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Hauptmann Gellert drámája,
I.

Az 1870-ik év határt jelöl a német birodalom tö r
ténetében. A német-franczia háború megteremtette a né
met egységet és megvetette alapját a német birodalom 
nagyszerű gazdasági fellendülésének, mely a politikai 
egységet nyomon követte. A megújhodás 'kiterjedt a 
társadalmi és gazdasági élet minden tényezőjére, nem 
csoda tehát, ha mindenki várakozással tekintett a költé
szetre, abban a hitben, hogy a korszakalkotó politikai 
esemény azt is uj életre kelti. Reményében mindenki 
csalatkozott — az irodalmi megújhodás elmaradt, a köl
tők hallgattak. Litzmann érthetetlennek tartja a német 
költészet ez érzéketlenségét, utal az 1813 iki szabadság- 
harcz gazdag költészetére, összehasonlítja azt a 70-es 
évek irodalmi produkcziójával — az eredményt a lira 
és dráma terén szégyenletesnek, az epika (regény) terén 
igen közepesnek mondja. Barthels ellenben úgy véleke
dik, hogy a „nagy esztendő“ nem is támaszthatott fel 
egyszerre új költői nemzedéket, a hazafias líra eszméit



pedig jó előre lefoglalta már az 1813-iki szabadság- 
mozgalom, körét a császárság megteremtése sem széle
síthette ki, új eszmékkel nem gazdagíthatta, a fellendülést 
csak idővel hozhatta az új milieu — a sociális átalakulás. 
S a német költészet fejlődése és mai állapota ez utób
binak látszik igazat adni. Eredményképp tehát kimond
hatjuk, hogy az 1870— 71 háború közvetlen irodalmi 
hatása elenyésző.

A német szellemi élet centruma ezentúl nem Weimar 
(Goethe, Schiller, Wieland), nem is Bécs (Grillparzer, 
Hebbel, Laube), hanem — Berlin. Ez utóbbi vezet po
litikában és irodalomban egyaránt. A centralisátió nem 
vált hasznára az irodalomnak. A berlini fiatal gárdát 
igen közepes talentumok alkotják — Lindau, L ’Arronge, 
Bürger Hugó az uralkodó szellemek. A színpad a franczia 
ízlésnek hódol, a színház iránti érdeklődést a felületes, 
frivol darabok özöne tartja ébren. A „győztes“ hódol 
a „legyőzöttnek.“ E francziás — ifj. Dumas, Offenbach 
és társai által inspirált — irány vezére: „a jelen embere“ — 
Lindau Pál. Vészthozó befolyásával irányítja a kor köl
tészetét, félelmetes kritikája egy időre elnémítja az ellen
zéket. Működése bénitólag hat a vidékre is, a német 
fő- és székváros lelki szegénysége itt is lenyűgöz min
den magasabb szellemi törekvést. A közönség jobb 
ízlésű, komolyabb elemei még mindig Schiller darabjain 
lelkesednek és örömmel köszöntik azt a mozgalmat, mely 
két jelentéktelen vidéki város nevéhez fűződik. Ez a két 
város: Meiningen és Bayreuth.

A meiningeni herczeg személyes vezetése alatt álló 
színtársulat czélul tűzte ki a klasszikus darabok előadá
sát a modern színpadi technika és színpadi művészet 
minden eszközének felhasználásával oly értelemben, hogy 
a darabok előadásánál minden a költő czéljának aláren
deltessék, Érvényre juttatták a történeti színezetet dísz-



w* K

letekben és jelmezekben, mi által a klasszikus darabok- 
nak új érzéki ingert kölcsönöztek. Az előadás pompája 
— a nélkül, hogy a költői műtől elterelte volna a figyel
met — szokatlan hatást gyakorolt. A közönségnek ez 
ideig klasszikus darabok előadásánál a legkopottabb és 
legprimitívebb díszletekkel kellett beérnie, fájdalommal 
nélkülözte a történeti hátteret. S a mi a fő: a meiningiek 
előadásában mindegyik előadó a mű szellemének hódolt, 
a darabot nem dobták oda többé egyes kiváló színé
szeknek a „kedvenczszerep“ kedvéért, hanem előadták 
az összjáték és költői mű kedvéért, visszahelyezték a 
költőt jogaiba. E társulat beutazta Németország és a 
szomszédos országok nagyobb városait, vendégszerep
lésükkel nagy sikereket aratva. 1874— 1890-ig 41 dara
bot adtak elő (Schiller, Shakespeare; Ibsen, Björnson, 
Echegaray, Wildenbruch, Lindner, Fitger stb.) 2591 elő
adásban. Diadalra juttatták a széptani elvet, melyért síkra 
szálltak — az előadások beszüntetésekor fontos missió
jukat betöltötték, az általuk hirdetett elvek átmentek a 
köztudatba.

Jelentősebb Wagner Richard fellépte és a bayreuthi 
ünnepi előadások. Harsogó zenéje óriási forradalmat idé
zett elő, operatárgyaival (Nibelungok, Parsifal, Tristan, 
Lohengrin, Tannhäuser) a hőskort elevenítette fel. M ű
ködése tulajdonképen nem vág az irodalom körébe — 
mert drámái mint ilyenek nem nagy értékűek — annál 
nagyobb közvetett hatása, melyet hatalmas alkotásaival 
gyakorolt a nemzeti öntudat ébrentartásának szempont
jából. Felkeltette a közönségben a nemesebb műélvezet 
iránti érdeket; tisztult, igaz és mély művészi érzékével 
legerősebben befolyásolta a németek kulturéletét a hat
vanas évek végétől a nyolczvanas évek elejéig. 11. Lajos 
bajor király védő szárnyai alatt életbelépteti a bayreuthi 
ünnepi előadásokat, melyek hatása ma is nagy és üdvös,
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Wagner hatása a nyolczvanas évekig tait. Ez idő
tájt a német költészet új ösvényekre lép, forradalmi han
gokat hallat, hangulata lázas, izgatott. Mintha feleleve
nednék a XV11I. sz. Sturm és Drangja! Ez a mozgalom, 
mely napjainkig tart, melynek mi is részesei vagyunk: a 
„naturalistikus“ költészet jegyében született meg. Főbb 
képviselői: Fulda, Sudermann, Hauptmann. Fulda hanyat
lása csakhamar bekövetkezik, követi őt Sudermann és 
ezentúl Hauptmann Gellért az elismert vezér. A „leg
ifjabb Németország“ e mozgalma eredetileg a líra terén 
mutatkozik, utóbb átcsap a regényre és drámára. A 
naturalismussal kapcsolatban több új — Párisból átül
tetett — műszó honosodik meg: decadence, fin de siede, 
modern költészet (Die Moderne), Symbolismus (mint a 
naturalismus ellentéte.) Az új irány eleinte félénken jelent
kezik, később mind határozottabb alakot ölt és a nyolcz
vanas évek végén aratja első nagy diadalait. 1889 ben 
előadják Hauptmann első drámáját, ugyanabban az esz
tendőben arat Sudermann „Becsülete“ nagy színpadi 
sikert, 1890 január 29-én jelenik meg az új irány köz
ponti folyóirata (Freie Bühne für modernes Leben.)

Szükséges megjegyezni, hogy a naturalismus — ki
zárólagos uralma ellenére —  még fénykora idején sem 
tudta a német irodalompártoló közönség nagy részének 
rokonszenvét kivívni; a közönség - -  eszthetikai, társa
dalmi és politikai okokból — tartózkodóan viselkedett 
termékeivel szemben. A Schiller-féle költészet feleleve
nítését és folytatását várták, költőjük: Wildenbruch Ernő. 
Nevéről nem szabad megfeledkeznünk, ha a legújabb 
német Sturm és Drangról szólunk, mert ő a régi irány 
leghivatottabb lírikusa és színműírója. Wildenbruch a 
nagy háború hatása alatt kezd verselni; kezdetben nem 
méltányolják — beküldött színmüvei a papírkosárba ke
rülnek. 1881-ben tűnik fel első ízben „A  Karolingok“
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ez. históriai drámájával, melynek hamburgi előadása 
után országos hírnévre tesz szert. Úgy látszott, hogy 
Schiller óhajtott utóda. — Későbbi pályája azon
ban nem felelt meg a hozzáfűzött várakozásnak. A 
Hohenzollern-család történetéből vett darabjai miatt a 
servilismus vádjával illették, holott a tárgyválasztásnál 
belső meggyőződése és az uralkodóház iránti határtalan 
lelkesedése vezette. Utolsó nagy, de nem tartós sikerét 
1896-ban aratta „Heinrich und Heinrichs Geschlecht“ 
ez. darabjával. Felületes lélektana és hiányos motiválása 
daczára nagytehetségíí költő, ki nemes pathosza mellett 
mindig gondot fordít a színpadi hatásra.

