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Simon Bernadett

„…a dicső millennium évében fogok kilépni a gimnáziumból…”

Részlet Zemplén Győző: Életem tükre című naplójának 
1896. évi bejegyzéseiből1

Az ELTE BTK Modernkori Magyarország Doktori Programjának keretében készülő 
doktori disszertációm témája az 1896-os Millenniumi Ezredéves Országos Kiállítás 
története és sajtótörténete. Kutatásom során a szakirodalom és a sajtó feldolgozása mel-
lett fontosnak tartom azon személyes források vizsgálatát is, amelyek részletesen, vagy 
csak említés szintjén, de érintik az 1896-os eseményt. Így bukkantam rá az Országos 
Széchényi Könyvtár Kézirattárában Zemplén Győző: Életem tükre című, 1895–1896-
ban írt naplójegyzeteire. A forrásból az ünnepi év eseményeiről keveset tudhatunk meg, 
de arról annál többet, hogy írójának mit ígért „a dicső millennium éve”.

A napló írójáról

Zemplén Győző neve egyaránt ismert az elméleti és a kísérleti fi zika területén. A 19. 
század végén kialakuló modern fi zika fejlődésének eredményeire fogékony tudós és ta-
nár Magyarországon az elsők között foglalkozott az elektromágneses tér és a relativi-
táselmélet fogalmaival. Kutatásait a folyadékok, a gázok és az elektromos tér mozgásá-
val kapcsolatban végezte. Az 1905-ben róla elnevezett, a lökéshullámokra vonatkozó 
hidrodinamikai tételt (Zemplén-tétel) még napjainkban is használják. 

A fi zikus 1879. október 17-én született Danyicskó Győző (Viktor) néven, majd apja 
1881-ben magyarosította nevüket Zemplénre, utalva a család származási helyére. Édes-
anyja orvos családból származott, állami kistisztviselő édesapja pedig a postánál vállalt 
szolgálatot távírda-tisztként, ezért a lakhelyüket gyakran változtató család három fi úgyer-
meke három különböző városban született. A legidősebb gyermek, Szilárd Sátoraljaújhe-
lyen, a középső fi ú, Győző Nagykanizsán, míg a legifj abb, Géza – a későbbi nagy hírnevű 
kémikus – Trencsénben látta meg a napvilágot. Mikor Győző négyéves volt, a család Fiu-
mébe költözött, így a Zemplén fi úk – miután édesanyjuktól elsajátították az elemi iskolai 
ismereteket – a fi umei Magyar Királyi Állami Főgimnáziumba jártak, ahol tanulmányai-
kat mindhárman jeles érettségivel zárták. Győző 1896-ban, gimnáziumi évei befejezése 
után a budapesti Tudományegyetem bölcsészeti karára jelentkezett, s kérte felvételét az 
akkor egy éve létesült Eötvös Kollégiumba, melynek 1900-ig tagja volt. 1901-ben szerezte 
meg bölcsészdoktori címét, majd a következő három évben az Egyetemi Természettani 
Intézetben tanársegédként Eötvös Loránd mellett vett részt a kutatásokban. 1904–1905-

1  Jelen írás elkészültét az OSZK kutatóidővel támogatta.



414

ben tanulmányútra ment Göttingába és Párizsba, majd onnan visszatérve a tudományos 
élet színterei még inkább kinyíltak előtte. 1905-től a budapesti Tudományegyetem, 1907-
től a József Műegyetem képesített magántanára (ennek 1912-től nyilvános, rendes tanára 
és az elméleti fi zikai tanszék professzora) lett, 1908-ban pedig a Magyar Tudományos 
Akadémia választotta őt levelező tagjává. A nemzetközileg ismert és elismert tudós ered-
ményes tudományos munkásságát számos díjjal is jutalmazták. Zemplén Győző emellett 
sok tudományos egyesület, társulat tagja is volt (például 1914-től a Matematikai és Physi-
kai Társulat ügyvezető titkára, és az általuk kiadott lap szerkesztője), tudományos jellegű 
és ismeretterjesztő írásaival pedig sokat tett az elméleti fi zika tudományának fejlődéséért 
és népszerűsítéséért. Pályája azonban tragikus módon félbeszakadt: 1914-ben, hazafi as 
kötelességtudatból vonult be tüzérhadnagyként katonának, majd 1916. június 29-én, har-
minchat évesen, Monte Dolorón elesett, hősi halált halt, feleségét és öt kisgyermekét 
hagyva özvegyen, illetve árván.

Pályatársai a róla írt nekrológjukban kiemelkedő emberi és tudósi értékeit emelték 
ki, és állították őt követendő példaként a magyar tudományos élet következő generá-
cióinak. Ebben saját családjának is mintául szolgált: Győző öccsén kívül egy gyermeke 
is nyomdokaiba lépett; lánya, későbbi nevén Mátrainé Zemplén Jolán lett az első ma-
gyar női fi zikaprofesszor, aki elsősorban a hazai fi zikatörténettel, valamint tudomány-
történettel kapcsolatos munkáival vált ismertté.

Zemplén Győző alakja nem merült feledésbe, hiszen a tudományos szaksajtó még 
a mai napig is ír róla. Az országban több helyen viseli utca, iskola a nevét, alakját 
szobrok őrzik. Szülővárosában, Nagykanizsán pedig a fentieken túl emléktáblával, 
emléknapokkal és a róla elnevezett fi zikaversennyel emlékeznek a kiemelkedő tehet-
ségű fi zikusra.2

A naplóról

Zemplén Győző naplója az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattárában található az 
Oct. Hung. 1200-as jelzeten. A kis méretű, sötétzöld könyvecskében 1895. június 
 22-étől 1897. szeptember 8-áig összesen hatvanegy bejegyzés olvasható. A feljegyzések-
ben található utalások és a naplóíró által számozott bejegyzések alapján világosan kiderül, 
hogy egy naplót már írt korábban is, sőt a számozás alapján feltételezhető, hogy esetleg 
többet is. Így a napló folytatása az előző(ek)nek, s e noteszben az első beírás a 345. sor-
számot kapta.3 A fenti oknál fogva nem találhatunk arra vonatkozó utalást, hogy Zemp-
lén Győző miért kezdte el gondolatait papírra vetni, a hangvételből és a napló becézge-
téseiből azonban kiderül, hogy naplóját igaz barátjának tekinti, akivel minden titkát 
megoszthatja. Átlagosan, körülbelül tíznaponta jegyezte fel élményeit, azonban né-

2  Zemplén Győző életére és munkásságára vonatkozó, felhasznált szakirodalom: Abonyi, 1966, 289–
291.; Balogh–Grédics–Kovács, 1979, 321–325.; Kovács, 1987, 84–89.; Kovács 2004.; Kovács, 
2016, 829–841.; Zemplén, 2005, 156–167. 

3  OSZK Kézirattár, Oct. Hung. 1200. 1. r. (A következőkben a kézirat utólagos, könyvtári lapszámozására 
hivatkozom, ezért használom a r. [ektó], illetve a v. [erzó] jelölést.)
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ha-néha előfordul ennél gyakoribb (általában nyaranta) vagy ritkább (valószínűleg az 
iskolai elfoglaltságai miatt) bejegyzés is. Találhatunk akár néhány hónapos kihagyáso-
kat is – például 1895. november 9. után legközelebb csak 1896. január 6-án írt –, ilyen 
esetekben azonban mindig összefoglalta néhány mondatban a kihagyott időszak főbb 
eseményeit.4 A naplót Zemplén Győző tizenhat-tizenhét éves korában írta, ekkor vé-
gezte a gimnázium utolsó osztályát és kezdte meg az egyetem első évét. Ennek megfele-
lően a bejegyzések tartalma is az iskolai történésekkel, az érettségivel, valamint az Eöt-
vös Kollégiumban töltött első évvel kapcsolatosak. Érdekes módon a napló minden 
előzetes utalás nélkül 1897 ősz elején hirtelen véget ért, azonban tizennégy évvel ké-
sőbb ismét belekerült néhány feljegyzés. Zemplén Győző 1911. augusztus 10. és 1913. 
március 19. között, folytatva az 1897-ben abbahagyott sorszámozást, rendszertelen 
időközönként hét bejegyzést írt új munkalehetőségekkel, szerződéskötésekkel és fi ze-
téssel kapcsolatban, ám ezek inkább már emlékeztető jellegű, mintsem személyes, él-
ményszerű leírások.

A most közölt naplórészlet az 1896-os millenniumi év első, január 6-i gondolataival 
kezdődik, és a június 21-i érettségi bankett leírásával fejeződik be. Az ezen időszak alatt 
íródott tizennégy bejegyzés sorai elsősorban az iskolai eseményekre, az érettségi vizsga 
izgalmára és a különféle irodalmi pályázatokra történő felkészüléssel kapcsolatos leírá-
sokkal teltek meg. Győző családjára vonatkozó információkat alig találhatunk, viszont 
a feljegyzésekből annál jobban megismerhetjük a fi umei Magyar Királyi Állami Főgim-
názium mindennapjait, tanárait és diákjait. Emellett feltűnik Zemplén Győző szorgal-
ma, kitartása és a tudományos élet kínálta lehetőségekkel szembeni céltudatos törekvé-
se, becsvágya.

