbe tett felkiáltójellel hívjuk föl az olvasó figyelmét.

Ifjú Brenner József naplóját a standardizált szépírás szabályai 

szerint kezdte vezetni, másodikos gimnazista korában azonban már 

kialakult egyéni írásmódja. A feljegyzések szerint ebben az időben 

sokat festett, rajzolt, az első három füzetben azonban viszonylag 

kevés lapszéli rajz van. Azokat minden esetben eredeti helyükön 

közöljük.

DÉR Zoltán
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NÉVMUTATÓ

NÉVMAGYARÁZAT

A közismert művészeknek, történeti, irodalomtörténeti és közéleti 

személyeknek csak a nevét tüntetjük fel. Szintén nem közlünk életrajzi 

adatokat, ha az illetőkről a naplóban közölteknél többet nem tudunk, 

felvettük viszont az anyika, apuska, krószi, nagymama és hasonló elő

fordulásokat mintha azok is nevek volnának.

Ábrányi Emil 40 

Abrasics ua. Abrasits Antal 31, 

40, 129

Agrenyev, Dimitrij Aleksandrovics 

= Dimitrie Szlavinszki 22,23 

Albarák Ernőd 8 

Andrássy 79 

Anta = Decsy Antónia 

Antal = Budanovits Antal 

Anyika = Dr. Brenner Józsefhé 

Budanovits Ilona 

Apponyi Albert 78 

Arany János 98

Árpád, Árpi bácsi = Id. Kosztolányi 

Árpád

Árpi = Ifj. Kosztolányi Árpád

Balogh Lajos 111, 112 

Balogh Simon 54 

Bánffi János 13 

Bánffy Dezső 78, 79, 82 

Bardai József 69 

Barissch 73

Batthyány Elemér 75 

Batthyány Lajos 122 

Bauer Ernő 124 

Bereny Imre 41 

Beethoven, Ludwig van 37 

Békeffi Gyula 131 

Békey Józsa 134 

Berán, Csáth Géza házitanítója.

6, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 

38, 39, 51, 52, 55,

Bércsics Kala 116 

Bertillon 120 

Bezerédi Elemér 127 

Bibó Bige György (1871- ?) a 

szabadkai főgimnázium latin

történelem tanára. 56, 70, 97,

100, 119 

Biela, Wilhelm 128 

Bodrogi Károly (1851- ?) a sza

badkai gimnázium zenetanára. 31 

Boholy 37 

Bolgár Ferenc 79 

Braunberger Lipot 112 

Braunberger H. 114
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Braday József 69 

Brendl 115, 117

Brenner Etelka = Mádi (1888-1960) 

Csáth Géza húga, 1911-ben fele

ségül ment a budapesti Pókász 

Béla rajztanárhoz. 8, 11, 14, 17, 

26, 32,42,45,47,49,51,54, 55, 

57, 66, 74, 77, 83, 86, 96, 108,

121, 122, 125, 130, 134 

Brenner Dezső = Dezső (1890 1968)

Csáth Géza öccse, később gyógy

szerész. Jász Dezső néven tár

cákat és zenekritikákat jelentett 

meg a Nyugatban és a szabad

kai lapokban. 8, 6, 11, 16, 17, 

26, 32, 33, 42, 45, 46, 47, 48, 

49, 50, 51, 59, 72, 74, 77, 83,

85, 92, 100, 101, 102, 107, 108, 

109, 110, 112, 113, 114, 119,

122, 125, 129, 130, 131, 134 

Brenner Ilona = Ilonka (1898-1903)

Csáth Géza kishúga. 35, 42, 45,

46, 47, 50, 59, 68, 79, 86, 90,

92, 99, 101, 102, 103, 114, 122, 

125, 129, 135, 137 

Id. Brenner József (1860-1945) 