A német naturalistikus költészet 1885-ben kezdődik, 
legnagyobb virágzását Hauptmann pályájának első felé
ben éri el, ma már meghaladottnak tekinthető. Mielőtt 
nevezett költő müveinek tárgyalásába bocsátkoznék, is
merkedjünk meg előbb a naturalismus eredetével, eszthe- 
tikai elveivel, eszközeivel, czéljával, jó és rossz tulaj
donaival, a költészetre és társadalomra gyakorolt ha
tásával.

II.

A naturalizmus szerint a művészet czélja a gondos, 
részletező, aprólékos természethűség; tárgyait rendesen 
a rút köréből meríti, nem ismer sablont s eredetiségre 
törekszik. Csiráira az angol irodalomban (Kingsley) 
akadunk; tulajdonképeni hazája Francziaország. Dumas 
fils, Flaubert, Daudet határozott követői ez iránynak, 
szalonképessé Zola teszi. Következnek a skandinávok: 
Björnson, Ibsen, Strindberg, kik Németországban még 
a francziák előtt honosodtak meg (Strindberg kivételével.) 
Az oroszok közül Turgenjew már a 60-as években 
ismeretes ott; utolsóknak Tolstoi és Dostoiewsky jelent
keznek. Ezekből táplálkozik a német naturalismus. Idegen 
hatások — idegen elemek!
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Mint minden irodalmi termék, úgy a naturalismus 
produktumai is a korviszonyokban lelik alapjukat, fel
bukkanásuk a kor vezető eszméivel áll szoros össze
függésben. A  jelenkori német társadalom mozgatója 
pedig: a proletariátus és bourgeozia harcza. E jegyben 
született a jelenkori német költészet s ennek a nagy
szerű társadalmi evolutiónak legmarkánsabb kifejezője a 
naturalistikus költészet. Politika —  helyesebben nem
zetgazdaságtan — és költészet itt lépnek egymással 
érintkezésbe, a költő kénytelen-kelletlen belekerül az 
áramlatba, mely magával sodorja, még ha nem is eskü
szik föl a „vörös lobogóra.“ Megjegyzendő azonban, 
hogy a költők nagy része maga is vallja a sociál-de- 
mokráczia több lényeges tanát s így önkéntelenül iro
dalmi forradalmárokként szerepelnek. Ott találjuk Biilow 
herczeg estélyein a jelenkori német dráma két legkima
gaslóbb képviselőit: Wildenbruch Ernőt és Hauptmann 
Gellértet. Am ott a császárért lelkesedő, a régi nagyság 
dicső képeivel eltelt Wildenbruch, emitt a takácsok nyo
morán feljajduló Hauptmann. Egy világ választja el a két 
költőt. És mégis! Wildenbruch is lerójja adóját a kor 
szellemének — egyik darabját neki áldozza fel. Minden 
hibája és félszegsége mellett van valami nagyszerű ez 
újabb Sturm és Drang komor, vigasztalan költészetében. 
E termékek csak ilyen légkörben lehetségesek: össze
függésben állanak a jelen kultúrájával, sociális és poli
tikai áramlataival.

Nem a „nemzeti“ a jelszó, hanem a „nemzetközi.“ 
A naturalismus internationális hajlama szembeszökő. 
Érdeklik a sociális és lélektani problémák, melyek az 
— embert foglalkoztatják. Minduntalan felhangzik a pa
nasz, hogy a német naturalisták követik, szolgailag utá
nozzák franczia, norvég, orosz mintáikat; sajnálattal ta
pasztalják műveikben a nemzeti szükségletek átérzésé-



— 11 -

nek hiányát. Kedvelik, felhasználják az idegen mintákat 
tekintet nélkül arra, hogy megfelelnek-e azok a nem
zeti sajátosságoknak és hajlamoknak. E kifogás jogos 
is. Pedig ez is a korviszonyokban leli alapját. A nép 
igazságért, jogért kiált s ezt visszhangozzák a költők 
müvei is. O ly elementáris erővel nyilatkozik ez a kíván
ság, hogy szakítanak a történeti múlttal, a jelen szenve- 
delmes küzdelme elfeledteti velük a múlt ragyogó nap
jait. Wildenbruch történeti drámáira alig hederít valaki 
„Henschel fuvarost“ égig magasztalják, a „Faust“ , a 
„Hamlet“ fölé helyezik. Mert a naturalismus a jelen tár
sadalmi életében gyökerezik, éltető eleme: a modern 
idegesség és histeria. A  modern drámák és regények 
személyeinek pedig bőven kijut az idegességből s nem 
egyszer igazat kell adnunk a kritikának, mikor egyes 
szereplőknek (Vockerat János, Scholz Vilmos stb.) elme
gyógyintézetet ajánl. Mert ezek nem egészséges embe
rek, hanem histerikus félbolondok.

A modern naturalismus sajátságai legfrapánsabban 
a drámában érvényesülnek. A költők nem a művészileg 
átszűrt valóságot akarják, hanem arra törekszenek, hogy 
a valót minden ízében hűen reprodukálják, ne keltsen a 
színpad többé illúziót, feleljen meg teljesen a valóság
nak. Azonban a valóságnak ily szolgai, aprólékos szín
padi előállítása teljes lehetetlenség. Gorkij „É jje li mene
dékhelyének“ naturalistikus színpadi milieuje első pilla
natra meglepő: a beteg, tüdővészes asszony jelenléte 
azonban érezteti velünk az effajta „menedékhelyek“ ka- 
rakteristikumának — a büzhödt, fojtó atmosphérának — 
hiányát. Imitálása lehetetlen a közönség szempontjából ; 
igaz ugyan, hogy a „Henschel fuvaros4̂  előadásánál 
nem riadtak vissza attól, hogy a káposztaszag utánzása 
czéljából valódi magdeburgi káposztát hozassanak — 
elérték vele azt, hogy szaga még akkor is érezhető volt,
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mikor a színpadról már rég eltűnt a káposztás fazék, 
Hiányzik azonfelül — a mint azt Bulthaupt sze'lemes, 
bár kissé egyoldalú fejtegetései folyamán megjegyzi — 
a szoba negyedik fala is, mely természetesen elzárná 
a menedékhely misteriumait a néző tekintete elől. Pedig 
a túlzók megkövetelik még azt is, hogy a cselekvény- 
nek csak szobában szabad lejátszódnia, a festett táj, ég 
stb. puszta ámítás. Az idézett példákból láthatjuk, hogy 
a naturalismusnak is vannak határai — egyébként min
den eszközt felhasznál a való utánzására. Frey Dóra 
(Hirschfeld: Az anyák) szemünk láttára vizsgálja az olcsó 
pénzen vett ludat; a „Hódbunda“ hősnője ott áll előt
tünk, a mint a lopott őzet lenyúzza, felaprítja, kezét 
mossa, mindennapi teendőjét végzi, így Henschelné, 
Bernd Rózsi stb. A monologot — mint természetelle
nest — elhagyja a naturalista; ugyan ki közli gondo
latait — hangosan? El vele! A magára maradt hős lelki 
küzdelmét más módon illusztrálja. Gondoljunk a „Taka
rodó“ rendez-vous jelenetére. A tiszt magára maradt — 
várja kedvesét — egyszerre felhangzanak a takarodó 
nyugalomra intő, édes-bús hangjai; izgatottan felkel, 
czigarettára gyújt, fel s alá járkál, kabátot cserél, fésűhöz 
nyúl, rendbe hozza a haját, majd ledől a pamlagra s 
nyugtalanul tekint a czigarettafiisi gyűrűire — ekkor be
lép kedvese. Mindez szó nélkül történik, csak mozdu
latokban, taglejtések, sóhajok, interjekcziók alakjában 
nyilatkozik a hős lelkiállapota. Ez a „monologue Inte
rieur.“ Még tovább mennek! A színpad néha perczekig 
teljesen üres, így a „Napkelte előtt“ utolsó jelenetében. 
A „Kramer Mihály“ kocsmai jelenetének érdemleges 
része a — mellekszobában játszódik le. A felvonásokra 
való felosztás hiányossága, a jelenetek teljes elmaradása 
magától értetődő. Néha „személyek“ helyett „cselekvő 
emberek“ beszélnek. Tagadhatatlan, hogy a színpadi
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technika ismeretében nagy művészek; Sudermann (O tt
hon), Hauptmann több darabja (Béke ünnepe. Magá
nyos emberek) nem mutat színváltozást: a cselekvény 
színhelye elejétől végig ugyanaz.