„…a dicső millennium évében fogok kilépni a gimnáziumból…”5

A tanulmányom mottójául választott mondat jól illusztrálja, hogy a millennium – 
vagyis a magyar honfoglalás ezredik évfordulója alkalmából rendezett ünnepségsorozat 
– a kor hétköznapi életében is viszonyítási pontként jelent meg. A fi umei megjelenésű 
Magyar Tengerpart című lap – a korszak többi újságjához hasonlóan – már a kezdetek-
től, 1893-tól beszámolt a millenniumi előmunkálatokkal, ünnepségekkel, majd a város-
ligeti, 1896 májusa és novembere között nyitva tartó kiállítással kapcsolatos esemé-
nyekről.6 Fiume több pavilonnal is reprezentálta magát a kiállításon. A Fiumei Első 
Magyar Rizshántoló- és Rizskeményítőgyár Rt., a Folyamhajózás és a Vaskapu-szabá-
lyozás, valamint a Kereskedelmi tengerészet és tengeri halászat bemutatói a mai város-
ligeti Műjégpálya épületében és környékén kaptak helyet. Ez utóbbi pavilonban, va-
lamint a Közoktatási csarnokban kiállítóként szerepelt Matisz János, a fi umei 

4  OSZK Kézirattár, Oct. Hung. 1200. 23. v.–24. r.
5  OSZK Kézirattár, Oct. Hung. 1200. 25. r.
6  Pl. Fest Aladár: Fiume és a millennium, MT, 1. (1893. február 12.), 7. sz. [1]–2.; Ezredéves kiállítás, MT, 

2. (1894. április 15.), 15. sz. 2.; Fiume az ezredéves kiállításon, MT, 3. (1895. június 2.), 22. sz. 4.; Ke-
mény Ödön: Budapest képe. Levél a kiállításról, MT, 4. (1896. május 24.), 21. sz. 2–3.
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főgimnázium földrajztanára is. Több más fi umei kiállítóval együtt ő is kitüntetésben 
részesült a kiállítás végén.7 A fenti lap – Séta a kiállításon című alkalmi rovatában – fo-
lyamatosan értesítette olvasóit olyan jeles eseményekről, mint például az uralkodóház 
valamely tagjának látogatása Fiume egy-egy pavilonjában, az otthoniak közül való ipa-
ros- vagy tanulócsoportok helyszínre érkezése.8 Fiuméban a fővárosba történő látoga-
tást „hazafi as kirándulás”-ként9 fogták fel, melyet kedvezményes vasúti jegyek árusításá-
val, illetve jótékonysági kezdeményezésekkel tettek elérhetővé.10 

A millenniumi kiállítás két kiemelkedő ünnepsége a május 2-i megnyitó, valamint 
június 5–8. között a Ferenc József és Erzsébet megkoronázásnak 29. évfordulója alkal-
mából rendezett ünnepségsorozat volt. Fiumében ezzel párhuzamosan ugyanúgy meg-
tartották a helyi ünnepségeket: például iskolai műsorokat, díszüléseket rendeztek, a fi -
umei népkertben, a Giardino Pubblicóban népünnepélyeket, díszes felvonulásokat 
tartottak, illetve a város esti kivilágítása is nagy szenzációnak számított. A helyi rendez-
vényekről ugyanúgy beszámolt a Magyar Tengerpart, mint a budapesti eseményekről.11 

Mindezek ellenére Zemplén Győző a millenniummal és a Budapesten megrendezett 
ezredéves országos kiállítással kapcsolatban nem írt semmit. Az eseményt pedig nagyra 
értékelte, s azt, hogy nem említette, így indokolta naplójában: „olyan dolog ez a millen-
nium, amit nem kell följegyezni, kitörölhetetlenül van az az ember lelkébe írva”.12 Eb-
ben az időszakban valószínűleg inkább személyes és tanulmányi jellegű kérdések foglal-
koztatták: az érettségi, valamint az Eötvös Kollégiumba való bekerülés lehetősége. Ez is 
oka lehet annak, hogy nem tartott édesanyjával és két testvérével, akik elutaztak Buda-
pestre megnézni a kiállítást.13 Az a tény, hogy Zemplén Győző Fiumében élt és nem volt 
kapcsolata Budapest ünnepi forgatagával, csökkenthette személyes kötődését az ese-
ményhez, s közrejátszhatott abban, hogy a kiállítással kapcsolatos személyes élmények 
leírása végül kimaradt a naplóból.

Választásom azért esett mégis a napló ezen – az 1896. év elejétől az iskolai tanév vé-
géig tartó – bejegyzéseinek közzétételére, mert érintőlegesen ezekben olvashatunk a mil-
lenniumról. Emellett ez a tizennégy forrás is ugyanolyan élvezetes, olvasmányos stílus-
ban íródott, akárcsak az 1896 júliusától lejegyzettek, melyek Zemplén Győző gimnázium 
utáni életét mutatják be. Ez utóbbiakból kiderül például, hogy a Magyarország várme-

  7  A kiállítók kitüntetése, MT, 4. (1896. november 15.), 46. sz. 5.; Kitüntetett fi umei kiállítók, MT, 4. (1896. 
november 22.), 47. sz. 4.; A tanárok tudományos és irodalmi munkássága, FF. Ért., 1895/96, 43–44.

  8  Pl. A fi umei iparosok a millenniumon, MT, 4. (1896. május 10.), 19. sz. 3.; Fluminensis: Királyi látoga-
tás, MT, 4. (1896. június 28.), 26. sz. 2–3.; A kiállítás tengerészeti pavillonjából, MT, 4. (1896. október 
25.), 43. sz. 5.

  9  A fi umei iparosok Budapesten, MT, 4. (1896. május 24.), 21. sz. 5.
10  Milleniumi menettérti és egyéb kedvezményes jegyek érvényessége, MT, 4. (1896. november 1.), 44. sz. 5.
11  Pl. A kiállítás megnyitása, MT, 4. (1896. május 3.), 18. sz. 3.; A magyar királyi állami iskolák ünnepe, MT, 

4. (1896. május 10.), 19. sz. 3.; Az ünneplő Fiume, MT, 4. (1896. május 17.), 20. sz. [1]–2.; Az ezredéves 
ünnep, MT, 4. (1896. június 14.), 24. sz. 2–3.

12  OSZK Kézirattár, Oct. Hung. 1200. 35. v.
13  OSZK Kézirattár, Oct. Hung. 1200. 44. v.
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gyéi és városai című sorozat második, Fiumével foglalkozó kötetének14 illusztrációként 
rajzokat küldött, mely küldeményeket a naplójában tételesen fel is sorolta.15 Emellett 
bepillantást nyerhetünk az Eötvös Kollégium mindennapjaiba, valamint Győző magán-
életébe is. Az általam kutatott témáról – a millenniumi eseményekről – sajnálatos mó-
don ugyan keveset írt, ennek ellenére naplója hiteles kordokumentuma egy leendő fi atal 
tudós pályakezdő éveinek.

Források16

[1.] 361.
Fiume, 1896. január 6-án

Hej! de rég nem foglalkoztam már ezzel az én kis naplómmal! Pedig bizony annyi min-
denfélén keresztülmentem ez alatt a két hónap alatt, hogy bizony nem ártott volna egy 
kicsit számolni saját magammal. Azaz annyi mindenféle nem volt ugyan valami eget-föl-
det rázó események összessége, de azért mégis csak volt valami. Hasonlított egy kissé az 
igazi élethez, küzdelmeivel, fáradalmaival és örömeivel. Egy kissé nehéz is volt ez az első 
időszak, nagyon el voltam foglalva a sok tanítvánnyal, meg más mindenfélével, amiről 
most nem beszélek részletesen, elég az hozzá, hogy az eredmény nem volt más, mint 
három kettős, vagyis hittanból, bölcsészetből és fi zikából.17 Ezen rossz eredményt azon-
ban sehogy sem lehet túlságos elfoglaltságomra visszavezetni, mert bizony, ha százszor 
annyi időm is volna, mégsem tennék többet, mint amennyit az első időszakban is tet-
tem. Hittanból a Sándorff ynak18 szokása, fi lozófi ából pedig elég azt mondanom, hogy 
nekem egyedül van kettősöm belőle, a többinek hármasuk. A Sándorff y ugyanis harag-
szik reánk, mert táncolni tanulunk, s az egész osztályzást egy fokkal alább szállította, 
hármat meg is buktatott. Világos tehát, ha ez a körülmény közbe nem jön, az elégtele-
nek hármast, az elégségesek kettőst, én pedig jelest kapok. Fizikából meg nem tudom 
miért, a Pizzetti19 elkezdett rám görbe szemmel nézni, én is ő réá, összevesztünk, ő eg-

14  Sziklay–Borovszky 7.
15  OSZK Kézirattár, Oct. Hung. 1200. 43. r.–43. v.; 45. r.–45. v.
16  A naplórészletek a mai helyesírás szerinti átiratban, az esetleges elírások javításával, a mai központozás-

nak megfelelően, de a régies kifejezések és korfestő szavak, a mondatközi felkiáltójelek és kérdőjelek, az 
egyes szavak utolsó szótagjában szereplő jellegzetes hosszú magánhangzók, valamint a magán- és mással-
hangzók maitól eltérő írásmódjának megtartásával kerül közlésre. A tárgyi magyarázó jegyzetekben az 
egyes személyek életrajzi adatai csak az 1896. évre vonatkoznak. 

