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Klopstock élete és költészete.*)
I. Művelődési állapotod ^lop^toel^ föllépte előtt.

Klopstock azon három nagy költő egyike, a kik a 
nőmet irodalmat önálló ős művészi fejlődés útjára vezet
ték és a német költészet másodvirágzásának alapját meg
vetették. Hogy Klopstock úttörő munkásságának fontos
ságát kellőleg mérlegelhessük, legalább körvonalaiban meg 
kell ismernünk az ö föllépését megelőző műveltségi és 
politikai állapotokat.

Azon hosszú időköz, mely a német költészet első és 
második virágzása között volt, elsekélyedést és elvadúlást 
mutat. Már a XIV. század elején megkezdődött a hanyat
lás a lovagi költészet terén. A bomlásnak indúlt német 
birodalom végtelen harczai, örökös zavarai és a sok 
szerencsétlenség (döghalál, éhség és földrengés) megin
gatta a német nép jólétét s erkölcsi érzületét; nagy rész
ben azok voltak okai a rohamos hanyatlásnak. E század

*) Forrásaim voltak: Heinrich G .: 1. A német irodalom rövid 
ismertetése és a német irodalom története. 2. Heinrich Kurtz : Geschichte 
der Deutschen Dichtung. 8. Wilhelm Scherer: Geschichte der Deutschen 
Literatur. 4. Karl Goedeke: Grundriss zur Geschichte der Deutschen 
Dichtung. 5. Aug. Koberstein’s : Geschichte der Deutschen Nationallite
ratur. 6. A. F. C. Vilmar : Geschichte der Deutschen National-Literatur. 
7. G. G. Gorvinus : Geschichte der Deutschen Dichtung. 8. Dr. J. Jastrow : 
Geschichte des Deutschen Einheitstraumes. 9 Fr. Muncker: Fr. G. Klop
stock. 10. Dr, David Müller: Geschichte des Deutschen Volkes. 11. Egye
temes Philologiai Közlöny KI. évfolyama.
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költői nem értenek a tárgyválasztáshoz és a formánál 
csak a külsőségekre fordítanak figyelmet: költésük mind
inkább müvészkedövé válik, végre üres, mesterkélt ríme
léssé sülyed. A nyelv és a verselés egyaránt elvadúlt; 
ezt bizonyítja a XIV. század legszebb irodalmi jelensége, 
a mivelöitöl úgynevezett polgári költészet. A lyrai költé
szetnek csak egy faja, a nép leikéből fakadó népdal 
maradt meg egyszerű üdeségében, régi szépségében egé
szen a XVII. századig, melyben a reformáczió hatása 
alatt a kor legértékesebb műfajává, egyházi énekké lett.

A XIX. században az ókori irodalmak fölelevenítése, 
a renaissance és a hitújítás hatása rövid időre újra föl- 
virágoztatta úgy a tudományokat, mint a költészetet, és termé
keny ítöleg hatott az újfelnémet irodalmi nyelv megalkotására. 
De az áldatlan harczok és folytonos zavarok csakhamar 
megakadályozták a lendületnek indúlt irodalom fejlődését.

Ha most már a XVII. és a XVIII. század első felére 
vetünk pillantást, az akkori alkotások után alig képzel
hetjük el, hogy a német nép valaha önállóan és önérze
tesen gondolkozni is tudo tt; nyomát sem látjuk annak, 
hogy nemzeti sajátságait, öntudatát a költészetben kifejezte. 
A harminczéves háborúban kimerült nemzet elveszítette 
lelki erejét, tettekre való becsvágyát s a hazafias kötelessé
gek iránti érzékét. Ily körülmények közölt a költészet 
egészen levetette nemzeti jellegét; a külföldi alkotásokat, 
első sorban a franczia, azután az olasz és holland iro
dalom közleményeit utánozta szolgaikig. így a költészet 
művelése is tudósok munkájává lett. Akkor s még azután 
is sokáig megütköztek volna még a legfölvilágosúltabb 
emberek is, ha egy tudós azt mondta volna, hogy nem 
tud verset írni. Igen soká volt, hogy csak ők tudták az 
idegen nyelveket, s ök ismerték azok irodalmait. A közép
kori irodalom irányával és szellemével szakítva, új szel
lemet és más nézeteket tettek divatossá. Az ö kezeik 
között a költészet értelmessége hideg okoskodássá fajúit, 
s kivetkőzve minden költöiségböl prózaivá józanodott.

A költészet lényegét és azt a feladatát, hogy a nem
zet legnemesebb eszméit és eszményeit fejezze ki, még 
azok sem értették kellőleg, a kik a nemzetnek vezetői, 
szellemi mozgalmainak irányítói voltak. Külső forma, szá-



7

ráz szabály volt a fődolog ; helyes skandálás, kifogástalan 
metrikus szakok gyártásánál a szabályoknak szigorú meg
tartása voltak a költészetnek legfőbb követelményei. A 
verselés könnyed folyása és a rím csengő volta mellett 
nem igen törődtek sem a tartalommal, sem a költői kife
jezés szépségével. Az ízlés ez elfajulását a nemzeti önér
zet kiveszte okozta. Hogyan juthattak volna kifejezésre 
a nemzet gondolkozásmódja és érzelmei akkor, a midőn 
még vezetői, a tudósok is minden érzéküket, fogékony
ságukat elvesztették minden iránt, a mi nemzeti volt, 
mintha a nemzeti művelődésnek még csak vágyáról is 
lemondottak volna ! A német nyelv szépségeivel, hajlé
konyságával és kifejező voltával senki sem foglalkozott; 
nem csoda, hogy a nyelv mindinkább romlott s elparla- 
gosodott. S épen a müveitek osztálya és a nemzet előkelő
sége volt az, a mely érzésben ős műveltségben megszűnt 
német lenni, és azon meggyőződésben, hogy a német 
nyelv akadálya a műveltség meghonosodásának, mindent 
megtett a franczia műveltség és nyelv elsajátítására. Maga 
Nagy Frigyes, a ki különben megverte a francziákat és 
rossbachi győzelmével akaratlanul is ébresztője lett a 
nemzeti öntudatnak, francziáúl irt és beszélt, a nemzeti 
nyelv iránt pedig gúnyos megvetést tanúsított. Azért írhatta 
Voltaire még az 1750. évben is Potsdamból, hogy: „Fran- 
cziaországban vagyok itt. Mindenütt a mi franczia nyel
vünket beszélik. A német csak a katonáknak és a lovak
nak való ; csak utazás alkalmával van rá szükség. Ismerek 
embereket, a kik Königsbergben nevelkedtek és a versei
met könyv nélkül tudják.“

A tudósok, kiknek feladata a nyelv és a költészet 
művelése lett volna, a görög és római műveltség tanul
mányozásába mélyedtek, elzárkóztak a nemzet zömétől 
és holt tudományt gyűjtöttek. Thamasius és Wolff példája 
nem talált követőkre. Mások müveiket latinál, vagy görö
gül írták, s igy a nemzeti műveltségre kedvező befolyással 
nem lehettek.

De már Klopstock idősb kortársai érezték a bajt, 
mely az irodalomra sorvasztólag hatott. A XVIII. század 
elején egész irodalmi mozgalom keletkezett, a mely a 
költészet lényegét, czélját és eszközeit vizsgálta; s bár e
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komoly törekvések, különösen a mi a költészet eszközeit 
illeti, sok hibás nézetre tévedtek, e mozgalom annyiban 
mégis jó hatással volt a német irodalomra, hogy az ide
gen irodalmak bilincseit, melyek addig nyűgözték, lerázni 
törekedett és a nemzeti költészet lényegének, mivoltának 
vizsgálatába mélyedt. Az ide vonatkozó fejtegetések vetet
ték meg alapját a műkritikának. Nem kevésbbé jó hatás
sal volt az irodalmi kutatásokra és az ízlés nemesítésére a 
szomszéd nemzetek, nevezetesen az angolok, majd az 
olaszok és a spanyolok irodalmának a tanulmányozása. 
A kritikával egy nyomon haladtak az általa támogatott és 
megnemesített költői alkotások, és midőn lvlopstockban 
az igazi költői tehetség föllépett s a Gottsched és Bod
mer közötti tollharczot emennek győzelmére döntötte e l : 
a szépirodalom is ünnepelhette a száraz tudákosság és 
ízléstelenség nyavalyájából való fölépülését.

A szunnyadó nemzeti önérzetet azonban még nem 
lehetett teljesen életre ébreszteni, mert a német biroda
lom ősi nagysága és fénye már rég leáldozott és abban 
a korban nem is történt oly fontosságú esemény, mely 
a nemzetet tespedéséböl fölrázva, képzeletét foglalkoztatta 
volna. A Hohenstaufok kihaltával megtört a birodalom 
életereje is. Minden évtizeddel egy-egyjog, egv-egy remény 
szállt sírba. Gyógyíthatatlan sebet ütött a birodalom tes
tén a harminczéves háború után kötött westpháli béke. 
Németország megcsonkítva, szétdarabolva számos apró 
államocskára bomlott, mind meg annyi önálló hatalmú 
uralkodóval és udvarokkal. Ezekkel szemben a császár 
tekintélye azon országnak hatalmi nagyságától függött, a 
melynek különben is souverain fejedelme volt. Nem csoda, 
ha a német nemzeti politikát s a birodalom érdekeit 
félre téve, országának gyarapítására, hatalma növelésére 
és szilárdítására fordította minden gondját. VI. Károly 
császár is a pragmatica sanctio létrehozásánál nem a 
birodalom, hanem uralkodó háza érdekeit tartotta szem 
előtt. Halála után a néinetfejedelmek fegyvert ragadtak ugyan 
a császári ház ellen, s bár az osztrákörökösödési háborúban 
is csak dynasztikus érdekeiket védelmezték : mégis meg
őrizték a látszatát annak, mintha a már akkor sokat 
hangoztatott német szabadságért küzdöttek volna. Ekkor
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kezdett a német nép öntudatra ébredni; a szabadság 
érzete és vágya föltámadt a nép lelkében is. Már az 
osztrákörökösödési háborúban föltűnt Nagy Frigyes, kit a 
nép képzelete az idegen nemzetek seregein aratott győ
zelmei után a nemzet bajnokivá avatott. S igy Klopslock, 
a ki nemzeti alapon akarta az új irodalmat megteremteni 
előkészített talajra talált a németek lelkében s maga is 
erőt merített belőle.

Az apró államok fejedelmei az idegen uralkodók 
szolgálatában megtagadták, elárulták a német birodalmat s a 
megliódolt népet ősi jogaitól, szabadságától megfosztva, mind 
zsarnokibb módon uralkodtak. Udvaraik az erkölcstelenség és 
a visszaélések fészkei voltak. Tivornya, fényűzés napiren
den valának, s a szükséges költségeket meg nem engedhető 
forrásokból merítették, zsarolással, állami méltóságoknak 
adás-vevés utján való betöltésével, a törvényes ítéletek 
önkényes módosításával stb. Alattvalóik személyes szabad
sága, élőt- és vagyonbiztonsága egyaránt veszélyben forgott.

A német nemzet az állami ügyek elintézésében részt 
nem vett államélete —- mondja Jastrow, — csak 
az adófizetésből állott, s elvesztvén minden érzéket az 
államélet iránt, a közügyek vezetését az államférfiakra 
bízta maga pedig’ hazát nem ismerő világpolgári ábrán
dokban élt.

A birodalom ily szomorú állapotában nem lehetett 
az elfrancziásodotl s erkölcstelen udvarok és aristokratia 
részéről az irodalom támogatására számítani. Még 
csak a vagyonos polgárság volt nagy részt hü német. 
Műveltsége kezdetleges, ízlése fejletlen volt ugyan, de 
szivében még élt a honszeretet, igy ő benne kezdett a 
nemzeti öntudat is legelébb ébredni. De magát a polgári 
osztályt elébb nevelni, képezni kellett, fogékonyságát fej
leszteni a hazai költészet és művészet megértésére.

Ez az a kor, a melyben Klopstock született, s mint 
ifjú iró föllépett. Sok nehézséggel kellett megküzdenie ; 
de ö nem csüggedt s ereje biztos érzetében annál nagyobb 
hévvel kezdte meg és folytatta úttörő munkásságát.
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I I .  I^Iop^oG^ élete ép ipVsi.

Klopstock Friedrich Gottlieb született 1724. július 2. 
Quedlinburgbun. Atyja tanácsos, egy önérzetes és vallásos 
lelkületű férfin, nem sokára a mansfeldi grófságba költözött, 
hol Friedberg nevű porosz birtokot bérelt. A családban ural
kodó egyszerűség, szeretet és istenfélődéin dajkálta az újszü
löttet, a ki atyja jellemvonásait: a férfiasságot, a tetterőt, a 
közéleti kiválóság iránti érzéket, kitartást és a vallásosságot 
szintén örökölte. Vallásosságára nagy hatással volt a Qued- 
linburgban akkoriban keletkezett pietismus is, mely óriási ha
tással volt az egész német népre; a férfiasságot a szabad 
ég alatt űzött játékai és testedző gyakorlatai fejlesztették 
benne.

Tizenhároméves korában a quedliuburgi gymnásiuinba, 
két évvel később, 1739 —1745-ben, a pfortai hires intézetbe 
került. Gyermekkorában megkedvelt játékait és edző gyakor
latait itt is tovább folytatta; tél idején szenvedélyes korcsolyázó 
volt. Az iskola deák szelleme ö reá is nagy hatást tett. A klasz- 
szikus költők kedves olvasmányaivá lettek. Nemcsak érteni 
tanulta meg nyelvűket, hanem a mire az iskola különben 
is kiváló gondot fordított, latin és német verseket is köny- 
nyedén irt. Kedves költői voltak még Tasso, Voltaire és 
Milton, kiknek eposzait német fordításban ohasta. A 
versírásban német nyelven tett első kísérletei ébresztették 
föl benne költői tehetségének tudatát és az irodalmi 
tanulmányai közben fájdalommal látván a német 
irodalom elmaradottságát az idegen, főképen az an
gol és franczia irodalomhoz képest, lelke egész komoly
ságával gondolkodott a módon és eszközökön, miképen 
lehetne a német irodalmat sülyedéséböl kiragadni és a 
szomszédos nemzetek irodalmával egyenrangúvá tenni. 
Ekkor határozta el magát, hogy egy nagy eposz megal
kotásával ö is méltóvá teszi magát, hogy nevét az ó- és 
újkor nagy költőivel, Homerossal és Miltonnal egy sorban 
emlegessék. A nagy eposznak, melyben Németországot 
kívánta dicsőíteni, hőse — mint „Mein Vaterland“ czitnü 
ódájában mondja, — I. Henrik császár lett volna; de ezt 
a tervet Bodmer, Breitinger munkáinak és különösen Mil
tonnak Bodmertöl németre fordított „Elveszett Paradi-
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csom“-a hatása alatt megváltoztatta és a Megváltó szen
vedését s halálát szemelte ki eposza tárgyává.

Még Pfortában alkotta meg a tervet, midőn Bodmer- 
nak alexandrinekbe szedett irodalomtörténetében egy 
nagy német eposziróról mondott jóslatát önmagára vonat
koztatta. Kellő előkészület és tanulmányok után hozzá
látott müve megírásához, s ezentúl ez volt munkásságának 
fő feladata. 1745. őszén távozott el Pfortából s búcsúbe
szédében a költészet lényegéről és az epikai költő hiva
tásáról nagy sikerrel értekezvén, nagy tehetségének és 
komoly törekvéseinek fényes tanujelét adta.

Ugyanazon évben még a jénai egyetemre ment, 
hogy a theologiai tudományokat tanulja. Ott dolgozta ki 
„Messiásainak három első énekét prózában. 174(5. elején 
Lipcsébe költözött, a hol az egyetemre járt s megismer
kedett az irodalom ottani jeleseivel, Gottsched iskolájának 
nagy részt fiatal elleneivel : Gellerből, Rabencrrel, Kram- 
merrel, Schlegel Adolffal, Gärtnerreh Ebcrtte! s közölök 
egyesekkel szoros barátságot kötött. Ebben a körben ismét 
munkára buzdúl, lelkesedést merít e szellemi érintkezés
ből, részt veszáltalok az alapított ..Bmn<rBiiträ(/'u szer
kesztésében. mely folyóirat épen Klopslock közleménye
ivel irányadó hatású lett a némclirodalomra. Kezdetben 
csak titokban dolgozgatott; még szerkesztő barátjaival 
sem közölt nagy munkája lelöl semmit; csupán Schmidt 
rokona és lakótársa iránt volt bizalmas, a ki nem nyu
godott, inig a költő az első három éneket hexameterekbe 
át nem irta és azzal a „Bramnr Bi‘itrügeu-baii a nemzet 
elé nem lépett. A lelkesedés, melylyel fogadták, leírhatat
lan és úgy Klopstock egész életére, mint a német iroda
lom irányára döntő hatással volt. Az irók, a közönség 
egyaránt úgy vélekedtek, hogy Klopstock „Messiásaival 
a költészet aranykora viradt a német irodalomra. A lel
kesedés azonban minden új megjelent részszel alább szállt; 
annyi mégis igaz, hogy Klopstock „Messiás"-a német 
irodalom haj nalhasadása.

Barátai egymás után eltávoztak Lipcséből; ö pedig, 
mivel sem a theologiára, sem a philologiára kedvet nem 
érzett, Langensal/ában egy rokonánál, Weisz János nevű 
kereskedőnél nevelői állást fogadott el. Ottani rövid idei tar-
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tőzkodása kevés örömet adott neki, de lelkére mégsem volt 
hatás nélkül. Itt kezdődik Schmidt Fanny barátjának nővére 
iránti rajongó szerelme. Ehhez intézte leginagasb szárnya- 
lású és leggyöngédebb ódáit. De hiába ! Érzelme viszon
zásra nem talált. A leány szülei azért ellenezték e viszonyt, 
mert a költőnek sem vagyona, sem állása nem volt. Éve
ken át imádta eszményképét, de meghallgattatást nem 
találván, a inéiy érzésű költő búskomorrá lett.

Ezentúl anyagi helyzete javitásán és biztosításán 
igyekezett, mert belátta, hogy ettől függ törekvéseinek 
sikere. Szivesen vette barátai utasítását, hogy az öreg 
Bodmerhez forduljon, a ki „Messiás“-át legnagyobb lelke
sedéssel fogadta s a fiatal iró nemzedéknek különben is 
lelkes barátja volt. Klopstock intézett is hozzá egy rajongó 
levelet, melyben Bodmert mesterének vallja s kijelenti, 
hogy az ö aesthetikai nézeteit akarta „Messiás“-ában 
megvalósítani. Rövid ideig tartó levelezés után Bodmer 
szive és háza megnyílt a költő előtt. Bodmer meghívá
sára 1750-ben Zürichbe ment, mely várost akkor a kor 
legnagyobb költői látogattak. Bodmer és barátjai tárt 
karokkal és a legnagyobb tisztelettel fogadták a költőt ; 
de a viszonyt, mely köztük szövődött, hamar széttépte az 
együttlét. Az öreg úr kénytelen volt Kló pstoekhoz fűzött vára
kozásaiból és reményeiből kiábrándúlni. Ó a huszonötéves 
fiatal embert csendes, magábavonült, félig szent ifjúnak 
képzelte ; s íme egy élni szerető, jó kedvű világfi állott 
előtte, a ki dohányzott, ivott, mulatott, és szívesebben 
társalgóit fiatal hölgyekkel, mint az öreg Írókkal, s e 
mellett „Messiás“-án édes keveset dolgozott. Bodmer öre
ges nézetei, Klopstock életkedve és az a törekvése, hogy 
függetlenségét Bodmer is irányában megtartsa, megbontotta 
köztük a jó egyetértést, és kevés híja volt, hogy ebből 
teljes elhidegülés nem lett.

Ily körülmények között Klopstock ehagyta Bodmer 
házát és a városban bérelt lakást ; később ugyan helyre 
állott köztük a jó viszony, de nem a régi bensöséggel 
és bizalommal. Rövid ideig tartó jő barátságuk és a gond
talanul eltöltött szép napok emlékét a „Zürichersee“ czimü 
ódái költeményében örökítette meg, melyeit Winthurban
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kortársai társaságában föl is olvasott, s vele az öreg 
Bocimért teljesen kiengesztelte.

Minthogy a braunschweigi Carolinumban hiába kere
sett tanári állást, kiváló szerencséjének mondható, hogy 
barátja, Bernstorff miniszter ajánlatára V. Frigyes dán 
király öt Kopenhágába hitta, s abból a nemes szándék
ból, hogy ott Klopstock a nagy költeményén anyagi gon
doktól menten dolgozhassák, 400 tallérnyi évi dijat bizto
sított neki. Klopstock még 1751. februárban elutazott 
Dániába. Útközben Hamburgban megismerkedett a szép- 
lelkü és müveit Moler Métával, ki iránt mély szerelemre 
gyúladt, s ki aztán költészetére is nagy hatással volt és 
az előbbi boldogtalan szerelmét is elfeledteté vele. Ezen
túl Cidlit ünnepeli, — mert úgy nevezi költeményeiben 
Métáját, — s hozzá intézett szerelmi ódái szive mélyé
ből fakadva, lelkének legnemesebb gondolatait fejezik ki.

Az 1752. és a következő éveket részint a városban, 
részint falun a király közelében, majd Quedlinburgban 
és Hamburgban szülei és menyasszonya társaságában 
töltötte. Házasságra csak 1754. évben léphetett. Felta
lálta boldogságát s új otthonát a fiatal házas idealiz
musával színezte ki. De a sors irigyelni látszott boldog
ságát, mert a halál már 1758. boldog házasságának negye
dik évében kiragadta karjaiból a szeretett hitvest.

Neje halála után Kopenhágába ment, hol 1762-ig 
maradt. Ezen idejét komoly tanúlmányoknak, kivált a 
német nyelv alaposabb vizsgálatának szentelte. Mint buzgó 
hazafi és hü német e foglalkozásával lelke benső szük
ségérzetének akart eleget tenni. A nyelv emlékek tanul
mányozásánál annyira elfogta az ős germán világ szelleme, 
hogy annak alakjaival erkölcseivel, erényeivel, ősi vallá
sával akarta a nemzeti büszkeséget, a hazafias erényeket 
életre ébreszteni nemzetében. Az 1762—1764. években 
„Messiás“ második kötetét irta meg, mely kevésbbé meleg 
fogadtatásban részesült, mint az első

Az 1768. évben táplált reménye, hogy az ö izgatá
sára II. József Becsben a német irodalom művelésé czél- 
jából egy német tudós társaságot alapít és abba öt is 
meg fogja hívni, m in teljesedett. Koppenhágában is 
rosszabbra fordullak a kőiülményei. A jó király meghalt;
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pártfogója, Bernstorff miniszter megbukott, s neki a felül
kerekedett ellenséges párttól sok zaklatást és méltatlansá
got kellett szenvednie. Ezért Hamburgba ment s ott 
Winthem nevű rokona házához költözött. Hamburgban 
sokoldalú munkásságot fejtett ki. Sok prózai és költői 
közleményt irt Cramer nevű barátja folyóiratába, a „der 
nordische Aufseher“-be ; több bibliai és hazafias drámát, 
folytatta „Messiás“-át és legjobb dalait is ekkor költötte.

1774-ben jelent meg „ Gelehrtem epublik“ czírnü 
nagyobb prózai müve. E munkáját már előre hirdette és 
az olvasó közönség, mert attól reméllette az irodalom új 
lendületét, roppant feszültséggel várta. De mig a közön
séget e tartalmánál és előadásánál fogva egyaránt furcsa 
mü már az I. kötetével kiábrándította, az irodalomra 
azonban mégsem maradt minden hatás nélkül. Nemcsak 
a göttingai kör ifjú költői lelkesedtek érte, hanem Goethe 
azt Írja egyik levelében, hogy Klopstocknak e müve új 
életet öntött ereibe. Az egyes fejezetek tartalmát az új 
költéstan szabályai teszik. Szerkezete phantastikus és 
kalandos természetű, nyelve mesterkélt, szeszélyeskedö. 
A közönség egyáltalában nem tudta élvezni ; azért a máso
dik kötete meg sem jelent.

E kudarcz azonban sem kedvét nem szegte, sem írói 
tekintélyének nem ártott. Még 1774-ben Károly Frigyes 
badeni határgróf Karlsruhcba hitta meg, hogy olt a tár
sadalomnak kellemet és hasznos irányt adjon. Klopstock 
még ugyanazon évben útra kelt. Hire mindenütt megelőzte; 
tisztelettel hódolattal fogadták. Utazása egész diadalút 
volt. Napról-napra meg-megújúló üunepeltetésben részesült.

De sehol és senki nem fogadta oly ünnepélyességgel, 
mint a göttingai kör ifjú követői. Karlsruhei tarózkodása 
azonban igen rövid volt. Már a következő év tavaszán 
udvari tanácsosi czimmel s nem csekély évi díjjal ellátva, 
a határgróf nagy szomorúságára végleg visszatért Ham
burgba.

Az 1779 —1780. időközben megjelent „Fragmente 
über Sprache und Dichtkunst“ czimü munkája sem talált 
kedvező fogadtatásra, a minek valószinüleg a helyesírásra 
vonatkozó újításai voltak az okai. Ekkor fejezte be a rég 
tervezett drámai trilógiáját. A még 1770-ben megjelent
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„Hermannsschlacht“ ezímü drámáját tizenöt év múlva 
követte a második : „ Hermann mid die Fürsten“ s-három 
év múlva (1 787) mégint a narmadik „Hermanns T od“

Klopstock, mint a polgári szabadságnak és független
ségnek hive, élénk érdeklődéssel viseltetett a franczia for
radalom iránt, mert azt hitte, hogy eljön az idő, mikor az 
ész győzedelmeskedik az erőn. A forradalom nagy esemé
nyei és vívmányai új hatással voltak szabadságszerétő 
lelkére. E forrásból fakadtak legmagasabb szárnyalású 
ódái. 1792. évben franczia polgárnak választotta meg a 
nemzetgyűlés és az erről szóló diplomát is elküldötte neki. 
De nem sokára ki kellett ábrándúlnia lelkesedéséből. A 
szabadság, egyenlőség és testvériség jelszavak alatt foly
tatót! rémuralom egészen kijózanította és a milyen lelkes 
hive volt azelőtt a forradalomnak, ép oly férfias nyíltság
gal vallotta be most tévedését és irtózását. Senki sem 
mondhatta nagyobb joggal, mintő, hogy nincs senki talán, a 
ki a franczia forradalommal annyira együtt érzett volna, 
és a ki annyit szenvedett volna mint ő.

Hetvenhét éves volt, a mikor 1791-ben újra megnő
sült ; első neje Méta unokahugát, özvegy Winthemnét 
vezette oltárhoz. S e lépést nem volt oka megbánnia, 
mert második neje hü, szerető társa lelt, a ki élete alkonyát, 
szendéiével és meleg otthonával széppé és kedvessé tudta 
tenni. 1802. májusában sídyos betegségbe esett, melyből 
soha többé ki nem gyógyult. Betegségében költötte utolsó: 
„Die höhnen Stufen“ ezímü ódáját. Ezután, mind aggo
dalmasabban ápolta egészségét, egy darabig még élt, de 
végre 1803. márczius 14-én meghalt Haml urgban hetven- 
kilencz éves kólában. Földi maradványai oly végtisztelet
ben részesültek, a milyet talán soha sem látott Hamburg. 
A birodalmi városokban székelő belga, dán, angol, franczia, 
osztrák, porosz és orosz követek is hivatalosan megjelen
tek a temetésén. Gyalog és lovas diszcsapatok kísérete 
mellett haladt a roppant menet a város föutczáján végig 
Altona felé, hol borostyánkoszorús koporsóját a költő saját 
énekeinekés Mozart requieme énekelése mellett bocsátották 
le a sirba felejthetlen Métája mellé.
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Alig van költő, a ki saját korára oly gyors sikerű 

és rendkívüli hatást gyakorolt volna, mint Klopstock 
a német nemzet minden rétegét érintő nevelő, nemesbitö 
szellemével. Az ö úttörő munkássága az irodalom terén 
mai nap is érezhető. Mindjárt első föllépésekor, a midőn 
„Messiás“-ának első három éneke megjelent, osztatlan 
elismeréssel általános lelkesedéssel fogadták, s oly tiszte
letben részesült, a minő kezdetben a német irodalom 
költő-királyainak, Goethének és Schillernek sem jutott 
osztályrészül.

Pusztán müveiből meg sem értenök mai nap azt az 
elragadtatást, melyet azok a német nemzetben keltettek.

Nem tekintve azon előfeltételek hiányát, melyek az 
irodalmi müvek tárgyilagos, a művészet szabályai szerint 
való megítéléséhez szükségesek, e nagy hatás okai részint 
a kor szellemében és műveltségében, részint a költő 
nagy egyéniségében keresendők.

A kor legelterjedtebb és szívesen olvasott irodalmi 
müvei készítették elő a közönség lelkét a Klopstock köl
tészetében nyilvánuló érzelmes elemnek befogadására és 
megértésére. Különösen az angolból fordított müvek vol
tak azok, melyek német nép sentimentalismusát előmoz
dították. Az irodalmi termékek nagy részt angolból fordí
tott és eredeti, általában oly természetű müvek voltak, 
melyek az ábrándok világába különben is szívesen elme
rülő nemzet lelkét, szivét érzelmességre hangolták. Ilye
nek voltak a robinsonádok, a pásztor-regény és az abból 
fejlődött idyll, melyeknek hatása a XVIII. század késő 
tizedeibe is benyúlt.

Az első robinsonád, Defoe Daniel „Robinson Crusoe“ 
czimü regénye, 1719-ben jelent meg német fordításban. 
Ennek utánzásai özönével árasztották el az irodalmat, 
valami puszta szigetre vetődött utasok történetét beszélve 
el, akik elszakadva hazájuktól, annak társadalmi és poli
tikai életétől a természet csendes ölében új életet kezd
tek, új boldog létet alapítottak.

Ép ilyen képzelt világot varázsolt olvasói elé a 
pásztor-regény és az idyll is. Ezek a költői aranykor-
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szakba óitok be magokat, mikor az ember nyugalmát — 
ép úgy, mint a robinsonádokban, — hiú vágyak, dúló 
szenvedélyek nem zavarták, jó és ártatlan voltukban a 
mezei, pásztori élet egyszerűségében találták föl boldog
ságukat. Az ártatlanság, megelégedettség és a szeretet 
boldogító hatalmának eszményét a pásztori élet körében 
vélték föltalálni; azért mondta Gottsched, hogy a pász
tori költészet lényegét az ősi hajdan ártatlan pásztori 
életének föltüntetése teszi, hogy az az arany korszaknak 
vonzó festése

E- fölfogásból kifolyólag a robinsonádok, valamint a 
pásztori költészet világa, minden való igazságot nél
külöz s hősei csak a korlátlan képzelet alko
tásai, mert olyan személyek, kik úgy beszélnének 
és cselekednének, nincsenek, soha nem is voltak. 
Föjellemvonásuk nem a természetes és egészséges érzés, 
hanem a beteges érzelgősség, melyet édeskés slylben 
juttattak kifejezésre.

De c költészeti irányok sok hibájuk és az újkor 
kérlelhetetlen kritikája mellett is Klopstock idejében roppant 
hatást gyakoroltak a kedélyekre. Mert ha igaz Schiller 
mondása, hogy csak az nem avul el soha, a mi soha 
és sehol meg nem történt: be kell vallanunk, - -  ha 
csak ítéletünk előzetesen megvesztegelve nincsen, — hogy 
e költészet sok bájos képet tár elénk, s személyei a kép
zelő tehetség legszebb alkotásai közé tartoznak; egyszerű, 
naiv fölfogásukkal, ártatlan enyelgésükkel, I így érzelme
ikkel az olvasó képzeletét és kedélyét meghatottak és 
a bennük uralkodó érzelmességre hangolták. Ugyanazon 
közönség, a mely a robinsonádokat és a pásztori regénye
ket oly mohósággal olvasta, Klopstock „Messiás“-ának 
lyrai ömlengéseiben és ódáinak túlságosan érzelmes részei-, 
ben saját kedélye lágyságát, érzelmcsségél találta kifejezve..