A nyelv is alkalmazkodik a megváltozott körülmé
nyekhez. M ióta Ibsen kimondta a nagy szót, hogy a 
vers kiküszöbölendő, azóta iskolája kegyetlenül üldözte és 
elvetette azt. A személyek a dialektust beszélik. A „Se- 
licke család“ tagjainak ajkán a tiszta berlini tájszólás 
hangzik fel, a Hauptmann személyeién a felső-szileziai. 
Jellemző, hogy „Takácsok“ ez. drámája az eredeti fogal
mazáson kívül a költő által eszközölt átdolgozásban 
jelent meg, mert a délnémet olvasóközönség sehogy- 
sem tudott megbarátkozni a sziléziai tájszólás érthetetlen 
szavaival és phraseologiájával, a színházlátogató közön
ség pedig kénytelen volt a szünetekben a szövegkönyvet 
tanulmányozni. Hogy a takácsok, az egyszerü paraszt
lányok (Henschelné, Wolfné, Bernd Rózsi) dialektusban 
beszélnek, az — ha széptani szempontból nem is he
lyeselhető — a naturalistikus költészet törvényei alap
jai! megmagyarázható. De szerepel a mesedrámákban 
is (Elsüllyedt harang, Pippa), holott ezeknek semmi köze 
a naturalismushoz: e mesék bizonyára nem veszítené
nek a tájszólás kiküszöbölése következtében. A termé
szetesség keresésében annyira mennek, hogy kifejezik a 
gagyogást, priisszögést hangutánzó szavakkal. Szinte 
komikusak a következők: tw (köpés), hbf! (levegő utáni 
kapkodás), psst (megkülönböztetendő a pst-tól) hadje 
(adieu), m . . jn (morgás), ksss! (kis gyermek elalta-
tása), l i p ................. Tip . . .  . T ip ..................... Tip
.................T ip . . . .  (pléhtetőre hulló esőcsepp),

tja (ja), felelet gyanánt akárhányszor ez á l l : -----------? stb.
Érdekesek azonfelül az egyes felvonások élén álló 

helyszíni rajzok, személyjellemzések, melyek oldalokra
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terjednek s hangulatot keltenek. A személyreírások gyak
ran útmutatásul szolgálnak a színésznek is pl. Auguste 
jellemzése a „Békelinnep“ -ben, vagy Hedvigé (Az anyák 
L felv.) Élő állatok is szerepelnek. Híres a „Magányos 
emberek“ darazsa, a szabadon bocsátott galambok röp
ködése (Vor Sonnenaufgang); másutt a madarak éneke 
hallik a gesztenyefa ágai között (Az anyák), „P ippá“ -ban 
kecskét látunk.

De mindez külsőségekre vonatkozik. A  naturalis- 
mus tartalmi oldalának legjellemzőbb sajátságait a követ
kezőkben foglalhatjuk össze: követői szakítanak az iro
dalmi hagyományokkal, ha azok az új eszmékkel és el
vekkel ellentétbe jutnának. Irányelvük a drámában: nem 
kell annak befejezett egésznek lenni, lehet az az élet 
tetszésszerint kiragadott része. Hogy mennyire hibás ez 
elmélet, mutatja Ibsen: Nórája, melynek szerzője indít
tatva érezte magát a színmű utólagos befejezésére. E 
befejezetlenséget érezzük Ibsen, Hauptmann (Takácsok, 
Krampton, Hodbunda stb.) Sudermann, Björnson és tár
sainak csaknem minden darabjánál. Az olvasóközönség 
talány előtt áll, melynek megoldását nem kísérli meg a 
költő, hanem a hallgatóra bízza. A közönség nem ta
lányok megoldására való; ha a költő maga nem oldja 
meg, ez mindig annak a jele, hogy alkotó ereje fogy
tán van.

Nagy szerepet játszik költészetükben a „hőmmé 
machinal.“ E sajátságos fogalmat tulajdonképen Zola 
honosította meg — a belga Maeterlinck csak átvette. 
Alatta azt az embert értik, a kit a milieu, a környezet, 
a homályos, talányszerű sors ide-oda hány, mint akarat
nélküli, tehetetlen bábot. E szerencsétlen, agyonkínzott 
és agyongyötört, elvont és lénytelen árnyemberiség állí
tólag Shakespeare melancholiájának köszöni létezését; 
ennek felfogása az emberiség szánalomraméltóságáról és
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tehetetlenségéről a sors hatalmaival szemben vezette 
Zolát a „honimé machinal“ megteremtésére. Erre vezet
hette a naturalisnuis benső összefüggése az exakt tudo
mányokkal, lelki rokonsága Darwinnal és Haeckel Ernő
vel (Hauptmann egyik hőse — Vockerat —  hivatkozik 
rájuk.) Ez ismeretség, e rokonság vezette őket arra, 
hogy az ember kettős természetét: az ember-állatot és 
ember-embert kettéválasszák. Ennek illusztrálására állja
nak itt Brandes örök szavai: „Az a megbecsülendő e 
nagy idegen költőknél és íróknál, hogy leplezetlenül 
feltárják szemeink előtt az emberi lényt. Nem ismernek 
olyasmit, a mit a közönség vagy zsurnalisfától való féle
lemből el kellene hallgatniok, letagadniok. A vétek és 
bűn a szellemi élet tág mezejére enged tekintenünk, ki
látás nyílik az állatias-emberire, a pusztán természetesre, 
a nagyon is emberire s onnan a tisztán emberire és an
nak nemességére. S mindezt a nagy irodalmak csodás, 
szabad nyelvén közük, minden kényeskedés, érzékeny
ség nélkül.“

„H ogy megértessék az élet gazdagságát és nyomo
rát, szükségük van lényünk kettéválasztásának eszméjére: 
a tudatlan és tudatos világéra, melyet az újabb idők 
költői nyelvhasználata a bennünk rejlő állat és ember 
világával azonosított, a kényszer és szabadság világa, 
amint régebben mondták.“

Innen a naturaüsmus erotikus iránya, a rút egyol
dalú kultusza. Ezt lobbantották szemére a régi irány 
hívei, ebben látták az igaz költészet pusztulását. Azt 
mondták: tudjuk, hogy a világ nyomora nagy, végtelen 
nagy, de minek hozzátok ide az „érdeknélküli tetszés“ 
honába? Minek e — „nyomorirodalom“ ? — A kik ezt 
vallják, azoknak bizonyos tekintetben igazuk van. Igazuk 
annyiban, amennyiben a rút kizárólagos kultuszát a köb 
tészet száműzi; igazuk van másodszor abban is, hogy
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tiltakoznak az irányköltészet ellen, mert a költők itt 
akarva, nem akarva deferálnak a kor hangulatának. De 
túloznak: mert tagadhatatlan, hogy a nép alsó rétegei
ben is lejátszódnak oly megrendítő, pusztulást okozó 
tragédiák, mint a polgári házakban vagy a királyi pa
lotákban — a lényeg ugyanaz, csak a milieu változik! 
Nem hivatása-e a költőknek is a jogtalanok, a szenve
dők érdekében felszólalni? A  „Takácsok“ hatásának er
kölcsi értéke bizonyára felér egy shakespearei tragé
diáéval.

Költészetük nem a verőfényes nap derűjével hat 
ránk, hanem a csillagtalan, zivataros éj ijesztő sötétjé
vel. Száműzve a nyugalom, fény, boldogság, mindenütt 
szenvedés, nyomor, kétségbeesés, meghasonlás. E v i
gasztalan légkörben kísért az átöröklés theóriája, variálva 
a testi-lelki betegségek különböző megnyilatkozásaiban.