17  Az 1-es osztályzat jelentette a legjobb érdemjegyet, az 5-ös a legrosszabbat.
18  Dr. Sándorff y Nándor: a fi umei főgimnázium hittan- és fi lozófi atanára, többek között a Magyar Tenger-

part című fi umei lap munkatársa
19  Pizzetti Rókus: a fi umei főgimnázium természettan- és fi zikatanára, a VIII., tehát Zemplén Győző osztá-

lyának osztályfőnöke. 1896-tól a Tengerészeti Akadémia tanára
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zaminált,20 kapcáskodott, s a bizonyítványomban 2-t adott. Tornából és magaviseletből 
is van gyönyörűséges kettősöm, aminek ismét megvan a maga története, de amit most 
csak szépen hagyjunk abba. Volt ez alatt az én élettörténetemben minden, amit csak 
szem-száj kíván, diadal, dicsőség, fi askó, orr, szekunda (még bizony a kis Incze21 máso-
dik órájában latinból, no, ez is cifra história, nagyon hosszú epizód, s nem érdemes arra, 
hogy az utókor megtudja), szóval minden-minden, ismétlem, egy miniatűr küzdelem a 
létért. Nem tudom miért, de meg vagyok magammal ebben az időszakban elégedve, 
megálltam a sarat mindenhol, különösen gyűlölködő iskolatársaim között megmutat-
tam, hogy nem vagyok többet az a gyenge kis fi ú, akit mindenkinek szabad volt kicsú-
folni, kigúnyolni, akiről mindenki megvetéssel beszélt, azért mert az első az osztályban, 
tehát alávaló lény, aki csak hízelgésből tanulja meg leckéit tanárai számára. Ez voltam én 
az előbbi osztályokban a hatodikig, még a hetedikben is részben, és miért? mert ha 
szóltam ellenük valamit, olyan könnyű volt a náluk nehány évvel fi atalabb tanulót le-
győzni, ha máshogy nem ment, ököljoggal. Megváltoztak a viszonyok az osztályunk-
ban, nem az az úr a diákok között, ki jobban ért a verekedéshez, hanem aki megmutatja, 
hogy van olyan ember, mint ők, ha nem különb. Most amit meg akarok tenni, azt meg-
teszem, s ellenkeznek velem, szembe tudok velük állni, s ha már annyira mén a dolog, 
karom is segíthet rajtam valamit. Mindent, amihez mostanáig hozzáfogtam, keresztül is 
vittem, s az ellenpárt kénytelen volt aljas, alattomos utakon törni ellenem, s én így is 
diadalmaskodtam rajtok. Ezért nevezem küzdelem-teljesnek, ezért vagyok megeléged-
ve életem ezen jelentéktelen parányi kis részével, mert láttam, hogy küzdeni lehet, s 
akarat előbb vagy utóbb borostyánt arat.22 Sohasem csüggedtem, s ha valami tervemet 
föl kellett adnom, megtettem anélkül, hogy sokat töprengtem volna miatta, a sok okos-
kodás csak árt, és a kész dolgot is el képes rontani. Látom én, tudom, hogy nevetséges 
holmi iskolai bolondságokban küzdelemről és önképzőköri23 jeleneteknél csüggedésről 
meg miről beszélni, de bizony itt tanulja meg az ember, milyen az élet, itt tanul meg 
mindent, ami a lelket és az észt műveli. Saját magamnak különösnek tetszik, hogy én, ki 
mindig bolond voltam, most is az vagyok, s az is fogok maradni, egyszerre ily érzékeny 
húrokat kezdek pengetni. – Hát bizony, szó ami szó, érik a tök. Itt vagyok az élet küszö-
bén, s a dicső millennium évében fogok kilépni a gimnáziumból, s akkor elmondhatom 
majd:24 „Elötted a küzdés, elötted a pálya!”25 Annyi mindenféle nyomja már a szívemet 
oly régóta, oly jólesik kissé társalogni saját magammal, oly megkönnyebbülést érzek 
minden betűnél, melyet leírok, s mentül többet írok, annál többet szeretnék írni. De 
hát ugyan miből megkönnyebbülést? Van nekem valami bajom? Semmi és mégis mily 
jólesik egy kissé komolyan beszélni, abbahagyni egy kis időre a folytonos jó kedvet, 
pedig hát az is jólesik, gyönyörűen süt a nap, szép a föld, a világ, szép az élet, rózsaszínű-

20  vizsgáztatott
21  Incze Béni: a fi umei főgimnázium latintanára.
22  Utalás Arany János: Domokos napra (1851) című versére.
23  Zemplén Győző a gimnázium Magyar Társalgó Körének titkára volt.
24   Ezt követően hat szó nagyobb nagyságú betűkkel írva.
25  Részlet Arany János: Domokos napra (1851) című verséből.
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nek látszik előttem a jövendő, bízva, remélve, csüggedés nélkül előre! hátha lesz még 
belőlem valami haszna a világnak? Hétfőn január 6dikán

P. S. No de ennyi badarságot sem írtam össze, amióta ezen a világon leledzem.26

Kelt, mint fent.

[2.] 362.
Fiume, 1896. január 12-én

Olyan kilométernyi reményei is alig voltak holmi magamfajta fi ckónak, mint éppen ne-
kem. Méltóztassék csak elképzelni, hogy én, mármint én, először is meg akarok érni, 
jazám!27 meg én, még pedig jelesen, pedig azám na’sszó,28 azonfelül pedig akarok nyerni 
egy egész arany vasat a dr. Csepreghy29 urambátyám mellényzsebéből, más szóval a 
Csepreghy pályázatot hirdetett „Széchényi élete és főbb művei” című tanulmányra, 
melynek jutalma egy arany lenne, ezt az aranyat szeretném én bezsebelni.30 No, hát 
ugyan még mi kéne? Hát bizony még valami, ennek a megmagyarázása azonban több 
szószaporítást igényel: 100031 év előtt a honfoglaló Árpád bejött Magyarországba, s itt 
hazát alapított, az idén lesz ennek ezredik évfordulója. Ennek ünnepére többek közt 
egy általános diák-verseny is lesz, melyen Magyarhon első gimnazistái fognak magyar 
irodalomból és történelemből írás- és szóbelileg versenyezni. Államdíj lesz a jutalom, 
valami szerfölött értékes holmi, én tehát erre az államdíjra aspirálok. Hát ezenkívül is 
akarnál még valamit, te telhetetlen papzsák? Igenis, ha szabad kérnem, bizonyos32 pro-
mocijó szub auszpicziisz regiszről33 hallottam valamit harangozni, s holmi brilliántos 
aranygyűrűről is, no bizony, kérem alássan az én ujjamra is épp úgy ráfér az az aranygyű-
rű, mint akárkicsoda tíz körmének egyikére. Bizony nekem sok mindenféle kéne, mert 
hát: Van itt ész, alig bírgya a fejem, van annyi, amennyi kő, pedig az ám na’sszó, mert 
nagyon sokkő ám, fogyasztom erőssen.

Vasárnap január 12-dikén
P.S. No ez a naplóm mégis csak többet ér mint a múltkori!34

26  E mondat dőlt betűkkel írva.
27  E szó nagyobb nagyságú betűkkel írva.
28  Értsd: Nagy szó!
29  Dr. Csepreghy Kálmán: a fi umei főgimnázium történelemtanára
30   A pályázatról bővebben: A fi umei m. k. áll. főgimnázium ifj úságának magyar társalgó köre. Titkári jelentés 

az 1895–96. évről, FF. Ért., 1895/96. [84]–85.
31  E szám nagyobb nagyságú számokkal írva.
32  Ezt követően négy szó nagyobb nagyságú betűkkel írva.
33  Sub auspiciis regis = királyi doktori kitüntetés, ma: aranygyűrűs doktor. Azok kaphatták meg, akik ta-

nulmányaik során és a doktori szigorlaton is kitűnő eredményt értek el. Zemplén Győzőt 1902-ben avat-
ták aranygyűrűs doktorrá. 

34  E mondat dőlt betűkkel írva.
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[3.] 363.
Fiume, 1896. január 20-án

Elég az hozzá, hogy a mi bálunk is elmúlt. Az is igaz ám, hogy nem is írtam én még róla 
semmit a naplómba róla. Pedig azt bizony érdemes lett volna részletesen leírni a készü-
lődésekkel együtt. Én voltam az egészben a főkolompos, mint titkár az elnök úr távollé-
te alatt, ki méltóztatott az egész karácsonyi szünet alatt távol lenni, én voltam a minde-
nes, és el is végeztem mindent oly emberségesen, hogy Fiumében arról beszélnek, hogy: 
1ször ilyen szép bálja még a gimnáziumnak nem volt, 2szor az idén még Fiumének nem volt 
olyan szép bálja, 3szor az idén nem is lesz olyan szép bálja Fiumének, 4szer a gimnazisták 
bálja olyan lesz, mint Budapesten a jogászok bálja.35 Én saját olasz fordításomon mond-
tam el Peterdi S. „Az orr” című monológját,36 persze volt megint siker, meg tapsvihar 
meg minden. Azután jött még csak a java, a tánc, az első quadrille-t37 a Jilly38 szerint 88, 
a Negovetich39 szerint 140, a Luppis40 szerint 152 pár táncolta. Annyi szent, hogy alig 
lehetett mozdulni.41 A damenpolkában42 a Jilly meg én kaptunk legtöbb cotillont,43 
még pedig 7-et. Táncoltunk szakadatlanúl egészen 4 óra 15 percig. Pompásan mulat-
tunk. A táncrend, a damenpolka, medallionok44 és az „orr” olasz fordítása mind levél-
táramban találhatók és tekinthetők meg, a táncrend a kék skatulyában, a „Britannica 
čica” iskátyulában pedig a cotillonok meg az „orr”. Már tréfán kívül igen becses okmá-
nyok találhatók az én levéltáramban, csupa régi dicsőségnek emlékezetei. Fiume városá-
ban oly hírre tettem szert, hogy a „Magyar Tengerpart” egyszerűen azt írja rólam, hogy 
a „jeles tehetségű Zemplén Győző”, alantabb pedig azt, hogy „valódi színészi bravúrral 
teljesítettem nem könnyű feladatomat.45 Nagy sajnálatomra e becses okmány nyomtala-
núl elpusztult s így kénytelen leszek ezt nélkülözni. Sebaj! marad azért ott elég olyan 
gyönyörű holmi, amit nem tudom, mennyiért nem adnék! Hja! bizony így van a! 
Azonfelül az is történt, hogy a kör, hálás köszönetet szavazott egy bizonyos Paur Géza46 
festőnek, aki a táncrendjeinket készítette, vettünk is neki ajándékba egy gyönyörű mell-
tűt. Ma délután adtuk neki át a kör jegyzőkönyvének kivonatával. Ezt a kivonatot ne-
kem kellett elkészítenem, én pedig, minthogy a reám bízott dolgokat mindig három-
szorosan szoktam elvégezni, most is egyszerű kivonat helyett lerajzoltam az egész 

35  Bővebben a január 16-ai bálról: A gimnázium estéje. MT, 4. (1896. január 19.), 3. sz. 4.; Iskolai ünnepsé-
gek. FF. Ért. 1895/96. 44., 46.