A német irodalom érzelgős termékein kívül a tudósok 
klasszikái műveltségi' is nagyban hozzájárult Klopstock 
müveinek lelkes fogadlalásához. Nem tekintve a tudóso
kat, kik elzárkozoltságukban a tudomány száraz anyagát 
latin nyelven halmozták össze minden szellem és eszniiei 
Inján, s csak a klasszikái müvekért rajongtak, a német 
irodalom sem szabadulhatott ezen iránynak rá. nehezedő.
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bilincseitől. Az önállóban utánzás idejében a költők Gott- 
schednek s iskolájának útmutatásai szerint a francziákat, 
majd a svajcziak nyomán az angolokat tekintették példa
képekül, végre pedig a római irodalom örök szép müvei 
felé fordultak. Hivatottak és hívatlanok egyaránt próbál
koztak a római irodalom legnehezebb formáival. Százá
val keletkeztek klasszikái formában írott müvek, melyeket 
azonban Klopstock föllépéséig csak kísérleteknek szabad 
tekintenünk. Kedvező körülménynek mondhatjuk Klopstock 
föllépésére nézve a kornak klasszikái műveltségre és klasz- 
szikai formák elsajátítására irányúló törekvéseit. Ezen 
törekvések között lépett föl Klopstock a klasszikái iroda
lom legtekintélyesebb müforinájával, az eposzszal. A külső 
és belső forma fenségével kielégítette mind a két pártot: 
a görög és latin müvek iránt elfogult pedáns tudósokat 
és a külföldet utánzó német írókat. Mind a két fél meg
testesítve látta benne saját ízlését és eszméit; természe
tes, hogy mind két részről Klopstockot, mini a német 
irodalom Homerosát üdvözölték.

A hatás fokozására közremunkált a kor szellemi 
törekvésein kívül a közhangulat is. Klopstock a nemzet 
jövő hatalmának, fényének és a. német irodalom felvirá
goztatásának sejtelmét tudta kifejezésre juttatni Azt, a 
mit senki kimondani, remélleni nem mert, a mi a lelkek 
bensejében, a szív mélyén szunnyadóit, a miről a kor 
legjelesebbjei csak halvány sejtelemmel bírlak és csak 
ösztönszerü törekvésük tárgya volt, Klopstock tolmácsolta 
először, s mint egy varázsütésre lény és valóság gyanánt 
a bámuló világ elé varázsolta. Kor társai érezték szüksé
gét, hogy a német szellemi életet önálló nemzeti alapra 
kell állítani; belátták a német irodalom újjászületésének 
lehetőségét, de csak neki, Klopstocknak volt föntartva, 
hogy ezt az újjászületést végrehajtsa, az irodalmat kül
sőleg és belsőleg, foimailag és tartalmilag átalakítsa.

De nemcsak e körülmény magyarázza meg Klopstock 
föllépésének lelkesítő hatását, hanem hatalmas egyéni, égé 
az, melynek csodálatos haimoniája és szépsége magával 
ragadta az akkori nemzedéket. Az eddigi divatos, mcster- 
ségszerü versgyártókkal ellentétben Klopstockban megvan
nak mindazok a tulajdonságok, a melyeket határozott
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költői egyéniségtől megkívánnak. Nem kereste a tárgya
kat, hanem lelke belső szükségének eleget téve, alkotja 
meg érzelmekben és gondolatokban gazdag költészetét. A 
mit érzett, gondolt és a miért lelkesült, azt mondta el 
választékos nyelven és szép formában ; meg volt benne 
az az isteni adomány, hogy mások lelkében is hasonló 
hatást idézzen elő. Kora ifjúságában ébredt tudatára köl
tői hajlamainak és tehetségének. Szent dolognak tartotta 
a költészetet, s — mint mondja, — sem kenyérkereset 
czéljából, sem más indító okból egyéb foglalkozás után 
nem látott, a mely öt költői hivatásától elvonta volna. 
Innen van tárgyaitól igaz, benső áthatottsága, nagy lelke
sedése, nyelvének magas szárnyalása, a mikor a földi élet 
legbecsesebb javait: a vallást, a hazát, a barátságot és 
szerelmet énekli. Igen természetes, hogy az irók, meg az 
olvasóközönség is Klopstock müvei és az irodalom eddigi 
legjobb termékei fölött gondolkodóba estek, a kettő között 
összehasonlításokat tettek, a mi Klopstock költői nagysá
gái és eredetiségét annál kedvezőbb világításba helyezte. 
A kor jelesebb költőinek alkotásai is bágyadt, lelketlen 
tákolásoknak látszottak Klopstock erőteljes és nemes köl
tészetéhez képest.

Nem méltányolhatjuk eléggé Klopstock költészetének 
melegen átér/ett keresztyén szellemét. A westphali béke 
után a németek vallásos érzületét lassan hideg közönyös
ség váltotta föl. Kgész hitük, érzésük és gondolkodásuk 
elavúlt formákban mozgott a piclismus nemes törekvései
nek ellenére is, mely a felekezeteket a merev dogmatismus 
korlátáiból kiragadni és mélyebb vallásos érzésben egye
síteni törekedett. A reformáczió hatalmas mozgalmainak 
lezajlása után a vallási kérdések soká nem kerültek le a 
napirendről, és a tudósok száraz betűhöz ragaszkodó 
hosszú theologiai fejtegetéseket írtak, melyek legkevésbbé 
sem voltak alkalmasak a népet közönyösségéből fölrázni, 
s belé mélyebb vallásos életet önteni. Ekkor jelenik meg 
Klopstock vallásos egyénisége, s a keresztyén igazságaitól át- 
meg áthatva a meggyőződés és mély érzület erős hangján 
hirdeti a megváltás és a halhatatlanság eszméit, s a né
met népnek különösen a középosztálya, mely vallásossá
gából soha ki nem vetkőzött, jóleső mohósággal szívta
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magába a keresztyén ség eszményi igazságait. Klopstock 
vallásos lelkében már ifjú korában fogamzott meg az az 
eszme, hogy az emberi nemnek Krisztus által való meg
váltását egy nagyobb epikai költeményben fogja megéne
kelni. A német irodalmi élet aléltsága volt rá döntő ha
tással, hogy épen az eposzt vádasztotta. Hazájáért és nyel
véért lelkesedve, erősen remélte, hogy a német nép hal
hatatlan müvek-, kivált a legnagyobb tekintélyben álló 
eposz állal életre támadhat s méltán léphet az ó- és új
kor nagy nemzetei sorába. Már Pfortában tartott búcsú
beszédében kifejezte burkoltan e gondolatát a nélkül, hogy 
saját vállalatára a legkisebb czélzást is telt volna. Elha
tározásában erősítette és szorgos munkásságra serkentette 
Milton „Elveszett Paradicsom “-a. Minél jobban megérlelő
dött lelkében a terve, annál inkább fontolgatta az erőket 
és az eszközöket, melyeket szent feladata végrehajtásá
ban alkalmaznia kell. így vívhatta ki azt a rendkívüli lel
kesedést, melylyel egész Németországban üdvözölték.

Igaz, hogy ez nagyrészt korszerű tárgyválaszlásá- 
nak, a mértékes forma újságának, a költői földolgozás 
gondosságának és a költői nyelv lendületének tulajdonít
ható ; de az bizonyos, hogy az olvasó közönség nagy ré
széből, a német nép zöméből még nem veszel!, ki min
den keresztyén fölfogás és érzület, élt benne az esznré- 
nyiségböl annyi, hogy egy egészben véve kevésbbé sike
rült müvet oly viharos lelkesedéssel fogadjon.

A „Messiás“ tárgya nagyszerű, de kidolgozása részint 
maga a tárgy, részint Klopstock lyrai kedélye miatt nem 
szerencsés. Terjedelmessége, zilált szeikezete mulatja, hogy 
a költő sem a tervvel, sem az események művészi elren
dezésével nem volt tisztában ; de hiányzott belőle a cse- 
lekvény egysége, az események tárgyilagos előadása és 
haladása, a személyek plastikai jellemzése ir ánt való érzék is. 
Tárgya sem alkalmas oly küllői földolgozásra, melyben 
az epikai költészet főkövelelményei érvényesülhelnének. 
Jézus élete, szenvedése és halála gazdag nagy tettekben, 
hatásukban világál alakit ó eseményekben, de nagyságuk 
nem a kitörő és hösileg küzdő erőben, hanem a nyugodt
ság fenségében, az epikai élet mozgalmasságával ellenkező 
csendes egyszerűségben szól hozzánk. Felöltöztetésük, ké-
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pék kel ős hasonlatokkal s egyebekkel való földiszítésük 
csak szent magasztosságuk rovására történhetett volna. 
Különben is költői képzeletén kívül nem volt más forrása, 
melyből a biblia eseményeit kiszélesíthette és egységes 
cselekménynyé kikerekíthette volna. Mint vallása szentsé
gétől és igazságától át- meg áthatott költő nem akarván 
véteni a keresztyénség szent hagyományai ellen, a bibliai 
történet és a költői képzelet közötti keskeny mesgyén moz
gott, nem volt birtokában a nyugodt költői előadásnak, 
meg az epikai müvek tárgyilagosságából folyó kényelmes 
haladásnak, mely az érdekes pontoknál meg-megállapodik, 
majd meg kénye-kedve szerint más érdekes eseményekre 
tér át. Figyelnie kellett, hogy a képzelet alkotásai és a 
megváltás eseményei az illuzió rovására egymást kölcsö
nösen meg ne rontsák. Nagy hiba, hogy ennek a laza 
cselekvénynek a színterét a túlvilágba helyezvén át, oly 
megfoghatatlan dolgokat kellett festenie, melyeket — a mint 
ezt a saját ésszemélyeinek ajkáiól halljuk,— az ember nyelve 
nem képes kifejezni.

Klopstock kiválóbban lyrai kedélyű, már pedig a mély 
érzésű költő mint a milyen ö volt, nem képes a tárgyi
lagosság nyugodtságára emelkedni. Lyraisága át- meg át
tör a tárgyilagosság határán. Objectiv előadásra legalkal
masabb tárgyaknál is majd ö, majd meg alakjai ömlen- 
genek. A helyett, hogy egyéneket rajzolna, s azokat a 
cselekvény hordozóivá tenné, határozatlanul körvonalazott, 
elmosódó alakjait nem a cselekvésből, hanem beszé
dükből és érzelmeikből ismerjük meg, a kik érdeket sem 
képesek kelteni. De ép ezen erős lyraisága, ragyogó 
képei és hasonlatai teszik e mű fő vonzó erejét; ejeles
ségei mutatják a költőt a maga eredetiségében és nagy
ságában. Abban a hangulatosságra hajló korban költői 
érzékkel megválasztott tárgyán kívül e tulajdonságai járul
tak hozzá a mű lelkes fogadtatásához, mely azután min
den egyes megjelent énekkel alább-alább szállott.

Klopstock a szokásos alexandrin formától eltéröleg 
hexameterekben írta meg költeményét; mert tárgya fen
ségéhez, lendületes szép nyelvéhez e versionná jobban 
illett. Az ókor nagy példái nyomán összehasonlítván az 
elhasznált alexandrin forma egyhangúságát, a hexamete-
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rek hathatós rhythmusával és változatosságával, emezt vá
lasztotta s formában, eszmében és érzelemben az ókor 
és a keresztyén nemzeti elemek összeolvasztásából örök
becsű müvet alkotott, melynek olvasásánál — mint Goethe 
mondja — azaz isteni béke halja át az embert, melyet a 
költő érzett, a mikor nagy müvén dolgozott.

Még kevesebb tehetsége volt a drámához, mint az 
eposzhoz. Nagy lyrikus ritkán jó epikus s még kevésbbé 
jó drámairó. Hat drámájának, melyeket „bardiet„-eknek 
nevezett el, tárgyát a bibliából: „Tod Adams“, „Salomo“, 
„David“, majd az ösgermánok hajdanából: „Hermanns 
Schlacht“, Hermann und die Fürsten“, „Hermans Tod“, 
vette. E müveiben is gyors haladási! cselekmény helyébe 
lyrai ömlengések és terjengő reflexiók lépnek; nem tudott 
sem kidomborított jellemalkolásra, sem a dráma szenve
délyes, gyors nyelvére emelkedni; sőt mesterkélt és kör
mönfont, s egészen valótlan korviszonyokat fest. Abban 
az időben jelentek meg német fordításban Ossian gael 
költő dalai és az ó-angol balladáknak Percy-féle gyűjte
ménye, melyeknek eseményeiből és szelleméből táplálékot 
tudott meríteni képzelődése számára. E müvek viszhangra 
találtak lelkében, s erős képzelőtehetsége megalkotta a 
német nemzet ősi történetét, elképzelte annak közálla
potait a messze éjszak ködös homályában. Hiányos 
tudása folytán Tacitus adatai nyomán, német bárdokra, 
azaz a költészet kasztszerü művelőire * következtetett; s 
minden ősi minta nélkül azok szellemében akart dalokat 
Írni s drámáit is e szellemben költötte. Hazafiúi elfogult
ságból és a görög-római mythológia iránt való ellenszenv
ből, a mely eddig a német irodalom termékeit elárasz
totta és szerinte a müvek eszmeszegénységét takarta, 
skandináv mythologiát hozott be, melyet tévesen 
ugyan, de teljes meggyőződéssel német eredetűnek tar
tott. Bár a költészet ezen iránya hibáid róható föl Klop- 
stocknak és követőinek, mert a német nép egyáltalá
ban nem értette a skandináv mythologiai vonatkozásokat, 
de az akkor divatos francziáskodással szemben nagyon 
is jogosult volt, s tagadhatatlan, hogy jótékony hatással 
is volt a nemzetre, melynek öntudata 11. Frigyes győzel
mei folytául épen akkor kezdett ébredezni.
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Klopstock azonban a lyra terén emelkedett legma
gasabbra; ódái és elégiái nemcsak a német, de a világ- 
irodalomban is a költészet örök szép emlékei maradnak. 
Azokban nyilvánult tulajdonképen költői tehetsége; 
azokba önti lelke minden gazdagságát és nemességét az 
érzés meleg közvetlenségével, a képzelő tehetség szabad
ságával; azokban fejezte ki mind azt, a mi a kor idealis- 
musát képezte, s hatalmas erővel ragadta magával a kedé
lyeket.

Igazi költői tehetsége még a legelvontabb tárgyakat 
is, melyekre elődeinek figyelme ki sem terjedt, a költészet 
szinaranyával vonta be. A hogy stylusával, mely eleinte 
csak nehezen indáit meg, a nyelvet lelke tüzében gazda
gabbá, hajlékonyabbá, de szebbé és erőteljesebbé isátterem- 
tette, ép úgy alkotta meg mindenek előtt a vallásért s 
azután a barátságért, szerelemért és a hazáért dobogó 
szive az igazi költészetet, mint Herder mondja, a szív és 
érzelem költészetét. Erő és fenség, melyeket meleg érzel
mes s égig tud lágyítani, egyesülnek benne; magas erköl
csi alapja, mely stoicus komolysága mellett fölemelő, 
költeményei becsét fokozza. Költészetében nincs égy léha 
gondolat, egy könnyelmű hang, egész iránya komoly és 
eszményi. Forma és tartalom tekintetében elévülhetetlen 
érdemei vannak Klopstock ódáinak; s ha e hatása nem 
is jelenik meg oly föltűnő, szembe szökő alakban, a mint 
azt „ Messiás "-áriái láttuk, az csak azon körülménynek 
tulajdonítható, bogy a költő maga e nemű költeményeit 
kevesebbre becsülvén, azok kiadásával sem igen sietett. De 
mindenütt, a hol kéziratban közkézen forogtak, lelkese
déssel olvasták, s ünnepeltté tették a költő nevét. A 
német lyra bensösége és változatossága soha nem emel
kedett volna a klasszikái tökéletesség magas fokára, ha 
Klopstock e téren is nem végezte volna úttörő munkás
ságát; hiszen a német költészet legnagyobb költői, maga 
Schiller és Goethe ifjú korukban Klopstock müvein tanul
tak. S még manapság is, midőn a német lyra tető
pontját éri, ódái annak legkitűnőbb alkotásaival veteked
nek. Bátran mondhatjuk, hogy a XIX. század egy költe
ménye sem mutatja annyira az érzelmi költészet mivol
tát, mint az ö dalai. Azok nem csupán a phantásia és a
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kedély itjonti játékai, melyek virágról virágra szállongnak, 
képekben dúslakodnak, hanem a költő egyénisége egész 
valóját öntötte beléjük. Kortársaival ellentétben önmagá
gából merítvén tárgyait, nem volt kénytelen költészetének 
anyagát a külvilágban keresni; s azért költeményei nemes 
lelkesedésének, ép oly igaz, mint mély érzelmeinek hami
sítatlan kifejezései.

Motívumai: a hit sugallatai, a szerelem, a barátság 
és mindenek előtt a hazaszeretet alkotják költészetének 
örök becsű elemét. Klasszikus mintaképeitől vevén át a 
stílt és a modort fenséges tárgyai a gondolat és a kife
jezés között lévő összhang bájával szólnak hozzánk. A 
régiektől kölcsönzött formában, a nehéz alkotási! stróphák- 
ban nem sok idő múlva legnagyobb ügyességre lett szert. 
Hogy Klopstock lyrája számára is a klasszikusoktól vette 
formáját, azt egyénisége és a kor műveltsége értetik meg 
velünk. Egyik oka bizonyára az lehetett, hogy a kor 
tudósai s műveltebb osztálya még windig tisztelő bámulattal 
csüggfek a klassz ids inas remekein, azokat, mint a művé
szi szépség tökélyét, utánzásra méltó mintáknak tekintet
ték. Különben Klopstock maga is Piculában a görög-latin 
klasszikusok iránti tiszteletben növekedvén, az ö müvei
ket olvasta legelőször, tőlük vette az ösztönt és a forma 
benyomásait és érzékét, az ö müveiken tanulva, tette 
első költői kísérleteit és tehetségének tudatára ébredt.

Közvetlenebb hatású ok, mely a klasszikus formák 
felé Klopslok figyelmét terelte, bizonyára az ókor remek
művein fejlesztett aesthetikai érzésé volt; ez mulatta meg 
neki a német irodalom legjelesebb alkotásait teljes silány
ságukban, s összehasonlítást tevén a görög-római költészet 
remekeivel, azokban csak a forma úgy szólván külső sallang
ját, a rímet találta mélyebb gondolat és érzés nélkül; mig a 
klasszikus müvekben, az eszmék gazdagságának és a forma 
szépségének összeolvadásából a legszebb összhangot találta, 
addig korabeli lyrájának rímes formáiban nem találván 
érzést és gondolatot, a rímet egyhangú tartalmatlan csen
gésnek, eszmeszegénység takarójának tekintette, a mint 
ezt több költeményében, de különösen Vosshoz intézett 
ódájában mondja:



—  25  —

Zween gute Geister hatten Mäonides 
Und Maro's Sprachen, Wohlklang und Silben mass. 
Die Dichtung wallte, in der Obhut 

Sichrer, den Weg bis zu uns herunter.

Die spätem Sprachen haben des Klanges noch w oh l; 
Doch auch des Silbenmasses ? Statt dessen ist. 
ln sie ein böser Geist, mit plumpem 
Wörtergepolter, der Reim gefahren.

Red ist der Wolklang, Rede das Silbenmass ;
Allein des Keimes schmetternder Trommelschlag,
Was der ? was sagt uns sein Gewirbel,
Lärmend und lärmend mit Gleichgetöne ?

Nem csoda, hogy Klopstock előítélettel viseltetvén az 
akkori szokásos versformák iránt, azokat a hajlékonyabb, 
költői eszméhez és érzelemhez simúlóbb, költői szárnya
lásra alkalmasabb formákkal pótolni igyekezett, melyekben 
ö maga a verselést legnagyobb könnyedségre, Goethe 
valóságos virtuozitásra emelte.

Végre Klopslock hazafias elfogultsága az, mely a 
francziáskodó korban a rímet is nemzetietlennek, szolgai 
utánzásnak tekintette. Az általános utánzás elterjedésével, 
mely fökép a szomszéd népek rímes költészetére szorítkozott, 
méltán tarthatta, mint egyéb formákat úgy a rímet is 
idegen, a nemzeti nyelv természetével ellenkező jövevény
nek, s azért ö, a ki a német irodalom reformálását, nem
zeti alapon való átalakulását sürgelle és hangoztatta, 
mindent elkövetett, hogy a rímes formákat a nemzeti nyelv 
szellemének megfelelőbb latin és görög alakok segítségével 
kiküszöbölje. Tévedett ugyan abban, hogy a véleménye 
szerint nemzetietlen formát megint csak idegennel akarta 
pótolni; tévedett abban is, hogy a rímet a költészet sallang
jának tartotta, nem ismervén föl, hogy az a költészet 
valósággal lényeges elemét képezi; végre tévedett abban is 
hogy a rímet a német nyelv természetével ellenkező külsőség
nek gondolta, holott az a nyugatéuropainyelvek sajátságaiból 
folyik. Épen az egyházi költészet volt az, a melyben
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Klopstock rímet helyén valónak találta, s azért a maga 
dalaiban is alkalmazta; de annak felületes, gondatlan 
kezeléséből is kirí az iránta táplált ellenszenve, nem tud
ván annak fontosságát kellőleg méltányolni.

Ha Klopstock ódáit tekintjük, különösen azon ódáit 
és elegiáit, melyekben a szerelem és barátság ihleti, föl
tűnő költői kedélyének lágysága. Jellemében és költésze
tében erő a gyöngédséggel párosul, fensége gyakran kel
lemmé, sőt érzelmességgé olvad. Könnyei, melyek lyrai 
áradozásainak elengedhetetlen elemét képezik s érzelmes- 
ségét helyenként gyáva siránkozássá olvasztják s dióhé
jának kimért méltóságát szónoki áradozássá, üres pathossá 
változtatják, sértik úgy egészséges érzésünket, mint jó 
Ízlésünket. Már Lessing, az élesszemü kritikus, — azt 
mondja Klopstock seraphi költészetéről hogy annyira tel- 
vék érzelemmel, hogy az ember semmit sem érez ; másutt 
meg, úgy nyilatkozik, hogy midőn Klopstock egyik ódá
jában sok szép szófutamát élvezte, úgy érezte, mintha 
lelkesedését is osztaná: vájjon szükséges-e minden
ben gondolatot keresnünk ? Ez már az érzelgős 
irány elleni védekezés volt, s helyén valónak, a 
józan kritika természetes visszahatásának kell azt te
kintenünk oly időben, a midőn a múlt század közepe 
táján a költészet e beteges tünete mind nagyobb mérve
ket öltött, s az emberi kedély egészséges és természetes 
nyílvánúlásai alig jutottak kifejezésre.

De a költő gyakran emlegetett könnyeit mégsem sza- 
I ad szószerint vennünk ; oly férfias és nemes egyéniség, 
mint amilyen Klopstock volt. nem az igazi sírás fogalmát 
akarta velük megjelölni, mint inkább bánatos hangúlatá- 
nak jelképéül akarta azokat föltüntetni.

Azon költeményeiben, melyekben a barátságot és a 
szerelmet énekli meg, e két viszonyt a legmagasabb esz- 
ményiségre em eli; nevezetesen szerelmi költeményei azok, 
melyek közvetellenséggel és melegséggel szólnak a szívhez, 
úgy hogy a német költészet gyöngyei közé tartoznak mai 
nap is. Legelső helyen említendő „An Fanny“ czímü ifjú
kori ódája, melyet Schmidt barátjának nővéréhez intézett 
A költő eszményi fölfogása, mely — mint Schiller mondja, 
— mindent a mit tárgyal, megfoszt testétől, hogy lélekké



—  27  —

változtassa, itt is érvényesül. Hogy szerelme nem talál 
viszonzásra, rajongássá fokozódik, s minden érzéki fölfo
gásból kivetkőzve, mintegy túl világi jelleget ölt. Lemond 
szerelmének viszonzásáról, de annak elnyerését más 
világon reméli:

Wenn Du denn da stehst jugendlich auferweckt,
Dann eil’ ich zu Dir! säume nicht, bis mich erst 
Ein Seraph beider Hechten lasse,
Und mich, Unsterbliche, zu dir führe.

Dann soll dein Bruder, innig von mir umarmt,
Zu dir auch eilen ! Dann will ich thränenvoll,
Voll froher Thräncn jenes Lebens 
Neben dir steh’n, dich mit Namen nennen.

Und Dich umarmen ! Dann o Unsterblichkeit,
Gehörst du ganz uns ! Kommt die des Lied nicht singt, 
Kommt, unau tprechlich süsse Stunden!
So unau-iprechlich, als jetzt mein Schmerz Dt.

Ép oly magas költői szárnyalást vesznek azon ódái, 
melyekben a hazáért, a német népért, nyelvéért és iro
dalmáért lelkesül. Ezek lyrai költészetének legérettebb és 
legbecsesebb gyümölcsei. A hazaszeretet megint csak a 
régi erővel és frissességgel szólal meg nála :

Was that dir Thor dein Vaterland ?
Dein spott' ich glüht das Herz Dir nicht
Bei seines Namens Schall!

Prófétai lélekkel tekint a jövőbe s hirdeti nemzete 
jövendő hatalmát, szabadságát:

Frei, o Deutschland,
Wirst Du dereinst, ein Jahrhundert noch,
So ist es geschehen !

Valamint vallásosságát, úgy az erős nemzeti érzést, 
:t hazaszeretetei és az állameszméért való lelkesedését is 
atyjától örökölte. Atyja II. Frigyes porosz király hü tiszt
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viselője volt. Fia, a költő szintén osztotta atyja lelkese
dését s angol népdal modorában írt róla egy jeles 
harczidalt, melynek minden sora csupa tűz, gyors hala
dás és szemlélhelöség. De a költő lelkesedése nem tartott 
soká. Nagy Frigyes nem váltotta be a személyéhez kötött 
reményeket: nem a német, hanem a franczia irodalom 
Maecenása le tt ; Klopstock költészete elfordulván tőle, ke
serű csalódásának néhány ódában erős kifejezést adott, 
s mint a német irodalom és a vallás ellenségén állót raj la 
bosszút. Igaz keserűség uralkodik „An Gleim“ czimü ódá
ban, melynek végslrőphája :

Sagt’s der Nachwelt nicht an, dass er nicht achtete,
Was er werth war, zu sein ! Aber sie hört es doch :
Sagt’s ihr traurig und fordert 
Ihre Söhne zu Richtern auf.

így veszítette el lába alól azt az egyedüli talajt, mely 
hazafias költészetének táplálékot nyújthatott volna. Mint 
hű német, a ki nemzetéért és nyelvéért lángolt, hiába 
kereste Németországot, egységes német hazát nem talált 
sehol. Azért költészetének tárgyát és vigaszt a múltból 
kellett merítenie, de kevés történeti érzéke mellőzvén a 
positiv eseményekben gazdag középkort, az ős germánok
hoz tévedett s költészetét az ábrándok világába vezette. 
Költészetének Hermann lelt most már a hőse, akinek az 
alakjával és szellemével akarta nemzetét öntudatra és ha
zaszeretetre buzdítani. E nemű költeményei között „Her
mann und Thusnelda“ még a legsikerültebb,melyben he
lyenként a drámai előadásnak és jellemrajznak ereje is fel- 
csillámlik. Jelesebb alkotásai közé azon hazafias ódái tar
toznak, melyekben a nemzeti nyelvért és irodalomért való 
rajongásának ad kifejezési. Tiszteletre méltó bátorsággal 
támadja meg az udvarok és polgárok elfogult francziás- 
kodását, mint a nemzeti öntudatnak és műveltségnek leg
főbb akadályát, óva inti kortársait az utánzástól, a mikor 
saját erejükből is nagyot és szépet alkothatnak.

Alig hazaszeretete, erőteljes kifejezésénél és föl
fogásánál fogva csak az újság hatásával volt ódáiban, 
addig szabadságszeretete és humanizmusa egészen 
új tárgya lett a német költészetnek. Klopstock sza-
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badságszeretete a legnemesebb forrásból fakadt. Teljes 
leikéből meg volt győződve, hogy a nemzet és az embe
riség anyagi és szellemi jóléte csak ott virágozhatik, a 
hol a föld és népe szabad; innen ered meleg lelkesedése, 
melylyel az amerikai szabadságharezot és a franczia forra
dalmat üdvözli; innen ered látnoki ereje is, mely a német 
nemzet jövő szabadságát és nagyságát megjövendöli.

Hymnuszaiban a zsoltárok hatása érzik meg, melyeket úgy 
a gondolat mélységével, mint a vallásos érzelem bensöségével 
elér. De egyházi dalai már nem tartoznak sikerült alko
tásai közé. Nem találja el az egyházi dal egyszerű alak
ját, hangjának mesterkétlen báját. Formájuk esetlen, nyel
vük s helyenként érzelmük is erőltetett.

Klopstock költészetének még egy faját, az epigrammát, 
kell még megemlítenünk. E műfajt is elég nagy szeren
csével művelte; nem a Martialis csípős, fulánkos 
epigrammái ezek, hanem a gyöngéd és komoly érzelmek
nek és gondolatoknak képekben s váratlan fordulatokban gaz
dag kifejezései; gyakran egy szép eszmének szép formá
ban való kivillanása.

Ha tisztán széptani szempontból mérlegeljük Klopstock 
munkásságál, se egyéniségének nagyságát, se munkáinak 
fontosságát nem méltányolhatjuk eléggé. Törléneti szem
pontra kell helyezkednünk, s mérlegelnünk munkásságá
nak összefüggését a jelennel. Akkor Klopstock pályája 
szokatlan fényben ragyog föl elöltünk. Eposza és drámái 
elhibázott müvek. Lyrája fenséges, szárnyaló és erőteljes, 
gyakran azonban dagályos, erőltetett és crzelgös.

De mennyire kimagaslik költészete erejével és 
gondolatainak fenségével Gottsched és iskolájának béna 
és iskolás dalai, vagy a halbersladti költők édeskés sze
relmi lyrája fölött. Merészsége meglep, hogy a szokatlan, de 
fenséges tárgyakhoz mert nyúlni ; örülünk lendületes nyel
vének és nemes lelkűidének diadalán kortársainak kicsi
nyes gondolkozása és formái fölött. Az egyhangú alexandri- 
nek helyett, melyek minden nemesebb gondolatot ellapítottak, 
s minden kontár kezében alkalmas eszközzé váltak, a régiek 
nemes, de nehéz alkotáséi és művészi formáit alkalmazta 
s ez által lehetővé tette azt, hogy a költők új hangot hozza
nak be a költészetbe.
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Nyelvének magas röpte megkívánta a régiek művészi 
és változatos formáját, de viszont az ókori formák magukkal 
ragadták Klopstock nyelvét, erőteljessé és lendületessé 
tették. Különben Klopstock öntudatos stiliszta is volt. 
Tanulmányozta elődeinek, különösen Luthernek nyelvét, 
melyen költészetének nyelvét fejleszteni akarta. Részint 
tudatosan, részint az antik formáktól kényszerítve, új for
dulatokkal, szófüzésekkel és mondatszerkezetekkel a költői 
nyelvet hajlékonyabbá, simulékonyabbá és kifejezőbbé tette.

Elévülhetetlen érdeme még, hogy a költészetet, az 
Alllags-Poesie-I, fenséges tárgyaival megtermékenyítette, esz
ményeivel (a haza, vallás és szabadság) a költők figyel
mét az emberiség örökbecsű javaira terelte ; mert csak 
igy tette lehetővé a német költészet nemzeti alapon való 
átalakulását, melyet később Schiller és Goethe müveikkel 
a tökéletesség oly magas fokára emeltek.

F e r tig  A la jo s .



\  g y m n a ^ i u m i  t a n í t á s  n a p i  i d ő r e n d i é h e z .
A szék- és főváros iskoláiban a családi és társadalmi 

éleinek alakító befolyása alatt a tanítás újabban olyan 
időbeli beosztást nyert, hogy csak a délelőtti órákat tölti 
a tanuló az iskolában s délutánja zavartalan otthoni mun
kásságra s előkészületre van szabadon hagyva.