Nézzük végül, mit nyújtott az irodalomnak, mi a 
hatása? Kibővítette a költészet körét, mert új tárgyak
kal gazdagította. Midőn leszáll a szegénység és nyomor 
tanyájára, bevezeti a negyedik rendet az irodalomba. 
Hősként ünnepük a proletárt, mint egykor Julius Caesart 
Vagy Nagy Sándort; ez ünnepeltetés kiemeli sanyarú 
helyzetéből, büszkén és önérzetesen vallja: proletárius 
sum. — Alapos lélektani, társadalomtudományi tanul
mányokra vezet, felhasználja a modern természettudo
mány eredményeit, tárgyalása körébe vonja a pathologiai 
kérdéseket is. — Az álszemérem, a conventionális ha
zugságok elleni küzdelme folytán a dráma nyelve és 
technikája egyszerűbb, természetesebb lesz: tárgyalják a 
legkényesebb kérdéseket — nyíltan, őszintén, fentartás 
nélkül. Kifejezéseikben e miatt gyakran faragatlanok, 
durvák, illetlenek. A  dráma merev formáit ellenben nem 
sikerült elvetniök: az erre irányuló kísérletek mind ered
ménytelenek maradtak. A  naturaüsmus idővel engedett
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merevségéből, túlzásaiból, hangja békülékenyebb, alkal- 
mazkodóbb: teljesen meghaladva ma sincs. Hogy fog-e 
fejlődni és mily irányban, arra határozott feleletet nem 
adhatni. Kettő bizonyos: 1) nagyszabású szellemi moz- 
galom — ha sok tekintetben hibás is. 2) Hatását meg
érzi a jövő költészete is — mert a mi jó, örök alkotás 
saiban, annak emlékét megőrzi az utókor.

A német naturalistikus költészet legkimagaslóbb 
alakja: Hauptmann Gellért. Egy évben (1862) született 
a belgák nagy költőjével: Maeterlinckkel. Mindketten sa
játságos, eredeti termékekkel lepik meg a világot. Egy- 
egy darab világhírre emeli nevüket: Maeterlinckét e „Monna 
Vanna“ , Hauptmannét a „Takácsok“ . Korának gyermeke 
mindkettő. Hauptmann pályája nagy ingadozást mutat. 
Atyja Obersalzbrunn porosz-sziléziai fürdőhelyen „A  
porosz koronához“ czímzett vendégfogadónak tulajdo
nosa. Kezdetben jómódú ember, később elszegényedik. 
Fiát iskoláztatja; Gellért azonban tanulmányaiban nem 
bír sikert felmutatni: járja a gymnasiumot, a művészi is
kolát, megpróbálkozik a gazdasági pályán, természettu
dományt hallgat az egyetemen, de sehol sincs maradása. 
A jénai főiskoláról hozta a Haeckel-kultuszt. Nagyobb 
utazást tesz; bejárja Spanyolország partjait, onnan Itáliába 
megy, hol Nápoly, Capri és a Riviera természeti szép
ségein lelkesedik. Hazatérve feleségre talál s családi ott
honával a rég óhajtott nyugalomra. Családjával Berlinbe, 
majd annak Erkner nevű elővárosába költözik, hol meg
ismerkedik a fiatal írókkal. Felesége, vagyona gondtalan 
életet biztosit neki. Itt lesz költővé, itt aratja első ba
bérjait. Ne keressük a korabeli kritikában a költő iro
dalmi működésének elfogulatlan méltatását, ez könnyen 
megtéveszthet, mert ha valakire, úgy őrá illik Schiller szava: 

Von der Parteien Hass und Gunst verfolgt 
Schwankt sein Karakterbild in der Geschichte.
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Megtaláljuk azt Dr. Farnell szavaiban, melyeket ez 
1905 május 30-án hozzá intézett, mikor az oxfordi egye
tem Hauptmannttiszteletbeli doktorává (doctor literarum ho
noris causa) avatta. Az üdvözlő beszéd idevágó passusa a 
következő: artem scenicam ita redintegravit, ut nova 
quaedam carminis species videatur enasci; sublimiorem 
veteris tragoediae canorum ad rés humiliores, etiam sor- 
didiores accomodare valuit; denique fabulas tales docuit, 
quales ratione scribendi ut ita dicam phantastica compo- 
sitae tarnen summám vitae communis veritatem, precipue 
tenuioram labores gaudia somnia lacrimas tamqam in 
speculo referunt.

E szavak találóan, tárgyilagosan jellemzik a költő 
írói fontosságát kedvezés, ellenszenv nélkül.

Hauptmann ma 44 éves, működésétől még sokat 
várnak. A jövőbe nem pillanthatunk, eddigi alkotásaival 
érdemessé tette magát az utókor hálájára.

Térjünk már most át drámáinak vizsgálatára, külö
nös tekintettel főbb alkotásaira.

111.

Ein Dichter sein mit Strahlenkranz und Krone 
Bei dessen Tonen lauscht die ganze Welt,
Sein Sessel schwergeballte Wolkentrone,
Am Firmamente leuchtend aufgestellt, 
ln seiner Brust die Sprache jeder Zone 
Von dessen Leier Blitz und Donner fällt.
M ikor Hauptmann e sorokat írja, nem is sejtette, 

hogy álma valóra válik. Első szerény kísérlete a „ Prome- 
thidenlos“ (1885) c. 13 énekes epikuma, melyen erő
sen megérzik Byron (Childe Harold) hatása; a költemény 
éretlen, ifjúkori termék, sok helyt zavaros és élvezhe
tetlen. A költő később maga is érezte e hiányokat s 
megsemmisítette a könyv egyes példányait, úgy, hogy



ma a ritkaságok közé tartozik. Egy Selin nevíl ifjúról 
szól — voltakép magamagáról — ki az építészet és köl
tészet múzsáinak kalauzolása mellett tengerre indul, be
járja Spanyolország és Itália partjait, ott az éhezők, az 
elhagyottak, az erkölcsileg romlottak láttára elfogja a 
világfájdalom. Dalait ezentúl ennek szenteli. A „remény
telenség sziklájára“ akar visszavonulni, de visszatér az 
életbe, újra csalódik, végre összetöri lantját s a tengerbe 
ugrik. Fogyatékos a „Promethidenlos“ forma és tartalom 
szempontjából egyaránt. Említést csupán azért érdemel, 
mivel visszasugározza a lelkes, fiatal költő erős social- 
ethikai vonását. A mi a „Takácsokban“ elementáris erő
vel kitör, az csírájában már itt található. Személyes jó 
barátja Hanstein említi, hogy „összeolvasott mindent, a 
mit természet és államtudomány, valamint theologia 
szempontjából sociologiáról írtak. Vezetői Darwin és 
Marx, a nélkül azonban, hogy egy bizonyos politikai 
párthoz csatlakozott volna.“ A „Promethidenlos“ a költő 
leikébe enged pillantani, megismertet elveivel, eszméivel. 
A mi itt még zavaros, éretlen, homályos — az későbbi 
müveiben érett, tisztult, művészi.

Első drámája, mely hírét megalapította, a „V o r  
Sonnenaufgang“ (Napkelte előtt) czíinet viseli. 1889 
okt. 20-án adták először a „Szabad színpad“ (Freie 
Bühne) nevű egyesület rendezésében a berlini Lessing- 
színházban. A mű már előbb megjelent a könyvpiaczon, 
a közönség jó előre értesült tartalmáról és kellőkép ké
szülhetett fogadtatására. Első előadása lármás, mond
hatni viharos volt. Nagy sikert nem aratott, annál na
gyobb feltűnést keltett, mert tekintetbe veendő, hogy 
Berlin mindeddig nem látott ily irányú darabot nyilvános 
színpadon s a „Szabad színpad“ ilynemű zártkörű elő
adásai is még a kezdet nehézségeivel küzdöttek.o a

Tárgya: a Krause család pusztulása. Az öreg pa-
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rasztgazda, a gazdag Krause hajnalhasadtakor szokott a 
csapszékből hazakerülni — innen a czím. Az alkohol 
rabja. Szenvedélye megmételyezte a családi élet nyugal
mát, boldogságát, erkölcsi tisztaságát. Rabja annak hit
vesi hűségével mitsem törődő felesége, Martha nevű leánya, 
kinek gyermeke is ennek esett áldozatul. Martha férje, Hoff
mann mérnök, ment ugyan e nyavalyától, de egyébként igen 
kétes jellem: szédelgéseivel nem egy emberttett tönkre, a le
ányt pedig pénzéért vette el. Ez iszonyú környezetben nő fel 
Helén, Krause második, szép, fiatal leánya. Undorral időzik e 
büzhödt légkörben, a züllött családi viszonyok kétségbeejtik, 
egyedüli gondolata: a szabadulás. Az alkalom csakhamar kí
nálkozik: Lóth Alfréd, Hoffmann ifjúkori barátja, a faluba ve
tődik, hogy a bányamunkások körében socialistanulmányokat 
végezzen. Megismerkedik Helénnel es megszereti. Szerelme 
viszonzásra talál és Lóth feleségül akarja venni, a mikor 
a család háziorvosa felvilágosítja a családi viszonyokról. 
Lóth ennek hatása alatt levélben elbúcsúzik jegyesétől, 
ki nem látva menekülést, önként vet véget életének.