36  Peterdi, 1888.
37  tánc, francia négyes
38  Jilly Aurelio: Zemplén Győző osztálytársa.
39  Dr. Negovetich Artúr: a fi umei főgimnázium történelem, magyar, olasz, latin és görög nyelvtanára.
40  Luppis Alajos: a fi umei főgimnázium VI. osztályos tanulója, a Magyar Társalgó Kör tagja.
41  A Magyar Tengerpart című lap szerint az első négyest 140 pár táncolta. Ld. A gimnázium estéje, MT, 4. 

(1896. január 19.), 3. sz. 4.
42  kétnegyedes ütemű, közepes tempójú, páros cseh néptánc
43  francia füzértánc
44  medallionok = valószínűleg báli emlék
45  Ld. A gimnázium estéje, MT, 4. (1896. január 19.), 3. sz. 4.
46  Paur Géza: festő, illusztrátor, művészeti író.
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jegyzőkönyvet mindenestül, persze idealizálva (értsd: a kör régi rongyos jegyzőkönyve 
helyett egy gyönyörű aranyozott sarkú albumot rajzoltam), azután odapingáltam egy 
csomó ecsetet meg egy festőpalettet, a háttérben egy fotografuskészüléket, egy pálma-
ágat, és egy csomó táncrendet, mindegyik más-más lapjával kifelé fordúlva úgy, hogy 
minden lapja külön meglátszik élethűen ábrázolva. A jegyzőkönyvben olvasható az ille-
tő kivonat mely így hangzik: „1896. évi január hó 16-án hálás köszönetet szavaz a kör 
Paur Géza úrnak művészi alkotású táncrendjéért és az ünnepély sikerét biztosító fárad-
hatatlan buzgalmáért.” Aláírták jobbról Tóth47 elnök és Zemplén Győző titkár, balról 
Kőrösi Sándor48 vezető tanár. A Pozder49 meg én adtuk át ezen emléklap félét Paur úr-
nak, a kis Csepreghy azt mondta reá, hogy: nagyon elegáns. No, most már csak azt kell 
megmondanom, hogy ennek most vége, erre nincs már gondolni való, inkább másra 
(Széchényi arany,50 3000 koronás államdíj, jeles érettségi, ez az első regiment, azután 
brilliántos aranygyűrű,51 azután következnének a fellegvárak: próbaévül Fiumében di-
rektor, 5 évig egyetemi tanár, azután miniszter, most pedig egy lehetetlen, amiért a kis 
mama szörnyen haragszik, 12 évi egyetemi tanárság után… Király). A legközelebbi még-
is a Széchényi pályadíj meg a 3000 (?) koronás államdíj, tehát ezekhez kell most dereka-
san hozzálátnom. A Széchényin minden héten fogok dolgozni vasárnap délutánonkint, 
arra a versenyre pedig mindennap, amikor csak időm marad. Az Egonéktól kitették a 
szűrömet, mert a Bélácska 4 tantárgyocskából megbukik vala, azért most több időm 
lesz.52 Hosszabbodnak a napok  is. Lesz minden gyönyörűen, de pompás lesz!

Hétfőn január 20-dikán

[4.] 364.
Fiume, 1896. február 4-én

Már hozzáfogtam tanulni a diákversenyre. Mert, szó ami szó, szorul a kapca, június 
olyan hamar itt lesz, hogy az ember nem is veszi észre, egyszerre csak itt van, már pedig 
annak meg ké lönnyi[!]53 A Csepreghy azt mondja, hogy ezrekre menő értékű ajándé-
kok lesznek. No, már az igazat megvallva, én nem az ajándékok értékéért megyek, ha-
nem a dicsőségért. De össze kell magamat becsületesen szednem, mert egész Magyaror-
szág diákjai színe-java ott lesz. A Beöthy irodalomtörténetét54 úgyszólván kívül 

47  Tóth Elemér: a fi umei főgimnázium Magyar Társalgó Körének elnöke, Zemplén Győző osztálytársa.
48  Kőrösi Sándor: a fi umei főgimnázium magyar, irodalom és német nyelv tanára. Az iskola Magyar Társal-

gó Körének létrehozója. A Magyar Tengerpart című lap megalapítója és felelős szerkesztője 1906-ig.
49  Pozder Antonio: Zemplén Győző osztálytársa.
50  Ld. 30. lábjegyzet.
51  Ti. királyi doktori kitüntetés.
52  1895 szeptemberétől Egon Alajos műszaki tanácsos fi át, Egon Bélát korrepetálta. Bővebben: OSZK 

Kézirattár, Oct. Hung. 1200. 18. v.
53  Értsd: Meg kell lenni!
54  Beöthy, 1883–1884.
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megtanulom, azután még átveszem a55 Rhetorikát, Poëtikát, Irálytant, csak nem ha-
gyom lepipálni magam. Az aztán volna az igazi dicsőség, egész Magyarországon beszél-
nének róla. Egyszerre híres emberré válnék! Az volna aztán a valami! Azután meg a56 
„promotio sub auspiciis regis”. Valakitől meg pláne azt hallottam, hogy akik sub auspi-
ciis regis lesznek kinevezve, azok mindjárt igazgatók. Hátha még teljesedik az, amit 
tréfából mondani szoktam: Próbaévre lejövök igazgatónak Fiumébe, azután pedig 
egyetemi tanárnak Budapestre… et cetera fellegvaria…”

„Szép reményink hajnalcsillagánál
A jövendő tündérkert gyanánt áll….”57

A mi szegény gimnáziumunkat nagy csapás fenyegeti. A Berghoff er58 meg a Körösi 
tífuszban meg tüdőgyulladásban fekszenek. A szegény Körösi már túl van a veszélyen, 
de az igazgató úr nagyon, de nagyon rosszul van. Nagyon félünk, nehogy valami történ-
jék. Szegény kis direktorunk! Milyen kár volna érte! De reméljük, hogy erős természete 
és a jó Isten tán megmentik a gimnáziumot ezen szörnyű csapástól. S egy hét előtt még 
mily életvidáman tanítgatott, s mi pedig, haszontalanok ugyancsak ásítoztunk német-
órái alatt. Szegény direktorunk! 

Kedden február 4-én.

[5.] 365.
Fiume, 1896. február 8-án

Meghalt a szegény Berghoff er!59 El is temettük, el is búcsúztattam már, ma pedig gyász-
mise volt az elhunytért. Mily szerencsétlenség. Éppen ő, az az áldott jó kis direktorunk! 
36 és ½ éves korában. Szegény emberek fi a volt, szülei korán elhaltak s alig tudta magát 
fenntartani, s mégis 29 éves korában már igazgató lett, s íme, megbetegszik, és hat nap 
alatt vége van. Nem beszélek most arról, mennyire sajnálja mindenki, s mily nagy ez a 
veszteség, szegényről már annyi beszédet mondtak és annyi nekrológiát írtak, hogy már 
egy kicsit sok is. Elég, ha azt mondom, hogy igen nagyon sajnálom. Az őszinte fájdal-
mat kevés szóval ki lehet fejezni.

Most pedig helyét a Matisz60 foglalja el. Igaz ugyan, hogy csak ideiglenesen, de az 
idén mégis csak az lesz az igazgató, s majd tesz róla, hogy egy kicsit befeketíthessen. 
Most már az internátusba jutásra is körülbelül keresztet lehet vetni.61 Sorra van még a 

55  Ezt követően három szó nagyobb nagyságú betűkkel írva.
56  Ezt követően négy szó nagyobb nagyságú betűkkel írva.
57  Részlet Petőfi  Sándor Távolból (1843) című verséből.
58  Dr. Berghoff er József: a fi umei főgimnázium némettanára, 1889-től 1896-ban bekövetkezett haláláig 

igazgatója.
59  Dr. Berghoff er József február 4-ei haláláról bővebben: † Berghoff er József dr, MT, 4. (1896. február 9.), 6. 

sz. 4–5.; Matisz János: Az intézet gyásza, FF. Ért. 1895/96. [10]–16.
60  Matisz János: a fi umei főgimnázium ideiglenes igazgatója, földrajztanára, a tengeri fl óra és fauna kutató-

ja. Az 1896-os millenniumi kiállítás tengerészeti és közoktatásügyi pavilonjában kiállítóként vett részt.
61  Ti. az Eötvös Kollégiumba való bejutásra.



423

diákverseny. A Tóth is eljön, s bizonyosan elkíséri a Matisz igazgató úr is, s majd csak 
háttérbe szorítanak engem ketten – ha ugyan engedem magam. Úgy hozzá fogok a ta-
nuláshoz, hogy nem tudom, mikor fog engem a Tóth úr lepipálni. Hétfőn elmegyek a 
Csepreghyhez, kérek tőle könyveket, amit pedig ő nem adhat, azt majd szépen megho-
zatjuk. Úgy meg akarok tanulni mindent, hogy kívül tudjam úgyszólván, az egész iro-
dalomtörténetet. A számokat úgy beleverem a fejembe, hogy azokat onnan többet ki ne 
lehessen kergetni. Nem ijedek én meg a Tóth úrfi tól, még ha 100 Matisz is protezsálja.

Az egyetlen befolyásosabb tanár, aki engem igazán szeretett, meghalt, s most a Tóth-
nak a szibsaft ja62 kerekedett fölül, Matisz, Kubicsek,63 Pizzetti mind nyalják a talpát 
alázatosan, nekem nem maradt a pártomon csak a kis Csepreghy. A szegény kis Mozog-
nak64 is rossz dolga lesz most. A Matisszal nem beszél, párbaja is volt vele, s most az pa-
rancsol. A Tóth olyan nagy úr lett, hogy félnek tőle a tanárok. 