ügyvéd, a XX. század elején 

Szabadka város főügyésze, a 

szerző édesapja = apuska. 5, 6,

7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 

20, 21, 22, 24, 26, 28, 32, 35, 

38, 39,41,42, 47, 49, 54, 55, 

59, 62, 63, 65, 66, 68, 72, 73, 

74, 79,81,86, 90, 93,99, 101, 

102, 103,104,105, 107, 108,111,

112, 113, 117, 119, 122, 124, 

125, 128, 130, 134, 135

Brenner Józsefné Decsy Etelka 

(1861-1886) ifj. Brenner József 

édesanyja. 36 

Brenner Józsefné Budanovits 

Ilona = Budánovich, Budano

vics, Csáth Géza mostohaany

ja - anyika (1876-1929) 1886. 

augusztus 17-én ment feleségül 

Csáth Géza édesapjához. 5, 6,

8, 11, 13, 14, 17, 22, 23,26,29, 

32, 38,41,42,45,47, 53, 55,61, 

63, 69, 72, 73, 74, 77, 81, 94,

101, 102, 103,107, 109, 110, 112, 

114, 125, 127, 129, 130, 132, 

133, 134 

Id. Brenner Józsefné Hofbauer 

Aurélia = Groszi, Kroszi 8,9, 11, 

27,32,67,68, 77,81,86,90, 102, 

122. 127, 130, 136 

Brenner László = Lacika (1899- 

1981) Csáth Géza legfiatalabb 

testvére, később mérnöki diplo

mát szerzett, és Bánk Lászlóra 

változtatta meg a nevét. Belgi

umban halt meg. 82, 85, 110, 

122, 125, 129, 134 

Bródy Sándor 47 

Budanovits család = A Naplóban 

következetlenül írja a Budáno- 

vits család nevét, a cs hang he

lyett hol ts, hol eh, hol pedig cs 

megjelölést használ. Mi a ts vég- 

zésü változatot választottuk, egy

részt azért, hogy a magyarorszá

gi gyakorlatot kövessük, más

részt azért, mert a Budanovits 

família legtöbb sikert aratott sze
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mélye, a Magyar Operaház egy

kori vezető énekese, Budanovits 

Mária is így írta a nevét. 7, 8,

13, 15, 16, 18, 19, 26, 30,42, 

47, 70, 81 

Budanovits Antal (1848-1904)

= Budanovics Antal = nagyapa, 

Budanovits Ilona édesapja az 

általános iskolák igazgatója. 5,

11, 18, 24, 27, 32,47,68, 76 

Budanovits Antalné, Sturcz Jusz- 

tinia = Budanovics Ilona édes

anyja, tanítónő, nagymama. 5,

7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17,

22, 23, 26, 27, 32, 38, 42, 47, 

49, 68, 70, 90, 107, 127, 130 

Budánovits Béla, a naplóírás ide

jén érettségizett, később pedig 

technikumba járt. 9, 11, 14, 17, 

18,23,35,38, 46,47,49,52, 

56, 62, 67, 68, 74, 78, 83, 85,

86, 87, 90, 92, 104, 111, 112,

121, 127 

Budanovits Gerő Budanovits Ilon

ka öccse, a napló írás idején Hala

son gimnazista. 11, 22, 23, 24, 

47,68,78,90, 102, 108, 137 

Budanovits Lajos Budanovits 

Ilonka öccse. 47, 49, 68, 78, 90, 

137

Budanovits Irén Budanovits Ilon

ka húga. 8, 11,47, 68, 74, 92, 

137

Budanovits Margit = Mandi, Buda

novits Ilona húga. 8, 11, 26, 47, 

68, 78, 118, 128, 137

Budanovits Mária (1884-1976) 

operaénekesnő, Budanovits 

Ilona húga. Négy évtizeden át 

volt az Fővárosi Operaház ve

zető énekese. 8, 11, 24, 26, 47, 

68, 130

Budanovits Sándor Budánovits 

Ilona öccse, tanítóképzőbe járt 

a naplóírás idején. 6, 11, 16, 24, 

30, 47, 68, 72, 74, 78, 90, 94,

112, 129 

Bulyovcsics Miklós 108

Chopin, Fryderyk 31, 37 

Csajkás család 8, 9, 10 

Csajkás Mihály (1873-1945) fizi

ka és matematika szakos tanár. 