A drámát gúnyosan „pálinka-komédiának“ nevezték, 
mivel az alkoholismus problémájával foglalkozik. A „leg
következetesebb naturalisták“ — Holz Arnónak és Schlaf 
Jánosnak — van ajánlva, kik Bjarne P. Hohnsen álnév 
alatt három beszélyt tettek közzé (Papa Hamlet, Der 
erste Schultag, Ein Tod): a szokatlan stílus, az életből 
kiragadott, hátborzongató valóságukban megrendítő képek 
nem maradtak költőnkre hatás nélkül. Csekélyebb hatású 
Tolstoi: „Sötétség hatalma“ és Zola egy-két regénye: 
ezek csupán a tárgyválasztásra voltak befolyással. Haupt
mann levonja az átöröklési-elmélet utolsó konsequenti- 
áját, mikor az ártatlan, szeplőtlen Helént föláldozza. 
Egy családot mutat be, melyben az alkohol pusztít — 
„harmad és negyediziglen“ . „Degeneratió az egész vona
lon !“ — hogy a háziorvos — Dr, Schimmelpfenning



Szavait idézzük. Helén iszonyodik szüleitől, nővérétől, 
sógorától s kétségbeesett resignatióval nézi a család pusz
tulását; ő a darab hőse, legalább neki ju t a legnagyobb 
szerep, mert Lóth nem tarthat a „főhős“ elnevezésre 
számot. Hauptmann nagy költői tehetsége itt nyilatkozik 
meg először. Első helyen áll — ami különben a „Papa 
Hamlet“ szerzőire is vonatkozik — rendkívül éles meg
figyelő ereje, melylyel ő a mindennapi élet minden je
lenségébe behatol: a parasztmajor s az azon lejátszódó 
jelenetek plastícitása és hűsége megdöbbentő. A cseléd
ség, Kahl Vilmos, Krause és felesége, Hoffmann jellem
zése a megszólalásig hű. Kevésbbé sikerült a Loth alakja. 
Reformernek, szocialista agitátornak mutatja be (tulajdon
kép maga a költő), de nem elég határozott, nem eléggé 
aktív, általában sokkal jelentéktelenebb'személy, semhogy 
nagyszerű eszméinek keresztülvitelére hivatva volna; m 1- 
kor pedig a leányt meg kellene mentenie, nem teljesiti 
hivatását, hanem gyáván meghátrál s világboldogító esz
méi ellenére lemond jegyeséről, egyedül azért, mert félti 
utódait az alkoholtól: pedig a viruló egészségnek örvendő 
Helén irtózik a szesztől, sőt szemünk láttára megiszik 
másfél pohár vizet a kútnál. Loth eljárása érthetetlen és 
lélektanilag nem indokolható : az ártatlan teremtést pedig 
összemorzsolja a helyzet tragikuma. A  közte és Loth 
között lejátszódó szerelmi jelenet elragadó, méltán állít
ják párhuzamba a Romeo és Júliáéval; páratlan az utolsó 
jelenet megrendítő hatása; általában: sikerültebbek az 
egyes képek, a részletek, mint a színmű a maga egé
szében, habár a költő lázas érdeklődésünket mindvégig 
ébren tartja. A való a legsötétebb színekben van feltün
tetve, kizárólag az élet sivár oldalaival foglalkozik, szem
léltetve ezt az élére állított helyzetek meglepő rajzában; igaz 
az is, hogy gyakran — különösen az utolsó felvonás 
jeleneteiben — túlságos a színpadi hatásra való törekvés»
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azonban a dialógus oly közvetlen, a jellemzés oly mar
káns, az erkölcsi eszme oly áttetsző, hogy szinte meg
feledkezünk az apróbb hibákról, Ízetlenségekről. — Ha
sonló problémával foglalkozik második darabja: „Das 
Friedensfest

A „Béke ünnepe“ az idegesség drámája; „családi 
katasztrófa“ a mint az alczim mondja. Scholz orvosról, 
feleségéről, két fiáról (Vilmos, Róbert) és leányáról (Au
guste) s z ó l; apa és gyermekek beteges, ideges emberek, 
kik nem értvén meg egymást, idővel teljesen meghason- 
lottak egymással. Az általános idegesség és elidegenedés 
átragadt az anyára is. Az öreg Scholz tanulással agyon- 
kinozta gyermekeit, felesége nem értette őt soha s egy 
családi jelenet után, melynek folyamán Vilmos tettleg 
bántalmazta atyját, ez utóbbi otthagyta a családot. Ró
bertból hivatalnok lett, V ilm osból zenész. Vilmos meg
ismerkedett egy egészséges, szép leánnyal (Buchner Ida) 
s eljegyzi. Ezek az előzmények. — Karácsony ünnepé, 
vei kezdődik a darab cselekvénye: Scholzék és Buchne- 
rék együtt ünnepük a béke ünnepét. Még az öreg Scholz 
-s megjelenik — több évi távoliét után. Vilmos nehéz 
elki küzdelem után, bocsánatért esdve, atyja lábai elé 

borúi, mire kibékülnek. Egy ideig szent a béke, de a 
karácsonyi ajándékok kiosztásánál csakhamar kitör a 
visszafojtott keserűség. A  cinikus Róbert kezdi, össze- 
vész Vilmossal, nővére folytatja, az öreg Scholz vissza
esik üldözési mániájába és szörnyet hal. A  megrendített 
Vilmos hü jegyese oldalán nyugodtan lép atyja ravatalá
hoz — a szebb jövő reményében.

A „Béke ünnepéinek két sarkhibája van: 1. a je l
lemek nem fejlődnek szemünk láttára, mert csak egyes 
situátiókban látjuk őket. 2. A  cselekvény a múltban ját' 
szódik le, a mi a színpadon végbe megy, az csak utolsó 
jelenete a tragikus konfliktusnak. A személyek két tá-
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borra oszlanak: egészségesek (Buehnerné és leánya) és 
hysterikusok (a Scholz család). A  veszedelmesen idegbeteg 
Vilmos az önfeláldozásig hű Ida oldalán (Helén hason
mása) remél boldogulást és boldogságot. Hogy lehet
séges-e ez, arra nem felel a költő ; hogy a leány oda
adással, szeretettel, hűséggel képes lesz-e kiirtani az örök
lött kórt, mely jegyese lelki nyugalmát aláássa — azt 
nem hihetjük mindazok után, a mit láttunk. Több vonás 
emlékeztet az első darabra: a jó leány, a rossz környe
zet; hasonló a fordulat, mely más irányt ad a cselek- 
vénynek (Schimmelpfennig — Róbert); mindkettő családi 
katasztrófa. A vég különböző: ott pusztulás, itt remény. 
A „Béke ünnepe“ a kevésbbé sikerült alkotás. A költő 
végsőig feszíti a naturalismus húrjait, mikor bemutatja a 
minden irányban széthúzó család életének katasztrófa- 
szerű jelenetét, mely a családtagok örökös perpatvara 
és lamentálása folytán visszataszító. A hangulat förtel
mesen változik: a személyek nem fejtik ki czéljaikab 
beszédjük szaggatott, gondolataikat egy czélzás, egy fel
kiáltás jelzi. Hatásos (bár túlzott) jelenet: a bocsánat
kérés; erőltetett a kibékülés. Ida karácsonyi éneke ellen
ben nem mondható naivnak, mivel a karácsonyi hangu
latból folyik. Sikerült a nők jellemzése (Ida, Buehnerné), 
gyöngébb a férfiaké, a minthogy Hauptmann férfiai ál
talában „gyenge“ emberek (akárcsak a Grillparzeréi). A 
kirívó ellentétek kedvelése jellemzi e darabot is (Béke 
ünnepe — családi szerencsétlenség; Vilmos — Róbert; 
Scholz — Scholzné; Ida — Augusta stb.) Feltűnő a 
sok apró betű („a darabon kívül való jellemzés“ ) igy 
Auguste személyleirásánál, a kibékiilési jelenetnél. Scholz 
Vilmos a „hőmmé machinal“ prototípusa.