Az igazgató sírján mondandó búcsúbeszéden is talált összeveszni valót a Tóth. 
A Csepreghy a kör gyűlésén kijelentette, hogy a tanári kar határozata értelmében a Fried-
rich65 fog olasz, én pedig magyar beszédet tartani, és hogy ezen már változtatni nem 
lehet.66 A Tóth pedig feltolta az orrát s elhatározta, hogy holnap lemond a Kör elnöksé-
géről. Lehet, hogy én jutok helyébe. Volna megint egy okkal több haragudni a Matisz–
Tóth-éknak. Elég az hozzá, hogy most az iskolában úgy kell viselni magamat, mint aki 
kettőt sem tud szólni, hozzáfogni szörnyen a tanuláshoz, úgyhogy 100,000 protekció-
nak dacára is én legyek a győztes…

Most nincs már meg a kis Berghoff er, aki szerint mi67 voltunk a gimnázium díszei, 
aki azt mondta, hogy: egyetlen asszony van a világon, akit irigyel, s az a mamuskánk, 
azért mert olyan derék fi ai vannak, aki a tatának megígérte, hogy bejuttat az internátus-
ba és protekcionszkindet68 csinál belőlem… mindennek már vége. Itt van helyette a ked-
ves Matisz, aki nem is köszön nekem, nem felel, ha szólok hozzá, s úgy néz rám, mint 
valami rablógyilkosra. Nem maradt semmim, csak a kis Csepreghy, Mozog és az69 erős 
akaratom, mely előbb, vagy utóbb de borostyánt arat. 

Nem szorulok senki fi a protekciójára. 
Szombaton február 8-án.

62  Sippschaft  (ném.) pereputty, retyerutya (pejor).
63  Kubicsek Albert: a fi umei főgimnázium némettanára.
64  Mozog István: a fi umei főgimnázium görög- és testneveléstanára.
65  Friedrich Antal: a fi umei főgimnázium VII. osztályos tanulója.
66  A temetésen mondott búcsúbeszédről bővebben: † Berghoff er József dr, MT, 4. (1896. február 9.), 6. sz. 5.
67  Ti. a három Zemplén fi vér.
68  Protectionskind (ném.) pártfogolt gyermek. 
69  Ezt követően kilenc szó nagyobb nagyságú betűkkel írva.
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[6.] 366.
Fiume, 1896. február 28-án

Ismét egy nyilvános föllépés vár reám, március 15-én. A Tóth a napokban beteg, s habár 
ő az elnök, mégis én fogok beszédet tartani. Lesz tehát ismét oka orrfeltolásra a 
 Tóthocskának. A Csepreghy tegnapelőtt magához hivatott s megmondta, miként áll a 
dolog a beszéddel. Én ugyan hímeztem-hámoztam, hogy nem-e inkább a Tóth beszéljen, 
de a Csepreghy azt felelte rá: „a Tóth most beteg, s ez olyan beszéd lesz, melyre több 
ideig kell majd készülni, és ha el is jön addig a Tóth, nem fogjuk háborgatni a Korvalesz-
cenciában,70 hadd nyugodja ki magát!” Én nem bánom, sőt szívesen megteszem, s még 
nagyon is örülök neki, törődöm is én annak a vicedirektornak az orrával. Már hozzá is 
fogtam, a protasis71 már kész, s a mamuskának nagyon tetszik, pedig a nem csekélység, 
mert szó, ami szó, az én kis mamám ilyen dolgokban egy kicsit fi nnyás, s a mostanáig 
megírt s oly bámulatos sikert aratott prózai műveim közül egy sem tetszett neki. Csak 
aztán igazán el is mondhassam nagyszerű beszédemet, melyhez már az összes adatok 
össze vannak gyűjtve. Mikor elmentem a Csepreghytől, az utolsó szavai ezek voltam 
hozzám: „Mindenesetre maga fogja tartani a beszédet!” Megjegyzendő, hogy az apró-
ság igen sokra tart, s égre-földre biztosított, hogy én fogom az első díjat megnyerni, s 
már azt is megígérte, hogy gratuláló sürgönyt fog nekem küldeni Iglóból, ahol ő akkor 
katona lesz. Könyveket is adott, hogy tanulhassak. S mikor elbeszéltem neki a múlt évi 
kivándorló hajótörését azt mondta rá: „Bizony, bizony Zemplén, magának igen sok 
irigye van a maga eszéért.” Igaza volt, s mindjárt a következő körgyűlésen meggyőződ-
hetett róla, beadtam a szegény „Diákcsiny”-t, s úgy lepipálták, leszidták, nem fogadták 
el (Blasich,72 Jilly bírálók), hogy még a jeligés levelet is elégették. Pedig szó, ami szó, tán 
jobbat is érdemelt volna. No, de sebaj! a 3000 koronás pályadíjat mégis én viszem el. 
Bizony!73 De még a Széchényi 1 aranyát is. Nem hagyom magamat!    

 Pénteken február 28-án

[7.] 367.
Fiume, 1896. március 23-án

No, most Győző szedd össze magadat! Versenyt hirdettek megint egy novellára, jutalom 
1 arany. Határidő pedig április 26-a. Most már csak meg kell írni a beadnivalót, hanem, 
köztünk legyen mondva, olyan legyen ám, hogy szebbet keresve se lehessen találni. Min-
denesetre valami víg elbeszélést szeretnék írni, ahhoz tán jobban értek, egészen a magam 
fejéből akarom összeállítani az egészet, a mama megígérte, hogy még kérdezősködni sem 
fog felőle, csak majd ha kész lesz, akkor fogja elolvasni. Most már csak azon törjük az 

70  convalescence (lat.) lábadozás
71  protasis (gör.) bevezetés
72  Blasich Mario: Zemplén Győző osztálytársa.
73  E szó nagyobb nagyságú betűkkel írva. 
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eszünket, milyen legyen a tárgy? Ezt mindenekelőtt jól meg kell gondolni, azután felosz-
tani az anyagot részarányosan, aztán hozzáfogni és megírni egy lélekzetvételre az egészet. 
Most már kezdek egy kicsit konyítani a tárgyhoz. Először is lesz benne egy öreg, negyven-
nyolcas honvédtiszt, aki nyugodtan éldegél egy kis falucskában, és van neki egy fi a meg 
egy lyánya, a fi út szépen elviszik katonának közvetlen Königgrätz elött, a lyányt pedig 
természetesen nem, a németek74 megverik az osztrákokat az öreg katonának szörnyű örö-
mére, a75 fi ú76 pedig egy barátjával hazamén, a barátot csak azért hozom be a históriába, 
hogy a szép kisasszonynak párja akadjon. Úgy is mehet a dolog, hogy a tréfás fi ú előre 
küldi a barátját, azzal a hírrel, hogy a lábát ellőtték, a barát azonban nem tudván kiállni a 
szegény apának és különösen pedig a kisasszonynak a siránkozásait s elárulja a titkot. S 
mikor a fi ú egy csomó mankóval össze-vissza kötözve eléjük botorkál, szépen kinevetik, s 
az egész igen jól végződik. Azt hiszem, ha ezt szépen, tréfásan kidolgozom, tán lesz belőle 
valami. Ezentúl, minden reggel korán kelek s reggel dolgozom rajta. Valami gyönyörűt 
szeretnék írni. Versenyszavalat is lesz, annak is egy arany lesz a díja. Azt tudom, úgy is 
odaadják valami Tóth-féle embernek. 

Hétfőn március 23-án

[8.] 368.
Fiume, 1896. március 25-én

Nem igen vagyok megelégedve a tárggyal, és nem akarok senkit se gyanúsítgatni, hogy 
a naplómat olvasta, de nagyon-nagyon sejtem, hogy a mama tud már erről a rongyos 
tárgyról valamit, és azt is tudom, hogy nem tetszik neki… igaza is van, így nem marad-
hat, mert egy kicsit furcsa és nevetséges, nem pedig humorisztikus, mint amilyennek 
kellene lenni. Most is, midőn írni akartam, a lelkemre kötötte, hogy jól gondoljam meg, 
mit írok, és ne írjak valami ostobaságot – igaza van. Gondoljunk ki valami okosabbat, 
de nagyon-nagyon okosat. Azt hiszem, megmaradhat az öreg katona, meg a fi a is, meg 
még a lány is, még Königgrätzbe is elmehet a fi atal úrfi , csak az a holmi lábtörés meg a 
másik fi atalember nincs helyesen bevezetve a bonyodalomba. 2577 percnyi fejtörés után 
találtam egy másik tárgyat, különbet, mint az első, csakhogy ez se ér ám semmit. Na-
gyon egyszerű dolog, egész köznapi história, de tán, ha szépen feldolgozom, még lesz 
belőle valami. Egy vén katona helyett kettőt hozunk össze, az egyiknek van egy lyánya, 
a másiknak egy fi a, a fi út katonának viszik, a lyány titkon siratja, a vén katonaszolga 
rajtakapja a kisasszonyt a pityergésen, vigasztalja mindaddig, míg a Königgrätznél meg-
vert vitéz maga meg nem vigasztalja szegénykét. Ha magát a tárgyat tekintjük, ez sem 
valami különös, de legalább nincs benne semmi erőltetett, s épen mert maga a tárgy 
olyan száraz, nem akarom, hogy a mamuskának tudomása legyen róla, míg az egész kész 

74  A szó végén egy e betű áthúzva.
75  A szó végén egy z betű áthúzva.
76  A szó a sor fölé beszúrva.
77  E számjegyek nagyobb nagyságú számjegyekkel írva.
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nincs, azt hiszem, szépen ki fogom tudni dolgozni, s csak majd ha az egész kész lesz, 
akkor adom oda a mamának olvasni, mert másképp, ha így a száraz csontvázat meglátja, 
elkedvetlenűl, s majd megint másba kell fognom, mert az is igaz ám, hogy az előbbit is 
elolvasta, azért példálódzik olyan nagyon. Ezt a naplót most úgy eldugom, hogy bizony 
a szegény mamuska nem fogja megtalálni. Nem szeretném, ha előre megtudná, mit aka-
rok írni. Meglátjuk, hátha elsül. Tegnap voltunk a Csepreghyvel lumpolni Grobnikon,78 
s a Csepreghy azt mondta, hogy semmi hír sincs a versenyről, s aligha lesz belőle valami. 
Biz azért kár volna! 