70, 100, 127 

Császka György (1826-1904) 

kalocsai érsek. 63, 64 

Csanádi József 122 

Csengi Sándor 116, 117 

Csillag Károly (1862-193 8)sza- 

badkai ügyvéd, miskolci, majd 

edelényi ügyvéd, író, újságíró. 

67,83,131 

Csiszér Kálmán, 98 

Csiky Gergely 30

Dante, Alighieri 37 

Débor Mózes 80 

Decsyék Csáth Géza édesanyjá

nak szabadkai rokonsága, Decsy 

Dezső gyógyszerész és Brenner 

Lujza, családja. 6, 8, 10, 12, 13, 

16, 19, 29, 30, 54,
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63, 64, 78, 79, 80, 85, 86, 92, 

98,99, 104, 107, 108, 109, 110,

111, 112, 113, 123 

Decsy Antónia = Antika, Anta, 

(1880-1938) Eötvös Józsefné, 

Decsy Dezső és Brenner Lujza 

harmadik gyermeke. 7, 9, 13, 

18,32,67,92, 103, 122, 130 

Decsy Béla 109

Decsy Bella (1885-1958), Csáth 

Géza unokanővére. 67, 103 

Decsy Dezső id. (1864-1921) 

gyógyszerész és szódavízgyá

ros, az Isteni Gondviselés pa

tika tulajdonosa, a naplóíró anyai 

nagybátyja. 31, 32, 37, 64, 102,

122, 127, 130 

Decsy Dezsőné Brenner Lujza 

(1856-1943) Csáth Géza édes

apjának nővére. = Lujza 32, 103, 

105,122, 127, 130 

Decsy Dezső = Deke (1878-1815) 

Csáth Géza unokafivére. Anyai 

ágon az első világháborúban hősi 

halált halt november 14-én. 13, 14, 

17,18,80, 104, 111, 118. 119, 121 

Decsy István 18, 67, 101 

Decsy Istvánná = Bella néni 67, 

82, 101 

Decsy Jenő 30, 129, 130 

Decsy József (1876 1923) később 

topolyai ügyvéd, Decsy Dezső 

gyógyszerész fia. 18,27, 32, 102 

Decsy Károlyné özv. Klauser 

Antónia (1825-1916) Csáth Géza 

anyai nagyanyja. 8, 18, 87, 108, 

109, 130

Decsy Lujza = Dúda (1886-194?) 

Csáth Géza unokanővére, Decsy 

Dezső gyógyszerész és Brenner 

Lujza legidősebb leánya 8,32,76, 

81, 82, 103, 122 

Decsy Margit (1884-1968) Csáth 

Géza unokanővére, később féijhez 

ment Szabados Bélához. 103 

Deli Ferenc 129 

Demauge 120 

Dembitz Vilmos 104 

Deresényi 41 

Dewey 60, 61 

Dide = Kosztolányi Dezső 

Dobéi Károly 118 

Dodó 67, 68, 72, 127, 129 

Domincyné 84 

Donizetti, Gaetano 37 

Dreyfus, Alfréd 120

Eckstein Árpád 26 

Egressy Béni 7 

Ernyei János 80 

Erdélyi Zoltán 113 

Eötvös József (1866-1938) Descy 

Dezsőnek és Brenner Lujza har

madik gyennekének, Antóniának 

a férje. 76, 86, 98, 122 129, 130 

Eötvös Ferenc 129, 130 

Erzsébet magyar királyné 30, 70, 72 

Esterházi 120

Fábián János 126 

Fabo 110 

Fauer Félix 82 

Fejes 120

Fejervári Géza 75, 78, 79
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Ferenc József császár 48, 58, 72 