Ugyancsak családi katasztrófa az „Einsame Men
schen“ tárgya. A cselekvény hordozója három ember: 
egy férfi és két nő. Az egyik nő a férd törvényes hit-



vese, a másik egy ismerőse. A férfi a jelen esetben 
Vockerat János az állásnélküli doctor philosophiae, gaz
dag, vallásos szülők gyermeke. Tudományos müvet ír, 
de feleségének írói munkásságával szemben tanúsított 
részvétlensége elkeseríti. A  véletlen az orosz szárma
zású Mahr Annát hozza házába, ki a zürichi egyetemen 
bölcsészetet hallgat. Találkozásuk Vockeratra végzetessé 
válik, mert Annában felismeri azt a lényt, aki „megérti“ , 
akaratlanul megkedveli és vonzódik hozzá, felesége iránt 
pedig elhidegül. A férjét szerető, magát immár feles
legesnek érző nőt e tudat iszonyúan lesújtja. Anna végre 
belátja, hogy további jelenléte csak romlást hozhat a 
családra, távozik, de Vockerat nem tudja a válást elvi
selni és a Müggeltó hullámaiba temetkezik.

Meséje egyszerű és triviális. Ibsen „Rosmersholm“ 
és Bahr „Az új emberek“ ez. drámái ugyanezt dolgoz
zák fel. Vockerat esete nem egyedülálló, viselkedése in
kább. A  normális férfi — az igazi hős — belátva elté
velyedését, megbarátkozik a válás gondolatával, bele
nyugszik a változhatatlanba. Erre Hauptmann is gondolt, 
mikor azoknak ajánlja a drámát „a kik átélték“ — tehát 
nem keresték a halált. De hősünk nem normális ember, 
hanem afféle hysterikus, gyenge ember, mint Lóth vagy 
Scholz Vilmos. Barthels szerint „ kiátIhatatlan, nyomorú
ságos alak.“ Minduntalan arról panaszkodik, hogy ma
gányában (a Müggeltó partján, Berlin közelében) nincs 
ember, kivel gondolatait közölhetné, a ki megértené; 
nagyszerű tervéről, tudományos müvéről beszél, mely
nek megírásába fogott — valójában nem tesz semmit, 
csak beszél; főleg felesége, a férjét szerető, áldott jó 
teremtés ellen fakad ki, ki a szeszélyes, ideges férj zsör- 
tölődései, szemrehányásai, sértései következtében látha
tólag elsorvad. Pedig nincs oka panaszkodni, ellenke
zőleg: ő nem érti feleségét, mikor családjával, annak



megélhetésével, a háztartás gondjaival stb. mit sem tö 
rődik; rokonszenviinket sehogy sem tudja megnyerni. 
Öngyilkossága gyengeségének a tanujele, másrészt sze
rencse, mivel családját megmenti a pénzügyi zavartól, 
feleségét pedig a boldogtalan házasság nyűgétől. Mahr 
Anna kedves, meggondolt, óvatos, okos lány, aki át
értve lehetetlen helyzetét, Vockerat marasztalásai dacára 
nehéz szívvel távozik.

A dráma haladást mutat a compositió szempontjá
ból; a kontrastok háttérbe szorulnak, a nyelv elveszti 
naturalisztikus színezetét, a mi biztosította a színpadon 
való megjelenést, mert ez a költő első nyilvános szín
padon előadott darabja (Deutsches Theater 1891.)

Itt megemlékezhetünk Hauptmann két novellájáról 
is, czímük: „Bahnwärter T h ier  (1887) „Der Apostel“ 
(1890; könyvalakban mindkettő 1892). „Thie l“ a német 
novellaköltészet gyöngye. A becsületes, vallásos vasúti 
őr első feleségének halála után újból megnősül, hogy 
árván maradt kis fia (Tóbiás) sorsán könnyítsen. A dur- 
valelkü asszony azonban szidalmazza, bántja mostoha
fiát. Elfojtott dühvei nézi az őr fia rossz sorsát; pokol
nak érzi családi tűzhelyét, egyetlen vigasza a hivatalos 
szolgálat, mikor egyedül van gondolataival. Tóbiás mos
tohája gondatlansága következtében a robogó vonat 
kerekei alá kerül és elpusztul. A gyermekét rajongásig 
szerető Thiel őrjöngve fejszét ragad, megöli feleségét 
és csecsemőjét.

Triviális mese ez is. Kiválóságát másutt kell ke
resnünk. Hauptmann ott is felfedezi a poezist, a hol a 
modern kultúra azt kiirtani látszott: az őrház, a sínpá
rok, a robogó vonat leírásában. A robogó vonat élni 
lát szik, akárcsak Zola mozdonya vagy Sudermann gőz
gépe. Íme; „az a sötét pont az égen, ott, hol a vágá
nyok összeérnek, egyre nagyobbodik. Pillanatról pilla-
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natra n<5, mégis egy helyen látszik állni. Egyszerre meg
mozdul és közeledik. A vágányokat zümmögés és rez
gés járja át, ritmikus csengés, tompa moraj, mely mind 
hangosabbá válva, végre egy arra száguldó lovasdandár 
dübörgéséhez hasonlít.

Lökésszerű zakatolás és zúgás hallik a távolból. 
Aztán hirtelen megszakad a csend. Örült dörgés és dü
börgés tölti be a térséget, a vágányok hajlonganak, a 
föld reszket — erős légnyomás — porfelleg, gőz, füst 
és a fekete, lihegő szörny eltűnt. A zaj gyengül, majd 
teljesen elhal. A  iüst elvonul. Ponttá zsugorodva, elvész 
a vonat a távolban a megszokott, ájtatos csend eresz
kedik ismét az elhagyatott erdőrejtek fölé. “

Thiel jellemzése kifogástalan: hallgatag tűrése idő
vel dühhé, majd őrtilési rohammá fejlődik. A gyilkosság 
leírását a költő finom művészi érzékkel mellőzi.

„Az apostol“ a modern Krisztusutánzó ember lelki 
küzdelmeivel, melyek a felizgatott képzelet hatása alatt 
vallásos rajongássá fokozódnak.

Hauptmann tehetsége legragyogóbban a „ Taká- 
csőt ban“  (Die Weber)nyilatkozik. Mint kis fiú gyakran 
hallgatta atyját, mikor az 1844-iki sziléziai takácszavar
gásokról mesélt neki, melyekben részt vett a költő nagy
atyja is. A megható történet mélyen bevésődött leikébe, 
sokáig foglalkoztatta s 1892-ben egy ötfelvonásos szín
műben alakot öltött (Előadatott első Ízben 1893 február 
26-án a „Szabad színpad“ rendezésében, 1894 sept. 25-én 
pedig a „Német színházban.“ ) Azóta Hauptmann 
„m int a takácszendülések páratlan historikusa“ (1. Som 
bárt) szerepel.

Tartalma röviden a következő: a szűkkeblű, haszon
leső gyárosok által sanyargatctt takácsok helyzete tart
hatatlan —t— nyomorognak, éheznek; sokáig tűrnek, szen
vednek, végre fellázadnak; behatolnak Dreisziger gyáros



lakásába, hogy bosszút álljanak rajta. A gyáros idejeko
rán elmenekül s a feldühödött munkások összetörik 
minden bútorát, egy ideig még folytatják a garázdálko
dást, de a kivezényelt katonság hamarosan vérbe fojtja 
a lázadást.