 Szerdán március 25-én

[9.] 369.
Fiume, 1896. március 28-án

Nem akar sehogysem egy csupa egyeses bizonyítvány összekerülni, a Sándorff y rendes 
rögeszméjét követi, s kettősöket osztogat boldognak boldogtalan, okosnak, butának 
egyaránt, azokat kivéve, kik hármast kapnak. Fizikából van ugyan egyesem, de van he-
lyette egy cifra kettősöm magyarból. Azt a kis vörös incifi nci Incze „menjen kijét” mu-
tatni akarja, mennyivel szigorúbb, mint a Kőrösi, s mennyivel jobban érti a dolgát, két 
hétig alig tanított mindössze, egyszer egzaminált, akkor is kitűnően tudtam, az igaz, 
hogy egy gyakorlatomra jót79 adott s ennek a révén az értesítőbe is. Sebaj! ez úgysem 
marad meg az év végére, csak a hittan meg a bölcsészet pusztulna el, azaz javulna meg. 
Magaviseletből is kettősöm volt, pedig ebben az időszakban, tudván én, hogyan áll a 
dolog a Mátisz80 igazgató úr és én közöttem, becsületesen vigyáztam magamra. Mind-
egy!81 a kettős most is ép úgy ott pompázott, mint máskor: pedig most csak azoknak 
volt kettősük magaviseletből, akiknek 2-3 fokuk volt, mint a Pozder, Blasich. Ha az év 
végén sem lesz különb bizonyítványom, no, akkor lesz aztán szép érettségi. No de nem 
hagyom magam, pukkadjanak meg mérgükbe a Matiszisták, de olyan jeles érettségit 
pumpolok ki, mint az én kis aranyos Szinuskám82 múlt évben. 

Vasárnap, március 28-án.

78  Fiume része. 
79  E szó nagyobb nagyságú betűkkel írva.
80  E szó nagyobb nagyságú betűkkel írva.
81  E szó nagyobb nagyságú betűkkel írva.
82  Bátyja, Zemplén Szilárd.
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[10.]  370.
Fiume, 1896. május 22-én

Szegény kis naplócskám, de rég néztem feléd! már jóformán el is felejtettem, hogy te is 
létezel a világon. Sokszor volt holmi apró-cseprű bajom, s nem jutott eszembe, hogy 
van énnekem egy kedves jó barátom, az én kis naplóm, annak elmondok mindent, s 
aztán83 „mindjárt könnyebben érzem a belső részeimet.” Mi történt velem ez alatt a két 
hónap alatt? sok mindenféle és mégis semmi, minden a régiben maradt, iskolába többé 
nem járok, nem látom ezentúl, hogyan bókol az egész tanársereg a pénzesember fi a 
előtt, de a víg iskolahecceknek is vége szakad. Azt mondják, az embernek legszebb évei 
azok, melyeket a gimnáziumban tölt. No, én nem tudom, igaz-e? most nem akarok 
azon vitatkozni, elég az hozzá, hogy az osztályvizsga már megvan, s az írásbeli érettségi 
tegnap végződött, mindkettőben megtettem Kötelességemet, meglátjuk milyen lesz az 
eredmény. Szörnyen türelmetlen vagyok, szeretném már biztosan tudni, mi lesz velem, 
az érettségitől függ minden, a Festnek84 írtam az internátusra nézve, egy szép hosszú 
levélben válaszolt, az idén csak 2 hely van üresedésben. Ha nincs tiszta jelesem, semmi 
esetre sem jutok be, és ha nem, akkor meg nem tudjuk, hogy lesz, mint lesz, annyit tu-
dok, hogy rosszabb lesz, mint hogyha ott lennék. Most még 20 napig kell várnom az 
érettségiig, azután meg ki tudja, mikor kapjuk ki, s addig folyton ebben a kiállhatatlan 
bizonytalanságban maradni! Mindenféleképpen igyekezni fogok szórakoztatni maga-
mat, festegetek, hegedülök, no meg majd tanulok is valamit, nem akarom, hogy a tanár 
signoriknak legyen valami mondanivalójuk ellenem.

Az a boldogságom mégis megvan, hogy hittant, fi lozófi át, németet és görögöt töb-
bet nem tanulok, ezekkel végeztem. Most még marad magyar, olasz, latin, történelem, 
fi zika, számtan. Juj, ha egyszer túl leszek ezen az érettségin, de jó lesz már akkor. Szó 
sincs róla, hogy félnék tőle, de mégis olyan szekánt.85 De hisz tulajdonképpen nem is az 
tesz engem oly harapós kedvűvé, hanem más, nem is az, hanem a semmittevés. Se a diák-
versenyből,86 se a társalgókör novella és Széchényi pályázatából nem lesz semmi, pe-
dig nekem már készen áll két novellám s a „Széchényi” félig.87 Azt a versenyt a Csep-
reghy különben is csak úgy találta ki, hogy jobban tanuljuk a történelmet, olyan jól ért 
a füllentéshez az eszemadta, hogy már egy szavát sem hisszük. No, még húsz nap, de 
nem szabad ellustálkodni a javát! 

Pénteken május 22-én

83  Ezt követően hat szó dőlten írva.
84  Fest Aladár: a fi umei főgimnázium történelemtanára, 1896-tól igazgatója.
85  kellemetlen
86  Diák szó a sor fölé beszúrva.
87  Ld. [2.] 362. forrás.



428

[11.] 371.
Fiume, 1896. június 16. 

Amit egyelőre remélni lehetett, ami után előbbi naplóimban annyit sápítoztam, az mind 
beteljesedett. Az osztályvizsgák kezdete óta iskolában valódi diadalmenetet futottam vé-
gig, minden pompásan ment, minden kitűnően sikerült, úgy, hogy minduntalan csak 
azon töprengtem: „No, ha ez így mén tovább….” s folytattam tovább légváraimat. A leg-
forróbb kívánságom, a tiszta jeles érettségi is teljesült, pompásan vizsgáztam mindenből, 
de megelőzőleg be is vágtam a bevágandókat. Órarendem az volt, hogy reggel 5 órakor 
elmentem sétálni, hazakerültem 9 óra tájt, tanultam 3 órát, délután meg tán felet. Így vé-
geztem három nap alatt a magyar irodalomtörténettel, semmit sem olvastam egynél több-
ször át, két napot szántam a történelemnek, négyet az olasznak, egyet pedig matematika, 
fi zika és latinnak. Közbejött azonban egy előreláthatatlan incidens. A „Széchényi”-re 
ugyanis senki sem pályázott, s ezt látva én sem végeztem be a magamét. Egy szép napon 
csak jön a parancs a Csepreghytől, hogy bizony jó lenne rövidesen beadni a „Széchényi”-t, 
nem határoz,88 ha magam is vagyok a pályázó, én azt feleltem rá, hogy három nap alatt 
meglesz. Hazajöttem, nekifeküdtem a munkának, azaz jobban mondva belefeküdtem az 
ágyba, mert már jó késő volt, mire a Csepreghytől hazavetődtem, dolgoztam úgyszólván 
szakadatlanúl reggeltől estig, szép volt a művecske, de a Csepreghy a bírálatában mégis 
„Kis mű”-nek nevezte, habár nagyon megdicsérte, s az egész bírálatot e szavakkal kezdte: 
„Ezen Kis mű ügyes szerzőre vall…” Azután pedig dicsérettel fogadta el, és az 1 arany pá-
lyadíjra méltónak találta. A két novellámat is beadtam, ez a „két” árva elbeszélés volt az 
„egyetlen” két pályázó. Ezt a kettőt a Kőrösihez vittem el, ki irtózatos ásítozás között vég-
re mégis átvette a két elbeszélést megbírálás végett. Eleinte arról volt szó, hogy az egy 
arany jutalmat a 2 novella két szerzője között megosztják, azután mégis csak a „Nagyné-
ni”-nek ítélték oda. A „Tengerpart” vasárnapi számában elkezdte közölni, gyönyörűen alá 
van írva becses nevem.89 (Folyt. köv.)90 
     Kedden, június 16-án

[12.] 372.
Fiume, 1896. június 17-én

Hát igen! ott hagytam el, ahol három nap alatt végeztem a „Széchényivel”, s a tanulásra 
maradt mindössze négy, ezt a négyet pedig úgy osztottam be, hogy egy napot szántam 
a történelemre, kettőt az olaszra, a többit pedig, azaz 1 napot a matematika, fi zika és 
latinra. Úgy is lett minden, amint gondoltam, megjegyzendő, hogy a négy nap közül 
kettő ünnepnap volt, még pedig nagy, az egyik vasárnap, a másik a Király Koronázásá-

88  nem számít
89  Az írás folytatásokban megjelent: Zemplén Győző: A Nagynéni, MT, 4. (1896. június 14.), 24. sz. 2–4.; 