Ferency Frigyes 74, 83, 84 

Franki István id. (1835-1913) a 

szabadkai gimázium igazgatója, 

közíró. 129 

Franki Istvánné 13, 14, 31 

Friedmann Ferenc 133 

Freud József 26

Gaál Ferenc (1860-1906) szabad

kai zeneneszerző, a zeneiskola 

alapítója 31 

Gábos Nelli (1870-1940) énekesnő, 

a budapesti operaház tagja, ké

sőbb a szabadkai zeneiskola ta

nárnője. 74 

Gajári Ödön 78, 79 

Geiger Ferenc 107 

Gergely József 30 

Golner 11

Göncöl Péter 121, 133 

Grohmann Vilmos (1862-1905) 

a szabadkai főgimnázium magyar 

latin szakos tanára, Csáth Géza 

osztályfőnöke. 7, 10, 15, 20, 31, 

32, 34, 122 

Gruber Gyula 116 

Guerin 120, 121

Gyelmis Jenő 18 

Gyelmisné 27

Halbrohr János (1897-1917) Csáth 

Géza osztálytársa, hősi halált 

halt az első világháborúban. 126

Hamar István a szabadkai refor

mátus templom papja. 76 

Hatala Györgyi 41 

Haverda Ella 13, 32 

Haverda Mátyás (1844-1913) a 

szabadkai gimnázium igazgatója 

1882-1900-ig. 18, 20, 32, 34, 

68, 118 

Heltay Jenő 41 

Hermann Ottó 96 

Hiador = Jámbor Pál 

Hoch János 78 

Hochenger Franciska 73 

Hoffbauer Miklós (1848-?) Csáth 

Géza nagyanyjának az öccse. 

32, 130

Hoffbauer Miklósné Scháffer 

Janka 32 

Horánszky Nándor 78, 79 

Horváth Boldizsár 116 

Horvátovicsék 8 

Huseinne 27

Hubertus Sándor (1870- ?), a gim

názium német tanára. 104

Iraust 118

Iványi István (1845-1917) törté

nész, Szabadka város monog- 

ráfusa. 57

Jakobcsics Imréné 81, 82 

Jámbor Pál = Hiador (1921-1897) 

költő, részt vett az 1848-as for

radalomban. Annak bukása után 

emigrációban élt. Tíz év múlva 

hazatért Párizsból. Szabadkán

153



telepedett le. Országgyűlési kép

viselősége után Szabadkán tele

pedett le. Előbb a gimnázium 

tanárává, majd két alkalommal 

igazgazgatójává választották 

meg. (1861-1865 és 1873-1881).

6, 7,9
Jókai Mór 16,17,36,47,111,124 

Joó Aurél 33 

Jorver, Miguel 55 

Juhász Lajos 64

Kacavé József ( 1872- ?) a szabad

kai gimázium latin tanára. 9,70, 

100
Kákonyy István 36 

Kalmár János 108 

Kalnay László 133 

Károlyi István 78 

Karvázi Rózsa 27 

Káti Frida 84 

Keresztély Flóra 41 

Kauser Jakab 117 

Knócs Béla 116 

Krecsy 108 

Kohu Ármin 116 

Kokainé 36

Konopacsek Laura 134 

Kopilovics 106 

Körpel 116 

Kossuth Lajos 40 

Kosztolányiék 7, 8,13,25, 85, 86,

92, 110, 112, 113, 115, 117 
Kosztolányi Árpád (1859-1926) 

Csáth Géza atyai nagybátyja, 
ebben az időben a szabadkai 
gimnáziumban matematikát

tanított. 11, 18 32, 40, 70, 103, 

119, 122, 130 

Kosztolányi Árpádné, Brenner 

Eulália (1866-1948) = Lálika 

néni, Csáth Géza édesapjának 

a húga. 11,28, 32,81, 103, 105, 

117, 122, 130 

Kosztolányi Árpád ifj.= Antal, 

Árpi, (1886-1966) apai ágon 

Csáth Géza unokaöccse 11, 18, 

24,26,32, 100, 103, 104, 119,

122, 130, 131 

Kosztolányi Ágostonné, Kádár 

Rozália (1829-1916) Koszto

lányi Dezső nagyanyja = Rozi 

néni. 87, 130 

Kosztolányi Dezső (1885-1936) 

= Dide, a későbbi költő a napló

író unokabátyja. 11, 12, 24, 25, 

26, 32, 102, 104, 105, 112, 114, 

117, 118, 119, 122, 130, 131 

Kosztolányi Mariska (1888-1971) 

a naplóíró apa ági unokahúga.