A vidéki iskolák legtöbbje utánozza ez újítást. A czél 
közössége s a munkakör azonossága által úgy is rokon
ságban álló intézeteink aztán várják, nézik, ki indítja meg 
mindenfelé az újítást. Érdeklődéssel gyűjtik a tapasztala
tokat arra nézve, hogy miben és mennyivel czélszerübb 
a tanításnak ilyen napi rendje s minő hátrányai vannak 
a régi munkabeosztásnak.

Ezen felfogással szemben fölemlítem azon nevelés- 
tani elvet, hogy nem szabad ugyan elzárkóznunk iskolai 
életünkben a ezélszem újításoktól, melyekkel a fejlő tár
sadalmi élet iskoláinkat időnként megoslromolja; de más
részt nem szabad mindent már csak azért is czélszerü- 
nok vélnünk, mert az divatos és új.

E meggyőződésből indulva ki, fölvetem a kérdést: 
váljon gyakorlatinak előnyösnek, sürgősen alkalmazásba 
veendőnek tekintsük-e a gynmasiumi tanításnak olyan idő
beli beosztását, minőt a fő- és székváros s tudtommal 
némely vidéki város iskoláiban alkalmazva találunk?

Kik a tanításnak ezen időbeli beosztását ajánlják, 
azok részint a társadalmi élei újabb alakulásaira, részint 
a tanulók önállósítására, részint a tanárok érdekeire hivat
koznak. Nem merném mondani, hogy ezzel minden bizo
nyító erővel biztató tapasztalatot kimerítettem volna azon 
kérdés eldöntéséle nézve, hogy miért czélszei ü a délelőtti 
időre szorítkozó s megszakítatlan folytonosságban űzött
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tanítás. Lehet, hogy kényelem érdeke is okúi szolgálhatott 
ez újítás behozatalánál, mert ebéd után kedélyes társal
gás közben bajos erőt venni magunkon, s föllépni a tan
székre akkor, mikor már a gondatlan pihenés is megér- 
demlett s jól eső dolog sokunkra.

Nem mondom, hogy ilyen személyes vonatkozású 
dolgokat az iskolai munka beosztásánál soha figyelembe 
ne vegyünk ;“”de mégis mindenkor az iskolának, a tanuló
ságnak komoly érdeke a döntő minden iskolai újításnál. 
Ezen alapon még sem hallgathatom el aggályaimat arra 
nézve, hogy kivált vidéki iskoláinkban egészségi, tanul
mányi s nevelői érdekek koczkázata nélkül alig lenne a 
tanítás ezen újabban terjedni kezdő időbeli beosztása 
mindenütt előnyösen életbe léptethető.

A 1 0 —18 éves ifjú agyvelö-tömege a leggyorsabb 
kifejtést mutatja. Ép ezért e korban a szellemi élet ala
kulása is nagyon sokoldalú, gyorsan tartalmasodó s foko
zatos szoktatás mellett mind több munkásság végzésére 
képesíthető. Mégis azt hiszem, korunk nem titkolható 
nyavalyája, a fokozódó és terjedő idegesség, oki össze
függésben áll azzal a túlfeszített munkával, azzal a 
növekvő erők arányát túllépő erőkifejtéssel, melylyel az 
ifjúságot iskolai és otthoni munkájában elhalmozzuk s a 
születéstől gyengébb tehetségű, de a mellett önérzeteset 
és dicsvágyót elcsigázzuk. Ezért nem tudom elképzelni, 
hogy az az egyfolytonosságban űzött tanítás, mely lehet 
tervszerű, czélszerüen változatos, lelkesen és módszeres 
ön tudatossággal végzett legjobb tanítói foglalkozás és 
foglalkoztatás, — ne jobban merítené ki a 10— 18 éves 
ifjat, mintha a munkát apró szünetekkel megszakítjuk, 
melyek aztán, ha nem is a teljes pihenés perczei, mégis 
gazdagabb és változatosabb szórakozásra és felüdülésre 
nyújtanak alkalmat, mint nyújthat az, ha megszakítás 
nélkül szemléltetés, képzellelés, értelmes itélgetés, kéz
ügyesség, rajz, testgyakorlás körében hurczoljuk meg a 
fejlődő embert, midőn mégis, — ha az iskolai czélnak 
megfelelni akar — mindig komoly önfegyelmezés, feszült 
f’gye'em és öntudatos gondolkodás mellett tehet csak a, 
tőle vált és sürgetett feladatoknak e'eget. Igaz, hogy ezen 
hosszabb önlevö munka után ott van aztán a délután-
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nak, a kedélyes és szórakoztató estének élvezetekben 
gazdag kárpótlása. Megjegyzem azonban, hogy az élve
zetek és szórakozások folytonossága is oly egyoldalúság, 
mely a testi és lelki életre egyaránt káros. Jól mondja 
Eötvös: a folytonos munka rideggé, közönyössé, a foly
tonos élvezet és szórakozás könnyelművé és munkára 
képtelenné teszi az embert.

Azt hiszem legtöbb iskolai épületünkre gondolva azt 
sem lehetne elvitatni, hogy kivált a téli hónapok alatt a 
fűtött és zárt iskolai helyiségekben, tisztogatás, szellőzte
tés daczára több mérgező hatásnak van kitéve az, ki 
folyton 5 (> órán át tartózkodik az iskola falai között,
mint ki órákra terjedő megszakításokkal látogatja a kellő
leg szellőztetett tantermeket. E mellett a látás idegeit is 
jobban kimeríti, ha 5 — (5 órán át kid 1 a különben is több
nyire czélszerütlen kiállítású, rossz papirosra kis betűkkel 
szedett tankönyveket forgatnia, pontos szerkesztést kívánó 
rajzolatokat, térképeket készítenie, számolnia s Írnia a 
tanulónak, mintha órákra terjedő időközök szakítják meg 
a munkát s más és más érzékeink változatos igénybe véte
lével alkalom van adva arra, hogy az érzékek s agyvelö 
napközben többször megpihenjenek. Az izom- és vele 
kapcsolt csont-rendszer fejlődésére sem lehet kedvező a 
nagyobbára folytonos ülést kívánó iskolai foglalkozás, ha 
azt 5—(i órán megszakítás nélkül űzzük Eszszerüleg >iSi 
előnyösebbnek ígérkezik s gyakorlatilag is jobbnak bizo
nyul az, ha önkönyles foglalkozásának ingere szerint 
változtatja helyzetét a gyors kifejlésben levő lestszervezet, 
kinyujtózkodhatnak a tagok, kiegyenesedik a görnyedő test
törzs, kitágulhat ösztönszerüleg a mellkas, sétában, játék
ban, tréfálkozásban kedélyes szórakozásban, táplálkozásban 
felüdülhet s megpihenhet az idegzet, mint a cselekvő lélek, 
anyagi alapja. És ha csak azon feltétel mellett vagyunk 
jogosítva az iskolát látogató ifjúnak munkásságát igénybed 
venni és czélszerüen irányítani, hogy testi jóllétét, erő-» 
készletét, erősödését, növekvését semmikép ne koczkázt 
lassúk és kártékonyán ne befolyásoljuk: akkor nem tudom 
elképzelni, hogy mi jogon és okon lenne szabad nekünk 
iskolai életünkben elzárkóznunk azon lapasztalatok elöl, 
melyek azt bizonyílják, hogy emberségesebb, egészségei
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sebb a fejlődő ifjat testi életében többször ösztöneire 
bízni s visszaélések és merénylet számba menő ballépé
sektől megóvni, semmint didaktikai érdekek túlságos nagy
rabecsülése és erőszakolt szolgálata miatt lekötni s kimé 
rülésig foglalkoztatni.

De nemcsak egészségi érdekek miatt tartom czélsze- 
rütlennek az egyfolytonosságban űzött dél előtti időre 
korlátolt tanítást, hanem a tanítás érdekeit és sikereit se 
vélem jobban biztosíthatónak ezen munkabeosztás melleit 
és állal. Nem az az eső termékenyíti a gyönge növény
zetet, mely nagy bőséggel és szakadatlan egyfolytonos
ságban zuhog le az anyaföldre. Apró permeleg, ha rövid 
időközökben ismétlődik, langy ésöcskék, melyek gyakran 
következnek egymásra, jobban előmozdítják a tenyészetet, 
így van az a tanítással is. Nem az egynemű foglalkozás 
folytonossága, de az egy czélra törő apró hatások ismét
lődése táplál, gondolkodóba ejt, próbálkozásra serkent s 
a sokszoros kínálat ingere fokozza, újra és újra megra
gadja a tanuló érdeklődését, igaz, hogy ilyen és amolyan 
időrendi beosztás mellett egyaránt szem előtt tartandó a 
tantárgyak beosztásánál így is a változatosság elve; de 
a dél elötlre és dél utánra tagolt tanításnak magában is 
nagyobb a változatossága s jobban előmozdítja az iskolai 
háztartás azon érdekét, hogy minden működő tanerőnek 
juttathatni egy-egy olyan tanórát melyben a tanulóság 
piheni erejére számítva, kellő gondot fordíthatni az értelmi 
felfogás önlevö gyakorlására.

Talán legtöbbet ígérő körülmény lenne az, mely az 
egy folytonosságban űzött délelőtti tanítás mellett felhoz
ható, hogy így a délután és az esteli idő annál inkább 
szabadon van hagyva az ifjak otthoni tetszés szerint 
végezhető munkásságára, alapos s az egyéni hajlamok 
szerint alakuló előkészületére. Azonban erre nézve is meg 
kell jegyeznem hogy a 10— IS éves re dűlök legnagyobb 
része - -  tapasztalat szerint — nem áll az erkölcsi fejlett
ségnek s a belátó önuralomnak oly magas fokán, hogy 
magát minden körülmények közölt kellőkép fegyelmezni 
tudná a szabadjára hagyott idő okos felhasználásában. 
Következetes tervszerű otthoni tanulásra nem sok tanuló 
képes. Ezt mondja Franke Ágoston is, hogy a gyermek



és ifjú legtöbbje sehogy se bírja magát elfoglalni. Ezért 
foglalkoztatni kell öt személyes befolyásunk szabályzó 
erejével. Ezért úgy szervezle is aztán tanintézetét, s abban 
úgy rendezte be a tanítás munkáját, hogy az ifjak az 
egész nap folyamán elenörzés alatt állva űzzék tanulmá
nyaikat s fejlesszék gyakorlati ügyességüket. Az az isko
lán kívül töltött szabad idő tehát legfeljebb olyanoknál 
fog hasznosan eltelni, kik mellé a módosabb szülök neve
lőket, házi tanítókat, magántanárokat állíthatnak, Ezek az 
ifjak aztán ismét szabod időben s czélsserü vezetés mel
led gyakorolják magukat iskolai feladataik megoldásában 
s előkészületeikben. Ezért lehet talán több sikere a dél
előtti időre szorítkozó folytonos tanítás mellett egyik másik 
iskolának a nagy városokban, hol a módosabb szülök 
meghoszák gyermekeiknek azon áldozatot, hogy fogadnak 
melléjük paedagognsokat. Őszintén szólva, annál kevesebb 
kilátásunk lenne a tanulás sikerére a vidéken, hol a leg, 
több szülő sem maga nem bírja otthoni tanulmányaiban 
ellenőrizni gyermekét, sem nem elég módos arra, hogy 
legalább egy-egy kiválóid) tanulót állíthasson önfegyelme
zésben fejletlen gyönge gyermeke mellé, kinek magára 
utalt otthoni tanulása, ily körülmények mellett, ép ezért 
keveset érő lenne.

Nevelésügyi érdekek említhetők föl a mellett, hogy 
ha csak a családok életmódja, foglalkozása, életiránya, 
szokásai kedvtelései azt megengedik, ne térjünk el a taní
tásnak délelőtti és délutáni tanórákra való beosztásától, 
— legalább mi a vidéken.

Család és iskola kölcsönhatásukban mozdítják elő a 
nevelés nehéz feladatait Jobb ha a tanárok és szülök 
apró időközökben többször találkozhatnak növendékeikké!, 
mert gyakrabban több oldalban megfigyelhetik azokat lelki 
alakulásuk minden gondolható hullámzásában, mintha az 
iskola csak délelőtt s kizárólag csak iskolai munkakörben s 
a család csak délután önkénytes foglalkozásaikban hathat 
irányzókig az újakra. Csak egy napnak változatos eseményei, 
tapasztalatai s rontó vagy épületes behatásai hogyan for
máljuk a fejlő ifjút?! Mi minden folyik be gondolkodásának 
irányítására, érzületének nemesítésére, vágyaira, elhatáro
zásaira, mennyire alakúi, lermékenyül tanulmány s családi
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életese mények s társadalmi befolyások alatt rövid időközök
ben ? Ezt családnak s iskolának folyton figyelemmel kísérni 
s nevelői befolyásával gondozni s ellensúlyozni közös 
érdeke. Iskolai megintés, fegyelmezés, büntetés‘emléke is 
elpárolog, elhalványul a legtöbb könynyü vérűnél, ha fél
napig sem látja az ifjú tanárait s nem sejti ellenőrző gon
dozásukat vagy ellenkezőleg hosszú időn át távol van a 
kedélyes, bizalmas házi környezetiül, melynek részvéte, szere
tetteljes bátorítása, biztató vigasztalása felfrissíti a tanuló 
lankadó munkakedvét, elűzi borongó elkedvellenedését, vagy 
épen alaptalan elkeseredését. Ki fogja az anyai szeretetnek 
erkölcsnemesitő befolyását kicsinyleni vagy tagadni,ha annak 
tettre kötelező áldását életében csak egyszer is tapasztalta!

Aztán nem is kizárólag az iskola, de a család, az élet, a 
társadalom közös befolyása ad ingert a tanulónak az életre, 
előkészítő azon munkához, melyet ö tanulói kötelezettsé
gében iskolailag űz. Mennél távolabb áll a család befolyá
sától, mennél több időn át van kizárólag csak az iskola 
behatása alatt, annál inkább válhatik személyes alakulása is 
egyoldalúvá.

Mint a patak kavicsai is annál inkább csiszolódnak, 
mennél sebesebben sodorja, görgeli s verdesi azokat össze 
a rohanó vizár: úgy a fejlő ifjak is az iskola, csaalád, 
társadalom körében űzött tanulmányaik s ügyességeik 
folytonos összehasonlítása, bírálgalása s a nyilvánosság 
előtti mérlegelése alatt hamarább emelkednek azon józan 
önismeretre s következetes önfegyelmezésre, mely a 
nevelés lényeges kelléke, mondhatni alapfeltétele. Az isko
lai tanulmány életrevalóságát maga a nyilvános élet 
méltányolván, fokozza is a tanuló kedvét, önbizalmát, 
elhatározását s művelődési érdekét, nemes dicsöségvágyát. 
melyek nélkül a nevelőnek boldogúlnia csaknem teljes 
lehetetlenség.

Mindezek alapján hol sem a családok életrendje, 
sem a társadalom művelő és kedélynemesitö kedvtelései 
nem rejtik magukban elháríthallan kényszerét annak, 
hogy iskoláinkban délelőttre és délutánra tagolva folyjék 
le a tanítás, én nem tartanám kellőleg indokoltnak s 
czélszerünek a tanóráknak kizárólag csak délelőttre szo
rítkozó s 5 — (i órára leijedö behozatalát. Vidéki iskoláink-
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nál sem ;i vasuti összeköttetések sznporúsága s a közeli 
falvakban s nyaralókban lakó tanulók naponkénti ide oda 
utazgatásának lehetősége, sem a túlnyomókig hivatalos 
állással bíróknak napi munkabeosztása, sem lélekmüvelö 
hangversenyek, felolvasások, színielöadások nem nyújt
hatnak anynyi előnyt, hogy ezek miatt a tanítás szokásos 
időrendjén puszta divatszerű ség vagy épen személyes 
kényelem okából változtatnunk kellene. Még csak a 
családok életmódja, szerény ebédje se olyan bő táplálko
zásra s hosszas síestára okol adó, hogy ezek miatt a 
délutáni idő a tanításra alkalmatlanná válnék.

Miután pedig úgy is ideális ezélunk az, hogy éber 
figyelem mellett a legtöbb tanuló életrevaló tanári vezetés 
mellett az iskolában tegye magáévá mind azt, mit az iskola 
tauúlmány és személyes ügyesség czimén nyújtani hivatott; 
miután legalább a nehézkesebb kezdő tanulók ellenőrzés 
nélkül végzett otthoni munkája úgy is kérdéses értékű, 
a eorrepelítorok segítsége mellett űzött gyakorlata s elő
készületi! úgy is kényeztető s önámító inkább, mint önképzö: 
tehát már ezért is kívánatos, hogy vidéki iskoláink ne 
kapjanak mohón oly újításon, mely az alkalmazott taná
rok munkájának, felelősségének és személyes szabadsá
gának némi előnyei mellett még mindig erős ellentétbe 
hozná vidéki tanulóinkat a családok életrendjével s a 
társadalom megszokott s a tanítókra nézve megengedhető 
szórakozásaival s élvezeteivel.

Nagyon is érzem s tudom, hogy a tanítás sikere nem 
épen a tanítás munkájának időrendjétől s a tanórák és 
tantárgyak czélszerü váltakozásától és sorrendjétől függ. 
Végelemezésükben mégis alárendelt külsőségek ezek, Mert 
hivatását szerető, tárgya felett szakavatottan uralkodó 
tanár módszeres eljárásával, személyes buzgóságával, lelke
sedésével áthat, termékenyít, lekötelez, munkára édesget, 
felbátorít, lelkiörömet éreztet, élvezetet ébreszt minden 
rendelkezésére álló időben. Ezért van áldás működésén 
iskolában és iskolán kívül egyaránt.

És mégis, ha már a természet is korlátok közé rekeszté 
az időt, nappalra és éjjelre tagolván az egy napnak huszon
négy óráját; ha már a családok foglalkozása, a társada
lom lélekképzö s szórakoztató behatásai is az együtt élők
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többségének megszokásai szerint alakúit: akkor ne kíván
junk iskoláinkkal kiszakadni a természetes fejlődés mene
téből csak azért, mert a fő- és szék város, vagy hozzá 
hasonló nagy városok közönségének napi foglalkozása más 
munkabeosztást tesz olt kívánatossá. Ne kapkodjunk oly 
divatos újítás után, mely ellen egészségi, tanítási s neve
lési érdekek alapján figyelemre méltó kifogásokat emelni 
joggal lehet és kell.

Nem a réginek megszokásból eredő szeretető,
nem is az újítások ellen sokszor észrevétlenül de 
alaptalanúl feltámadó ellenszenv, de az okok és cllcno- 
kok bírálatos összevetéséből keletkező belátás és meggyő
ződés vezessen bennünket, midőn felelősségünk érzetében 
tudni tartozunk azt, hogy az iskolai életben minden újí
tás a legnagyobb Óvatosságot követeli tölünk, kik legalább 
is tarozunk anynyira szeretni a gondjainkra b zolt ifjú
ságot s az annak érdekében működő iskolái, mint kedves 
önmagunkat.

Szarvason, 1898. május 30.
BenL-d G y u la .



ÉVI JELENTÉS.

Tiszti szem élyzet.

A) A fögymnasium felett felügyeletet gyakorol a fentartó 
három egyházmegye közgyűlésén hat évre megválasztott k o rm á n y zó -  
testü le t. Ennek hatáskörét a felettes hatóságok által jóvá hagyott 
szabályzat körvonalozza, mely az 1895—96 dik évről adott isko
lai értesitö „ F ü g g (.7e/j“-ében volt közölve.

E kormányzóság elnöke Ns. Mikolay Mihály, kir. közjegyző 
S zám  son. Tagjai : a.) az arad-békési egyházmegye képviseletében 
N t. Koren Pál esperes, Mélts. Zsilinszky Mihály közoktatásügyi 
államtitkár, mint az egyházmegye felügyelője, ifj. Jeszenszky Károly 
m.-herényi lelkész és dr. Zsilinszky Endre b.-csabai földbirtokos ; 
b ) a békési egyházmegye képviseletében: Nt. Veres József espe
res, ns. Haviár Dani felügyelő, Áchim Ádám szarvasi lelkész és 
dr. Krcsmárik János szarvasi főszolgabíró ; c.) a csanád-csongrádi 
egyházmegye képviseletében : Nt. Petrovics Soma esperes, ns. Hász 
Antal felügyelő. Gzinkoczky Márton alberti lelkész és dr. Lauro- 
vies János nagylaki orvos ; d.) a fögymnasium tanári testületének 
képviseletében: Benka Gyula igazgató-tanár, Mocskónyi József 
pénztáros, Neumann Jenő és Liska János tanárok.

Ezen kormányzóság gyors elintézést követelő ügyekben a 
helyben lakó tagokból és szakértőkből iskolatanácscsá alakul s 
részint előkészítő, részint megbízatása szerint ellenőrző munkás
ságot teljesít s eljárásáról a teljes feliigyelöségi gyűlésnek beszámol.

B) I g a z g a tó :  Benka Gyula, ki a fögymnasium négy felső 
osztályával kapcsolatos s még mindig önállósításra váró ág. h. 
ev. elemi fitanitóképzőnek is igazgatója.

G) A fögymnasium p é n z tá ro sa  : Mocskónyi József, főgymn. 
rendes tanár, ki újabban az iskola körüli g o n d o zá s  tisztét is 
magára vállalta.

D) Az ulumncuni és esteli étkező — ideiglenes megbízásból

I .
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kifolyólag: — Neumann Jenő és Oláh Miklós, kik tanulmányozás 
czéljából magukra vállalták a köztarlást akkor, mikor az intézet
nek harmincz év óta buzgó vezetője, Delhányi Zsigmond, tanári 
állásáról önként lelépett.

E) A főgymnasium házilag kezelt alapítványi földjének ()az- 
d á ja  Köpenyes Mihály, ki a 30 évi szolgálat után a gondozás 
tisztéről önként visszalépő Mikolay János tisztét újévtől 
magára vállalta.

F) A főgymnasiumi tanulóság orvosa  : Dr. Szlovák Pál, bár 
a helyben működő orvos urak mindegyike emberbaráti szeretettel 
gyógyította mind azon tanulókat, kik bizalommal fordultak hozzá
juk. Midőn ezt .a nyilvánosság előtt hálásan elismerem, egyúttal 
kérem, fogadják a szülők, az ifjúság és a tanári kar nevében 
köszönetünkct.

G) A taván személyzet:

a. ) R e n d es  ta n á r o k :

1. Benka Gyula, igazgató Működik e pályán 36, igazgató
ként 14 éve.

2. Chovan Károly. Működik 30 éve.
3. Fertig Alajos, osztályfő a Vll-bcn. Működik 2 éve.
4. Katiik Endre, osztályfő a VI ban. Működik 14 éve.
5. Liska János, osztályfő a llf-ban. Működik 9 éve.
6. Mocskónyi József, osztályfő a Vlll-bati. Működik 15 éve.
7. Neumann Jenő, osztályfő az V-bcn. Működik 13 éve.
8. Oláh Miklós, torna-tanár. Működik 21 éve.
9. Plenczner Lajos, osztályfő a IV-ben. Működik 3 éve.

10. Sárkány Imre. Működik e pályán 17 éve. Ebből nálunk jl éve.
11. Sziráczky Gyula, rajztanár. Működik 7 éve.
12. Udvardy Sándor, osztálytanár az 1-ben. Működik 2 éve.

b. ) H elyettes  tanárok :

13. Eisert Árpád. Működik egy éve.
14. Saskó Samu. osztályfő a II-ban. Működik egy éve.

c.) Ének é s  zenetanár:

15. Adámy Rezső, ki különben rendes tanára a tanítóképző
nek. Működik 5 éve.
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(1.) V allástanárokul működtek :

16. Szirmay L. Árpád, helybeli r. kath. lelkész.
17. Kovács József helybeli r. katli segédlelkész.
18. Ardeleáu József, kélegyházi gór. kel. lelkész.
19. Glück Zsigmond és
20. Sipos Lipót, helybeli izraelita tanítók.
J eg y z e t .  Az intézet hangszereit gondozta Korik Sándor szol

noki hangszerkészilö. A mellékes tárgyak tanítása az alkalmazott 
tanárok kezeire volt hízva. Így a tanulóság dalkarát és zenecsa
patát vezette Adámy Rezső, a gyorsírást tani tolta Katiik Endre, 
a szabadkézi rajzolókat és festőket vezette Lányi Gusztáv nyu
galmazott lelkcsz-tanár s a vívókat Oláh Miklós.

A fögymnasinm gyűjteményeinek s szerelvényeinek őrei vol
tak : I., a fizikai múzeumé Ghovan Károly, 2., a természetrajziaké 
Plcnczner Lajos, 3., a zeneszerelvényeké Adámy Rezső, 4., a köte
lező rajzhoz kellő fölszerelvényeké Sziráezky Gyula. 5., az önkény- 
les rajzra tartozóké Lányi Gusztáv, G.. a könyvtáraké Liska János,
7., a főgyinnasiumnál elhelyezett esperességi levéltáré Katiik Endre,
8., a térképek történeti és művészeti rajzolatok és festményeké Sár
kány Imre, 9., a tornaszerclvényeké Oláh Miklós, 10, a lanépüle- 
leké, ültetvényeké, kerteké és háztartásiaké Garay Soma.

e.)  S z o lg a  s z e m é l y z e t :

21. Garay Samu, iskola szolga és
22. Bartyik András, udvaros.
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I. o sz tá ly .

(Osztályfő: Udvardy.)

Áchim Mihály ág. ev. Gyón, Pest m.
András János ág. ev. Szarvas, Békés m 
Bakator József róni. kalh. Szarvas, „
Banczlik János ág. cv. Szarvas, „
Benczúr János ág. cv. P. Décs, „
Benkó János ág. ev. Szarvas, „
Boros György ág. cv. Szarvas, „
Botka József ág. cv. Tót-Komlós, „
Brachna Lajos ág. ev. Szarvas, „
Brancsa György róni. kalh. Szarvas, „
Dauda Ferencz ág. ev Szarvas, „
Demcsák István ág. ev. Szarvas, „
Deincsák János ág. ev. Szarvas, „
Dezsőfi László izr. Szarvas, „ Évk. kimaradt.
Dunajcsik Gusztáv ág. ev. Budapest 
Elefánt Jenő ág. ev. Szarvas, Békés m 
Főjük Lajos ág. ev. Uj-Pázova, Szerém m.
Fuchs Lajos izr. Szarvas, Békés m.
Gaál Pál ág. ev. Szarvas, „ Meghalt.
Goldberger Ármin izr. Szarvas, Békés m.
Goldman Aurél izr. Szarvas, „
Greiner Dezső izr. Szt.-András, „
Greksza Mátyás ág. ev. Szarvas, „
Dernjan János ág. ev. Szarvas, „
Györy Imre ev. rcf. Öcsöd, „
Hajas Pál róni. kath. Szt. András, „
Hanzó Mihály ág. ev. Szarvas, „
Heiler István, róm. kath Endrőd , v

I X .
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Jeszenszki Nándor ág. ev. Gyula, Békés m.
Kalocsa István cv. ref. Gyoma, „
Kaszás János ev. ref. P.-Décs, „
Kelemen Ferencz ág. ev. Szarvas, „
Kis Pál ág. ev. Szarvas, „
Kőim Jenő izr. Endrőd, „
Kollász Zoltán ág. ev. Bénye, Pestm.
Kőszegi László ág. ev. Szarvas Békés m. Ismétlő. 
Krenyiczki István róni. ka 111. Szarvas, Békés ni.
Lestynn Pál ág. ev. Szarvas,
Marjai Géza ev. ref. Körös-Ladány, „
Marti János ev. ref. Szeghalom, „
Malheidesz Márton ág. ev Tóth-Koinlós 
Márcz Béla izr. Szarvas,
Megyeri János ev. ref. Szarvas,
Martos Lajos izr. Szarvas, „
Mészáros Elek ev. ref. Szarvas,
Mocskónyi Béla ág. ev. Szarvas,
Mocskónyi Ervin ág. ev. Párkány-Nána, Esztergom m. 
Molnár Béla ág. ev. Szarvas, Békés m.
Nemes János róni. kalli. Szarvas, „
Pataki Alfréd izr. Szarvas, „
Plavelz György róni. kalli. Gyónni, Békés ni.
Béthy Vilmos ág. ev. Szarvas, „
Boszik György ág. ev. Szarvas, „
Schiller Frigyes ág. ev. Uj-Pázova, Szeréin m.
Schwarlz Dezső izr. Tisza Püspöki, Jász-N.-K.-S: olnok m. 
Simkovics György ág. ev. Szarvas Békés in.
Silberslein Sándor izr. Szarvas „ »
Spiegel Imre izr. Szarvas, „ ,
Stefánik László ág. ev. Kosariszkó, Nyílra in.
Sutyinszky György ág. ev. Szarvas, Békés m.
Tárnok István ev. ref. Péteri, Pest m 
Toldy Miklós ág. ev. Pilis, Pest m.
Tóth Lajos ág. ev. Szarvas. Békés in. Évk kimaradt.
Tóth Pál ág. ev. Szarvas, „ „
Uhl int* Pál ág. cv. Szarvas. „ „
Varga József ov. ref. Szarvas, „ „ Evk. kimaradt.
Weisz Miksa izr. Szarvas, „ „
Zbuskó János róni. kalb- Szarvas, Békés m.
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MAGÁNTANULÓK:

Búruzs Lajos rórn. kath. Battonya, Csanád m.
G Tóth Ivcán róni. kath. Battonya, Csanád m.

Összesen : 70.

II. osztá ly .
(Osztályfő : Saskó.)

Babák András róni. kath. Szarvas, Békés m.
Bagi József róm. kath. Szent-András, „
Bankó János ág. ev. Szarvas, „
Benka György ág. ev. Szarvas, „
Benyó János ág. ev. Tót-Komlós, „
Blaskó János ág. ev. Szarvas, „
Bracsok István ág. ev. Szarvas, „
Briicher József ág. ev. Mező-Berény, „
Bukovinszky Emil ág. ev. Kondoros, „
Chovan Zsigmond ág. ev. Apatelek, Csanád m.
Dalkó Ernő ev. ref. Tisza-Várkony, J.-N.-K -Szolnok m. 
Demeter István ág. ev. Nagylak, Csanád m.
Dósa Béla róm. kath. Szarvas, Békés m.
Drágán Mihály gör. kel. Nagylak, Csanád m. Ismétlő.
Filippi Károly ág. ev. Torzsa, Bács-Bodrog m.
Francziszti Mihály ág. ev. Tót-Komlói, Békés m.
Frankó Mihály ág. ev. Szarvas, „
Friedmann Márton izr. Szent-András, „
Gaál Imre ág. ev. Szarvas, „
Gaál János ág. ev. Pilis, Pest m.
Gaál Lajos ág. ev. Szarvas, Békés m.
Gergelyi Imre róm. kath Arad, Arad rn 
Glück Sándor izr. Szarvas, Békés m.
Goldmann Rezső izr. Szarvas, „
Grűpwald Árpád izr. „ „
Gyenes György róm. kath. Endröd, Békés m •
Halász Aladár izr. Szent-András, „
Hudoba Samu ág. ev. Szarvas, „
Kiss Lajos ág. ev. Szarvas, »
Kluka János ág. ev. Szarvas, „
Kondacs András ág. ev. Szarvas, »
Koós Mihály ev. ref. Körös-Tarcsa „
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Kralovanszky Samu ág. cv. Szarvas, Békés m.
Krausz József izr. Tápio-Bicskc, Pest m.
Krcsmárik László ág. ev. Szarvas, Békés in.
Lászlófly László róni. kath. Szarvas, „
Lehoczky Igor ág. cv. Nagylak, Csanád m.
Lukácsik Mihály ág. ev. Kondoros, Békés m.
Mclis János ág. cv. Szarvas, »
Milykö János ág. cv. Szemlak, Arad ni.
Molitórisz Jenő ág. cv. Szarvas, Békés m.
Molnár Jenő ág. cv. Szarvas, „
Nyíri Bálint cv. rcf. Szt.-András „
Oszlorlund Jenő róni. kalli. Szarvas, .,
I’alkovics András ág. cv. Szarvas, ,, 
l’a|)|> Sándor cv- rcf. Öcsöd, „
Polian Béla ág. cv. Öcsöd, „
Pollák Imre izr. Kndröd, „
Ponyiczky Zoltán ág. cv. Szarvas, „
Sámuel Károly izr. Szarvas,
Sárkány György ág. cv. Szarvas, „
Skrada János ág. cv. Pilis, Pest m.
Stern Géza izr. Szarvas Békés m. Ismétlő.
Szlavka Samu ág. cv. Pelrovácz, Bács-Bodrog m.
Szvák János ág. cv. Szarvas, Békés in.
Szvák Mihály ág. cv. Szarvas, „
Tájbor Rezső róni. kalh. Szarvas, „
Tóth György ág. cv. Szarvas, „
Töry Győző róni. kalh. Mimár, 'femes in.
Tusjak György ág. ev. Szarvas, Békés in.
Varga József ev. rcf. Szarvas, Békés m.
Vesza György gür. kel. Zöldes, Arad in.
Weinherger Adolf izr. Szarvas, Békés in.
Zvarinyi Szilárd ág. cv. Szarvas Békés in.