MT, 4. (1896. június 21.), 25. sz. 2–4.; MT, 4. (1896. június 28.), 26. sz. 2–3.
90  E két szó dőlten írva.
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nak huszonkilencedik évfordulója, egyike a millennium legszebb napjainak.91 Erről 
sem tud az én szegény Kis naplóm semmit, no de hagyjuk azt, oly dolog ez a millenni-
um, amit nem kell följegyezni, kitörülhetetlenül van az az ember lelkébe írva. Június 
10-én, szerdán kellett kezdődni az érettséginek, a Dunay92 volt a miniszteri biztos, egy 
öreg, 64 éves ember, még a régi fajtából, olyan valami Garanvölgyi-féle típus,93 a teoriát 
nem igen szíveli, a prakszis embere, ragaszkodik a régi a hagyományokhoz, a túlságosan 
moderneskedő tudákosságot ki nem állhatja, nem szigorú, áldott, jó ember, aki azért 
ereszti át az összes jelölteket a vizsgálatokon, hogy ne kelljen neki a pótvizsgára lejönni 
pótvizsgálatra. Igen érdekes ember, hogy ne menjenek feledésbe valóban eredeti ötletei 
és mondásai, idejegyzek közülök nehányat: Mikor magyarból feleltem (megjegyzendő, 
az öreg szörnyen fél minden néven nevezendő grammatikától) a tézisemen három kér-
dés volt: 1. A magyar művelődés eredete (A kultúra vándorlása), 2. A drámai irodalom 
fejlődése, különösen Madách, és 3. Mássalhangzók és magánhangzók felosztása. Végig-
mentünk már az első két tézisen, az öreg azt mondta, hogy „elég!” én azt hittem azon-
ban, hogy a grammatikai tézis még hátra van, s nem adtam még oda a jegyzőnek (a 
Kubicseknek) a tézisemet. mikor a Dunay észrevette, rám kiáltott: „Csak nem akar 
vesztébe rohanni!” Később meg történelemből feleltem a címer fejlődéséről, II. Endre 
címerén a két kis oroszlán között lévő paizsról azt mondtam, hogy azon szintén orosz-
lán lehetett, de lekopott, amire aztán a Dunay a lehető legkomolyabb képpel mondta: 
„No, igen, némelyik elefántot, más pedig gilisztát lát benne.” Mikor pedig a Rubinich94 
felelt, s nem tudván hol vagyon Egyházas-Hetye s szörnyűképpen megszeppen vala, az 
öreg inspektor így vigasztalja: „So’se féljen tőle, én sem tudom!” A Tóthtól pedig az 
ábécét kérdezték, 5 percnyi csetlés-botlás után elérkeztek ketten a Kőrösivel 9-ig, itt 
már megunta a dolgot a Dunay, s változatlan komoly képpel vigasztalva a Tóthocskát: 
„Elég! az ábécét tudjuk!” A Kőrösivel minduntalan polemiába keveredett, nem akarta 
ugyanis a modern nyelvészet legújabb vívmányait elfogadni, összeveszett vele a két-, 
háromtövű igék elméletét illetőleg, a Kőrösi pedig mosolyogva vágott neki vissza, habár 
elég kíméletlenűl: „Főigazgató úr, kérem, régebben úgy volt, most már nincs úgy!” Bá-
mulatra méltó az öregnek a jósága, hogy ezen észrevételért, melyet a Kőrösi sokszor is-
mételt, meg nem haragszik. Különben ismerte jól a Kőrösi a maga emberét, tudta, hogy 
olyan áldott emberrel így is lehet beszélni. Szó jött egy helyen a hosszú ē-ről, nem é-ről, 
a Kőrösi citálja, hogy ezt a palóc tájszólásban találhatjuk, akik így beszélnek: mērre, a 

91  1896. június 8-án Erzsébet és Ferenc József koronázásának 29. évfordulója alkalmából Budapesten a 
Vérmezőről díszmenetben vonultak fel a budai várba a vármegyék és törvényhatóságok bandériumainak 
lovasai, hogy hódolatukat fejezzék ki a királyi párnak. Ezután a koronával és a koronázási ékszerekkel az 
újonnan épülő Országházhoz mentek, ahol a király jelenlétében egy rövid díszülést tartottak, majd visz-
szatértek a budai várba. A kiállítás fél éve alatt ez volt a legkiemelkedőbb állami esemény. A Magyar 
Tengerpart beszámolt mind a budapesti, mind a fi umei ünnepségekről. Pl. Június 8-a Fiuméban, MT, 4. 
(1896. június 7.), 23. sz. 3.; Az ezredéves ünnep MT, 4. (1896. június 14.), 24. sz. 2–3.

92  Dunay Ferenc: az 1871/72-es tanév végéig a fi umei főgimnázium igazgatója, 1896-ban a besztercebányai 
tankerület kir. főigazgatója, királyi tanácsos.

93  Utalás Jókai Mór: Az új földesúr című regényének alakjára, Garanvölgyi Ádámra.
94  Rubinich Giovanni: Zemplén Győző osztálytársa.
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Dunay meg közbevág, „nem kell nekünk olyan messze elmenni a palócokig, hátha én 
azt mondom, hogy: „Deeehogy?”95 Ilyen inspektor96 alatt valódi gyönyör volt vizsgáz-
ni: három, négy-négy tanulóból álló csoportra osztottak bennünket, szerdán délelőtt 
végeztek az első néggyel, délután más néggyel, csütörtökön reggel került a sor reám a 
Schlesinger,97 Tóth és Zigarral98 együtt. Azok a szerencsétlen fl ótások, akik előttem 
vizsgáztak, úgy irigyeltek azért az egy napért, magam is örültem neki, hogy még szépen 
tanulhatok, de aztán „kedvem szottyan”-t hallgatni, hogy mit tudnak az öregek a vizs-
gán, s egész nap ott ültem s hallgattam. Jobban is tettem minden esetre, mintsem hogy 
itthon magoltam volna. Így legalább olyan pompásan kiokoskodtam, hogy micsoda 
kérdést kapok én, a fejemet levágattam volna például, hogy magyarból Madáchot ka-
pom és a történelemből a magyar címer fejlődését (igaz, hogy ezt a Csepreghy meg is 
mondta). Mióta a szegény Berghoff er meghalt s a Matisz lett az igazgatónk, egy új üstö-
kös tűnt fel a gimnázium látóhatárán, egy előbb félreismert, elhanyagolt, beszekundá-
zott lángész: a herr99 für [?] Tóth.

Szerdán jún. 17-én
(Folyt. Köv.)100

[13.] 372.
Fiume, 1896. június 18-án

Amint mondtam tehát, az egész tanársereg kezdte bámulni az eszem adta Tóthját, mi 
eleinte csak azt mondogattuk egymásnak: „No, ez is már biztos arról, hogy nem bukik 
meg!”  Azalatt pedig a Tóth csak bódítgatott, egy történelmi órán a Csepreghy azt ta-
lálta neki mondani, hogy: „mondom magának Tóth, maga egyszerűen érett lesz!”, fel-
pattant a lelkem, mintha ágyúból lőtték volna ki és jött azután a sok: „mit? hogy? ugyan 
miből?” etc. Múlt évben szegénykének húsvétra szekundája volt fi zikából, ez azonban a 
világért sem akadályozta meg a Pizzettit abban, hogy az idén az év végén egyest adjon 
neki fi zikából is meg matematikából. S így ment ez minden tantárgyból, csak a Sán-
dorff y és ki hinné? az apró kis Incze nem engedték magukat leszedni a lábukról, ezek-
nek köszönheti a Tóth uram, hogy nem lett jeles érett, mint ahogy azt fűnek-fának már 
előre kitrombitálta. Olyan dolgokat tettek vele azok a tanárok, hogy az embernek ég 
felé mered minden haja szála, ha csak rá is gondol. Nem akarom a papirost ezen stiklik 
elbeszélésével rontani, nem az én dolgom, írja fel a naplójába a Tóth, őt illeti ez a sok 
szép mindenféle. Annyira elbizakodott ám, hogy a vizsga végeztével, mielőtt még az 
eredményt kihirdették volna, azt telefonozta haza, hogy remélhetőleg mindenből jelese 

  95  E szó első négy betűje nagyobb nagyságú betűkkel írva.
  96  tanfelügyelő
  97  Schlesinger Giulio: Zemplén Győző osztálytársa.
  98  Zigar Paolo: Zemplén Győző osztálytársa.
  99  Az ezt követő szó olvasata bizonytalan.
100  E két szó dőlten írva.
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lesz a latinon kívül. Pedig hát volt kettőse olaszból, fi zikából, latinból pedig hármasa, 
nem számítva ide a fi lozófi a hármast, hittan kettőst s egyéb tárgyakat, melyekből ugyan 
nem tesz az ember érettségit, de a bizonyítványban mégis föl vannak jegyezve. A Tóthon 
kívül még a Gigante101 és Jilly pályáztak jeles érettségire, mindketten felsültek, nem volt 
csak egy jeles és két jó (Gigante és Tóth) a többi mind elégséges, legnagyobbat esett a 
„szegény Jilly!” legirtózatosabb volt a Pozder felsülése, ki fi lozofi  pózainak dacára a 
Rubinich, Zigar s egyéb elégségesekkel egy sorba került, legboldogabb közöttünk pedig 
voltam én, meg a Kotschken,102 ki, midőn a bizonyítványokat megkaptuk, kijelentette, 
hogy 26 nap óta először érzi nyugodtnak magát.103

Folytassuk azonban a réportot.104

1896. június 11-én, csütörtökön, épp egy héttel a mai nap előtt este 8105 órakor a 
Giardino Pubblicóban,106 a gaba Spossánál107 ünnepeltük meg a sikerrel letett érettségit, 
az összes tanárok meg voltak híva, nem pedig, mint más évben szokták, csupán azok, akik 
az illető osztálynak tanárai voltak. Boldog volt a tanárnépség, de még boldogabb a diák-
ság. Ezen bankettet részletesen szándékozom leírni, minthogy itt, engemet, amint a Csep-
reghy előre megjövendölte, oly108 [---] övezett, hogy a szájamat sem kellett kinyitnom, 
mégis én voltam a központja az egész estélynek. 8 óra felé megindultam, s a nedves úton 
egyenesen a Giardinónak tartottam, útközben találkoztam a két apró tanárkával, az én 
jövendőbeli kollégáimmal s mostani kenyeres pajtásaimmal, a Csepreghyvel meg az Inczé-
vel, az elsővel pláne úgyszólván majdnem109 „per tu”110 vagyok. Víg csevegés közt ér-
tünk el a lebujig, hol egész éjjel szándékunk volt „inni”. Itt nekem már nagyon derogált e 
két tanárkával foglalkozni, s a Fest igazgatót, ki a Matisz helyébe jött le, s kivel már előbb 
igen bizalmas levelezést folytattam, tehát Fest urat méltattam arra, hogy körülbelül ne-
gyed óráig tartó beszélgetésbe bocsátkoztam vele. Az internátusról beszéltem vele, kérdőre 
vontam, megtette-e azon lépéseket, melyeknek haladéktalan végrehajtását levelemben 
reá bízni méltóztattam, szegény teremtés sült-főtt, hibegett-hebegett, hímezett-hámozott 
s végre bocsánatért esedezett, hogy az Eötvös Lóránddal111 meg a Fröhlich Izidorral112 
még nem beszélhetett, de reméli, még a nyáron eleget tehet kívánságomnak, egyúttal ab-
beli reményének adott kifejezést, hogy engem bevesznek az Eötvös Kollégiumba s azt ta-

101  Gigante Silvino: Zemplén Győző osztálytársa.
102  Kotschken Adolfo: Zemplén Győző osztálytársa.
103  Az érettségi eredményéről bővebben: Érettségi, MT, 4. (1896. június 14.), 24. sz. 6.; Vizsgálatok, FF. Ért. 