8, 11,32, 68, 103 

Kovács Jusztin 40 

KovácsVincze 118, 121 

Krausz Samu 126 

Kréczy Emma 90 

Kujnlei, Mac 58 

Kulhanek család 126 

Kulmesics Miklós 9 

Kuluncsics Míjo (1861-1906) 

szabadkai plébános. 9 

Kuluncsics, Kuluncsich Pál 

(1859-1915) a szabadkai gim

názium hittantanára 31,119
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Kunetz Gyula 104 

Kuntics Esztike 90 

Kuthy R. 106

Labori 120 

Lakortunez 54

Lányi Ernő (1861-1923)= Lányi 

bácsi zeneszerző, idősebb Brener 

József baráti köréhez tartozott. 

31,80,81,82, 111 

Lányi Irma 41 

Ledovszky Mariska 28, 33 

Lejko József 53 

Lejko Józsefhé 53 

Lejko Károly 30 

Lénárd Amália 81 

Lénárd István 116 

Licht Zoltán 65, 104 

Liszt Ferenc 31 

Lomnicy Béla 41, 74, 80 

Lomniczy Béláné 36,74,80,84 

Loósz István (188-1920) latin

magyar szakos tanár a szabad

kai gimánziumban, Horváth János 

után másodiknak írt könyvet 

Ady Endréről. 92, 118 

Lövy Adolf 118 

Lucy Emil 56

Lusics Jaso (1867- ?) áldozópap, 

hittantanár. 9 

Lucheni 70

Macák Manó a szabadkai gim

názium zenetanára 70 

Majoros püspök 63 

Mamuzsich Bodog 117

Mamuzich Benedek (1852-1919) 

népiskolaigazgató, majd 1887- 

től természetrajzot tanított a 

szabadkai gimnáziumban, 

1899-ben ifj. Brenner József 

osztályfőnöke. 118, 124 

Mamuzsics Mátyás = Matya 

(1847-1900). 9, 131 

Mamuzsics Miksa 93 

Mamuzsics Tamás 121 

Mánicsné = Mánitsné 32, 87, 130 

Matkovits Miklós = Matkovics, 

Matkovich (1864-1945) torna

tanár a szabadkai gimnázium

ban. 31,70 

Maulier 88 

Markovits 123

Mérey Ágoston (1845-1928) 

történelem-földrajz szakos tanár 

a szabadkai gimnáziumban. 70,

93, 100, 126 

Mérey Ágostonné 82 

Mérey Gusztáv 32 

Meznerits 83 

Mihályi Ernő 76, 80 

Mikszáth Kálmán 127 

Milbert 56 

Milinovits Stevan 22 

Milassin Andor 7, 13, 31, 81 

Milassin István 105 

Mohacsekné 130 

Moliére, Jean-Babhiste Paquelin 37 

Mozart, Wolfgang Amadeus 14 

Mucsy György 9, 27 

Mucsy Anna 27 

Müller 73 

Muszin Ernő 106
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Nagy Pétemé 31 

Nahochky Osvald 16 

Nyitrai Sándor 41 

Novák József 80

Offenbach, Jacques 37 

Oláh József 27 

Oláh Sándor( 1886-1966) 

később festőművész. 27, 49 

Olsavszky Géza 26, 64 

Omerovics Tamás 107, 121 

Onody 116

Oszter Péter Csáth Géza házi- 

tanítója.5,6, 9, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 29,33,34,38, 39,46,

47, 48, 49, 50,51,52, 55, 56, 

59, 108 

Oszrogonacz Ferenc 118 

Osztrogonacz János (1864- ?) a 

szabadkai gimnázium matema

tikatanára. 31 

Ötömösi Magyar Györgyné 100 

Ovány József 50

Pál fi Gy örgy 28 

Palicsi Ágoston 69 

Pankovics Andor 108 

Paukovich Andor 108 

Papp Ferenc 115, 116 
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