MAGÁNTANULÓK:
gr. Bolza Alfons róni. kalh. Szarvas, Békés in.
Revuczky Vilmos ág. cv. Alherti-Irsa Pest m.

Összesen: 06.
I I I  o s z tá ly .

(Osztályfő: Liska.)
Ambrus János róni. kalh. Szí.-András Békés m.
Babák Márton róni. kalh. Szarvas, „
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Bakay Aladár ág. ev. Nagy-Lak Csanád ni.
Bakos Gyula róni. kath. Szt.-András, Békés in.
Bába Aladár róni. kath. Buziás, Temes m.
Bencsik Imre róm. kath. Szt.-András Békés m. Ismétlő. 
Chovan Viktor ág. ev. Ambrózfalva, Csanád m.
Demcsák János ág. ev. Kondoros, Békés m.
Dérczy László róm. kath. Szarvas, „
Diener Ottmár ág. ev. Cservenka, Bács-Bodrog m. 
Dudás János ág. ev. Szarvas, Békés ni.
Egri András róm. kath. Szt.-András, Békés m.
Eiler Dániel ág. ev. Gyom a, „
Elefánt János ág. ev. Szarvas, „
Enyedi Sándor ev. ref. Szarvas, „
Eszes Emil róm. kath. Szarvas, „
Forschner Jenő izr. Szarvas, „
Garay Samu ág. ev. Szarvas,
Gálfy Sándor róm. kath. Pitvaros Csanád m.
Harsányi László ev. ref. Turkeve, J.-N.-K.-Szolnok m. 
Hoffer Mihály izr. Bánfalva Békés m 
Jeszenszky János ág. ev. Szarvas, Békés m.
Karkus János ág. ev. Tóth-Komlós, „
Klein Aladár izr. Öcsöd, „
Kollár Iván ág ev. Szarvas, „
Komlószky András ág. ev. Szarvas, „
Kottász Géza ág. ev. Szarvas, „
Laász János ág. ev. Mező-Berény, „ Ismétlő.
Landler Béla izr. Szarvas, „ Ismétlő.
Láza Tivadar gör. kel. Hosszuaszó Bihar m 
Linder Mihály ág. ev. Tót-Bánhegyes, Csanád m.
Lónyai János róm. kath. Tápió-Györgye, Pest m.
Marsai Lajos ág. ev. Szarvas, Békés in.
Mérei Oszkár izr. Szarvas,
Mészáros Endre róni. kath. Csorvás, Békés m.
Molitórisz Béla ág. ev. Pitvaros, Csanád m.
Moravcsik József ág. ev. Szarvas, Békés m.
Nagy Lajos ev. ref. Fekete-Gyarmat, Arad m.
Neubauer János Nándor ág. ev. Liebling Temes ni. 
Ösapay Ferenez ág. ev. Gyoma Békés ni.
Petrásovits Lajos róni. kath. Szarvas „
Pettkó István ág ev. Szent-János, Torontál m.
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Placskó István ág. ev. Szarvas, Békés in,
PJacskó Lajos ág. ev. Szarvas, „
Pongrácz Lajos rom. kalh. Bánfalva, Békés m.
Popjak György ág. ev. Szarvas, „
Prokopp Dezső róm. kath. Keverrnes, Csanád in,
Bácz Ernő gör. kath. Gyoma, Békés m.
Reidl János ág. ev. Kuczura, Bács-Bodrog ni. Ismétlő.
Sámuel László izr. Szarvas, Békés m. Ismétlő.
Silberstein Gyula izr. Szarvas, „
Slajchó Sámuel ág. ev. Szarvas, „
Süveges Pál ág. ev. Szarvas, „ Ismétlő.
Székács Mihály ág. ev. Puszta-Szt.-Tornya Békés m.
Szilágyi Dániel ev. ref. Gyoma, „
Szrnka Mihály ág. ev. Szarvas, „
Tóth Pál róm. kath. Gsabacsüd, „ Évk. kil.
Trnyik György ág. ev. Szarvas, ' „
Veres József ág. ev. Orosháza, „
Vidovszky Lajos ág. ev. B -Csaba, „
Wagner Márton ág. ev. Gyoma, „
Walfisch Ármin izr. Szarvas, „
Wallrabenstein Jakab ág. ev. Járek, Bács-Bodrog m.
Zvarinyi János ág. ev. Szarvas, Békés m.

MAGÁNTANULÓ:

Pintér László róm. kath. Battonya Csanád ni.
Összesen : G

IV. osztály.
(Osztályfő: P lenczner .)

Áchim Géza ág. ev. Gyón. Pest m.
Aszódy Imre r. hath. Szt.-András, Békés in.
Bába Viktor r. kalh Buziás, Teines m.
Behán Pál ág. ev. Szarvas, Békés m.
Borsits Sándor r. kath. Szarvas, Békés m.
Csahay József r. kath. Szt.-András. „
Dely Jenő r. kalh. Fülek, Nógrád m.
Ermann Gyula r. kath. Szarvas, Békés m.
Friedsam Vilmos ág. ev. Budapest, Pest m.
Gajdács Gyula ág. ev. Tót-Komlós, Békés m.
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Greksza György ág. ev. Szarvas, Békés ni. Ismétlő.
Gyökössy József ev. ref. Szarvas „
Heiler Nándor r. kath. Gyoiua, „ Évk. kilépett.
Holéczy Béla ág. ev. Szarvas, „
Horváth Dezső ág. ev. Tót-Komlós, „
Hunya József r. kath Szarvas, „
Jánosy Jenő ev. ref. Öcsöd, „
Jeszenszky Károly ág. ev. Mező-Berény, Békés in.
Katona Gábor r. kath. Medgyos-Bodzás, Arad in.
Kemény Gábor izr. Szarvas, Békés m.
Kloós János ág. ev. Csabacsüd, „
Konyecsny János ág. ev. Csovás, „
Kovács Ferencz ág. ev. Pilis, Pest m.
Kovács György ág. ev. Szarvas, Békés m.
Kozsuch István ág. ev. Szarvas, „
Kozsuch János ág. ev. Szarvas. „
Kutlik Samu ág. ev. Bánhegyes, Csanád m.
Laczkó Mátyás r. kath. Mezőhegyes, Csanád m.
Litauszki Pál ág. ev. Szarvas, Békés m.
Morgenthaller Ferencz ág. ev. Járok, Bács-Bodrog m.
Nyilassy Andor ág. ev. Ujszász, Pest m.
Papp Gyula ev. ref. Kula, Bács-Bodrog m. Ismétlő. ^
Pethe Jenő r. kath. Kondoros, Békés m.
Pollák Gyula izr. Szarvas, Békés m.
Silberstein Dezső izr. Szarvas, Békés m.
Scheiner Miksa izr. Szarvas, „
Székács József ág. ev. P.-Szt.-Tornya, Békés m.
Szlovák Iván ág. ev. Szarvas, Békés m.
Tajber Oszkár r. kath. Szarvas, Békés in.
Tyaliun Sándor ág. ev. Antalfalva, Toroníál m.
Ungi Vincze ev. ref. Gyoma, Békés m.
Veszelszki Pál ág. ev. Pitvaros, Csanád m- Ismétlő.
Vidlicska István r. kath. Szarvas. Békés m.
Vidovszky Béla ág. ev. Gyoma, Békés m.
Zöld Gábor ev. ref. Végvár, Temes m.

Összesen: 45.
V. o s z tá ly .

(Osztályfő: Neumann.)
Ágoston Gábor ev. ref. T.-Földvár, Szolnok m.
Ardeleán János József gör. kel. Iíélegyháza, Békés m.
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Beinschroth Márton ág. cv. Gyoma, Békés m. 
Belopotoezky István ág. cv. Szarvas, „
Benczúr Vilmos ág. ev. „ „
Binder Géza r. kath. P.-Szőllős ,.
Bruszt János ág. cv. O.-Vcrbász Bács m.
Csapó Imre cv. ref. Békés, Békés m.
Darida Fcrencz ág. ev. Szarvas, Békés m.
Dérczy Imre r. kath. „ „
Dobozy Géza ág. cv. Mezö-Berény, Békés m.
Erdős Gyula ev. rcf. Gyula, „
Földvárszky Pál ág. cv. Pilis, Pest m.
Gaál Lajos ág. cv. Szarvas, Békés m.
Halász Gyula ág. cv. Tápió-Szcle, Pest m.
Horváth István ág. cv. Szarvas, Békés m. Évk. kilépett. 
Jancsik Pál ág. ev. Nagylak, Csanád m.
Józsa Lajos r. kath. Szarvas, Békés m. Évk. kilépett. 
Jurenák Imre ág. ev. Nagy-Szénás, „
Karancsy Szilárd cv. ref. Szarvas, Békés m.
Kiár Ede ág. ev. „
Kiár Kornél ág. ev. M „
Klhccsek Mihály ág. cv. Bajsa, Bács m.
Kondats István ág. ev. Szarvas, Békés m.
Krallt Károly ág. cv. „
Krcsmárik Elek ág. ev. „ „
Kuncz Henrik ág. ev. Uj-Vorbász, Bács m.
Lipthay Endre r. kath. Szarvas, Békés m.
Lotz Henrik ág. cv. O-Verbász, Bács m.
Löwy Gyula izr. Szarvas, Békés m.
Margócsy Emil ág. ev. „ „
Moravcsik Emil ág. cv. „ „
Mornau Jakab ág. cv. Uj-Vcrbász, Bács m.
Motyovszky Pál ág. ev. Irsa, Pest m.
Müller Rezső ág. cv. Török-Becse, Torontál m.
Nagy Miklós cv ref, Mcző-Telegd, Bihar m.
Oláh Mihály ev. ref. Szarvas, Békés m.
Ponyiczky Jenő ág. cv. „ „ Ismétlő. Meghalt.
Povázsay Endre ág. ev. Békés, „ Ismétlő.
Ratits Lajos r. kath. T.-Földvár, Szolnok m.
Rohoska Árpád ág. ev. Majsa, Pest m.
Schlesinger Zoltán izr. Szarvas, Békés m.
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Silberslein László izr. Szarvas, Békés rn.
Szakácsy Andor r. kath. Kula, Bács m.
Székely Szilárd izr. Szarvas, Békés m.
Szilárdfl István r. kath. K.-Szt-Márton, Szolnok m. Ismétlő. 
Tapavicza Simon gör. kel. Csurog, Bács m.
Tímár Ambrus r. kath. Báránd Bihar m.
Udvardy László ág. ev. Czegléd, Pest m.
Varga Gyula ev. ref. Gyula, Békés m.
Wéber Jakab ág. ev. Torzsa, Bács m.
Zerzub Péter r. kath. Tetétlen, Hajdú m.
Züsz Aladár izr. Szarvas, Békés m.

MAGÁNTANULÓ:
Petritz Zoltán r. kath. Szarvas, Békés m.

Összesen: 54.

VI. osztály.
(Osztályfő : Kutlik.)

Adámy Sándor ág. ev. Szarvas, Békés m.
Aszódi Imre r. kath. Szentandrás, „
Benczúr Béla ág. ev. Szarvas,
Binder Endre r. kath. P.-Szőllős, „.
Bobor Károly ág. ev. Csépa. J.-N.-K.-Szolnok in. 
Borovszky Rezső ág. ev. Pivnyicza Bács-Bodrog m. 
Brebovszky Elemér ág. ev. Orosháza, Békés in. 
Csermák Béla ág. ev. „ „
Eichardt József ág. ev. Petrovácz, Bács-Bodrog m. 
Gaal Pál ág. ev. Mágocs, Csongrád in.
Grossmann Emil izr. Orosháza, Békés m.
Gyökössy Endre ev. ref. Szarvas, „
Györy Gáspár ev. ref. Szt-András, „
Harsányi Gyula ág. ev. Orosháza, „
Jakabffy Simon r. kath. P.-Kupa, Csanád m.
Koren Jenő ág. ev. Csaha, Békés m.
Lukács Imre izr. Török-Szt-Miklós, J.-N.-K-Szolnok m. 
Medzihradszky Gáspár ág. ev. Nagy Báród. Bihar ni. 
Mőhler János ág. ev. Liebling, Temes m.
Müller Vilmos r. kath. Gmunden, Felsö-Ausztria.
Nagy Gyula ev. ref. Szarvas, Békés m.
Nagy Zoltán ev. ref. „ „
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Penyáska Mihály ág. ev. Csaba, Békés ni.
Pintér György róni. kath. Szt.-András „
Safáry László ág. cv. Kis-Körüs, Pest in.
Sámuel Viktor izr. Szarvas, Békés in.
Sárossy József cv. ref. „ „
Schulmeister Jenő izr. ,, „
Stein János r. kath. Mező-Berény, Békésm.
Südy Ernő r. kath. Csaba „
Szentandrási Pál ev. ref. Körös-Tarosa „
Szél Andor cv. ref. Gyula-Vári „
Tyaluin Gyula ág- ev. Antalfalva. Torontói in.
Vangyel Szilárd gör. kel. Orosháza Békés m.
Wolf József ág. ev. Mező-Berény ,,
Vostyjár János ág. cv. Szarvas, „

MAGÁNTANULÓ:

Jáhn Fülöp ág. ev. Kis-Kér, Bács m. Evk. kilépett. 
Szentkirályi Ferenez ág. ev. Tápiö-Szt.-Márton, Lest m.
Gróf Waldek Hubert ev. ref. Tisza-Roft Hajdú m.

Összesen: 39.

VII. osztály .

(Osztályfő: Fertig.)

Áron Géza izr. Karczag, Hajdú m.
Radios József ág. ev. Csaba, Békés m.
Boros Béla ág. ev. Szarvas, „
Crenian Jenő gör kel. Resiczabánya, Krassó-Szörény m.
Cseh Béla r. kath. Orosháza, Békés m.
Csermák Elemér ág. ev. Tót-Komlós, Békés m.
Csobrda Vlamidir ág. ev. Szmrecsán, Liptó m.
Diener Ottó ág. cv. Cscrvenka, Bács m.
Erdélyi Géza r. kath. Török-Szent-Miklós, Jász-N.-K.-Szolnok m. 
Fejér Jenő gör. kel. Boros-Jcnő, Arad m.
Golian János ág. ev. Szarvas, Békés m.
Grünwald Jenő ág. ev. Ocsa, Tolna m. 
llaerter Ádárn ág. ev. Mczö-Berény, Békés- m.
Hofmann János r. kath. Bél-Megyer, „
Jánszky Jenő r. kath. Ó-Szent-Anna, Arad m.
Jermann Jenő r. kath. Csaba, Békés m.
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Kemény Dezső ág. cv. Maglód, Pest m.
Kutny Emil ág. cv. Vukovár, Temes m.
Kún Andor izr. Török-Szent-Miklós, Jász-N.-K.-Szolnok m.
Kunos Béla ág. ev. Orosháza, Békés m.
März Konrád ág. ev. Liebling, Temes m.
Németh Géza r. kath. P.-Nagy-Gyalu, Jász-N.-K.-Szolnok m. 
Németh István ág. ev. Csaba, Békés m.
Paku Elemér r. kath. Hosszú-Pályi, Bihar m. Ismétlő.
Prokopp Jenő r. kath. Kevermes, Csanád m.
Russ Zoltán ág. ev. Tisza-Földvár, J.-N.- K.- Szolnok m.
Safáry Endre ág. ev. Kiskőrös, Pest m.
Sárkány Miklós ág. ev. Szarvas, Békés m.
Scheiber Arnold izr. Gyoma, „
Schrötter Soma izr. Szarvas, „
Seiler Károly ág. ev. Ruszt, Sopron m.
Stein Ernő izr. Szarvas, Békés m.
Szaalc Elemér r. kath. Vácz, Pest m.
Szenes Béla ág. ev. Szarvas, Békés m.
Szeberényi Jenő ág. cv. Apatin, Bács m.
Szlovák Jenő ág. ev. Szarvas, Békés m.
Szuhovszky János ág. ev. Aszód, Pest m.
Szűcs János ev. ref. Török-Szt-Miklós, Jász-Nagy-Kun-Szolnok m. 
Tardos Gáspár izr. Csaba, Békés m.
Tohak István ág. ev. Orosháza, Békés m.
Tóth Jenő ág ev. Uj-Verbász. Bács m.
Ungár Aladár izr. Tisza-Várkony, J.-N.-K.-Szolnok m.

MAGÁNTANULÓK:

Győrffy József r. kath. Sajtény, Csanád m.
Mold Béla r. kath. Békés, Békés m.
Pintér János ág. ev. Orosháza, „

Összesen : 45.

V III osztály .
(Osztályfő : Mocskónyi.)

Andracsek Vilmos r. kath. Megyesegyháza, Arad m. 
Barna János r. kath. Makó, Csanád m. 
Bartholomeidesz Zoltán ág. ev. Makó, Csanád m. 
Benesik Pál r. kath. B.-Szt-András, Békés m.
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Böhm Zoltán r. kath. Nagy-Kikinda, Torontál m.
Dérczy Antal r. kath Szarvas, Békés m.
Dérczy Józef r. kath. „ „
Faragó Miksa izr. „ „
Gedinger Géza izr. „ „
Gerő Oszkár izr. „ „
Guttmann Jenő izr. „ „
Harsányi Pál ov. ref. Tnrkeve, J.-N.-K.-Szolnok m. 
Hofmann Rezső r. kath. Békés, Békés m.
Horváth Aladár r. kath. Makó, Csanád m.
Horváth Béla ág. ev. Tót-Komlós, Békés m. Ismétlő. 
Hrivnák János ág. ev. Szarvas, Békés m.
Kató Lajos ev. ref. Gyoma, „
Klein Miksa izr. Makó, Csanád m.
Koháry József ev. refTurkeve, J-N.-K.-Szolnok in. 
Krausz Jenő izr. Tápió-Bicske, Pest m.
Krcsmárik Endre ág. ev Szarvas, Békés rn.
Kvasz György ág. ev. B-Csaba, „
Lövvy Izsó izr. Topánfalva, Torda-Aranyos in.
Nagy Károly ág. ev. Puszta-Földvár, Békés in.
Oláh Andor ev. ref. Gyoma, „
Perlmutter Jakab izr. Nagy-Kikinda, Torontál in.
I’éczely János r. kath. Arad, Arad m.
Romancsik János ág. ev. Orosháza, Békés m.
Sál József r. kath. Gyula „
Salacz Elemér r. kath Szarvas, „
Soltész Iván ág. ev. Túrócz-Szt-Márton, Túrócz in. 
Stefánik Milárr ág. ev. Kosariszkó, Nyílra ni.
Stéger Hugó izr. Puszta-Poó, J.-N.-K.-Szolnok in. 
Szabados József ev. ref. Békés, Békés in. Évk. kilépett. 
Székely Ödön izr. Szarvas, „
Tarján Tibor ág. ev. B.-Csaba, „
Tarnay Ákos r. kath. Makó, Csanád in.
Terney Ferencz r. kath. Békés, Békés in.
Trokan Sándor ág. ev- Kosztolna. Nyítra m.
Tyiehy József r. kath. Békés, Békés m.
Vitéz Lajos ág. ev. Szarvas, „
Vuchetich István r. kath. H.-Neuzina, Torontál m. 
Wallner György ág. ev. Mező-Berény, Békés m. 
Weinberger Béla izr. Szarvas, „
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Weisz Mór izr. Szarvas, Békés m. 
Wolfmann Nándor izr. Szarvas, Békés m. 
Zöld Mihály ev. ref. Végvár, Temes m

MAGÁNTANULÓK:

Jandó Pál r. kath. Kondoros, Békés m. 
Schmidt Iván r. kath. Gyula, „

Összesen : 49 

Végösszeg : 4.T3



Tantárgyak vázlata.

Az állammal kötött segélyezési szerződés értelmében a szarvasi 
főgitnnásium didaktikai munkáját az állami tanítási tervezet alap
ján rendezte s oldotta meg. Eltérés legfeljebb a görögnyelv és 
irodalom heti óráiban volt. Ezen eltérést is csak azon czélszerü- 
ségi okból tettük, hogy a görögöt tanulók és nem tanulók csapatja 
hetenként egyenlő órnmonyiségbcn legyen elfoglalható.

A tantárgyaknak osztályonkénti beosztása részletesebben a 
következő volt:

A.) Egyetemesen kötelező tantárgyak:

I osztá ly .

1. V a llá s ta n , beli 2 óra. Bibliaismeret: Ó-szövetség. K. k. 
Bereczky Sándor „Bibliaismertetés“-e. Egyházi énekek gyakorlása. 
Tanár: Saskó.

2. M a g y a r ,  heti (i óra. K. k Szörnyei József „Magyar 
nyelvtanainak I. része és „()lvasókönyv“-ének I. része. Mondat
részek, beszédrészek, ragozás, szóképzés főbb elemei. — Versek.

Két hetenként egy írásbeli dolgozat. Tanár : Udvardy.
3. L a tin ,  heti 7 óra. K. k. Schulcz-Dávid latin nyelvtana 

és gyakorló könyve. Névragozás, fokozás, számnevek, névmások, 
cselekvő, — szenvedő, — álszenvedö igék, elöljárók, melléknévi 
határozók, megfelelő latin-magyar, magyar-latin fordítási gyakor
latokkal. Tanár : Eisert.

4. F ö ld ra jz , heti 4 óra. — I. Földrajzi alapfogalmak. II. A 
magyar szent Korona országai. 111. Európa többi országai. — Min
den országot a következő sorrendben tárgyalva: fekvés és terület, 
hegy- és vízrajz, éghajlat, talaj, állat-, növény-, ásványvilág, lakos
ság (nyelv, vallás és foglalkozás szerint), városai. Térképrajzolás.

X IX .
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K. k. Körösi Albin: Földrajz, a gymnásiumok I. osztály számára. 
Tanár : Plenczner Lajos.

5. M e n n y isé g ta n , heti 3 óra. Számirás, tizos számrendszer. 
Megnevezett és megnevezctlcn számokkal való számvetés. A négy 
alapművelet közönséges és tizedes törtekkel; azoknak egymásra 
való átalakítása. Mértékek. Tanár: Saskó.

G. M é r ta n i  r a jz , heti 3 óra. A geometria elemei, pont, 
egyenes, szögek és sik idomok tárgyalása és rajzolása. Egyszerű 
sik díszítmények rajzolása és színezése. K. k. Hornisehek Henrik 
rajzoló geometria. Tanár: Sziráczky.

7. S zé p írá s , heti 1 óra. Vajda Pál szépirási mintái után 
ütemirás. A szabályos betüalakitásra kellő gond volt fordítva. 
Tanár: Sziráczky.

II. osztály.

1. V a llá s , heti 2 óra. Bibliaismeret: Új-szövetség. K. k.
Bereczky Sándor „Biblia ismertetésbe Egyes egyházi énekek 
gyakorlása. Tanár : Saskó.

2. M a g y a r  n ye lv , heti 5 óra. Az I. osztály tananyagának 
ismétlése. Határozók, rágós és névutós határozók, összetett, mellé 
rendelt, alárendelt és többszörösen összetett mondatok. Prózai 
olvasmányok: A kevély császár. A két hű barát Erdei kunyhó. A 
koldusgyermck. Géza fejedelem megtérése. Szent István király. Korona 
és kard. A tatárjárás. Deák Balázs és a kiesett kerékszeg. Kálmán és 
utódai. A magyar alföldi puszta. A Tisza. A Balaton partján. Görög
perzsa háborúk. Loonidász. A tűlevelű fák. Külföldi gyümölcsfák. 
Költői olvasmányok: Szent László füve. Diós-Györ. IV. Béla. 
Kenyérkő. Puszta télen. Emlézett darabok : A búvár Kund. Tavasz- 
szal. A megfagyott gyermek. A gazdag. Éji látogatás. Szüretünk. 
Kéthetenként egy iskolai dolgozat az időként elővett tananyagból. 
K. k. Szinnyey József: Iskolai Magyar Nyelvtan és Olvasókönyve. 
Tanár: Fertig.

3. L a t in ,  heti 7 óra. K. k. Szulcz-Dávig latin nyelvtana és 
gyakorlókönyve. Nyelvtanból: egész alaktan, rendhagyó igék, hatá
rozók, elöljárók, kötőszók, a gyakrabban előforduló mellékmonda
tok kötőszóik szerint, az „accusativus cum infmitivo“ szerkezetnek 
ismertetése a szöveg alapján. Elemzés. Gyakorlókönyvből: megfe
lelő latin-magyar és magyar-latin fordítási gyakorlatok, számszerűit 
53. Tanár: Saskó.
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4. Földrajz, heti 4 óra — Ázsia, Afrika, Amerika és Ocze- 
ánia (Ausztrália s a csendes oczeánban levő szigetek) leírása 
következő sorrendben : fekvés és terület, hegy- és vízrajz, éghaj
lat, talaj, ásvány-, növény-, állatvilág, lakosai, országai, városai. 
Térképrajzolás. K. k. Körösi Albin : Földrajz, a gymnasiumok II. 
osztály számára. — Tanár : Plenczner Lajos.

5. M e n n y isé g ta n , heti 4 óra. K. k. Békési Gyula közönsé
ges számtana. Az első osztály tananyagának átismétlése, számo
lási rövidítések, korlátolt pontossággal való számolás, rövidített 
szorzás és osztás. Viszonyok, arányok, egyszerű hármasszabály, 
olasz gyakorlat, százalék-számítás, nyereség-és veszteség-számítás, 
burkolalsuly-számitás. Tanár: Saskó.

G. Mértani rajz, heti 3 óra. A testekről általában, alkotó
részei Hálózat felszín és térfogat kiszámítása. Sikdiszitmények 
rajzolása és színezése. K. k. Hornischek Henrik rajzoló geometria. 
Tanár: Sziráczky.

7. Szépírás, heti 1 óra. Vajda Pál választékos szépirási 
mintái nyomán, utóbb német ütemezve Írás. Tanár: Sziráczky.

III o sztá ly .

1. Vallás, heti 2 óra. A keresztény egyháztörténete. Tan
könyv: Haan Lajos. Tanár: Chovan.

2. Magyar, heti 3 óra. K. k. Szinnyei József „Rendszeres 
magyar nyelvtana.“ Olvasókönyv: Lehr-Biedl, belőle olvasmányok 
tárgyi magyarázatokkal és nyelvtani elemzéssel. — Verstan elem ei; 
költemények. — Kéthetenként írásbeli dolgozat. Tanár: Udvardy.

3. Latin, heti G óra. Nyelvtan és mondattan Schultz-Dávid 
K. könyve nyomán. Az alaktan ismétlése, az egyes esetalakok 
mondatbeli functiója. az infinitives a mondat kapcsolatában, acc. 
és nőm c. infinitivo. A Dávid-féle gyakorló könyvből a mondat
tannak megfelelőleg 25 gyakorlat. Dávid István Latin olvasóköny
véből 60 dactylusi vers, 25 pentameter, kapcsolatban a verstan 
elemeinek s a hexameter és pentameternek ismertetésével. Livius 
1—G, és 36—37 fejezetek. Livius és a versek könyvnélkül is. —  
A régi Róma és alkotmányának rövid ismertetése. Havonként 1 
iskolai, 1 házi dolgozat. Tanár: Liska.

4. Német, heti 4 óra. K k. Virányi J. „Német nyelvtan és 
Olvasókönyve.“ Név- és igeragozás. Mondatrészeknek megkülöm-
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böztetése. Szórend. Nyelvtani gyakorlatokból 30. Olvasókönyvből 
7. — Szavak emlékelése. Havonként 2 írásbeli dolgozat. Tanár : 
Udvardy.

5. Földrajz, heti 2 óra. Physikai előismeretek, mathemati- 
kai és physikai földrajz. Tankönyv : Schultz Albert és Rálh Arnold. 
Tanár: Chovan.

6. Történelem, hetenként 4 óra. Hazánk a magyarok hon
foglalása előtt. A fejedelmek kora. A királyság története 1867-ig, 
a miveltségi viszonyok rövid rajzával. A z ország  politikai föld
rajza s az Ausztriával való kapcsolat ismertetése. K. k. Baróti- 
Csánki, Magyarorsz. története és Márki. Az osztrák-magyar monar
chia politikai földrajza. Tanár: Sárkány.

7. M e n n y  k e i] la n , heti 3 óra. Az összetett hármasszabály. 
Kamatszámolás. Lerovatszámolás. Határidöszáinólás. Arányos osz
tás. Elegyitési feladatok. Lánczszabály. K. k. Mocnik-Schmidt 
„Szám tan.Tanár : Neumann.

8. Mértani rajz,heti 2 óra. A körről általában, elypsis para
bola, hyperbola, kerekény és csigavonal szerkesztése- Sikdiszitmé- 
nyek rajzolása és színezése. Tanár: Sziráczky.

IV osztá ly .

1- Vallás, heti 2 óra. Keresztyén hit,- és erkölcstan Meyer 
Endre K. k. nyomán. Egyházi énekek. Tanár: Bcnka.

2. Magyar, heti 4 óra. K. k. Korda Imre Stilisztikája és 
Lehr-Arany Toldija. A stilus általános és különös tulajdonságai, 
verstan a gyakrabban előforduló polgári ügyiratok szerkesztése. 
A Toldi tartalmilag cs szerkezetileg. írásbeli dolgozatok a végzett 
tananyag köréből. Tanár: Eisert.

3. Latinnyelv, heti 6 óra. Idők módok és az ige főnévi és 
melléknévi alakjainak mondatbeli functiója, kötőszók, prosódia 
elemei. Prózai és költői olvasmányok, Livius- Ovidius- és Phed- 
rusból. Havonként három négy részint iskolai részint otthoni dol
gozat. Tankönyv: Dávid István nyelv- és mondattana, olvasó és 
gyakorló könyve. Tanár: Chován.

4. N e m e t, heti 3 óra. — Tankönyv: Virányi Ignácz Német 
nyelvtan és gyakorló könyv. Fordításul a nyelvtanból 23 gyakor
lat, a gyakorlókönyvből 20 gyakorlat. Grammatics és syntaxis. —



—  59 —

Havonkint 1 házi és 1 iskolai dolgozat. — Tanár: Plenczner
Lajos.

5. T örtén elem , heti 3 óra. Az ó-kor története: a keleti 
népek, főleg rniveltségi szempontból, a görögök és Macedónia ; a 
rómaiak a köztársaság bukásáig. K. k. Szilágyi S. Egyetemes tör
ténet I. Tanár: Sárkány.

6. M e n n y  isérj la n , heti 3 óra. Bevezetés az algebrába. A 
négy alapművelet algebrai egész és törtszámokkal. A geometriai 
haladvány. Első fokú egyenletek egy ismeretlennel. Arányuk. K-k. 
Moenik-Schmidt „Algebra.“ Tanár: Neumann.

7. Á s v á n y ta n ,  heti 3 óra. — Vegytani előismeretek. Kris
tálytan és az ásványok physikai tulajdonságai. Az ásványok és 
kőzetek közül különösen a hazánkban előfordulókra kiterjeszkedve.

Asványrendszcr, küzetlan és földtan. Kristály minták készítése. 
K. k. Dr. Bóth-Szterényi: Az ásvány-, kőzet- és földtan alapvona
lai. Tanár: Plenczner Lajos.