1895/96., 40., 42.
104  Ezt követően négy szó nagyobb nagyságú betűkkel írva.
105  E szám nagyobb nagyságú számjeggyel írva.
106  közkert, népkert Fiumében
107  Vélhetően egy vendéglátóhely a népkertben.
108  Ezt követően egy részben olvashatatlan szó.
109  Ezt követően két szó nagyobb nagyságú betűkkel írva.
110  E két szó dőlten írva.
111  Eötvös Loránd: fi zikus, kultúrpolitikus. 1896-ban a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, az apjáról 

elnevezett Eötvös Kollégium kurátora.
112  Fröchlich Izidor: fi zikaprofesszor, Eötvös Loránd munkatársa
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nácsolta, hogy jó volna tán az Abele113 engedelmét kikérni arra nézve, hogy a kormány-
zót114 személyesen levélben megkeressem s támogatását kikérjem,115 miután ezt szíves 
tudomásul vettem s Fest úr szerencsekívánatait leereszkedőleg fi gyelembe venni s elfogad-
ni méltóztattam, az irtózatos zavarban lévő igazgatót fölmentettem az audenciának to-
vábbra való folytatás alól, s a többi tanárhoz lépve116 „cercle”-t117 tartottam, mindenki 
számára találva egy-egy leereszkedő szót.

No, de beszéljünk komolyan. Kezdődött a „zab....ás”. Helyet foglaltunk, az asztal 
közepére ült a Fest, azonban nem rá az asztalra, sem pedig alá, tőle jobbra pedig én. 
Nem kell ám azt hinni, hogy én a magam feje szerint furakodtam a Fest mellé, a Nego-
vetich118 ültetett oda, a Festtől balra ült a Joris,119 szembe vele pedig a Pizzetti, tőlem 
jobbra kis Anghebenke120 üldögélt nagy szerényen iddogálva. A többi diák mind úgy volt 
elhelyezve, hogy felváltva ültek egy tanár, egy diák, egy tanár, egy diák. A „menu”121 
nem ide való, nem azért volt szép a bankett, mert jó volt az enni, innivaló, hanem 
mert a tanárainkkal oly közeli érintkezésbe jöttünk, s mert egy oly gyönyörű napot vé-
geztünk be vele, mint amilyen122 június 11-ike volt. Már úgy álltunk tanárainkkal 
szemben, mint egyik jó barát a másikkal, nem mint alattvaló fölebbvalójával, s ők sem 
tartottak bennünket már egyébnek, mint barátaiknak, ezért volt valódi boldogság az a 
bankett, pláne nekem: jobbról egy tanár, balról egy igazgató, később pedig midőn a123 
Dunay is eljött, egy főigazgató. Alig volt időm enni, annyi mindenféle beszélnivalóm 
volt. Beszéltünk mi a világon mindenféléről, pályaválasztás, millennium, a Szilárd, a 
Jilly, a Kotschken, a kis Anghebennek első beszéde, melyet akkor recitált124 el nekünk, 
mikor az első osztályban az első olaszórát adta nekünk a „casa”125 és a „fondamen-
ti”-ről,126 a Fest történelmi kutatása és a jó Isten tudja, még mi mindenféle. A Szilárdról 
azt mondta a Fest, hogy nagyon szeretné látni, mert a legkedvesebb tanítványa volt 
mindig, kezdődtek a tósztok s először a Tóth, az elnök a tanári kart köszöntötte fel, 
utána pedig én köszöntöttem fel a Festet, ezután következett még nehány kevésbé fon-
tos tószt, s akkor egyszerre beállított a127 Dunay, odaült a Fest meg én közém, s miután 

113  Báró Abele Rezső: miniszteri tanácsos a fi umei és magyar–horvát tengerparti királyi kormányzóságnál.
114  Fiume kormányzója 1896. október 2-ig gróf Batthyány Lajos.
115  Zemplén Győző a vallás- és közoktatásügyi miniszternek, Wlassics Gyulának 1896. június 14-én írt le-

vele, mely az Eötvös Kollégiumba történő felvételi kérelmével kapcsolatos, itt olvasható: Kovács, 
1987, 88.; Kovács 2004, 19., 41.; Kovács, 2016, 830.

116  Ezt követően egy szó dőlten írva
117  az uralkodó, illetve a főrangúak beszélgetése a fogadásra meghívottakkal (rég.)
118  Dr. Negovetich Artúr: a fi umei főgimnázium történelem, magyar, olasz, latin és görög nyelv tanára.
119  Joris Máté: a fi umei főgimnázium tanára.
120  Angheben Albin: a fi umei főgimnázium számtantanára.
121  E szó dőlten írva.
122  Ezt követően két szó nagyobb nagyságú betűkkel írva.
123  Ezt követően egy szó nagyobb nagyságú betűkkel írva.
124  hallgatóság előtt felolvas, elszaval valamit
125  ház, (átv.) haza 
126  alap, alapozás, alapelv
127  Ezt követően egy szó nagyobb nagyságú betűkkel írva.
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a Tóth felköszöntötte, felállt s így szólt: „Beszédet nem mondok, mert nem tudok, csak 
éltetem az újonnan végzett érettségistákat!” 

Csütörtökön, június 18-án
(Folyt. Köv.)128

[14.] 373.
Fiume, 1896. június 21-én

Most következett az egész vacsorának reám nézve legszebb része. A Negovetich tartott 
egy igen szép beszédet, azt tanácsolta, hogy válasszon magának mindenki valami ideált, 
mely nélkül az ember élete a legunalmasabb próza, hisz az ember épp abban különbözik 
az állattól, hogy eszmékért lelkesülni tud, s ha kell, ideáljáért még életét is odaadja. 
Egyik a hazát, másik a tudományt, egy harmadik a dicsőséget választja ideáljáúl, s azt 
követi, tegyünk mi is így. Utána a Pizzetti fölvetette a kérdést, hogy lehet-e egy ideált 
realizálni? Pro és contra sokat beszélgettünk róla, a Pozder is tartott egy meglehetősen 
ostoba beszédet, melyben reális ideálokat és ideális realitásokat összekevert, s mire a 
Negovetich jónak látta az erre következő replikáját így kezdeni: „Miután Pozder úr, 
néhai tanítványom oly magas szellemben és stílusban beszélt, hogy én gyenge elmém-
mel nem tudtam megérteni, mit is akart mondani....” A veszekedés csillapultával felállt 
a Kőrösi, s előbb általánosságban üdvözölte az idén érett ifj úságot, s azután így folytat-
ta: „Én nem szoktam egész testületeket felköszönteni, hanem egyet kiválasztok magam-
nak közülük, s arra emelem poharamat. Önök közül azt fogom felköszönteni, aki már 
gimnáziumi tanuló korában ideáloknak élt, mindig többet tett, mint amennyit az isko-
la megkövetelt, a legönzetlenebbet, aki ma este is megmutatta, mily egyenes jellemű, s 
mennyire nem barátja a hízelgésnek129 avval, hogy az igazgató urat mindig tanár úrnak, 
a főigazgató urat pedig igazgató úrnak címezte (mert már mindenki tudta, kiről van 
szó), ez pedig a mi eximius maturusunk,130 a mi kedves Zemplénünk, akit az „Isten él-
tessen.... stb”. Erre a váratlan fölmagasztaltatásra könnyen elgondolhatja mindenki, egy 
arasszal magasabban hordtam a fejem, hát még mikor a Dunay felállt, jobbjával átölelte 
vállamat s azt mondta: „Én tisztelem és becsülöm a Zemplénben ezt a szép tulajdonsá-
got, s igen örülök neki, mert én csak addig érzem magamat boldognak, míg tanárnak 
tudom magamat, s annak is szólítanak.” De mindez nem volt elég, a131 Nicóra132 fölkö-
szöntötte közülünk azt, aki a tanári pályát választotta, történetesen ez is én voltam, s 
még ráadásúl a Kis133 Angheben is, kivel egész idő alatt olyan szépen beszélgettem, 
reám emelte poharát, de mellesleg a többit is mind éltette. Azután aláírtuk még a nyilat-

128  E két szó dőlten írva.
129  Ezt követően egy szó a sor fölé beszúrva.
130  valaki, aki kitűnő érettségi vizsgát tesz
131  Ezt követően egy szó nagyobb nagyságú betűkkel írva.
132  Nicóra Vince: a fi umei főgimnázium olasz nyelv tanára, könyvtárosa.
133  Ezt követően egy szó nagyobb nagyságú betűkkel írva.
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kozatot, melyben ígérjük, hogy 10 év múlva ugyanazon helyen, ugyanazon napon talál-
kozunk.134 A Dunay is aláírta s előadta, hogy ha nem fog többé tanítani, Fiumébe szán-
dékozik visszavonulni, s azután, ha netalán szükségük volna 10 év múlva egy 74 éves 
öregemberre, akkor, ha megengednék, én is eljönnék.  

A nyilatkozatban ám mindenki, aki aláírja,135 becsületszavára kötelezi magát, hogy 
eljön.136

Vasárnap június 21-én

134  Átnézve a Magyar Tengerpart 1906. április 1.–augusztus 31-ig tartó számait, sajnos nem találtam hírt az 
esetleges osztálytalálkozóról.

135  Ezt követően egy szó nagyobb nagyságú betűkkel írva.
136  A bankettről bővebben: Érettségi, MT, 4. (1896. június 14.), 24. sz. 6.
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