A sociális gondolat újjáébredése itt egy megren
dítő eseményben jut kifejezésre. A rajz a legsötétebb, 
a legsívárabb, a mi csak gondolható. Az első darabo
kat még bearanyozta egy-egy fénysugár, itt az is hiány
zik. Peterswaldau és Langenbielau nevű helységekben 
vagyunk, hogy részesei legyünk a takácsok véres zen
dülésének. A zendülés fokozatos fejlődése és nyílt 
kitörése a tulajdonképeni cselekmény, mely öt egy
más mellé állított képben van bemutatva. Az összetartó 
kapocs az obsitos Jäger által felolvasott takácsdal (das 
Blutgericht) mely egyre terjed a takácsok körében, dal
lama előbb a kocsmában hangzik fel, később az utczán, 
végre forradalmi dallá lesz. Főhőst hiába keresünk, van
nak kimagasló alakok, de hiányzik — a vezér. Ezért 
nem is mérhetjük a „Takácsokat“ a klasszikus darabok 
mértékével, mert akkor nem is nevezhetnők drámának. 
A személyek jelleme mesteri; Bäcker, a durva, heves 
agitátor; az obsitos Jäger a katonaságnál szerzett tapasz
talataival büszkélkedik és inkább hetvenkedésből csap 
föl lázadónak; az öreg Baumert éhező családjával alig 
várja már a helyzet javulását s mikor Jäger felolvassa a 
takácsdalt, őrjöngve felugrik és nyomban csatlakozik a 
lázadókhoz; a forradalmi mámor magával ragadja a re- 
signált daccal tűrő Ausorgét is, de Dreisziger házának 
feldúlása után gondolkodóba esik; ezekkel szemben az 
ősz hilse, ki a legnagyobb nyomor idején sem feled
kezik meg Istenéről, míg családjában forradalmi hangulat 
uralkodik. E finom árnyalatok gondosan ki vannak dóm* 
borítva. „O ly  híven még nem jellemeztek munkást“ - -



a kritika ez állítása jogosult. Idegenszerii a befejezés: 
ott vagyunk Hilse szegényes lakásán; az öreg szorgal
masan dolgozik, vele átellenben világtalan, ősz neje; az 
utczán véres tusát vív a katonaság a zendülókkel: a 
sortüz eldördül, Hilse melléhez kap és holtan hanyatlik 
szövőszékére : kinn felcsendül a takácsdal. A milyen ha
tásos, olyan indokolatlan e befejező jelenet. Hilse halála 
sok vitatkozásra és találgatásra adott alkalmat. M iért hal 
meg ép az az ember, a ki ellenzi a zendülést, a kinek 
csak passiv szerepe van?! Ez azt bizonyítja, hogy nincs 
igazság a világ igazgatásában, példázhatja a véres felkelés 
hiábavalóságát es igaztalanságat is, szolgálhat a tőke ural
mának ez artatlan áldozat iránti rokonszenv felkeltésére 
is. Nem tudható, mit akart vele a költő.

Az első dráma ez, mely az alsóbb néprétegek küz
delmét tárgyalja. Hauptmann nehéz feladatot oldott meg 
fényes sikerrel, mikor bemutatja az éhséget borzalmas 
következményeivel: az éhező takácsok, a tömeg megje
lentetése és beszéde a megszólalásig hü (Barthels sze
rint: „nevetségesen hü“ ) szinte leolvassuk arczaikról a 
kiállott nyomort. Küzdelmük kimenetele azonban remény
telen : helyzetük ezután sem javul. A felvonásvégi jele
netek hatása óriási, a színezés pompás. A nagy si
kert mindenesetre előmozdította a sociális gondolat, 
holott Hauptmanntól távol állott a tendenczia. Azóta a 
„ l akácsok“ közkincscsé lettek ; ez az első német darab, 
amit 1870 után Párisban előadnak.

„Krampton kolIegá“-va\ a vígjáték terére lépünk. 
Tulajdonképen csak annyiban vígjáték, amennyiben álta
lános megelégedéssel végződik. Inkább naturalistikusjel- 
lem rajznak nevezhető. Eőhőse Krampton festő, a mű
vészeti akadémia iszákos tanára. Már-már a teljes züllés 
veszedelme fenyegeti, m ikor egyik tanítványa, Strähler; 
elhatározza megmentését. Strähler szereti Krampton leá-
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nyát, Gertrudot s ennek segítségével hozzálátnak a men
tési munkálatokhoz. Hosszas keresés után ráakadnak az 
elbocsátása után eltűnt Kramptonra, ki egy alsóbbrendű 
korcsmában húzódott meg; megnyerik házasságukhoz 
beleegyezését és a gazdag Strähler gyönyörű műtermet 
rendez be számára, hogy ezentúl nyugalomban tölthesse 
napjait festményei mellett szeretett lánya oldalán.

Krampton a „fin de siede“ embere. Gyenge ember, te
hetsége a végzete. Ő is feleségének áldozta, mint Vockerat. 
A komédia sikerült, bár nem kifogástalan alkotás. Krampton 
egy megerőltetés nélkül mindenoldalról megvilágított jellem. 
Leánya önfeláldozása megható; Strähler a lelkes idealista. 
Hogy Kramptont a nyugalom, gyermekének boldogsága meg- 
gyógyitja-e, azt ép úgy nem jósolhatjuk meg előre, mint 
Scholz Vilmos meggyógyulását. A költő pedig nem tud az 
alkoltól szabadnlni — valóságos hadjáratot indít ellene. A 
mellékalakok legsikerültebbjei Janetzki a pedellus és Löffler 
a mindenes (a rendes bohózati alakok.) A hang már itt is 
szatrikus, azonban Hauptmann ebbeli tehetsége a

„Hódbundá" - ban (Der Biberpelz, 1893) nyilatkozik 
egész nagyszerűségében, Hanstein: '„futólagos tréfának“ 
nevezi. Ezt a megjegyzést kell szem előtt tartanunk, ha 
helyes képét akarjuk nyerni. Bizonyos tekintetben a „Ta
kácsok“ folytatása. Korabeli állapotok szatirikus rajza. 
A szatírából bőven kijut Wehrhahn elöljárónak, a con- 
servativ junkernek, a ki a kis porosz város közigazga
tásának feje. Nem törődve a sürgős orvoslást igénylő 
ügyekkel, minden igyekezetét a politikailag gyanús (ra
dikális) elemek kifürkészésére fordítja; teszi ezt a legna
gyobb energiával és buzgalommal (előléptetés reményé
ben), de elfogultsága rendesen megtéveszti. A városban 
több merész lopásnak jöttek a nyomára, a tettes isme
retlen ; a kárvallottak panaszt emelnek, de az elöljáró 
említett politikai elfogultsága miatt a lopás elkövetője,
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Wolffné (a „hős“ ) nem is kerül gyanúba, sőt ő lép fel 
vádlóként, mikor az ellopott hódbunda ügyét tárgyalják, 
Wehrhahn a szerény, ártatlan Dr. Fleischerre gyanakszik 
s a nála szolgálatban álló Wolffné nem is igyekszik őt 
rávezetni a helyes nyomra. Így nem is derül ki a tény
állás.

Ez cselekvénynek elég szegényes, mivel a fokozás 
a lopás megismétlésében áll. A darab egyelőre befeje
zetlen maradt, Wolffné nem bűnhődik s így nélkülözzük 
a költői igazságszolgáltatást: ez a legsúlyosabb kifogás, 
a mit a „Hódbunda“ ellen tenni lehet. Igaz is. Haupt
mann érezte e fogyatkozást és megírta folytatását: Der 
rote Mahn (1901) czímmel. Wolffné bünhődése a tárgya 
(felgyújtja házát, hogy a biztosítási díjból hasznot húz
zon, de a lelkiismereti furdalások megölik.) Teljesen je
lentéktelen mű, minden tekintetben nélkülözi a „H ód 
bunda“ előnyeit, hiszen ezt a mindennapi thémát sem 
lehetett a végtelenig folytatni. Ha azonban a „H ód- 
bundát“ „tréfának“ vesszük (hiszen szatirikus vígjáték), 
akkor túltehetjük magunkat némileg a befejezetlenségen: 
teljesen nem lehet a gonoszság diadalába belenyugod
nunk. Wolffné jellemzése a mesterre vall. A rafinéria és 
virtuozitás, melylyel lopásait végrehajtja (a fát a hatósági 
közeg segédkezése mellett), szellemi főlénye, mely a 
család vezetésében megnyilvánul, ügyes alkalmazkodó 
képessége a szereplők mindegyikéhez szinte megkedvel- 
tetik velünk. Férjét és leányait eszközül használja fel 
csinyjeinek véghezvitelénél, Wehrhahnt úgy irányítja és 
vezeti, a hogy neki tetszik, a bírói jelenetekben kaczag- 
tató szerepet játszik. Mindezt erőltetés, túlhajtás, mes
terkéltség nélkül cselekedteti vele a költő, „Igen jellemző“ 
— mondja Barthels — «hogy ő, a ki mindenkinek a 
szája íze szerint beszél, mindenkinek a bizalmával visz- 
szaél, nem érzi ugyan az erkölcsi érzés leghalványabb
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felháborodását sem, de érzi az önmeghazudtolás szűk« 
ségét. Mesterkéltség mindössze abban található, hogy 
ellenfelei mind többé-kevésbbé ostobáknak vannak fel
tüntetve. Wolffné (jellemzés szempontjából) Hauptmann 
egyik legsikerültebb alkotása.