8. M é r ta n i r a jz ,  heti 2 óra. Pont, egyenes, síkidomok és 
testek ábrázolása egy és két síkon, alkotórészek, felület, köbtarta
lom számítás, és árnyék szerkesztés. Sikdiszitmények rajzolása 
színezéssel. Tanár: Sziráczky.

V. osztály.

1. V a llá s , heti 2 óra. Az ó- és uj-szövetség könyveinek 
ismertetése, válogatott részek olvasása alapján. Tankönyv: Baliz- 
falvy István. Tanár: Kullik.

2. M a g y a r , heti 3 óra. K. k. Dr. Dengi János „Szerkesztés- 
Iáim'1 és „Költői olvasmányai ‘ és (írogass Ágost „Költészettana.“ 
Szerkesztéstani szabályok. Bendszeres verstan. Románczok, balla
dák és alanyi költemények elmélete és olvasása. Havonként egy 
írásbeli dolgozat. Tanár: Eisert.

3. L a tin ,  heti ti óra. K. k. Livius. Bartal-Malmosi XXII. egé
szen Piivh ila-Authologia Latina. Catull. 4. Bor. 25. 27. 29. 30. 31. 
37. könyv nélkül is. Ovidius Met. I. 89— 150, 253 —312, 313 
415,611 724. Fast, IV. 809 858, V. 57 72.11.83 118. Trist.
III. 10. 12. Havonként 1 házi és 1 iskolai gyakorlat. K. k. Cserny- 
Dávid ford. gyak. I. Tanár: Katiik.

4. G örög, heti 4 óra. K. k. Curtius-Ábel. Görög nyelvtan. 
A görög hangtan, név- és igeragozás a „mi“ végű igékig. A
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Schenkl-Ábel-féle görög elemi olvasókönyvből a nyelvtani anya
goknak megfelelő gyakorlatok (135 szcmelvényesen.) Havonként egy 
házi s egy iskolai dolgozat. Tanár: Katiik.

5. Német, heti 3 óra. Hcrder-Cid románczainak és prózai 
olvasmányok fordítása, tartalmuk elmondása. Endrei stílus-gyakor
lataiból magyar szöveg németre fordítva. K. k. l)r. Heinrich (1. 
Német olvasókönyv I. rósz. — Herder von Cid és Endrei Ákos : 
Német stylgyakorlatok. Tanár: Fertig.

6. Történelem, heti 3 óra. Róma története a császárság korá
ban. A népvándorlás s az általa létrehozott államok. Az izlam. A 
hűbériség s a pápák és császárok küzdelmei. A keresztes háborúk s 
a lovagkor. Az egyházszakadás, törökharczok; uj találmányok és 
felfedezések. Időrendi táblák készítése. K. k. Szilágyi S. Egyetemes 
történet I. és II. Tanár: Sárkány.

7. M e n m jisé g tim , heti 4 óra. Algebra. Elsőfokú egyenletek 
több ismeretlennel. Négyzetgyök. A másodfokú egyenletek ismeret
lenéinek kiszámítása. Köbgyök. Kéttagúnk magasabb, positiv, egész 
hatványai. Számtani haladvány. Geometria: Az egyenesek fekvése 
a síkban. Sik idomok összevágása, hasonlósága és területe. A kör. 
K. k. Mocnik-Schmidt: „Algebra“, Lutter: „Mértan.“ Tanár: 
Neumann.

8. Növénytan, heti 3 óra. — Őszkor: Válogatott növények
leírása. A növények összehasonlitása és csoportosítása. Télen : 
morpliologia, physiologia, anatómia és növényrendszerek. Tavasz
kor : Egyes növényfajok leírása, rendekbe és családokba való cso
portosítása. Növényrendszertan. Növénygyüjtés. K. k. Dr. Róth- 
Schuch: A növénytan alapvonalai 5. kiadás. Segitőkönyv: Dr.
Simonkai L. Növényhatározó. Tanár : Plcnczncr L.

9. Görög-pótló magyar, heti 2 óra. K. k. Endrődi : Magyar 
olvasmányok. Szilasi: Szemelvények Thukydidesből és Schill: Görög 
régiségek. Az olvasmányok tárgyi, tartalmi és szerkezeti fejtegetése. 
Régiségtanból az állami régiségek. Tanár : Eisert.

10. Görög pótló rajz, heti 2 óra. Stylizált levelek és virágok, 
görög, római, arab sikdiszitmények rajzolása és színezése. Várday 
Hz. fali mintái után. Tanár: Sziráczky.
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1. V a llá s ta n , heti 2 óra. A keresztyén egyház fejlődése 
megalakulásától napjainkig; a külső események mellett az egyházi 
tanok s alkotmány ismertetése. Egyházi éneklés. K. k. Batizfalvi 
A keresztény egyház története. Tanár: Sárkány.

2. M a g y a r , heti 3 óra. K. k. Riedl- „Rhetorikáu-ja és Schakes- 
peare „Coriolanusa11. Történetírás szónoklat és értekezés elmélete 
és történeti fejlődése. Megfelelő olvasmányok. — Coriolánus külö
nös tekintettel a dráma szerkezetére s a jellemzésre. Moliere — 
„Tudós nők“ czimü vigjátéka — Havonként egy Írásbeli dolgozat 
Tanár: Udvardy.

3. L a t i n , heti 6 óra. K. k. Sail. Bell. .Ing. ed. Petz 1—87. 
A többi végig cursive. Verg. Aon. ed. Némethi. II. egészen IV. 
kihagyásokkal VI. cursive. Cic. Cat. I. egészen. Havonként 1 házi és 
1 isk. gyakorlat a Cserny-Dávid-féle ford.-hói. Tanár : Kutlik.

4. G örög, heti 4 óra. Curtius-Ábel Görög nyelv- és mondat
tanából a „mi“ végű és rendhagyó igék; a mondattani szabályok 
megfelelő olvasmányok alapján. Schenkl-Ábel Olvasókönyvéből 35 
gyakorlat lord. és fejt. Schenkl-Horváth. Xenophon Krestomathiájá- 
ból négy nagyobb szakasz ford, és fejt. s Xenophon élete és 
müvei. Havonként egy iskolai, s egy otthoni dolgozat. Tanár: 
Mocskónyi.

5. Nemet, heti 3 óra. K. k. Schiller balladái; Heinrich „Lese
buch“ II. rész. Endrei „Stílusgyakorlataiból.“ — Balladák, részben 
könyvnélkül: Der Taucher, Der Handschuh, Der Ring des Polykra- 
tes, Polykrates von Samos, Pegasus im Sich, Ritter Taggenburg, 
Der Elpenjäger, Das Mädchen aus der Fremde, Der Graf von 
Habsburg. Hetenként fordítás magyarról németre. Tanár: Udvardy.

(I. Történelem, heti 3 óra. A felfedezések és a reformatio. 
Vallás- és nemzeti háborúk. A fejedelmi absolulismus. A franczia 
forradalom s császárság. A szent szövetség, a júliusi és 1848-iki 
forradalmak. Időrendi táblák készítése. K. k. Szilágyi S. Egyetemes 
történet. III. Tanár: Sárkány.

7. M e n n y isé g ta n , heti 3 óra. Algebra: A hatványozás álta
lánosítása. Brigg-féle logarithmusok és számolás logarithmusokkal. 
Exponentialis egyenletek. Geometria: A pont cordinatái. Két pont

V I. o s z tá ly .
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távola. Egyszerű algebrai kifejezések graphykai ábrázolása. Goni- 
ometria. Trigonometria. K. k. Mocnik-Schmidt „Algebra,“ Lutter 
„Mértan.“ Lutter „Logari Ihn tusok.“ Tanár: Neumann.

8. Á lla tta n ,  heti 3 óra. — Általános állattan. Az állati 
szervek s szervrendszerek leírása. Az állatok kifejlődése és szapo
rodása. Metamorphismus, metagenesis és paedogenesis. Az állatok 
elterjedése. A hét állatkor rendszeres tárgyalása. — K. k. Dr 
Rótli-Vangyel: Az állattan alapvonalai. Segitőköny : Brehm : Thier- 
atlasz. Tanár: Plenczner Lajos.

9. G örögpótló  m a g y a r ,  heti 2 óra. K. k. Endrődi : Magyar 
olvasmányok, Kempf-Homer: Ilias, Schill: Görög régiségek. Az 
olvasmányok tárgyi, tartalmi és szerkezeti fejtegetése. Régiségtan
ból a mylhologya röviden, magánrégiségek, a művészetek törté
nete, Tanár: Eisert.

10. G örögpó tló  r a jz ,  heti 2 óra. Különböző stylu ékítmé
nyek, szőnyegminták; műszaki jellegű tárgyak rajzolása, festése 
és árnyékolása. Várday Sz. Vignola és Andel mintái után. Tanár : 
Sziráczky.

VII. o sz tá ly

1. V a llá s , heti 2 óra. A magyarországi protestáns egyház 
története. K. k. Batizfalvy Istvántól. Tanár: Mocskónyi.

2. M a g y a r  n y e lv , heti 3 óra. Bevezetés az aesthetikába. A 
verstan tüzetes tárgyalása. A lyiai, cpilai és drámai költészet 
elmélete és története. Olvasmányok. Lyrai költemények. 2 kissebb 
epikai költeményeken kivid a Szigeti veszedelem egészen és egyébb 
szemelvények. 3 Katona Bankbán-ja és Kisfaludy K. Csalódások. 
Havonkint egy írásbeli dolgozat. K. k. Kapossy Lucián: Magyar 
Poétika és Olvasókönyv. Tenár: Partig.

3. L a t in ,  heti (i óra. T. Livii ab űrbe condila libii. ed. St.
Dávid.. A XXI-ik könyv a 7—8, 11 14, 22—SS fejezetek kivéte
lével. — M. Tulli Ciceronis orationes seleclae XIII. ed. St. Dávid 
Oratio pro P. Sestio egészen. — P. Vergilii Maronis Aeneis ed. 
Geyza Némethy a 3-ik ének egészen a 12-kből a 614— 696, 791 
— 842 sorok- — Cserny-Dávid Latin Stylusgyakorlatok III. részé
ből, hetenként 1 ólán fordítás magyarról latinra; ezzel kapcsolat
ban a mondattan ismétlése. Leffler Római irodalom történetéből 
M. T. Cicero élete és müvei. — Havonként 1 iskolai és 1 házi 
dolgozat. Tanár: Liska.



4. G örög, heti 4 óra. Szemelvények. Homeros Odysseiájá-
ból ed. Csengőn János I. ének 1- 95 sor, V-ik 21—225 sor IX. 
ének egészen X. ének 1 405. sor. Szemelvények Herodotos müvei
ből ed. Dávid István. Kyros története, Polykrates története, A 
Maratboni ütközet ez. szemelvények. Nyelv- és mondattan ismé
telve. Havonként 1 isk. I házi dolgozat. — Tanár: Liska.

5. N ém et n y e lv ,  beli 3 óra. A német irodalom ismertetése 
a reformáczióig. Goethe Hermann n. l)orothc“-ja. Endrei Ákos Stilus- 
gyakorlatai-ból magyar szöveg németre fordítása. K. k. Heinrichs 
Deutsches Lehr- und Lesebuch. Tanár : Fertig

ti. P o l i t ik a i  fö ld r a jz ,  heti 2 óra. Európa legújabb történeté
nek vázlata, jelen politikai s gazdasági viszonyai. Általános föld
rajzi jellemzése, majd egyes államai s ezek gyarmatbirtokai. Ame
rika szabad államai. Összehasonlító csoportosítások. K. k. Varga Pál 
Poitikai földrajz. Tanár: Sárkány.

7. M e n n y is é g ta n , heti 3 óra. Algebra; Geometriai haladvá- 
nyok. Kamatos-kamat számítás. A másodfokú egyenletek elmélete. 
Másodfokunkra redukálható rcciproc egyenletek. A másodfokú 
függvény maximuma és minimuma. Geometria: Bevezető tételek 
a slereomel.riába. Hasáb, gúla. henger, kúp és gömb. K. k. Moc- 
nik-ScIunidt „Algebra", Lutter „Mértan“ Luller „Logaritmusok“. 
Tanár- Neumann.

8. T e rm észe tta n , heti 1 óra Bevezetés a pbysikába erőmütan 
hangtan, fénytanból a viszaverődés és törés tüneményei • látás 
s az optikai eszközök Tankönyv: Czogler Alajos. Tanár: Chován.

9. G örö g p ó tló  m a g y a r , heti 2 óra Schil Salamon görög iro- 
dalomlöi'léneléböl a görög költészet történeti fejlődése Nagy Sán
dor koráig. Sophokles Antigone ford. Csiky olvasva poetikailag 
méltatva. Badics. Magyar irodalmi olvasókönyv III. r.-ből Balassi 
Bálint és Gyöngyössi István élete és müvei. Tanár: Mocskónyi.

10. G ö rö g p ó tló  á brázo ló  g eo m e tr ia , heti 1 óra. Pont, egye
nes, háromszögű és sokszögű idomok ábrázolása, különböző hely
zetű síkok ábr. benne fekvő alakzatokkal, leforgatás. K. k. Dr. 
Fodor József ábr. geometria. F ig u rá lis  r a j z . beli 1 óra. A figu
rális rajz, elemei, körrajzban utóbb árnyékolva, lapminták után.. 
Tanár: Sziráczky.
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V III. osztály.

1. V a llá s , heti 2 óra. Bancsó Antal hit- és erkölcstani k. k. 
nyomán. Tanár: Benka.

2. M a g y a r  n y e lv ,  heti 3 óra. A magyar nemzet irodalom- 
története és ezzel kapcsolatban szemelvények nevezetesebb írók 
műveiből. Havonként egy Írásbeli dolgozat. Tankönyv: Góbi Imre: 
A magyar nemzeti irodalom története. Tanár: Fertig.

3. L a t in ,  heti 5 óra. K. k. Cserni-Dávid. Stylusgyakorlatok 
III. r. G. Hor. Flacci Opera omnia. Bartal-Malmosi. — Cicero de 
officiis III. ed. Csengeri. Taciti Ab cxcessu divi Augusti ed. 
Némethy.— Római irodalomtörténet. Leffler S. Hor.-ból 12 óda, 
1 epod. satira, 2 epist. s az Ars poet. Tac.-ból 30 fej. Cic. De 
offic. II. egészen. Az irodalomtörténet az ezüstkor végig fő tekin
tettel az olvasott Írókra. Hetenként egy iskolai vagy házi dolgozat. 
Tanár Mocskónyi.

4. G örög, heti 4 óra. Homeros Ilias. Csengeri János, I—III,
VI. VII. és XVI. ének, — Plato-Kritója. Horváth-Elischer egészen. 
Havonként két isk. dolgozat. Tanár: Mocskónyi,

5. N ém et, heti 2 óra. Az ujabbkori német irók (Klopstock- 
Schillerig) ismertetése. Goethe „Iphigenie auf Tauris“ és a prózai 
olvasmányok fordítása és Endrei Stilus-gyakorlatai-ból magyar szö
veg németre fordítva. Parafrázisok minden irodalmi leczkéböl. 
K. K. Heinrich G. Deutsches Lehr und Lesebuch 111. r. Tanár: 
Fertig.

6. T ö rtén e lem , heti 3 óra. Magyarország oknyomozó törté
nelme, fö tekintettel az alkotmány s mivelődés fejlődésére és a 
világtörténelmi kapcsolatra. A fő kútfők ismertetése. K. k. Varga
0. A magyarok oknyomozó történelme. Tanár : Sárkány.

7. M e n n y isé g ta n , heti 2 óra. Algebra: Kapcsolástan. Bino
miális tétel. Az algebra főbb tételeinek ismétlése. Geometria : A 
geometria főbb tételeinek ismétlése. K. k. Mocnik-Schmidt „Algebra“, 
Lutter „Mértan“, Lutter „Logarithmusok“. Tanár: Neumann.

8. T erm észe tta n , heti 4 óra. A szinszórás-fénytalálkozás és 
a sarkitás tüneményei, a hőtan az elektromosság és mágnesség, 
kosmographia. Tankönyv: Cogler Alajos természettana. Tanár: 
Chovan.

9. B ölcsészet, heti 3 óra. A tapasztalati lé lek ta n  Böhm Károly



k. k. szerint. A feldolgozott szakaszokból az ismétlések 
alatt iiásbeli feleleteket adtak a tanulok oly kérdésekre, melyekre 

a tárgyalás tartalma előkészítette. Utóbb Logika dr Lindtner-Kla- 
inarik k' k. nyomán. Tanár: Benka.

10. Görög-pótló-magyar, heti 2 óra. Schill Salamon Görög 
irodalomtörténete nyomán a görög történetírás, bölcsészet és szó
noklat története. Az alexandriai és romai korszak áttekintő ismer
tetése nevezetessebb irúi. Alexander B. Olvasmányok Plato és Aris
toteles szemelvényeiből: Apologia. Kriton. Politeia. Nikomachosi 
ethika. Tanár : Liska.

10. Görögpótló ábrázoló geometria, heti 1 óra. A szög
letes és gömbölyű testek ábrázolása két síkon saját és vetett 
árnyék szerkesztése sikkali m etszései; egyenes és pont vonatko
zása a testekre hálózat, k. k. I)r. Fodor ábr. geometria. Figurális 
rajz, heti 1 óra: Az emberi fej és tagok rajzolása és árnyékolása 
lapminták után. Tanár: Sziráczky.

B. Egyleti élet- Önkéntes vállalatok és tanulmányok-

1. Egészségtan. Schermann kézik nyomán, heti 2 órában a
VII. osztályból önként vállalkozók tanulták e tárgyat részint az 
állattan betetőzése, részint az embertan kiegészítője gyanánt oly 
czéllnl, hogy sorsn felett önismeret alapján legyen úrrá a gondol
kodó ifjú s váratlan kínos megpróbáltatás esetén az életmentés
hez is értsen. Kár hogy a kötelező heti órák nagy tömege miatt 
nehéz ez önkéntes tárgyat alkalmas időre ejteni s ez is egyik oka 
lehet annak, hogy kevés a vállalkozó. Tanár: Adámy.

2. lu llulok dalosköre. különböző osztályok éneklést ked
velő tanulóiból alakult meg a , , Cantus11, mintegy 80 taggal. A 
hanganyagnak az ifjú korral járó változása, az öszhangos éneklés 
művészi felfogást és jó érzéket föltételező nehézsége úgy a tanu
lók némelyikét, mint magát a vezető tanárt sokszor elkedvetlení
tette s nehéz próbára tette és ezért a tanári kar sem térhetett ki 
azon kérdés elöl, hogy minő szervezet és komoly intézkedések 
állal lehelne a tanulói dalkört sikeres tanulásra s lelkesebb együtt
működésre segíteni ? Az erre vonatkozó tervezetek mar csak jövő
ben lépnek életbe. K nehézségek daczára betanulta a daloskör Sz. 
NagyJ. im á já t ,  több n é p d a lt  Adámy R. föltevésében, Vocelka N.
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honfidalát, az esti harangokat, Bcdő J.-től népdal-egyveleget 
Bátorílól, dalra fe l ! Abt-fól, milleniumi fohászt Szügyi József
től és a „Ttákóczy indulót, u Adáiny R. átiratában. A heti órák 
száma 2, sűi’gős esetbeu 4.

3. Örtképzö „Vajdakor“. Megalakult 1897. szeptember 18-án 
70 működő és 77 hallgató taggal, kik újból Benka Gyula igazgató
tanárt kérték fel a kör elnökéül. Tisztviselőit a maga köréből 
választotta következő eredménynyel: alelnök-titkár lett: Vitéz Lajos 
jegyző Romancsik János, könyvtárnok : Nagy Károly és Hrivnák János 
„Zsenge“ szerkesztők: Krcsmárik Endre és Bencsik Pál. VIII. 
pénztáros: Golian János ellenőr : Tóth Jenő VII. o. t. fölaptárós 
Kvasz György VIII., laptárosok: Tobak István VII. és Szlovák Je
nő VII. o. t. Tartott a kör 27 rendes ülést ezenkívül nyilvános 
ülést március 15.-én. Maga körében diszülést szentelt az „aradi 
13.“ és Kossuth Lajos emlékének. Rendezett továbbá egy hang
versenyt belépti díjjal a „tanulói segély-egylet“ javára.— A 
rendes üléseken bírálat alá kerül 12 prózai és 12 költői mű 73 
szavalat 1 szabad előadás és 2 szónoki beszéd. A márcz. 15-ilq 
nyilvános ülésre beérkezett pályamunkák közzül az e czélból kine
vezett bizottság Vitéz Lajos tanulónak „A márcziusi eszmék 
költészetünkben“ ez. prózai munkáját és Stéger Hugo ünnepi ódáját 
találta jutalomra érdemeseknek, ezek mellett Székely Ödön prózai 
és Krecsmárik Endre költői művét is dicséretre méltónak tanálta- 
— A pénztár állapota az idén következő : bevétel vo lt: 309'87frt. 
kiadás 270TM frt. tehát a jelenlegi tiszta vagyon: 39'86 frt. A kör 
könyvtára ez évben jelentékeny gyarapodást mutat, amenyiben a 
tavalyi 787 műhöz 56 új mü járult 81 kötetben. E szerint a könyv
tár tartalmaz 843 müvet 1058 kötetben.

4. A franczia nyelv iránt oly csekély volt a tanulóság érdek
lődése, hogy jó remény fejében 2 -3 ifjúval megindult ugyan a ta
nítás, de utóbb az is megszűnt.

5. Gyorsírás, Gabelsberger-Markovits elvei szerint heti 
1 —1 órában tauulta 30 kezdő és 9 haladó. Fizettek fejenként 
tanítási díjban 1 évre 4 frtot. A gyorsírók köre járatott szakla
pokat s levelezés utján öszeköttetésben állott a budapesti-anyaegye- 
sülettel. Tanár : Iíutlik.

6. A szabadkézi rajzolást. 14 kezdő és 14 haladó, a festést
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(aquarell) 6 kezdő és 8 haladó gyakorolta heti 2 órában. Fizetett 
a tanuló havonként egy koronát. Tanár : Lányi.

7. T a n u ló i zen ek a r, tavaszi hosszabb napokon alakult 1 2 —14 
főnyi tanulóból, kik más évek óta játszanak különleges hangsze
reiken. Ezek aztán a városi műkedvelők által bevonva, vagy azok
hoz kisegitökül csatlakozva néhányszor nyilvánosan fölléptek s 
kedves meglepetést szereztek a hallgatóságnak, bár következetes 
kitartó tanulásra és állandó szervezkedésre sem tanulóink nagy 
elfoglaltsága, som évenkénti változatulósága miatt eljutniok ezúttal 
sem leheteti» A siker mindenkor inkább a vezető Adámy tanár lele
ményességét és kitartó szorgalmát dicsérte, mint részt vevő tanu
lóink bevégzett és öntudatos művészetét.

8. A d ísz to rn á szo k  46 főnyi csapata úgy a tanulóság tavasz
ünnepén az Anna-ligotben, mint május 2!). 30-kán a vidéki torna
versenyen Aradon, úgyszintén az évzáró ünnepélyen sokoldalú mutat
ványaival, ügyességével, nemes versengéseivel bebizonyította, hogy 
nemcsak következetesen gyakorolja, magát, hanem fegyelmes és 
lelkes vállalkozásával fentartja és megőrzi több vidéki és országos 
tornaünnepélyen éveken át kiérdemlőit jó hírét.

9. A  k a r d v ív á s t  tanulta 10 felső osztálybeli tanuló. Ezek 
26 leczkeért fizettek fejenként 10 forintot. Ez összegért kaptak 
szolgálatot és használatra vivő szereket. Tanár: Oláh.

Különben az önkéntes vállalatokban részt vevő tanártársak 
ezen külön díjazott heti óraterhét nem véve tekintetbe, a köztani- 
tás munkájában képzettségüknek s gyakorlatuknak megfelelő módon 
következőkép osztoztak a gymnasiunmál alkalmazott lanférfiak: 

(Lásd a „Részletes kimutatás“-t).
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1ST e v e k
O sztályok, tan tárgyak  s

'■ 1 II . 111. IV.

1 Adámy Rezső
bejáró szaktanár. összhangos éneklés

2 Benka Gyula
igazgató-tanár. — — —

|
vallás 2 •

3 Chovan Károly
rendes-tanár. — — vallás 2 

földrajz 2 latin (!

4 Eisert Árpád
helyettes tanár. latin 7 — magyar 4

5 Fertig Alajos
r. tanár, oszályfő a VII. — magyar 5 — í

6 Kutlik Endre
r. tanár, osztályfő a VI.

— — — —

7 Liska János
r. tanár, osztályfő a III.

latin (i

8 Mocskdnyi József
í. tanár, osztályfő a VIII. — — —

9 Neumann Jenő
r. tanár, osztályfő a V. — - - mennyi

ségtan 8
mennyi
ségtan 3

10 Oláh Miklós
r. torna-tanár. minden osztályban heti

11 Plenczner Lajos
r. tanár, osztályfő a IV.

földr. 4 földr. 4 — német 3 1 
ásványt 3

12 Sárkány Imre
r. tanár. — -—- történ. 4. történet, 3

13 Saskó Samu
h. tanár, osztályfő a II.

vallás 2 
számt. 8

vallás 2 
latin 7 
számt. 4

— —

14 Sziráczky Gyula
r. rajz-tanár.

rajz 3 
szépir. 1

rajz 3 
szépir. 1 rajz 2 rajz 2

15 Udvardy Sándor
r. tanár, osztályfő az I.

magyar (J — magyar E 
német 4 —

Az osztályok heti órái: 28 28 28 28



a z o k r a  e ső  h e t i  ó r á k  sz á m a A
tanár
heti

órasz.
J EGYZET.

V. Vb í VH. VIII.

tanuló dalkarban
Egészségtan 2 *.)«

*) Az összhangos 
éneklés és egész
ségtan önkénytes 
tárgy lévén, ez 
óraszám az ősz-

—
vallás 2 
bölcsé
szet 3

7

— termé
szettan 4

termé
szettan 4 18

magyar 3 
p. ma
gyar 2

p. ma- 
gyár 2 — 18

lályok heti óráiból 
és a végösszegből 

ki van hagyva.
német. 5> — magyar 3 

német 3
magyar 3 
német 2 11)

vallás 2 
latin (>

görög 1
latin ü — — 18 A **.) jelzett heti 

óraszám megoszlik

— latin 0 
görög 4

p. ma- 
gyár 2 18

a szerint a mint 
tanuló vagy agorö- 
göt tanulja, vagy a 
görög-pótló tantár
gyakkal foglalkozik. 
K szerint a ta
nuló heti óraszáma

görög l
vallás 2 
g .  pótló 

m. 2
laftin B

görög 4 17

mennyi
ség tan ‘1

mennyi
ségtan ii

mennyi
ségtan 55

mennyi
ségtan 2 18

két órában a tornál. 1(>
29 -  30.

növény
tan 2 állattan 3 — — 19

törté
net 3

vallás 2 
törté
net 3

p .  föld. 2 történet H 20

— — — 18

rajz 2 1 rajz 2 rajz 2 rajz 2 20

— magyar 3 
német. 3

— — 19

33**) 33**) 33**) 34**) | 245
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Magyar stilfeladványok,

V. osztá ly .

Vezető : E isert.

Az iskolai év első napjai. — Légy hálás szüleid iránt. (Xenophon 
dialógusa alapján). — „Az olvasás mestersége“ ez. olvas
mány szerkezete. — Arany „Szibinyáni Jánk“ czimü románczá- 
nak fejtegetése. — Szondi halála és feldolgozása Czuczor — és 
Aranynál. — Kölcsey Hymnusának fejtegetése. ■— Szondi (Alexand
rán verskisérlet). — Szabadon választott olvasmány fejtegetése.

VI. osztály .t
Vezető: Udvardy.

Mely körülmények idézték elő Budapestnek, mint az ország 
fővárosának fejlődését? — De mortuis nil, nisi bene. — A nem
zeti történetírás haszna. Elbeszélés. (Szabad tárgy.) — Volumnia 
jelleme. ■— A történetírás és költői feldolgozás különbsége Schil
ler „Polykrates gyűrűje“ és Herodotos „Samosi Polykratese“ alap
ján. — Coriolán családja — Beszéd márcz. 15-óre. — „A tudós 
nők“ tárgya.

VII. osztá ly .

Vezető: Fertig .

1. A vas az ember szolgálatában. 2. A jó polgár kötelessé
gei városa irányában. 3. A jellemzés iskolái. 4. Milyen haszonnal 
jár a társadalmi élet az önművelődésre. 5. Egy ismert alak jel
lemképe. 6. A folyók hatása a városokra. 7. Csodás elem a „Szi
geti veszedelem “-ben. 8. Szabadon választott dolgozat. 9. Kísérlet 
a műfordításra. (Hermann és Dorotheá-ból. 10. Párhuzam a dráma 
és regény között.
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VJII osztály.

Vezető: Fertig.

1. Adassanak elő a magyar államalkotásnak főbb tényezői.
2. Középkori legendáinkról. 3. Tetteidben szived az eszedtől, eszed 
a szivedtől kérjen tanácsot. 4. A magyar dráma történeti fejlődése 
a katholikus visszahatás koráig. 5. Miben áll a gazdagság vesze
delme V (1. Mely javak drágábbak az életnél? 7. A katholikusvisz- 
szahatás korának jellemzése. 8. Iphigenia magánbeszéde (kísérlet 
műfordításra) 9. Kisfaludy Károly és Kotzebue- (Magyarázat után.



Tanítóképzés a főgymnasium felső osztályaival kapcsolatban 
az 1897—98-ik tanévben.

A. Tájékoztatás.
A Szarvasi főgymnasium négy felső osztályával kapcsolatban 

álló és kizárólag csak ág. liitv. evang. tanulóság számára fentar- 
tott elem i fita n itó lcépzö -in téze t ma az átalakulás és önállóvá 
szervezés napjait éli.

A békési ág. h. ev. egyházmegye, mint a mely a tanítókép
zőt létesítette, három szép jövővel biztató, egyházmegyére oszlott, 
mielőtt tanítóképzőjének sorsát teljesen biztosította volna, szétosz
tása előtt kimondá, hogy a tanítóképző önállóvá szervezésének 
ügyét tőle telhető anyagi támogatása mellett a Bányai Egyházke
rület pártfogása alá helyezi, különben is inkább a kerület, mint 
egyes egyházmegye gondjaira tartozó dolognak tekintvén azt, hogy 
jól szervezett felekezeti tanítóképzőnk legyen az Alföldön. Kimondá, 
hogy az 1860. óta fenálló szarvasi tanítóképző felszerelését, épü
leteit mind addig teljes használati joggal az Egyházkerületnek 
átadja, mig az a tanítóképzőt Szarvason fenntartani jónak látja 
Kimondá, hogy a közétkezőt, fürdőt, könyvtárakat, tornacsarnokot, 
rajztermet közös használatra a képzősök számára is nyitva tartja, 
10 tanulónak ingyen, vagy lehető legolcsóbb áron leendő ellátá
sáról gondoskodik, a szegényebbek s arra érdemesek részére a 
tandíj elengedésének kedvezményét biztosítja, a kiválókat a ren
delkezésre álló alapítványok kamataiból ösztöndíjakkal, jutalommal 
segélyezi, s évente 1000 forint segélyösszeggel hozzájárul a Szarvason 
fentartandó kerületi tanítóképző költségeihez. A Bányai Egyházke
rület ezt megelőzőleg évi 2000 forint segélylyel támogatja képzőjét,

T7"



mihez a Bács-Szerémi egyházmegye azonfelül évi 100 forint segély- 
lyel hozzájárult. Így tehát a gyakorló iskola és képző növendékei
nek tandijából, a kerület és egyházmegyék évi hozzájárulásából 
mintegy évi 3000—3800 forint állana ma rendelkezésre a tanító
képző czéljaira. Csekélyke összeg ez, ha meggondoljuk hogy az 
állam saját tanítóképzőire évente 24—27 ezer forintot fordít. És 
mégis a jobb jövőben vetett hittel és küzdésre kész lélekkel ragasz
kodunk a fögymnasimn védszárnyai alatt eddig fentartott tanító
képzőnkhöz, mert érezzük és tudjuk, hogy lélekszámra legnagyobb 
Bányai Egyházkerületünk és az Alföldön folyton erősödő egyház 
megyéink mind határozottabban belátják, mikép a számra is sza
porodó, minőségbe is szépen fejlő protestáns felekezeti tanítóképző 
hiányában kétes sorsnak mennének eléje.

Ma nem látjuk még a czélra vezető utat, nem ismerjük a 
nyitható jövedelmi forrásokat, melyek mellett a szarvasi tanítóképző 
kellő újjá szervezése és önállósítása eszközölhető lenne. Meg 
vagyunk azonban győződve arról, hogy a fögymnasium jogosan 
nem kifogásolható támogatása mellett, kivált ha annak protestáns 
lelkületű áldozatkész tai inaink szolgálatukat meg nem tagadják 
jövőben sem, ismeretes protestáns szegénységünk daczára is sike
rülhet jóval kevesebb költséggel oly tanítóképzőt szerveznünk és 
fen tartanunk, mely ha nem is külterjes fejlődése, de lényeges 
képző munkássága által a protestáns tanítóképzés ügyét a Bányai 
Egyházkerület művelődési igényeihez mérve kielégíthetné. — Bevall-^ 
ván anyagi erőink fogyatékosságát, még az állam évi segélyezését 
igénylenünk, kémünk s lehetőleg kieszközölnünk is nagyon indo
kolt dolog lenne azon viszonszolgálat Ígérete mellett, hogy tanító
képzőnket más feli kezelnek számára is megnyitjuk és szívesen 
közre működünk, hogy az országosan érzett tanitóhiányon segítsünk. 
Úgy hiszem, méltányosan nun is záikoznék el a magas kormány 
oly felekezeti tanítóképző segélyezésétől, mely különleges helyze
ténél fogva hivatva van magyar nemzeti érdekeket a protestáns 
felekezet körében őszinte meggyőződésből lelkesen szolgálni.

Ezen elmélkedő kitérés után az alábbiakban vázolom a 
szarvasi tanítóképző egy évi működését.

B. Tanszemélyzet.
Tanította a képzőben ez évben:

1. Benka Gyula, ki a képző intézet igazgatói tisztét is viselte.
2. Adáiuy Rezső.
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8. Papszász Gyula és
4. Margócsy Gyula. Ez utóbbi főként az elemi gyakorló nép

iskolában a látogató próbálkozó képzősök módszertani tájékoztatá
sával és gyakorlati iigyesitésével foglalkozott.

Amennyiben pedig a vallástant, a történetet, a természetraj
ziakat, a természettant, a tornázást, a rajzolást, sőt a képző I. és 
II- osztályában a németet és malhematikát a képzősök gymnas. 
osztálytársaikkal együttesen tanulták, annyiban kisegítő tanárokként 
a tanítóképzésben közre működtek :

5. Chovan Károly.
6. Neumann Jenő.
7. Oláh Miklós.
8. Plenczner Lajos.
1). Sárkány Imre.

10. Sziráczky Gyula gymnasiumbeli tanárok.

C.) Tanulóság.
A tanítóképző növendékei voltak:

I. osztályban.
Baranyai Sándor ág. ev. Orosháza, Békés m.
Brachna Gábor ág. ev. Szarvas, „
Hanó János ág. ev. „ „

. Kinkel János ág. ev. Feketehegy, Bács m.

MAGÁNTANULÓK:
Chovan Jolán ág. ev. Ambróziáivá, Csanád m.
Mihálfi Ilona ág. ev. Szarvas, Békés in.
Szvák Mátyás ág. ev. Mogyoród, Pest m.

II. osztály .

Jánovszky György ág. ev. Szarvas, Békés m.
Rohoska Jenő ág. ev. „
Supkégel Emil ág. ev. Szabad-Szenttornya Békés m.

III o s z tá ly .

Huba János ág. ev. Szarvas, Békés m.
Klenk Sámuel ág. ev. B.-Csaba, „
Lukács Béla ág. ev. Szemlak, Arad ni.
Teplány Lajos ág. ev. Tót-Komlós, Békés m.



Bohus Elemér ág. cv. B.-Csaba, Békés in.
Brózik Károly ág. ev. Szarvas, „
Rohoska Béla ág. ev. „ „
Rohoska Géza ág. cv. „ „
Szűk Gyula ág. cv. Pitvaros, Csanád m.

MAGÁNTANULÓK:
Jakabfalvy Júlia ev. ref. Gagy-Bátor, Abauj m.
Lányi Hermin ág. ev. Szarvas, Békés m.

Végösszeg : 21.

13.) A tanítóképző négy osztályos elemi gyakorló iskolájában

I. elem i o s z t á ly b a n :
Baghy Pál ág. cv. Szarvas, Békés m.
Boros Pál ág. ev. „ „
Gajevszky Dezső rom. kalb. Szarvas, Békés m.
Juhász Lajos cv. ref. P.-Csergettyíí, Jász-Nagy-Kún-Szolnok m. 
Karancsy István cv. ref. Szarvas, Békés in.
Korik János ev. ref. „ „
Krcsmárik Gyula ág. ev. „ „
Lendvay József ev. ref. „ „
Opauszky János ág. ev. „ „
Rzicska László róni. kát. „ „

II. elemi o s z tá ly b a n :

Holéczy Barna ág. cv. Szarvas, Békés in.
Holub György ág.' cv. „ „
Kovács András ág. ev. „ „
Krcsmárik Pál ág. cv. „ „
Krcbsz Vilmos r. katb. „ „
Lestyan Pál ág. ev. „ „
Megyeri Gyula ev. ref. „ „
Mészáros Tiborcz ev. ref- „ „
Nycmcsok István ág. cv. „ „
Placskó Samu ág. cv. „ „
Sál Mátyás r. katb. „ „
Salacz Béla r. kath. „ „
Takács Gyula r. katli.

V I.  o s z t á ly .

* r>
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Turek József róm. kath. Szarvas, Békés m. 
Valkovszky György ág. ev. „ „

III. o sztá lyb an .

Benczúr György ág. ev. Szarvas, Békés m.
Bugyis Andor r. kath. ,, .,
Csirák Józef ág. ev. ,, „
Dauda József „ „ „ „
Frcska János „ „ „ „
Garay Mihály „ „
Haviár Dani „ „ „ „
Holéczy Dezső „ „ „ „
Holub Pál „ „ „ „
Inczédy Lajos „ „ ,. „
Inczédy Miklós „ ,, „ „ Évk. kilépett.
Janurik Pál „ „
Kondacs János „ „
Kozsuch Pál „ „
Mayer Károly r. kath.
Mocskónyi László ág ev. 
Neumann Jenő ág. ev. 
Perczel Ferencz r. kath. 
Placskő Emil ág. ev.
Sál Ferencz r. kath. 
Salacz Emil r. kath.
Sülé Sámuel ág. ev.

IV osztá lyban .

Bállá Sándor ev. ref. P.-Csahacsőd, Békés m. 
Brachna Gábor ág. ev. Szarvas, „
Delhányi Béla „ „ „ „
Gyökössy Dániel ev. ref. *
Haviár Gyula ág. ev. „ „
Holub Pál ág. ev. ,,
Karancsy József ev. ref. „ „
Kutlik Sándor ág. ev. „ „
Medvegy Pál ág. ev. „ „
Moravcsik Jenő ág. ev. „ ,.
Oláh Miklós ev. ref. „ „
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Podani Samu ág. ov. Sarvas, (lökés ni.
Popjak Pál ág. ov. „ „
Rohoska Mihály ág. ov. Ambrózfalva. Csanád m.
Szaksz J(ülő r. kath. Szarvas, Békés in.
Tóth Kálmán r. kath P-Csabacsüd, Békés m.

Végösszeg : 63.

E.) A  tan ítóképzőben  vég ze tt ta n tá r g y a k  v á z la ta .

1. osztá ly .

a. ) A gymnasium V. osztályával a képzőboliok együtt hall
gatták a vallást, a németet, történetet, számtant, természetrajzot, 
rajzot és tornát (Lásd Ifi. ez. V. oszt.) külön szakképzésüknek 
megfelelőleg a

b. ) m a g ya r t, heti 3 órában. Rendszeres magyar nyelvtan. 
I)r. Szinnyei József kézi könyve alapján. Olvasmányok tárgyi 
magyarázatokkal és nyelvtani elemzéssel Kiss-Kotnáromy-Péterify- 
félc olvasókönyv I. kötetéből. Költemények könyv nélkül. Havon
ként egy írásbeli dolgozat. Ezeknek tárgyai: 9 a nyelvtani tan
anyag körébe tartozó feladat, 10, András és Béla (Vörösmarty 
alapján átalakítás.) 11, Tél és az öregkor. (Összehasonlítás.) 12. A 
falu télen (Leírás.) 13. A gombák szerepe a természet háztartásá
ban. 14. A tavasz. (Költői leírás.) Tanár Papszász.

c. ) zen é t, heti 3 órában. Schmidt ujjgyakorlatai, a 12 dur 
és 12 moll scala egy 8-on át. Ugyanannyi dur és moll hármas 
hangzat. Négyes hangzatok. Czerny Wiener Lehrmeister“ 1-ső füzete. 
Tanár.: Adámy.

II o sztá ly
a. ) A gymnasium VI. osztályával kapcsolatban a képzőbeliek 

ez osztályában előkerült a vallás, a német, a történet, a számtan, 
természetrajz rajz és torna. (Lásd III. czím VI. oszt) Külön a 
szakképzés czéljaihoz arányitva elővették ez osztálybeliek :

b. ) m a g y a r t, heti 3 órában. Stilisztika Dr. Gööz József kézi 
könyve szerint. Lehr-Arany Toldi-ja tartalmilag és szerkezetileg. 
Verstan. Közéletbeli fogalmazványok. Költemények könyvnélkül. 
A havonkénti Írásbeli dolgozatok tárgyai: 1. A hasznos olvasás
ról. 2. A ló és a szamár. (Összehasonlítás.) 3. Mátyás király három 
restje. (Átalakítás.) 4. Mivel van indokolva Toldi Miklós gyilkossága"?
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(Toldi III. ének-) 5. Karácsony és húsvét. (összehasonlítás.) fi- 
Aurora musis amica. (Chria.) 7 Toldy Miklós lelki állapota a far
kas kaland után. (Jellemkép.) És közéletbeli fogalmazványok készí
tése. Tanár: Papszász.

c . ) Zene, heti 3 óra. Az összes dur és moll scála 2 nyol- 
czadon át. Az összes hármashangzat s azok megfordításai valamint 
annak négy neme két 8-on át felosztva. Bergmüller „Melodiesehatz“ 
néhány száma, Czerny „\V. L.“ 2-is füzete és 100 Übungjénok 20. 
száma. A haladottak Czerny Geläufigkeits Sch. 16. számát beta
nulták. Tanár: Adámy.

A z I és II. o sz tá ly b e liek  eg y b ev o n v a  tanulták:

a. ) a földrajzot, heti 3 órában. Magyarország leírása. Europa 
általános és részletes földrajza. Térkép rajzolgatás. Tankönyv: 
Dr. Márki Sándor földrajza. I. r. Tanár : Papszász.

b. ) Az egészségtant, heti 2 órában. Levegő, lakás, ruházat, 
táplálkozás, érzéki szervek s azok ápolása. Élelmezés stb. K. könyv : 
Schermann. Tanár : Adámy.

III. osztály .

a. ) A gymnasium VII. osztálybeli tanulóival együttesen hall
gatta ez osztály a vallást, a történelmet, a természettant s együtt 
gyakorolta a rajzot és tornát. (Lásd III. ez. VII. oszt ) Külön 
tanulták ez osztálybeliek a

b. ) a  mag gart, heti 3 órában. Góbi Imre Poétikája alapján a 
költői műfajok elmélete és történeti fejlődése. Nagyobb olvasmá
nyok : Zrinyiász. Moliére Tudós női. Kisfaludy : Csalódások. Ott
honi írásbeli dolgozatok: 1. A vándor madarak költözése (Költői 
leírás). 2. Vörösmarty Szózat-a. (Poétikai analysis.) 3. Az óda és 
óda-félék. 4. História est magistra vitae. 5. „Mátyás deák“ meséje 
és jellemei. 6. Szerénység az ifjú dísze. (Chria.) 7. A Zrinyiász 
meséje. 8. A Tudós nők személyeiről és szerkezetéről. Tanár: 
Papszász.

C.) a zenét, heti 3 órában. A második osztály anyagának 
átismétlése. Bertini „Preludjcinek“ I-ső füzete. Tanár: Adámy.

d. ) az orgona játékot. Előismeretek. A legátó-nak behatóbb 
gyakorlása harmóniámon. Néhány Choralis he tanulása. Tanár: 
Adámy.
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a IV. osztá ly

a) A gymnasium VIII. osztálybeli növendékeivel együtt tanulta 
a vallástant, a hazai törtünőimet és a természettant. (Lásd III 
ez. Vili.) külön tanulták :

1).) a magyart, heti 3 órában. A magyar nemzeti irodalom 
történetének rövid ismertetése, a jelesebb írók müveiből vett sze
melvények olvastatásával. K. k. Dr. Szántó : A magyar nemzeti 
irodalom történeti' és Dr. Szántó : Olvasókönyv az irod. történet
hez. Az Írásbeli dolgozatok tárgyai a következők: 1. A nem 
zeti irodalom tanulmányozásának haszna és fontossága. 2. Mi 
a műveltség? 3. A XVI. század elbeszélő költészete. 4. Kisfaludy 
K. és Kazinczy iránya szembeállítva (Értekezés.) 5. Tavasz a 
feltámadás képe. (Chria.) ö. Az igazságosság a legszebb erény. 7. 
Szabad dolgozat. S. Az újabb kor jellemzése. Tanár : Papszász.

C.) a zenét, a 3-ik osztály tananyagának átismétlése mellett 
Kuhlau Sonatináinak 5 számát, több két- négy és uyolez kézre 
irt zongoraszerzeményt betanult s ezt az intézet nyilvános hang
versenyein előadta, lleli óra 3. Tanár: Adámy.

d .) az orgonázást. Nemcsovits elő és utójátékai. Chovan és 
Bcnka Gy. pastismája szerint öö chorális betanulása. Ritter pedál- 
gyakorlatainak SO. száma. Tanár : Adámy.

a III. és IV. osztá lyb e liek  e g y b ev o n v a  tanúlták :

a. ) a számtant, heti 2 órában. Mocnik-Schmidt számtana 
alapján. Egész számokkal, tizedes és kövünséges törtekkel való 
számolás. A számok oszthatósága. Rövidítések, egyszerű és össze
tett viszonyok és arányok. Tanár: Papszász.

b. ) A neveléstant tantárgyak csoportjából a nevelés és 
tanítás történetét az 1-sö félévben, az iskolaszervezettan a R. 
félévben. K. k. Bárány Ignácz „Tanítók könyve“ után heti 4 órában. 
Tanár: Benka.

C.) az alkotmány tant, heti 2 órában. Államhatalom, állam
forma, alapvető törvények. A király. Országgyűlés. A kormány. A 
helyi kormány és önkormányzat. Igazság szolgáltatás. A véderő. 
Az állam háztartása. Közgazdaság. A vallás- és közoktatásügy. K. 
könyv. Jánosi-Bacconi: Alkotmánytan. Tanár: Papszász.

d.) a német nyelvet, heti 2 órában. Mondattan. írásos 
dolgozatok. Válogatott költői művek emlékelése. Olvasmányul és
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fordításúi Sándor Domokos paedagogiai olvasó könyvéből több 
átdolgozva. Tanár: Adámy.

e . ) a  g a zd a sá g ta n t, heti 2 órában. A talaj, annak minő
ségi elágazása, javítása. Gabona és növény termelés. Méhészet és 
szőlőművelés. Gyümölcs nemesitése. Gazdaság berendezés. Szám
vitel. Tanár: Adámy.

f. ) zeneelm életet, heti 1 órában Obernhoffer tankönyv nyo
mán. Tanár: Adámy.

g. ) g y a k o r la ti  ta n í tá s  a tanítóképző elemi gyakorlójában 
eleve feladott módszertani utasításokkal ellátott kidolgozott nyilvá
nosan megbírált s átjavitott tanítási tervezet alapján váltakozó 
sorrendben heti 2 órában. Vezette e gyakorlatokat: Margócsy.

az I II. III. IV. o sz tá ly b e liek  egyb evon va  tan u lták .

A z  éneklést, heti 2 órában. Bartalus énektanitási vezérfo
nala IV. füzetéből 189 gyakorlat. Ezek között több két, három 
szőllamú összhangzatos énekkisérlet. Betanulva 70 egyházi ének. 
Május 7-kén előadták a képzöbeliek Goldmark „Üdvözletét“ s 
s kötelezőleg részt vettek a tanulói dalkar minden tanulmányaiban 
s nyilvános előadásaiban. Tanár : Adámy.

E vázlatos kimutatásból is kiviláglik a tanítóképzőben alkal
mazott szakilag képzett tanerők elégtelensége, mely nem áll arány
ban az önálló tanítóképzőkben található szakképzés munkakörével. 
Az önállósítandó tanítóképzőkben heti 125—1130 óra volna az 
összes tantárgyak szakszerű feldolgozására szükséges. Még ha a 
torna, rajz, vallás, énektan kapcsolatosan tanítható lenne önálló 
szervezés esetén is, mégis mintegy heti 100 tanóra különleges 
ellátásához 5 —6 szakképzett tanerő alkalmazása nélkülözhetetlen. 
Nem ezen tanerők megszerzésén, de tisztességes évi díjazások 
biztosításán szenved hajótörést minden igyekezetünk addig, míg a 
tanítóképzőt fcntartaui óhajtó egyházmegyék és egyházkerület e 
pénzügyi kérdést meg nem oldják. Sürgős e kérdés megoldása 
annál is inkább, mert a hosszú időre terjedő készülődés és szer
vezkedés gyakorlott tanerőinket is elkedvetleníti s elvonja, tanuló
ink számát is inkább apasztja, mint növeli s igy a nagy erőkifej
tés daczára sincs legtöbbször kifogástalan siker.
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T a n e g z ^ ' ó z ö ^  e z  é v i  g y a r a p o d á s a .
A) A fógym nasium i könyvtár.

1. About Edmund f. S. E. A régi bástya I- III. k. 2 drb.
2. Aldrich T. B. Amerikai humoristák I II. k. 2 drb.
3. A legjelesebb magyar költők szemen szedett mondatai I. k. 1. drb.
4. A magyar korona országainak 1896. évi külkeresk forgalma 1 

k. 1 drb
6. Az Athenaeum kiadásában megjelent könyvek jegyzéke 1 k. 1 drb. 
6 Az orsz. magyar képző naiv. társ. közleményei I k. 1 drb.

7 . Ábrányi Emil Teréz és kisebb költ. 1 k. 1 drb.
8. Ifj. Ábrányi Kornél Melyik erősebb 1 k. 1 drb
9. Áchim János B.-Csaba ipari szervezeteinek története 1 k. 1 drb.

10. Balbi-Czirbusz Egyetemes földrajz IT- V. k. 4 drb. Részben 
2—3 duplum.

11. Baló József és Miklós (ier. Csillagászati és fizikai földrajz 1 
k. 1 drb.

12. Bartók Lajos A legszebb 1 k. 1 drb.
13. Bartók-Endrődi-Szana Petőfi Album 1 k 1 drb.
14. Bartók Lajos Újabb költemények 1 k. 1 drb.
15. Batizfalvy István Biblia ismertetés 1 k. 1 drb.
16. Bárczay Oszkár A heraldika kézikönyve 1 k. 1 drb.
17. Bedőházy János A két Bolyai. Elet és jellemr. 1 k 1 drb.
18. Belot Adolf A rendszeres férjek 1 k. 1 drb.
19. Bérezik Árpád Ádám és Éva, m. e. 1 k. 1 drb.
20. Bernát Gáspár Adomái élezei 1 k. 1 drb.
21. Béla király névtelen jegyzőjének könyve I—III. k. 1 drb.
22. Bierbrunner G. A bányai ág. h. ev. leányintézet 1 k. I drb.
23. Bodnár Lajos Tájékozás földrajzi tankönyvem bir. t. 1 k. 1 drb.
24. Bökh János és Szontágh J. A magyar kir. földtani intézet kiál

lítási tárgyai 1 k. 1 drb.
25. M. T. Giceronis ln L. S. Catiliuam or. qu. ed. Boros 1 k. 1 drb.
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26. M. T. Cicero XIV. auserlesene Reden herausg v. Heinze 1 k. 
1 drb.

27. M. T. Ciceronis Orationes ed. Nobbe V. k. 1 drb.
28. „ „ „ cd. Wahl II. k. 1 drb.
29. Cooper Fenimore J. A kém. Regény I—II. k. 2 drb.
30. Croiset A görög epos 1 k. 1 drb.
31. Csengeri Antal Deák F. emlékezete 1 k. 1 drb.
32. C.siky Gergely Két szerelem 3 folv. 1 k. 1 drb.
33. Csiky Corpus Juris Hungariei; Werbőczy trys 94—95. 97. és 

pedig 36 -97. 4 k. 4 drb.
34. Dómján István sepsi-szent-györgyi ev. ref. Miké kollégium tört 

1859—1895 1 k. 1 drb.
35. Edwards B. Amalia A nyomaszett 1 k. 1 drb.
36. Epigrammák. Gyémánt kiadás 1 k. 1 drb.
37. Életiskola. Gyöngymondatok, arany igazságok I—II. k. 2 drb.
38. Dr. Falk Zsigmond Oroszország 1 k. 1 drb.
39. Farkas Jenő Az egymás iránti kötelességek 1 k 1 drb.
40. Flammarion K. Újabb csillagászati olvasmányok 1 k. 1 drb.
41 Forster-Arnold Florence ford. Pulszky Á Deák Fercncz élet

rajza 1 k. 1 drb.
42. Fournier és Meyer ford. Toldi J. Chassé-Crois vigj. 1 k. 1 drb. 

m. e.
43. Fröhlich Elméleti Physika II. kötet Dynamika 1 k. 1 drb.
44. Gaborian Emile A mások pénze f. Zichy Camilla I—II. k. 1 drb-
45. Garzó Gyakorlati Biblia magy. Pál ap Fii. levelei 1 k. 1 drb-
46. Gerovich E. és Orbók M. számtan 1 k. 1 drb.
47. Geschichte der Wissenschaften in Deutschland XVII1/3. 1 Hb. 

m. not. 2. drb.
48. Goedecke Grundrisz zur Geschichte der deutschen Dichtung 

15— 17 fűz. 3 drb.
49. Gracza Gy. Az 1848—49 szabadságharcz tört. (folyt.) IV—V.
50. Gregorovius Férd. Hadrián Császár ford. Pászthory J. 1 k. 1 drb.
51. Guizot F. Az angol forradalom tört. 1. Károly 1 k. 1 drb.
52. György Endre Angol államférfiak és szónokok haláláig I k. 1 drb.
53. Halaváts Gyula A hódmezővásárhelyi 2 artézi kút 1 k. 1 drb.
54. „ „ A magyarországi artézi kutak történe 1 k. 1 drb.
55. „ „ A szegedi 2 ártózi kút 1 k. 1 drb.
56. „ „ A  szentesi ártézi kút 1 k. 1 drb.
57. „ „ Az Alföld Duna-Tisza közötti összes földtani

viszonyai 1 k. 1 drb.



58. Halaváts Gyula Buziás-Lugos környéke 1 k. 1 drb 
59 „ „ Karánsebes nyugoti környéke 1 k. 1 drb.
60. „ „ Resicza keleti környéke.
61. Hankó Vilmos dr. Chernia 1 k 1 drb-
6ti. Herodotos tört. könyvei törd. Geréb J. I —III. k. 3 drb.
63. Heinrich Gusztáv Boccaccio élete és müvei 1 k. 1 drh.
64. Hickmann A. L. és Péter János földrajza és st. tábl. 1 k. 1 drb. 
65 Iványi Kde dr. A szolnoki m. kir. állami fögymn. tört. 1 k. 1 drb-
66. Jakab Ödön Székely históriák 1 k. 1 drb.
67. Jelentés a Luther-társaság működéséről 96. 1 k. 1 drb.
68. Jókai Mór művei (Millonimni diszkiadás) LXXI XC. 20 drb. 
69- Kandra Kabos Magyar mythologia 1 k. 1 drb.
70. Képes tárgymutató. Az orsz. m. képzőművészeti társulat 1897. 

tavaszi kiállításáról 1 II k. 2 drb. Két példány ugyanazon 
műből.

71. Kiállítási Katalógus az 1896. évi ezr. orsz. kiállításról 1 k 1 drb.
72. Király Pál Magyarország története 1 k. 1 drb.
73. Kisfaludi K. Iréné szomorujáték 5 felv. 1 k. 1 drb.
74. Klapka György Emlékeimből 1 k. 1 drb.
75. Körösi A. Földrajza I. o. számára 1 k. 1 drb.
76. Kriza János költ. gyűjtötte Kovács János I k. 1 drb.
77. Külföldi lant. A magyar költők miífbrd. I II. k. 2 drb.
78. Emile de Laveleye ford. Bariba B. A tulajdon és kezdetleges 

alakjai 1 k. 1 drb.
79. Liszt Fcrencz A czigányokról és ezigányzenéröl 1 k. 1 drb.
80. Iáidig Emanuel Az élet könyve 1 k. 1 drb.
81. Luther Nándor dr. Közönséges számtan 1 k 1 drb.
82 Magyar balladák könyve I II. k. 2 drb.
83. Magyar népdalok és románezok könyve I II. k. 2 drb.
84. Magyar statisztikai évkönyv 1896. 1 k. 1 drb.
85. Makay István fizika és ffzik. földrajz 1 k. 1 drb.
86. Marczali Henrik Maria Terézia 1 k. 1 drb.
87. Masznyik Endre dr. Pál apostol (folyt.) 22 24 füzet.
88. Morényi-Bubits Herczeg Esztcrházy Pál nádor 1635— 1703. 1 

k. 1 drb.
89. Mika Sándor Weiss Mihály, egy szász államférfi a XVII. szá

zadból 1 k. 1 drb.
90. Mindszenti Sámuel Ladvocat hist-dict. 1 k. 1 drb.
91. Mocnik Fcrencz dr. Geometria 1 k. 1 drb.
92. Molitorisz Adolf Geogr. kézi könyv 1 k. 1 drb.
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93. Monumenta Hungáriáé historica okmt. XXIX. 1 drb.
94. Moravcsik Gyuláné A ki a hitét eladta 1 k 1 drb.
95. Morvay Győző Magyarázó tanulmány Az ember trag.-hoz. 1 

k. 1 drb.
96. Nyelvőr kalauz 1 k. 1 drb.
97. Pallas Lexikon XV—XVI. 2 drb.
98. Pálll'y Albert A Dabóczy Család 1 k. 1 drb.
99. „ „ A fejedelem keresztleánya 1 k. 1 drb.

100. „ „ Egy leány mint özvegyasszony 1 k. 1 drb.
101. Pethes János Melanchton Fiilöp élete 1 k. 1 drb.
102. Petrik Géza Magyarország bibliograpliiája 1712—1860 1V/2 

k. 1 drb.
103. Porzsolt Kálmán Herkules XIII—XIV. k. 2 drb.
104. Pulszky Ferencz Deák Ferencz. Jellemrajz 1 k. 1 drb.
105. „ „ Magyarország Archaeologiája I—II k. 2 drb.
106. Ríidó Antal Olasz költőkből 1 k. 1 drb.
107. Raffay Ferencz dr. A párbér kérdés megoldása 1 k. 1 drb.
108. Rákosi Viktor Polgárháború l k. 1 drb.
109. Rácz László Középiskolai math, lapok 1 k. 1 drb.
110. Rexa Dezső Az első máglya 1 k. 1 drb.
111. Roseth Arnold Latin nyelvtan 1. Alaktan 1 k. 1 drb.
112. „ „ Latin olv. és gyakorló könyvi oszt. 1 k. 1 drb.
113. Roseth Arnold Latin olv. és gyakorlókönyv II. oszt. 1 k. 1 drb.
114. Roseth Arnold Latin olvasó s gyakorló könyv a gymn II. o.
115. Róna Béla Az újabb magyar irodalom 1 k. 1 drb.
116. Rupp Magyar Írásbeli feladatok. 1 k. 1 drb.
117. Ruskin Velencze kövei II. k. 1 drb.
118. Schmidt Károly Jenő Keresztény vallástan 1 k. 1 drb.
119. Schönherr Gyula Hunyadi Corvin János 1473—1504 1 k. 1 drb.
120. Schröldl József a magyarhoni prot. hatása 1 k. 1 drb.
121. Schuller Richard dr. Geschichte des Schässburgcr Gymnasiums 

(Forschbeitrag und Schlusz.) II. k. 1 drb.
122. Sebestyén Károly dr. A görög gondolkodás kezdetei 1 k. 1 drb-
123. Strompf László Apáczai Cseri János mint paed. 1 k. 1 drb.
124. Szádeczky Lajos Kovasóczky Farkas kanczellár 1576— 1594 

1 k. 1 drb.
125. Füleki Szánló-Károly dr. A Semsey-féle földr. Pályamű bir. 1 

k. 1 drb.
126. Szász K. és Róla Ezer év. Tört. költ. 1 k. 1 drb.
127. Szecsey A mezőgazdasági növénytan 1 k. 1 drb.
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128. Szecsey A mezőgazdasági részletes növénytan 1 k. 1 drb. 
120. Szendrei János dr. Magyar hadtört, emlékek 1 k. 1 drb.
130. Szentesi ág. h. ev. egyház XIV. értesítője XIV. 1 k. 1 drb.
131. Szerelem dalnokai 1— 11. k. 2 drb.
132. Szécliy Károly kisebb tanulmányok 1 k. 1 drb.
133. „ „ Gr. Gnadányi József 1725— 1801 1 k. 1 drb.
134. „ „ Vajda P. élete és müvei 1 k. 1 drb.
135. „ „ Gr. Zrínyi Miklós 1 k. 1 drb.
136. Székács József Szerb népdalok és hősregék 1 k. 1 drb.
137. Sziklay János és Borovszky Samu Magyarország vármegyéi és 

városai Fiume és Vasmegye II- III. k. 2 drb.
138. Szilágyi Sándor A magyar nemzet tört. 106—151 füzet.
139. Szilágyi Sándor I. Rákóczi György 1593— 1648 1 k. 1 drb.
140. „ „ II. Rákóczy György 1621— 1660 1 k. 1 drb.
141. Szlávik Mátyás dr. 1848. márcz. 15—-1898. márcz 15.1 k. 1 drb.
142. Szózat a jó magyar néphez I k. 1 drb.
143. P. Corn. Tacitus Annaleseiből szem. magy. Schmidt A. dr. 1 

k. 1 drb.
144. Tárgymutató Az orsz. m. képző müv. társ. téli kiállítás 97/8 

I—I. k. 2 drl).
145. Than Károly A kísérleti Chemia elemei 1 k. 1 drb.
146. Theschedik Sámuel önélelleirása 1 k. 1 drb.
147. Ponori Thewrewk Emil Görög auth. cpigr. 1 k. 1 drb.
148. Tompa Mihály összes költeményei I— IV. k. 4 drb.
149. Újabb magyar lantosok Petőfitől máig 1 k. 1 drb.
150. Veres József „Legnagyobb a szeretet“ Egyh. beszéd 1 k. 1 drb.
151. P. Vergilius Maró Aeneis ford. Barna Ignácz 1 k. 1 drb.
152. Verne Gyula A Jangada 1 k 1 drb.
153. „ „ A rejtelmes sziget 1 k. 1 drb.
154. „ „ Hires utazók tört. 1 k. 1 drb.
155. „ „ üt bét léghajón 1 k. 1 drb.
156. ,, „ Robinsonok iskolája 1 k 1 drb.
157. „ „ Servadac Hektói- kalandos ut 1 k. 1 drb.
158. „ „ Utazás a föld körül 80 nap alatt 1 k. 1 drb.
159. „ „ Utazás a föld középpontja felé 1 k. 1 drb.
160. „ „ Utazás a holdba 1 k. 1 drb.
161. „ „ Utazás a hold körül 1 k. 1 drb.
162. Weisz Kér. János dr. Világ tört. I, XV—XIX. k. 6 drb.
163. Wohl Stefanie Aranyfüst 1—II. k. 2 drb.
164. ,, „ Éva 1 k. 1 drb.



165. Wolf Béla magyar-német zsebszótár 1 k. 1 drb.
166. Zichy Antal Gr. Széchenyi István életrajza I k. 1 drb.
167. Zsilinszky Mihály Széptan 1 k. 1 drb.
168. „ „ Vallásügyi tárgyalások tárgyalások 1687—1712

IV k. 1 drb.
A fentebb elsorolt müvekben a könyvtár 166 müvei, 218 

kötettel és 214 darabbal gyarapodott. Ezek közül azonban folyta
tólagos 11 mű, 34 kötet és 34 drb., a Magyar történelmi életraj
zok egyes évfolyamainak szétválasztása folytán úgy a müvek mint 
kötet és darabok számának gyarapodása csak látszólagos, 9 műnél 
9 kötet 9 drb. Régebbi beszerzés, de csak most került a kataló
gusba 5 mű 7 kötet 5 drb s igy az e tanévi tiszta gyarapodás : 
141 mü, 202 kötetben, 200 darabban. Ezek közül vétel utján sze
reztünk : 103 müvet, 145 kötetet, 143 drbban. Ajándékképen kap
tunk : 49 müvet, 57 kötet 57 drbban. Az ajándék művek legtöbbje 
tankönyvekből mutatvány példány s azonkivül ajándékoztak: Cho- 
ván Károly fögymn. tanár a Term, tudományi közlöny 1897-iki 
évfolyamát, Ntű. Veres József esperes egy egyházi beszédét, az 
Országos képző művészeti társulat képes kiállítási katalógusait, az 
országos M. kir. földtani társulat 8 geológiai müvet 8 köt. s 8 
drbban, Achim János békés-csabai ipartestületi jegyző 1 müvet, 
1 k. 1 drb. Raífay Ferencz Győri kir. albiró 1 müvet 1 k. 1 drb. 
Szécliy Károly kolosvári egy. tanár 1 művet 1 k. 1 drb. Szabó 
Feienez németeleméri plébános 2 müvet 10 k. 10 drb. Külön 
kiadásban megjelent történetüket megküldték még a következő 
iskolák: Segesvári ág. h. ev. gyom. Sepsi-Szentgyörgyi ev. ref. 
Mikó kollégium, Szolnoki áll. főgymnasium.

A folyóiratok, újságok közül jártak e tanévben: Akadémiai 
Almanach 1898-ra, Akadémiai emlékbeszédek, Akadémiai értesítő, 
Archaeologiai értesítő, Archeológiái közlemények, Athenaeum, Buda
pesti szemle, Egészség, (2 példány) Egy. Philologiai közlöny, Ev. 
családi Lap, Ev. egyház és iskola, Ev. egyházi szemle, Ev. nép
iskola, Ért. a bölcseleti tud.-ok köréből, Ért. a math, tud -ok köré
ből, Ért. term. tud.-ok köréből, Ért. a tört. tud.-ok köréből, Ért. a 
nyelv és széptud.-ok köréből, Ért. a társadalmi tudom.-ok köréből, 
Hajnal, Herkules, Hivatalos Közlöny (2 példány), Irodalom törté
neti közlemények, Kisfaludy társaság évlapjai, Középiskolai Math. 
Lapok, Magyar iiók élete és Munkái, Magyar Nyelvőr, Magyar Pae- 
dagogia, Magyar Tájszótár, Magyar történeti életrajzok, Math, és 
term. tud. értesítő, Math. Phys. Lapok, Math, és term. tud. közle-
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menyek, Ne tanítók Lapja, Nyelvtudományi Közlemények, Orsz. 
középiskolai Tanáregyesületi Közlöny, Osztrák-Magyar Monarchia. 
Prot. egyházi és iskolai lapok, Prot. Szemle, Statisztikai Közlemé
nyek, Századok, 1848. Az elmúlt tanévhez képest tehát folyóirata
ink száma 3-mal gyarapodott.

Kötés folytán a folyóiratok 2 új művel, 111 kötettel és 3 
drbbal gyarapítják könyvtárunkat.

Értesítőt küldött az 1896/7-ik tanévről 198 iskola, 210 drbban,
A gyarapodás tehát önálló és rendszeres müvekben :

166 mű 218 kötet 214 drb
Folyóiratokban : 2 „ 31 „ 31 drb.
Értesítőkben:  5 „ 210 „ 210 drb.

Összesen : 174 mű 459 kötet 455 drb.
E szerint a könyvtár mai álladéka:

Önálló szakmunka : 12,234 mű 14,170 kötet 13,615 darab.
Tudományos foly. 183 „ 1,329 „ 1,329 darab.
A^cgyes t. ért_____________ 381 „ 4,383 „ 4,383 darab

Összesen: 12,798 mii 19,882 kötet 19,327 darab.

B.) Régiségtár.

Régi pénzeket ajándékoztak: Borsits Sándor IV. oszt. tanuló 
2  darabot, Zvarínvi Szilárd II. o. t 12 darabot és Szvák Mihály 
Ti. o. t. 2 darabol. Az aradi torna verseny alkalmából az ottani 
bonvédegylet a tizenhárom vértanú szobrának leleplezési ünnepé
lyére vonatkozó emlékérmet ajándékozott intézetünknek. Különben 
a régiségtár s kivált a vele kapcsolt gazdag éremgyüjtemény ava
tott kezek rendezésére vár s tán a szünnapokon át rendezhető Ipsz.

C.) A természetrajzi folszerelés-

Vétel útján beszereztetett: 1. Hörcsög, fele csontváz fele 
kitömve. 2. Kakas, fele csontváz, fele kitömve. 3. Béka, fele csont
váz fele kitömve. 4. Hal, úszóhólyaggal fele csontváz, fele kitömve.
5. Gyik (Lacerta agilis) csonlváza. 6. Temetés a szabadban. 7. 
Cserebogár fejlődése. 8 Selyemhernyó fejlődése. 9. Nappali páva
szem fejlődése. 10. Nyárfa szender fejlődése. 11. A mézelő méh 
fejlődése 12 A mézelő méh élete. 13 A folyami rák fejlődése. 
14 Galandféreg (Taenia solium) fejjel. 15. Cysticercus cellulose. 
1G. Kérődző gyomor felfújható. 17 Pisum sativum papirmachéből.
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18. Salvia officinalis papirmachéből. 19. Taraxacum officinale papir
machéből. Vételár: 177 frL 30 kr.

Ajándékoztak ez évben: Neumann Jenő tanár több darab 
Gránát szemet (M. Tátra Gránátfal) és 1 drb. pécsi kőszénben 
levő csiga kövületet. Benka Jolán k. a 2 drb csiga kövületet mész- 
ben, Trencsin-Tepliczről. Glück Sándor II. o. tanuló egy 149 pél
dányból álló Herbáriumot Dósa Béla II. o. tan. 1 drb mármarosi 
gyémántot. Weisz Miksa I. o. tan. 1 drb csigaházat (Trochus) — 
Süveges János III. o. tan. 1 drb Coluber ílavescens-t. Szemian 
Dénes műegyetemi hallgató egy szép madártojás gyűjteményt.

ö.) Természettani gyűjtemény.

Vétel utján szereztetett: Peltier készüléke, Monochord B. Eöt
vös L.-féle elcktroskop Chladni-félc szoritó két lemezzel, elszige
telt veresréz és horgonylap, aránylemezes elektroskóp, rézhenger 
szigetelő álványon, megosztási készülék. Ezek értéke : 125 frt.

E.) Térképgyűjtemény.
A nm. vallás- és közoktatásügyi minister úr ajándékul meg

küldte intézélünknek a Kogutovicz és társa magyar földrajzi inté
zetében készült következő történelmi falitérképeket: 1. Magyaror
szág szent István halálakor. 2. Magyarország I. Mátyás halálakor.
3. Magyarország 1683-ban. 4. Magyarország 1823-ban. 5. Magyar- 
ország 1847-ben. 6. Graecia. 7- A római birodalom. 8. Európa a 
népvándorlás korában. 9. Európa a keresztes hadak korában. 10. 
Európa a renaissance s Mátyás király korában. II. Európa a refor
matio korában. 12. Európa a 18. század elején. 13. Európa a 
frauezia forradalom és Napoleon korában Összesen 97 frt 50 kr. 
értékben.

Vétel utján ugyanazon földrajzi intézetből megszereztük: 1. 
A magyar korona országai, politikai kiadás. 2. Ugyanaz, hegy- és 
vízrajzi kiadás. 3. Az osztrák-magyar monarchia, politikai kiadás.
4. Európa átnézeti térképe. 5. Afrika. Összesen: 46 frt értékben-

Végül a nm. vallás és közoktatásügyi miniszter úr a követ
kező tört.-földrajzi képeket ajándékozlv: 1. Lőcsei városház. 2. 
Jáki templom. 3. Bártfai városház. 4. Vajda-Hunyad. 5. A koro
názási jelvények 6. Árvaváralja. 7- A Balaton. 8. A magas Tátra.
9. Fiume, 10. Budapest. 11. Gyilkostó. 12. Kilátás alomniczi csúcs
ról. Összesen: 33 frt értékben. Megjegyzendő, hogy czélszerü keze-



—  89 —

lés érdekében minden tanterem cgy-cgy Niedermeyer-féle térkép
tartóval szereltetett fel ez év folyamán.

F. ) A zeneintézet.

Szorosabban összefügg ez a tanítóképzés ügyével. Miután a 
tanítóképző sorsa felett inneniül nemcsak a főgymnasium kormány
zósága, de a bányai egyházkerület is hivatva van egyetértő jóaka
rattal gondoskodni s bizonyosan tervszerű tovafejlesztése a gyűj
teményeknek előbb közösen megállapítandó lenne, azért ez évben 
legfeljebb a pontos és teljes leltározásról lehet említést tennünk, 
mely úgy a meglevők értékéről, mint tartalmáról tájékoztat ugyan, 
de gyarapodást nem mutat.

G. ) A tornaszerek.

Nehány játszó lapda beszerzésével csekély gyarapodást mutat 
a tornaszerelvény, főleg a meglevők jó karban tartására és javít
gatására költöttünk csekélyebb és a holt körösön fenálló rozoga 
tanulói közfürdő rendbe hozására nagyobb összeget.

H.) A rajzgyüjtemény.

Az előbbi években szerzett rajzminták, sodronyminták, gipsz
öntvények ez évben nem gyarapodtak, legfeljebb azzal, hogy Sár
kány Miklós VII. o. t 5 darab műszaki lapmintát ajándékozott az 
intézetnek.

I.) Az ifjúsági könyvtárak-

Bár a nagy könyvtár is rendelkezésére áll az olvasni kívánó 
tanulóságnak; de e melleit az önképzö „ V a j d a k o r “ és a 111. 
s IV. osztályok is tartottak fenn tanári vezetés és ellenőrzés alatt 
álló kis könyvtárakat. Az előbbi gyarapításáról a III. czik ad tájé
kozást s az osztálykönyvtárak főleg a leszállított áron szerezhető 
könyvek kiválogatott példányainak megszerzésével gyarapodtak.
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A I ü m ne u m,

Oláh M iklós id. ephorus jelentése.

Beíratott ezen tanévben 155 ebédelő ; kimaradt évközben 6; 
létszám tehát év zártakor 149. Ezek között 50 frtjával fizető 15 • 
35 frtos 109; 20 frtos 13; 10 frtos 16; ingyenes a 2 senior.

Az esti étkezésre 34 frt évi íizctés mellett beiratkozott az év 
folyamán a két seniorral együtt 62 ifjú; évközben kilépett 26; 
évzártával maradt 36.

Supplicatió eredménye.

Arad, Békés, Csanád, Csongrád megyéből befolyt tisztán 295 
frt 60 kr. Éhez nagyobb összeggel járultak : az orosházi ev. egy
ház 5 frt, Veres Józsf esperes 5 frt, Székács István 5 frt, csabai 
ev. egyház 5 frt, csabai takarékpénztár 5 frt, Csaba községe 5 frt, 
Urszinyi Dezső 3 frt, Gyula városa 3 frt, aradi ev. egyház 5 frt, 
tótkomlösi ev. egyház 3 frt, tótkomlósi népbank 3 frt, nagylaki 
takarékpénztár 3 frt, Laurovits János 5 frt. Hász Antal 5 frt, 
ujvarsándi ev. egyház 4 frt, Fejér György 3 frt. Báró Solymossy 
10 frt, Ifj Jeszenszky Károly 5 frt, Öcsöd községe 5 frt, Dérczy 
Ferencz 4 írt, Kondoros Község 5 frt, Nágel Helén 5 frt, Id- 
Nágel Vilmos 5 frt, Ifj. Nagel Vilmos 5 frt, Szt-András község 5 frt.

Szarvas városából befolyt tisztán 130 frt 12 kr., Éhez nagyobb 
összeggel járultak : Gróf Bolza Géza 10 frt, Achim Ádám 5 frt, 
Mikolay Mihály 5 frt, Kvacsaláné 5 frt, Dr. Haviár Gyula 3 frt, 
Szarvas városa 5 frt, szarvasi takarékpénztár 5 frt, Ponyiczky 
Máté 3 frt, Fuksz Lipót 3 frt, Lusztig Miksa 3 frt, Haviár Dani 
5 frt, Sinkovits Pál 2 véka búza helyett 5 frt, Kozsuch István 4 frt, 
Gróf Bolza Pál 10 frt, szarvasi ev. egyház 3 frt. Rohoska István 
2 véka búza helyett 5 frt.

Pest-Pilis-Solt-Kiskunmegyéből befolyt tisztán 144 frt 64 kr.
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Éhez nagyobb összeggel járultak Podmaniczky Géza báró 5 frt, 
Báró Prónay Dezső 10 fi t, Dr. Mészáros Károly 5 frt, Sárkány 
József 5 frt

Gömör, Szepes, Sáros megyéből befolyt tisztán 104 frt 86 
kr. Éhez nagyobb összeggel 5 írttal járult Gróf Csáky Albin.

Hont, Zólyom, Barsmegyéből befolyt tisztán 53 frt. 92 kr. 
Éhez Breznóbánya szab. kir. város 3 írttal járult.

Komárom, Pozsony, Nyitni, Trencsén, Liptó, Túróczmegyé- 
ből befolyt tisztán 68 frt 18 kr. Éhez járult Szeberényi István 3 
írttal, Medveczky Zsigmond 5 frttal.

Tiszainellékről: 213 frt 26 kr. Éhez járultak: Báró Kőnigs- 
werter Herman 50 frt, Cscrneczky József 3 frt, Szathmár sz. kir- 
város 3 frt, Beregszászi hitelintézet 3 frt, Gróf Dcsselfy 5 frttal.

Nógrádmegyéből: 111 frt 16 kr. Éhez járult Dégenfeld 3 
frt, Sztranyavszky Géza 3 lit, P. R. J. 4 frttal.

Dunántúlról: ILI frt 15 kr. Éhez járult özv. Földváry Mik- 
lósné 3 frt, Báró Solymossy Lászlóné 5 frttal.

Összesen : 1261 frt. 20 kr.



Évi események és állapotok.

Szeptember 1— én az 1—IV. osztályokból tavalyról elmaradt, 
kibetegült vagy engedélyből utó- javító- s fölvételi-vizsgálatra utalt 
tanulóinkat szeptember 2-kán az V—VIII. osztálybelieket vizsgáltuk 
meg, hogy felső osztályba léphetésük felett határozhassunk.

Az 1897—98 tanévre ez alatt a beiratás szept. 1—5-kéig folya
matban volt, s a nyilvános tanítást szeptemb. 6-án megkezdtük 
mintegy 400 főnyi ifjúsággal, mely utóbb jelentkezett magántanu
lóinkkal és betegség miatt késlekedőkkel 433 főnyire emelkedett.

Szept. 12-kén volt évnyitó istentiszteletünk s rákövetkező 
napon felolvastuk tanulóink előtt a főgymnasium fegyelmi törvényeit

Az önkéntes tanulmányok ideje korán való megkezdéséről 
gondoskodtunk. Szeptember közepén a gyorsírás, önképző „Vajda
kor“, a tanulói daloskor, szabadkézi művészi rajzolás tanári veze
tés mellett megindult. Sajnálatos, hogy többszöri felhívásunk 
daczára zongorázók és francziául, angolul tanulni akarók csapata 
e tanévben a csekély érdeklődés miatt nem volt szervezhető, ezért 
aztán nehány tanulni vágyó ifjú ez igényét iskolán kívül és csak 
nagy költséggel elégíthette ki. Mentségül felemlítem, hogy tanuló
ságunk legtöbbjét ezért tán még sem lehetne érdeklődés hiányával 
vádolni, mert valószínű az, hogy a tantárgyak sokasága, a heti 
órák fokozott száma s az otthoni előkészülés felelősségének érzete 
sokakat visszatarthat oly vállalkozástól, mi nemcsak költséges, de 
időben terhelő is sokra.

T7TIX.
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A tanulóság létszáma ez évben következőleg alakúit;

O s z t á l y o n k é n t Minőség
szerint T a n d í j :
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1897/98-ra 70 66 65 45 54 39 45 49 433 420 13 377 39 17

m egvizsgálva 
óv z á r ta k o r 66 65 * A  u  ■+43 49 37 42 45 411 404 7 356 38 17

A tanév folyamán beíratottak között volt :
a) Nyilvános tanuló 420, magános 13.
b) Osztályismétlő 21, folytató 412.
c) Önbevallásuk szerint: 423 magyar, 3 német, 5 tót, 2 román.
cl) Vallásra nézve: 221 ág. bitv. ev., 45 ev. ref., 94 r. kath.

3 görög kath., 6 gör. kel , 64 izraelita.
e) Illetőségre: 186 helybeli, 117 megyebeli, 147 más megye

beli, 1 külföldi.
f) Korra nézve: 8 éves 5, 10 éves 37, 11 éves 35, 12 éves, 

65, 13 éves 57, 14 éves 54, 15 éves 42, 16 éves 55. 17 éves 39, 
18 éves 22, 19 éves 11. 20 éves 6, 21 éves 5, 22 éves 1, 23-nál 
is több éves 2.

g) A szülök polgári állására nézve volt: nagybirtokos csa
ládból való 4, kisbirtokos 81, gazdasági alkalmazott 8, nagy ipa
ros családból való 3. kis iparos 91, ipari alkalmazott 4, nagy 
kereskedő családból való 3, kis kereskedő 49, kereskedelmi alkalma
zott 3, állami és községi tisztviselő 64. társulati és magános tiszt
viselő 20, értelmiségi 71, személyes szolgálatból élő családbeli 11. 
magánzó s tőkepénzből élő családból 21.

h) E tanévben először beiratkozó jövevény volt 120, foly
tató 313.

A 265 vidéki tanuló 108 helybeli családnál volt különböző 
módon és föltételek mellett elhelyezve. E családokkal a tanári 
testület érintkezett úgy is. hogy a tanulókat otthonukba fölkereste 
s az ifjúság házi körében való magatartásáról időnként tájékozást 
szerzett.

Tanulóságunk legnagyobb része a magyar Alföld gyermeke.
Ép, egészséges, életvidor. Testi ügyességben, erőben inkább 

kiváló, mint természettől adott értelmiségben és nagyra hivatott 
tehetségben.
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Bár vidékünket meglátogatta a gyermekekre oly végzetes vör- 
heny s ki is vclte a tanulóság köréből áldozatát, a mennyiben az 
íj osztálybeli Gaál Pál 1898. febr. 18. és az V. oszt. Ponyiczky 
Jenő f. év május 23. e végzetes betegségben — mindnyájunk nagy 
fájdalmára — elhaltak; mégis aránylag csekély számú tanuló bete
gedett meg, holott csaknem ősztől az év zártáig uralkodott a 
ragály e vidéken.

A tanulási eredményről az alábbi kimutatás szóljon :

A k öte lező  tan tárgyakból nyert o s z tá ly o z á s
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je le s — 7 1 5 — 1 2 3 1 5 2 5 1 9í- i 1 2 8! 30
jó 13 15 14 ic o 11 10 4 10 4 6 5 5 8 9 6 7 6o| 82

elégséges 21 21 no
•-J —í 31 28 34 21 19 23 15 20 15 18 21 34 164 200

egyből
e lég te len 10 10 7 3 7 7 o 5 11 6 9 5 7 7 4 __ 571 43
k e ttő b ő l
e lég te len 4 4 4 1 7 8 5 3 10 2 4 o

í- í 7 4 6 2 47 1 26
töb  öl 

e lég te len 17 9 15 5 11 4 8 3 6 7 1 — 5 2 5 — 681 30
összesen 65 66 63 65 64 64 42 43 53 49 36 37 43 42 43.45 409 411

Láthatni e kimutatásból, hogy az osztálybeliek száma inga
dozik. Ennek oka, a magántanulók, betegség miatt vizsgálatra nem 
vethetők, évközben az intézetből kilépők hullámzása. Láthatni azt 
is, hogy az évet záró eredmény jóval kedvezőbb, mint akár az 
első harmadról közlött, akár a második harmadról hely szűke miatt 
elhagyott táblázat. Ennek a hosszabb időre terjedő munka, az 
összeszokás s annak sokra serkentőleg ható tudata lehet oka, hogy 
az év zártán szerzett osztályzat a feljebb haladás föltétele, s igy 
könnyen tanévet vesziLhet a gyenge, ha őntudatlanúl elbágyad s 
tanulmányaiban nem feszíti meg minden erejét.

Egyébként tanulóságunknak nem csak értelmesedését, de val
lásos, szépészeti, erkölcsi, hazafias és társadalmi művelődését is 
feladatunk közé sorolván, e tanévben is gondot fordítottunk az 
olyan önkéntes vállalatok és egyéni hivatás érzetéből fakadó önkép
zési kísérletekre, melyeket protestáns tanintézeteink a múltból 
örökségkép áthoztak magukkal iskolai életünk ez új időszakába.

így összes tanulóinkat felekezeti különbség nélkül köteleztük 
arra, hogy az isteni tiszteletben mindnyájan szorgalmasan részt
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vegyenek. A protestáns ifjúságot tanári karunk vezette fel az Űr 
házába eleinte azért, hogy a két templomban vasárnaponként fel
váltva tartott istentisztelet rendjéhez a jövevényeket hozzá szoktas
suk. Kétszer (deczember 8 és jnnins 9.) fölvezettük kellő előké
szület mellett prot. tanulóságunkat az úrasztalhoz. Miután az 
emléknap épen vasárnapra esett, tehát a templomi közönséggel 
együtt ünnepeltük a reformatio emlékét (okt. 31.) Ezenkívül isko
laikig részt vettünk korán elhunyt tanártársunknak, Lippay Bélának 
’•emetésén, hol egy nagyobb tanuló s az igazgató az iskola nevé
ben szavallatot s beszédet tartottak. Miután pedig a járványosán 
fellépett vörheny miatt az I. oszt. Gál Pali temetésétől orvosren- 
dörileg letiltottak bennünket, a másik váratlan gyászeset alkalmá
ból a fögymnasium dísztermében tartottunk alkalmi gyászünnepélyt, 
mely arra is alkuimul szolgált, hogy az igazgató az óvatosság és 
önfentartás kötelességéről kioktassa a gyászoló ifjúságot. Közvizs
gánknak hálaadó vallásos jellegét is azzal tartjuk fenn, hogy nem
csak bemutatjuk az ifjúság vallásiam képzettséget, de egyház1 
énekeink gyöngyeihél kiválasztunk oly alkaimi énekeket, melyekben 
szöveg és dalköltészet s történeti emlék egyáránt ébreszti ifjúsá
gunk vallásos érzületét..

Az ifjúság szépészeti érzékének irányítását és fejlesztését szol
gáltuk az önképző „ V a jd a -k ö r “ fentartásával (lásd 111. ez. 3. sz.) a 
tanulói d a lo sk ir  szervezésével (lásd 111. ez ) a szabadkézi és m ű v é
sz i  rajz é s  fe s té sz e t  felkarolásával, s azon nyilvános ünnepélyek
kel, szavallati és zénészeti előadásokkal s tornamutatványokkal, 
melyekben tanulóink közreműködtek. Ilyen iskolai ünnepélyt rende
zett az ünképzö „Vajda-kör" 1897. deczeinb. 20. változatos műsorral, 
melyen a szavalatokban, zene- és ének-előadásban kizárólag csak 
a tanulóság szerepelt. Ez előadást fényes közönség látogatta s 
meleg érdeklődésével és tetszésének nyilvánításával méltányolta a 
közreműködőket. Az előadás tiszta jövedelme (a felülfizetésekkel 
102 frt 7 kr.) a keletkezőben levő tanulói segély-alapot növeli. 
Ilyen előadást tartott a zene művelésével foglalkozó tanulóság — 
főleg a tanítóképzősök — május 7-én, melyen az arra soha igény 
nem tartó igazgató névnapját kedves meglepetéssel kívánták meg
ünnepelni a nagyobbak, kik tudják és érzik, hogy magát tiszteli 
meg az, ki mások megtisztelésébem figyelmes és szolgálatkész. 
Ilyen szépészeti becsű előadást tartott a tanulóság junius 11-kén 
a tornacsarnokban azért, mert az előbb évzártakor rendezett 
hasonló előadások iránt a nagy hőség és egy napra felhalmozott
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sok mutatvány és szórakozás miatt közönségünk hanyatló érdek
lődést mutat. Ugyancsak a tanulóság szépészeti érzetét, vagy leg
alább is fegyehnes tisztes magatartását érintő ünnepélyek gyanánt 
is kell megemlítenünk a majális alkalmával lefolyt tornamutalvá- 
nyokat, az Aradon — május 29. 30. tartott vidéki tornaversenyt s 
a közvizsgálatot előző napon — junius 20 — az iskola játszó 
terén tartott disztornázást.

Az ifjúság erkölcsi művelődését és jellemcsedését kívántunk 
irányítani és fokozni azzal, hogy — a kik megtehettük — iskolán 
kivül is érintkeztünk tanulóinkkal, látogattuk otthonukban, semmi 
könnyelműséget, kihágást, botránkoztató esztelen, vagy durva maga
viseletét szó és fegyelmezés nélkül nem hagytunk. Ez okból kellett 
egy nagyobb tanulónkat kétes magaviseleté miatt csendesen cltá- 
volitanunk s nagyobb kisebb kihágások miátfr többeket megrónunk 
és fenyitenünk.

Ellenkezőleg a jókat, jellemeseket, szorgalomban kiválókat 
ezért emeltük a tanulóság köztudata előtt is utánzásra méltó pél
daadók gyanánt azzal, hogy őket tőlünk tclhelő kedvezményekkel 
elláttuk, ösztöndíjakkal és jutalmakkal kitüntettük, segélyeztük, 
mint arról alább részletesen is szólunk.

A hazafias jó szellem irányítását és nevelését hivántunk szol
gálni akkor, midőn 1897. október 4-kén az iskola dísztermében 
megünnepeltük felséges királyunk névnapját azon országos lelkese
dés által indítva, mely keletkezett akkor, midőn hire terjedt, hogy 
felséges uralkodónk személyes áldozatkészségéből szobrokat emel
tet azon kiváló törlénetj alakoknak, kik koruknak uralkodó esz
méit oly jollemzcteson képviselték. Ez ünnepélyen a tanulóság 
elzengé orgona kiséret mellett nemzetünk két hymnusát, az igaz
gató hálásan méltatta a nemzetünk történeti nagy alakjaival szem
ben királyunk nemes elhatározását s a tanulók alkalmi szavalla- 
tokkal működlek közre. Ugyan így a hazafias jó szellem ápolására 
ezélzott az 1848. márczius 15-kének a nagy közönséggel együttes 
megünneplése, melynek lélekemelő tartalmát ismét főgymnasiumnak 
tanárkara s tanulósága hozta létre alkalmi beszédeivel és szavala
taival. Midőn aztán a törvényhozó testület törvényileg intézkedett 
arról, hogy nemzeti újjászületésünk nagy időszakát, az 1848-dik év 
törvényhozási alkotásait ezen törvények szentesítésének napján 
évente iskolailag is megünnepeljük, a húsvéti szünnapok miatt 
april 16-kán újra a díszterembe gyűjtöttük össze tanulóinkat, kik 
előtt az igazgató és Sárkány Imre tanár tartottak lelkesítő és kiok-
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tató alkalmi beszédeket s mondta el a tanári kar közadakozásából 
20 koronával jutalmazott alkalmi ódáját Horváth Béla VIII. oszt. 
tanulónk. Ezeken kivid az önképzö . .Vajdakor“ zárt üléseiben meg
ragadott minden kínálkozó alkalmat, hogy magyar nemzetünk örven
detes és gyászos emléknapjait részint önálló dolgozatok, részint az 
eseményekre vonatkozó irodalmi remekek elszavallása által fele
désbe menni sob se engedje

A társas közérzés és társadalmi művelődés érdekében töre- 
kédtünk tanulóinkat oly érdeklődés körébe bevonni, mely az ifjú
ság korával értelmesedésével és anyagi helyzetével összeegyeztet
hető. így a protestáns tanulóságot, kellőkép kioktatva és felvilágo
sítva adakozásra hívtuk fel az év elején, melynek eredménye lett 
aztán, hogy az c. e. e. gyámintézetre 10 forintot, a Luther-társa- 
ságra (i forintot gyűjtöttek össze maguk között növendékeink. 
Előfizetett 8(5 tanulónk 2 nt. Koren Pál főesperes úr által ineg- 
irott „Lutter és M e la n c h to n 1“ életrajzára. A magyar-igéni Bód Péter
iéin protestáns templomnak eredeti alakjában leendő fentartására 
hozzájárult tanulóságunk 24 frt 30 krnyi adományával. Hogy az 
egyéni hivatás által irányított önképzésnek táplálékot adjunk, 
nyitva tartottuk a nagyobb tanulóink számára a nagy könyv
tárt, a kisebbeknek a III. és IV. osztály tulajdonát képező kis 
könyvtárt s az önképzö „Vajdakor" tagjainak számára az iskolai 
helyiségben berendezett olvasó termet, hol szépirodalmi és tudo
mányos müvek mellett nemzeti irodalmunk választékosabb folyó
iratai használatra kitéve hevertek. Ezek mellett a műveltebbek tár
saságába szívesen bocsátottuk és láttuk a tanuló ifjúságot. Ezért 
kellő ellenőrzés mellett tanulták Dobos Adolf tánezmestertöl 
a lánczot olyan növendékeink, kik erre szüleiktől engedélyt 
felmutattak- Nem tiltottuk, sőt a nagyobbakat tanulmány czéljából 
utasítottuk is arra, hogy jobb szabású színi előadásokat látogas
sanak, nálunk megjelenő müszavallók és rccitátorok, művészek elő
adásait fölkeressék. Tánczvigalmuk alkalmából szívesen is fogadta 
Szarvas müveit közönsége a tanulóságot saját körébe s srdeklö 
dött az ifjúság előadásai s nyilvános mulatságai iránt. Főként a 
május 26-kán az Anna-ligetben Plenczner tanártársunk ellenőrzése 
mellett lefolyt tavaszi mulatság volt oly kedves összejövetele a 
közeli vidék és e város közönségének, melynél tanulóink társas 
vállalatai s torna-mutatványai iránt osztatlan jó akarattal találkoztunk.

A tanulók sorsa felett emberbaráti szeretettel őrködvén tanár
karunk e tanévben is úgy a tanulás sikerének biztosítására és foko-
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zására, mint a tanulók erkölcsi fejlődésére vonatkozó ügyekben 
havonként tanácskozott s kivételesebb fegyelmi esetekben közaka
rattal intézkedtünk. Az ifjú korral járó sok gyarlóság és fogyaté
kosság nem merítette ki soha jóakaratunkat, türelmünket s a javítás 
lehetőségébe vetett reményeinket. Nem mondhatni, hogy olykor 
olykor lehangoló kellemetlen tapasztalataink ne lettek volna tán e 
tanévben is ; de hála Isten nem is állottunk oly konoksággal, meg
átalkodott elvetemültséggel szemben, mely a főgymnasium körébe 
illő szelidebb s emberségesebb fegyelmezésben kielégítő 
orvosságát meg nem találhatta volna. Különben a tanulók erkölcsi 
mivoltát e számadatok is mutatják. Volt az év zártakor leosztály- 
zott nyilvános tanulóság között 204 jó, 98 szabályszerű, 2 kevésbe 
szabályszerű.

Tanulóink szorgalmát, magaviseletét s mellesleg kedvezőtle
nebb anyagi körülményeit is tekintetbe véve, tanárkarunk tudtával 
s nagyobbára ajánlatára a következőket tüntették ki a különböző 
jutalom-, ösztön- és segélydijak kiosztása felett rendelkező bízott 
ságok és főgymnasiumi felügyelőségünk :

a) A kincstári jövedékkihágási alapból a Nagym. magyar 
királyi pénzügyministerium rendelkezése szerint segélyben része
sültek: Áron Géza VII. Rácz Ernő III. o tanulók.

b) A Jettim-féle alapból a Nmlts. közoktatási ministerium 
jóváhagyása mellett fokozott előléptetési ösztöndíjat élveztek : Szlo
vák Jenő VII. és Benczúr Vilmos V. o. tanulók.

c) A Kárász-Anna-féle alapból évi segélyt élvezett Tarnay 
Ákos VIII. oszt. tanuló.

d) A gróf Nádasdy Ferencz nevelési segélydiját a Nm. val
lás és közoklatásügyi ministerium engedélyével élvezte Erdélyi Géza 
VII. o. t.

e) A Tcleki-Róth Johanna-féle dijat a Mélts. egyetemes dij" 
osztó bizottság Krcsmárik Endre, Vitéz Lajos, Stefanik Milán VIII- 
és Szuchovszky János VII. o. tanulóinknak adta.

f) A nag'ymélts. vallás- és közoktatásügui m. kir. ministerium 
a Bésán-féle ösztöndíjak egyikét (100 Irt) Rohoska Jenó II. o. taní
tóképzőben növendéknek juttatá.

g) A főgymnasium rendelkezése alatt álló ösztöndíjalapból: 
a Beyschlag Töltési (40 frt) dijat Tóth Jenő VII., a Boczko-fólét (á 
32 frt) Koháry József VIII. és Haerter Ádám VII., a Tatay-félét (á 
40 frt) Harsányi Pál és Gerő Oszkár VIII., a Németh István-fq^ét 
(42 frt) Csobrda Vladimir VII., az Urszinyi Andor-félét (32.50)
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Németh István VII., a Mikolay Mihály-félét (;\ 40 frt) Lukács Béla 
és Baranyai Sándor tanitóképzösük, az ifj. Haviár Dani-félét (15 
frt) Huba János tanitóképzöli növendék.

h) A kisebb jutalom- és segélydijakból a Bafinszky-félét (16 
frt) Gyökössy Endre VI. az Id. Haviár Dániel-félét (12 frt) Harsá' 
nyi Gyula VII , a Zsilinszky Mihály rajzjutalmát (12 frt) Kibecsek 
Mihály V., a Party Ferencz-félét (8 frt) Kozsuch István ÍV. a 
szarvasi festők diját (8 frt) Belopotoczky István V., a Vozárik-félét 
(8 frt) Penyáska Mihály VI., a Széchy-félét (8 frt) Schulmeister 
Jenő VI. a szarvasi jótékony nőegylet 2 drb aranyát Klein Miksa 
és Sál József VIII. o., a dr. Szlovák-félét (5 frt) Varga Gyula V., 
a Ponyiczky Máté-félét (10 frt) Jermann Jenő VII., a Danes félét 
(2 frt) Kollár Iván III. o. tanulók.

i) A bányai egyházkerület (105 frt) ösztőndijából kaptak (8 
írtjával) Tarján Tibor Vili. Kulny Emil, Seiler Károly VII. Eichardt 
József, Möhler János VI. (6 írtjával) Gaál Pál VI. Halász Gyula, 
Margócsy Emil. Motyovszky Pál V., Morgenthaler Fcrencz, Horváth 
Dezső IV., Wallrabenstein Jakab III. (4 írtjával) Dudás János, Eiler 
Dani, Ösapay Ferencz, Szrnka Mihály III. oszt. tanulók.

j) Az „Önképzö V ajd a-kör“ az 1848. márcz. 15-kén tartott haza
fias ünnepélyre készüli pályaművek közül a Haviár Dani által 
felajánlott (10 korona) jutalomdijat Vitéz Lajos, az Önképzö pénz
tárából adott (10 korona) pályadijat Stéger Hugó és az 1848. tör
vények szentesítésére tartott ötvenévi emlékünnep alkalmából a 
tanári kar által pályadijul kitűzött (20 korona) díjat a versenyzők 
közül Horváth Béla VIII. o. tanulóink nyerték el.

k) A tornázásban tanúsított erő és ügyességért díszoklevelet 
nyertek a főgymnasiumtól jan. 16-án a holt Körös jegén tartott 
200 méteres k orcso ly a  futásban mint első Fejér Jenő VII. o., 
második Kollár Iván III. o. tanuló. Műkorcsolyázásban ugyanazok 
lettek győztesek. — A május 24-én tartott 100 meteres síkfutásban  
első Brachna Lajos I. o. lett a 12 évesek csoportjában ; a 13 éve
sek közt Moraucsik József HL o , a 14 évesek közt Pohan Béla 
II. o., a 15 évesek közt Stein János VI. o., 150 meteres pályán a 
16 évesek közt Kutlik Sámuel IV. o., a 17 évesek közt Tóth Jenő 
VII. o., a 18 évesek közt Weisz Mór VIII. o., a 19 évesek közt 
Brebovszky Elemér VI. o. tanuló. Ez utóbbi a döntő mérkőzésben 
g y őztesek  g yőztese  czimet is nyert. Minden futó csoport győzője 
egy-egy díszoklevelet kapott.

A disztornász csapat 48 tagja 4 vezető tanárral részt vett
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az 1897 évi június 21-én Déván tartott kerületi tornaversenyben
is. A csapat ottani működéséről értesítőnk bezárta miatt akkor 
nem emlékezhetvén meg, most közöljük olt kitűnt ianulóink név
sorát: Albusz Frigyes Vili. o. 165 czm. magasugrásával ezüst
érmet, 520 czm. távolugrással bronzérmet, 200 m. síkfutásban 
bronzérmet nyert. Czinkoczky János Vili. o. sulydobásért ezüst
érmet. Weisz Mór VII. ugyanazért ezüstérmet. Wolfmann Nándor 
VII. o. függeszkedésért aranyérmet. Hatvani Jenő VI. o. 150 m. 
síkfutásban bronzérmet Goi ián János VI. o. 145 czm. magasug
rásért oklevelet. Fejér Jenő VI. o. rudmászásban ezüstérmet. 
Brebovszky Elemér V. o. 150 m. síkfutásban ezüstérmet és 160 
czm. magasugrásért ezüstérmet nyert. Egyéni versenyben nyert 
dijaink száma 12. Ebből 7 ezüstérem, 3 bronzérem, 1 aranyérem, 
1 oklevél. Az intézet ezenkívül nyert 3 oklevelet, u. m. kötélhú
zásért, füzérekért és lóugrásért egyet-egyet. A tornászcsapat átran- 
dult a vajdahunyadi vár és vasgyár valamint a piskü honvédcmlék 
megkoszorúzásához is és a dévai tornaversenyt magára nézve nem 
csak legdicsőségesebbnek hanem legtanulságosabbnak is tekintheti.

A folyó tanévben május 29-én rendezett aradi tornaverseny
ről sem maradt el intézetünk tornászifjusága hanem abban 38 
taggal küzdött szokott kitartással és lelkesedéssel. Itt aranyérmet 
nyert Weisz Mór VIII. o. sulydobásért és Penyaska Mihály VI. o. 
távolugrásért. Ezüstérmet: Wolfmann Nándor VIII. o. függeszkedé
sért. Bronzérmet: Weisz Mór VIII. o. 150 m. síkfutásért, Fejér 
Jenő VII. o. magasugrásért. Brebovszky Elemér VI. o. rudmászá- 
sért bronzérmet, elismerő oklevelet Hrivnák János VIII. o. távol
ugrásért. Ezenkívül Weisz Mór ezüst órafüggeléket (a „Maros“ 
evezős egyenlettől); Penyaska Mihály pedig arany kézelő gombot 
(az aradi tornaegylettől) kaptak emlékül. Az intézet nyert katonai 
rendgyakorlatokért bakugrásért, a versenytéren tanúsított rendért 
és a versenyben való részvételért egy-egy összesen 4 oklevelet.. 
Ezenkívül Arad városa részéről egy honvédemlékérmet. Tanuló 
ifjúságunk részt vett az aradi tizenhárom vértanú szobrának meg
koszorúzásában s ott 13 darab bronzérmet kapott emlékül az 
ottani honvédegylettől és ugyanannyi füzetet a vértanuk kivégzé
séről, mely érmek és füzetek az Aradon részt vett tornászcsapat 
tagjai közt az egyéni versenyben nyert dijakkal együtt az évzáró 
tornavizsga alkalmával lettek kiosztva.

U s z ó v e r s en y t  is rendeztünk jun. 12-én a holt Körösön nagy 
számú közönség érdeklődése mellett, melyen a 10ü méteres pályán
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győztesek győztese Tóth Jenő VII. o. tanuló lett. Ugyanazon pályán 
csoportgyőztesek leltek: Medzihradszky Gáspár VI. o., Molitórisz 
Béla III. o., Kelement Ferencz 1. o., mindenik uszógyőztes egy-egy 
díszoklevelet nyervén a f'őgymnasiumtól.

A jun. 20-án tartott tornavizsgán oklevelet nyertek egyéni 
versenyekben Wolfmann Nándor, Brebovszky Elemér, Fejér Jenő, 
Gyökössy Endre, Penyaska Mihály, Sámuel Viktor, Weisz Mór, 
Vidlicska István, Sámuel László, Braehna Lajos tanulók. A Spoet 
Henrik ur által felajánlott 2 drb. 10 francos aranyat Wolfmann 
Nándor és Fejér Jenő nyerték. Legjobb eredmény távolugrásból 
580 ctm., magasugrásból 170 ctm. rudmagasugrásból 285 ctm. volt.

A fögymnasium érdekei iránt ez évben is hálára kötelező 
átdozatkészséget mutattak többen. így maga a Nagyra. Vallás-, és 
közoktatásügyi m. kir. Ministerium 50 drb. milleniumi emlékköny
vet küldött a gymnasium és 15 drbot a tanitóképzöbcli növendé
kek között való kiosztásra. Megküldte ezenfelül a történeti és 
földrazi tanításhoz segédeszközül azon választékos fali képeket, 
melyek már tantermeink némelyikét ékesítik. Bernát János vég
rendeletében 200 forint alapítványt telt a fögymnasiumnál oly 
czéllal. hogy annak évi kamatai a tanári kar javaslatának figye
lembe vétele mellett oly alsó osztálybeli vallásos kedélyű, erköl
csileg kifogástalan ág. hitv. cv. tanulók ösztöndíját képezzék, ki 
példás magaviseletével társai rokonszenvét leginkább kiérdemli. 
Ez ösztöndíj ez évben először lett kiosztva.

A tanári nyugdíjalapjára adakoztak: Dobos Adolf táneztanitó 
5 frt, és Medveczky Józsel az alumnusok gyógyszereinek árlcen- 
gedése czimén 174 frt 81 kr. A tanulóság segélyezési alapjára: 
Dobos Adolf táneztanitó 5 frt, dr. Sz.iráczky János ügyvéd, mint 
fögymnastumunk egykori növendéke 50 frt, Neumann tanár közve
títésével Pintér (Perlmutter) Dezső testvérének érettségi vizsgálata 
alkalmából 50 frt, a közönség majális alkalmából 170 frt és Per
ezel János 10 frt. Az arad-vidéki tornaversenyre utazók segélye
zésére Ponyiczky Máté 4 frt. a szarvasi jótékony nőegylet 0 forint 
Vajba e közhasznú befektetést a jó Isten az ifjúság hálás kegye
letében és sikerdus működésében a nemes lelkűek örömére gazdagon 
kamatoztatná.

Évközben meglátogatták a fögymnasiumot ns. Gércsi Kálmán, 
ki hivatalos állásából folyólag noveinb. 30-tól deczemb. 2-ig minden 
osztályt különböző tantárgyak feldolgozásakor fölkereste, az összes 
írásbeli dolgozatokat magához kérette s meggyőződött adott álla



potaink s tanitói s nevelői foglalkozásunk teljes egészéről. Szak
szerű észrevételeivel, tanácsaival, utasításaival oda hatott, hogy 
általunk is tudott fogyatkozásainkat elhárítsuk s előnyeinket az 
intézet hagyományos szellemében értékesítsük. .Évközben s főleg 
a tanév zártakor meglátogatott bennünket az iskola kormányzatá
val megbízott felügyelőség több tagja, s ezek között mélt. Zsilin
szky Mihály államtitkár s a helyben lakó ns. Felügyelő Mikolay 
Mihály kir. közjegyző ur folytonos érintkezésben állván a tanár
karral tudomást vett a tanulóság minden mozgalmáról. Megláto
gatta végül az érettségiek és tanitóképesitö vizsgák alkalmával tan
intézetünket a magas közoktatási kormány képviseletében és meg
bízásából ns. Dr. Pecz Vilmos egyetemi tanár és ns. Rezey Szil- 
viusz Békés vármegye kir. tanfelügyelője, hogy jelenlétükkel ne 
csak .záróünnepeink komolyságát emeljék, de szakszerű ellenőrzé
sükkel, figyelmeztetéseikkal, tanácsaikkal támogassák tanárkarunkat 
azon tanítási s nevelési munkakörben, melyben sikert elérni s 
örömet keresni hivatásából folyó nemes kötelessége.

Tan ár  karunk sok váratlan és kínos megpróbáltatást élt át az 
1897—98 tanév folyamában.

Valentinyi Jenő ki előbb B.-Csabán, utóbb Aszódon s majd 
újra Csabán tanárkedott és 1891'től a szarvasi ág. h. ev. fögym- 
nasiumban rendes tanárként volt alkalmazva, 36 éves korában 
1897 junius 26-án a bezáruló iskolai évvel életét is bevégezte. 
Benne szorgalmas, szakavatott lelkes fiatal tanárt veszített el inté
zetünk, ki 15, illetve nálunk 6 évre terjedő rövidre szabott de áldott 
tanári működése után altkor szakadt ki tanárkarunkból, mikor tőle 
mint teljes férfi erőre fejlett öntudatos, tanférfiutól, ki magát mun
kakörébe ügyesen beleélte mindig többet s a legjobbat várni és 
remélni jogosítva éreztük magunkat. Helyét Sárkány Imre volt 
rimaszombati tanárral töltötte be pályázat utján az iskola kormány
zósága. Miután pedig Sziráezky Gyula tanártársunk időközben pol
gári iskolára jogosító rajztanári okleveléhez a gymn. rajztanári 
oklevelet is megszerző, sőt a szerződéses jog alapján a mélts. 
közoktatási miniszter úr rendes rajztanárrá kinevezte, Udvardy 
Sándort pedig a felügyelőség rendes tanárrá előléptette, az 
1897-98-ik tanév nyiltakor 13 rendes, egy helyettes és egy bejáró 
szaktanár foglalta el azt a sokoldalú munkakört, melyet ma élet
képes és jól szervezett főgymnasiumtól fogalmánál fogva meg
kívánhatni.

De már csakhamar szeptember 30-án kidöuté a munkások
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köréből kisebb mérvű agyhüdés Delhányi Zsigmondot, nestorunkat
ki 45 éven át kitartó türelemmel, kifogyhatlan szeretettel, növekvő 
gyakorlottsággal, bölcs tapintattal és széleskörű szakképzettséggel 
szolgálta a köznevelés ügyét előbb Osgyánban, aztán Rimaszom
batban s 1855-től Szarvason. Sok jó és rósz napokat átélt érdemes 
nestorunk főgymnasiumunk körében. Ezerekre menő tömegét a tanít
ványoknak vezette át szép sikerrel az alapvető osztályokon, s mint 
pontos pénztáros, gondos eforus kötelességhüségben mindig az 
elsők között volt, vallásos lelkűidének alázatosságában érdemeinek 
dicsőitése s személyének ünnepeltetése ellen következetesen tilta
kozván. Vajha az igazat méltán koszoruzó elismerésünk még soká 
beragyoghatná a szerény öreg öntudatát a jól megérdemelt nyug
díjazás lehető hosszú idején át mindenkor.

Delhányi helyét helyettes tanárként november 8-ától Saskó 
Samu foglalta el, ki mint alapvizsgázott tanárjelölt már előbb a 
selmeczi főgymnasiumban is tanított- Ezt megelőzőleg helyettesí
téssel próbáltuk pótolni beteg társainkat, mi annál nehezebbé vált 
mert Lippay Béia helyettes tanár már szintén az év elejétől bete
geskedett, kiizködve azon végzetes kórral, mely életének utóbb 
decz. 1-én 30-ik évében oly váratlanul véget vetett. A inai szak- 
rendszer és magas heti óraszám mellett a helyettesítés mind nehe
zebbé sőt lehetetlenné válván, utóbb Eisert Árpád alapvizsgázott 
tanárjelöltet nyertük meg segítségünkre, ki aztán 1898. január 
7-ikétől fölvette a megzavart munkát. Így utóbb 12 rendes, két 
helyettes és egy bejáró szaktanár küzdött meg a személyi válto
zások miatt úgy is eléggé kuszáit teendőkkel. Még igy is nagy 
nyugtalanságot okozott iskolai életünkben az ősz óta mutatkozó 
ragály, mely főleg a fiatalabb nemzedéket ostromolta. így már 
1897. november 5-én az alumneumot sarlach miatt ki kellett 
telepítenünk alkalmas berendezésű helyiségéből a tornacsarnokba 
csakhogy az orvos rendőri felhívás értelmében megvédhessük tanu
lóinkat a fenyegető ragálytól. Utóbb mégis kijátszotta minden óvó 
intézkedésünket e végzetes betegség s nemcsak hogy kisebb tanu
lóinkon föllépett, de a tanári családokat támadta meg, minek 
folytán előbb Katiik, utóbb Mocskónyi, Neumann, Oláh tánár tár
saink voltak az iskolába feljöveteltől orvosilag letiltva. így tehát 
megint a lehelő helyettesitgetés keveset érő kisegítő eszközéhez 
kellett folyamodnunk az egyöntetű, tervszerű s következetes taní
tás rovására. Ezek daczára megküzdöttünk az adott nehézségek
kel s azon voltunk, hogy a gondjainkra bízott tanulóság som
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értelmi képzés, sem erkölcsi kifejlés tekintetében ne érezze magát 
elárvultnak s kellő időre betetőzhetjük a tanévnek építkezését.

Nem közvetlenül és mégis érzékenyen érte intézetünket az a 
csapás, midőn a Sarlay János szarvasi volt tanárnak 1898. febr. 
24-kén beállott haláláról értesített a győri állami reáliskola taná
rai által kiadott gyászlap. Életraját a szeretet melegével és őszin
teségével megírta agyőri állami reáliskola értesítőjében egyik tanár
társa. Nálunk ez örökre elköltözött szivjóságáról ősi eredetiségéről 
s tudományos felfogásának önállóságáról ismert és kedvelt tanférfiu 
25 éven át működött áldásosán. Lehetetlen, hogy meghatva ne 
tegyük le távoli sírjára a tiszteletet, hála és kegyelet pálma-ágát 
annak, ki rokonszenves egyéniségével anynyiak szeretetét érdemelte 
ki közöttünk!

E szorosabban vett iskolai teendőkön kívül nem zárkózott 
el tanárkarunk a közművelődés, társulás semmi oly feladataitól, 
melyekhez hozzájárulni a maga lekötelezett helyzetében és szerény 
hatáskörében képes volt. Többen a tanártársak közül közgazdasági, 
socialis, tanügyi és közművelődési kérdésekről tartottak különböző 
egyletek körében köztetszésre találó felolvasásokat. Legtöbben helyi 
és vidéki lapokban közöltek ismeretterjesztő dolgozatokat s támo
gattak tudományos folyóiratokat és vállalatokat. Ismét mások művé
szetükkel és rendezői ügyességükkel szolgáltak intézetek, egyletek 
érdekeinek azzal, hogy jövedelmező művészi estélyeket rendeztek 
s azokban közreműködtek. Néhányan ismét a főgymnasium mun
kakörén kivtil is vállaltak oly igazgatói, tanítói terheket és gondo
kat magukra, melyek alkalmat adtak arra, hogy kisvárosunk és 
közel vidékek népének, gazdaközönségének, iparos és kereskedelmi 
ifjúságának szellemi fejlesztésére befolyjanak. És — Istennek hála 
— e sokszoros gond, fáradság és felelősség súlya alatt élve sem 
apadt meg leikeinkben azon lelkesedés, buzgóság és ügyszeretet, 
mely tanári hivatásunk éltető eleme volt és marad mind addig,- 
inig öntudatosan élünk azon életpálya körében, melyre a sorsunk 
felett rendelkező isteni gondviselés vezérelt. Vajha a jók és igazak 
segítő istene, ki az emberben hivatásának tudatát ébreszti, továbbra 
is segítene arra, hogy elöljáróink és művelt közönségünk jogos 
ktvánatait, mint egy czélra törő tanártestület tagjai sikerrel szol
gálni képesek lennének mindenkoron.



Éíetsfegégi V izsgá la t az 1897-08 tanévben.
Beiratkozott ez évben a VIII. osztályba 49 tanuló. Ezek között 

volt 2 magánt. 3 osztályismétlő.
Jelentkezett az érettségire szabott időben 48. Az osztályvizs

gán ezekből elégtelennek bizonyúlt 3 s igy az Írásbelihez járulni 
jogosúlt volt 45, kik között egy, mint reáliskolai érettségit állott, 
csak a görögből tett pótló érettségit.

A május hó 20. 21. 23. 24. 25 napjain a „Ministeri u tas ítá 
s o k “ értelmében megtartott írásbeli érettségi vizsgálat alapján aztán 
az érettségieket intéző bizottság 44 tanulót bocsátott a szóbeli 
vizsgálathoz, mely Nt. Achim Ádám püspöki helyettes elnöklete 
mellett és Ns. Dr. Pecz Vilmos m kir. tudomány-egyetemi tanár
nak, mint kormányképviselőnek jelenlétében junius 22. 23. 24 és 
25-ikén folyt le.

E bizottság szerzett tapasztalatai alapján a következő vég
eredménynyel zárta le az érettségihez járulók osztályozását:

a) Jelesen  é r e t t e k : Gedinger Géza, Gerő Oszkár, Harsányi 
Pál, Klein Miksa, Sál József, Stefanik Milán, Székely Ödön és 
Vitéz Lajos.

b) Jól érettek  : Bartholomeidesz Zoltán, Guttmann Jenő, Hoff
mann Dezső, Koháry József, Krcsmarik Endre, Lövy Izsó, Stéger 
Hágó, Tarján Tibor, Tarnay Ákos és Zöld Mihály.

c) E g y szerű en  é r e t t e k :  Barna János, Bencsik Pál, Böhm Zol
tán, Dérczy József, Horváth Aladár, Horváth Béla, Hrivnák János, 
Krausz Jenő, Kvasz György, Nagy Károly, Oláh Andor, Péczelyi 
János, Romanesik János, Salacz Elemér, Soltész Iván, Terney 
Ferencz, Trokan Sándor, Tyichy József, Wallnor György, Weinber
ger Béla és Wolfmann Nándor.

Számadatokban ez év érettségi vizsgálatainak végeredménye ez:

X2C.
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A kilépő növendékek végzett tanulmányaik alapján elég alka
lommal bírtak választandó életpályájuk felett gondolkozni. Vajha 
szerencsésen választanák is meg jövő foglalkozási körüket, s bebi
zonyítanák öntudatos életirányukkal és közhasznú munkásságukkal, 
hogy azt az előlegezett jó föltevést, mely az érettségi bizonyít
ványban kezeikbe adatott, mindnyájan valóban megérdemelték, 
mert érettségüket gondolkodásuk helyessége, érzületük nemessége 
s jóra irányzott akaratuk erkölcsi értéke egész életükön át igazolja !



ÉrtBgitég az 1 8 0 8 -9 9  tanévre tartozódról.
A szarvasi főgymnasium kötelékébe 1898—99-rc belépőket a 

következőkről tájékoztatom.
A beiratkozás szept. 1. 2. 3. 4 napjain lesz.
A javító-, utó-, pótló- és fölvételi vizsgákat úgy intézi a 

tanárkar, hogy szept. 1-én az I—IV. osztálybelieket, szept. 2-kán 
az V—Vili. osztálybelieket és vizsgálatlan maradt magántanulókat 
vizsgálja meg.

A tanítást szept. 5-kén megkezdjük
Miután 60 főnyi tanulóság vehető csak föl egy-egy osztályba 

a törvény értelmében, a megkésök magukat zárják ki az intézet
ből, vagy legfeljebb magántanulóknak vehetők fel.

Minden belépni óhajtó magával hozza törvényes bizonyítvá
nyát, keresztlevelét és ujra-oltási bizonyítványát. Az I. osztályba 
9 éven alóli, vagy 12 évet meghaladett tanuló törvényes bizonyít
vány daczára sem vehető föl s igy hiába jelentkeznék.

A beiratkozok illetőségi helyük és felekezetiségük szerint négy 
csoportba osztva fizetik a következő dijakat:

a) A szarvasi illetőségű s bármely kér. felekezethez tartozó 
tanuló I IV. osztályba iratkozván, fizet egész iskolai évre 20 frt 
50 kr. az V—VIII. osztálybeli 18 forint 50 kr.

b) A szarvasi fögymnasiumot fentartó arad-békési, békési, 
csanád-csongrádi ág. h. ev. egyházmegyék és ezek egyházainak 
kötelékébe tartozó ág. h. ev. I—IV osztálybeli tanuló fizet 24 Irt 
50 kr. s az V—VIII. osztálybeli 22 frt 50 kr.

c) Ezen fentartó egyházmegyék kötelékébe nem tartozó keresz
tyén vallásé fizet I—IV-ig 28 frt 50 kr. V- Vili. osztályú 26 frt 
50 kr.

d) Az izraelita tanuló pedig, ha szarvasi, fizet I—Vlll-ig 40 
1 irtot, ha nem szarvasi illetőségű 45 frtot.
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E dijakban benne értendő az orvosi gondozás, országos tanár- 
nyugdij-illeték, rajzolás, fürdőzés, lomázás, fölszerelés és a tanítás 
dija, melyeket előbb a közszükség parancsából folyólag megái la
pított s külön czimek alatt beszedetni határozott az iskola kor
mányzósága.

Miután pedig bizonyos dijak az óv elején egész évre befize- 
tendők (beírás orvosi gondozás, országos tanárnyugdij stb.), azért 
belépéskor az iskolai illetékek nagyobb része törlesztendő s igy a 
második félévre kevesebb esik.

Ezenkívül az 1898—99-dik tanévben életbe léptetendő „tanulói  
s e g é ly e z ő  e g y e s ü le t “ czéljaira fizetni tartozik a főgymnasimnba felvett 
minden tanuló, ha I—IV. osztálybeli egész évre 1 koronát, ha 
V—VIII. osztálybeli 2 koronát. Ez összeget az egylet pénztárosa 
veszi át.

Minden újonnan jött beiratás czimén fizet 1 forintot. Ezen 
dijat a már egyszer beirottak s új tanévre közvetetlenűl, vagy 
megszakítással jelentkezők többé nem fizetik.

A köztartásban részesülni óhajtók, ha csak az ebédet akarják 
maguk részére biztosítani: akkor fizetnek egy tanévre 40 forintot. 
Kik ebédet és vacsorát akarnak kapni a közétkezőben, azok egy 
tanévre 70 forintot fizetnek. E dijak félévi elöleges részletekben 
törleszthetők. Kedvesményro igényt tartók bélyegtelen kérvényüket 
elöljáróságuk által kiállított s illető lelkészüktől ellenjegyzett sze
génységi és iskolai bizonyítvánnyal fölszerelve legkésőbb szept. 
5-kéig az igazgatósághoz terjesztik be. Később beérkező kérvények 
figyelembe nem vehetők s cl nem intézhetők, mert a vidéki tagok
ból is összeszrkesztett felügyelő bizottság gyakori gyűlésezésre be 
se hívható, holott csak az illetékes ez ügyek intézésére.

A tanulókat terhelő minden iskolai tartozások pontosan befi- 
zeteudök. Utasítva van pénztáros, hogy legkésőbb szept. végéig 
az első félévre és február végéig a második félévre eső dijakat 
hajtsa be. E határidőn  túl is ta r tozá sb a n  levők az  isk o la  kötelékéből  
e lb o c sá ta n d ó k .  Szigorú határozat ez, melyet csak pontos teljesítése 
a teherviselésnek tesz elkerülhetővé.

Az V VI. VII. VIII. osztálybeliek akár tanulják a görögöt, 
akár ez alól fölmentést kérnek, mindenkor tanév kezdetén tartoz
nak erre vonatkozólag a szülők — illetve gyámok — Írásos nyilat
kozatát felmutatni. E nyilatkozatokat az igazgató átvesi s az osz
tálytanárnak átadja.

A zongorajátszásra szívesen ad a főgyumasium alkalmat.
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Ezért 30 forint fizetendő, mely félévi részletben törleszthetö. Csa
patok csak úgy alakulnak, ha legkevesebb hatan jelentkeznek, kik 
akár kezdők, akár haladók lévén, együttesen vezethetők. A vívást, 
rajzolást, festést, franczia nyelvet, gyorsítást tanulni akarók számára 
tanfolyamok nyílnak a tanév elején. Csekély évi dij mellett kap
hat e különleges tantárgyak és ügyességekből oktatást mindenki, 
ki azonban a tanév elején belépett egy ilyen tanfolyamba, az év
közben kilépni nem jogosult, nehogy az alakuló csapatok egyesek 
önkénye miatt bomladozásnak legyenek kitéve.

A tanítói pályára elökészülni kívánók a szülők, vagy gyámok 
írásos nyilatkozatának alapján a V-ből hozott törvényes bizonyít
vánnyal jelentkeznek felvételre. S z o r g a lm a s  é s  jó v ise le tű  k é p z ő 
sök  sz á m á r a  szintén  vannak ösztöndíj alapjaink s nem szarvasi ille
tőségűek az alumneumban kedvezményben részesülnek, ha azt 
megérdemlik.

Végül kérem és figyelmeztetem a beiratkozó tanlókat és azok 
igen tisztelt szülőit, hogy az elhelyezkedésnél lehető óvatosak 
legyenek. Nagyon sok függ attól, hogy a tanuló hol, kinél és kik
kel van egy lakáson „Még a  jó e rk ö lc sö t  is m egfertőztetik  a rossz  
tá r s a s á g o k “ mondja az irás. Megfordítva nehezebben megy ugyan 
a dolog; de mégis sokszor örömmel tapasztalhatni, hogy a hanyag 
is szorgalomra pezsdül, ha szorgalmasokkal él együtt s a köny- 
nyelmü is megkomolyodik, a mint naponta tisztességes és komoly 
einberdk társaságában forgolódik. Nagyon kívánatos, hogy a gyerme
keik jóvoltát szivükön viselő tisztelt szülők maguk Ítéljék meg a hely
zetet és összeköttetést s kivált az év elején vágják be útját oly 
csoportosulásnak, melyet később a szerződéses viszonynál fogva 
megváltoztatni sem a tanulónak, sem a tanárkarnak nem könnyű 
többé. Legtöbbször megkésve vesszük észre a kezdetben aprólé
kosnak és alárendeltnek vélt bajt, mely mégis következmébyeiben 
sok tanuló egész életsorsára végzetesen befolyik. Kérem ezek 
kegyes figyelembe vételét.

Szarvason, 1898. junius 25.

Henk<t G ya lu .
iaa*aal'o-taYiáz,
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