A „ Hannele“ (1893) sajátságos fordulóponthoz ve
zet. A naturalistikus mü keretében a romanticismus lehe 
árad itt felénk. „Álomkölteménynek“ nevezi a költő leg
szebb müvét. Mattem Hannele, az árva, az agyonkinzott 
leányka gyászos története, ki mostoha atyja bántalma
zásai elől halált keres a tó vizében. Félig megdermedve 
kimentik és jóakarója, Oottvvald tanító a lázas, didergő 
gyermeket a szegények házába viszi. Lázálmaiban víziói 
vannak. Megpillantja mostoha atyját, kitől rettenetesen 
fél, úgy hogy a mellette őrködő (egy pillanatra eltávo
zott) diakonissa a kályha mellől emeli vissza ágyába az 

f elalélt gyermeket. Megjelenik elhalt édesanyja és vigasz
talja. Ezt három fehér angyal váltja föl. Szép ifjú mind 
a három, vállukon szárnyak, fejükön rózsakoszorú. Han
nele elragadtatással bámul az angyalokra, ezek meg ze- 
nckiséret mellett egymásután igy szólnak hozzá:

Köszöntést hozva jövünk mi 
Hozzád vak éjjeken által 
Az üdvök lehelletétől 
Reszket lágy tollazatunk.

Ruháink szegélyein ott leng 
A tavaszok illatozása,
Ajkunkon a hajnalodó menny 
Töndöklő bíbora ég.

Lábunk ragyogó sarujáról 
Hazánk zöld fénye sugárzik,
Az örök város kupolája 
Csillog szemeink fenekén. .
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A második részben lázálmai erősbödnek, fokozód- 
nak. A  halál angyala odalép ágyához; eltűnése után 
Hannele megálmodja megdicsőülését; megjelennek mind
azok, kik szerették, jó t tettek vele, anyja, a diakonissa, 
Gottwald tanító, hogy nagy pompával eltemessék. De 
megjelenik az öreg Mattem is, ki lesújtva a körülötte 
álló emberek gyanakvó tekintetétől és megjegyzéseitől 
öngyilkossági szándékkal elrohan. Végül az idegen ké
pében megjelent Krisztustól hallja az üdv honának 
leírását:

Az üdv hona: nagy csodaváros, a hol 
Ö rök gyönyörűség, béke honol.
Márványbul a házak s mind arany a tető,
Ezüst csapú kútból piros bor foly elő.
Virágos az út ott mind, a fehér.
S a nászi harangszó véget sohsem ér.
Zölden ragyogó kupolái körül 
Száz rózsa fonódik, száz lepke röpül,
Tizenkét tejszínü hattyú kering.
Cseng rajtok a dagadozó pehely-ing . . 
Érczhang-átjárta légben szabadon 
Úgy ringanak édeni illatokon;
Csupa pompa a röptűk végtelene,
Szárnyuk suhogása halk hárfazene;
Kertek, vizek és Zion orma felett.
Úgy lengetik ott fönn zöld lepleiket . . .
Lenn ünnepies embermiriád 
Kéz-kézbe bolyong üde tájakon át . . .
Piros borral teli tenger is int,
Tündöklő testtel merül bele mind —
S elönti mind-mind a tiszta bíbor:
A fényes, a habzó mennyei bor;
És mire újjongva kelnek ki megint:
Megmosta Jézus vére mind!
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Az angyalok karéneke után:
Lágy csendesen úgy repülünk veled el,
Eja — popeja — a mennybe fel, 

újra világosság árad a színre. Hannele megint az ágy
ban fekszik: szegény beteg gyermek. Dr. Wachler a ke
zelő orvos föléje hajlik, megfigyeli és megállapítja a 
halált.

Az álomkölteményt kedvezően fogadta közönség és 
kritika. A naturalismus híveit kissé kellemetlenül lepte 
meg: ő, vezér — verseket ír; kifogásolták mistikus vo
nását. Es joggal, mert „Hannelével“ rálép a költő a 
Symbolismus útjára, mely az „Elsülyedt harangon“ át a 
„Szegény Henrikhez“ vezet, hogy végül a „Pippában“ 
teljes diadalt arasson. „Hannele kapóra jött: a drámai 
meseköltemények ép ez időtajt jöttek újból divatba 
(Eulda: Talisman).

Belepillantunk a beteg gyermek leikébe, melynek 
csodás gazdagsága vísiók alakjában tárul elénk a halál 
pillanatában. Az álmok összevisszasága bámulatosan van 
megjelenítve, a lágy, virágos, sentimentális versek túl- 
világi lényekhez illők, a szegényekháza és a vísiók pom
pája közt mutatkozó megdöbbentő ellentét rokonszen- 
vünket a legnagyobb mértekben kelti föl az üldözött árva 
lány magában véve is megható sorsa iránt. Kifogásolták 
a versek mesterkéltségét, belhozták, hogy oly pompás 
versek, mint a milyenek az angyalok éneke, a megváltó 
beszéde nem születhettek Hannele lelkében: csakhogy 
ezek is vísiók, a gyermek ezeket is megálmodja. Alapo
sabb a másik kifogás, hogy a második rész nem nyújt 
újat: a látomások folytatódnak. Egy helyt összezavaro
dik valóság és álom t. i. mikor a diakonissa megifjodva 
szerepel a vísióban is (ez a homály a színpadi előadás
nál megszűnik). E lényegtelen hibáktól eltekintve igazat 
kell adnunk Woernernek, aki „Hannelét“ a legértéke-

a
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sebb színműnek nevezi, a mit az utolsó években né
met nyelven írtak.

Az 1895-ben megjelent „Florian Geyer“ ismét a 
„Takácsok“ nyomdokán halad. A parasztlázadás (1525) 
változatos eseményeit tárgyalja. Hosszas, évekre szóló 
tanulmány eredménye. M ikor a dráma elkészült, nagy 
tehertől szabadult költője, mivel a két évre terjedő for
rás tanulmányok más irányú munkásságát teljesen meg
akasztották (saját vallomása). Főforrása Zimmermann 
müve a német parasztlázadásról. Geyer Flórián, Götz, 
Kohl, Bubenleben, H ippier stb. mellett e mozgalom 
egyik vezéralakja. A történeti források csak hézagos 
adatokat tartalmaznak életére és szereplésére vonatkozó
lag. Hutten és Sickingen kortársa, eleinte Götz ellen 
küzd, majd Páviánál harczol, végül a parasztmozgalom
hoz csatlakozik. Göfz alakját Goethe tette népszerűvé, 
Geyerét Hauptmann. Össze szokták e két darabot ha
sonlítani. Az egybevetés mindig a „Geyer“ hátrányára 
üt ki. Ami természetes is. „G ö tz“ fogyatékos composi- 
tiója daczára dráma, „Geyer“ nem az, hanem részletes 
történeti tanulmány. Mint ilyen elsőrangú. A kit a pa
rasztmozgalom részletei érdekelnek, aki gyászos kime
netelének okait fürkészi, a ki bele akarja magát élni a 
korviszonyokba, a kor hangulatába, az élvezettel tanul
mányozhatja a „Geyert“ . Hat (egy előjáték, öt felvonás) 
egymás mellé állított képe előadja a würzburgi vár ostro
mától Geyer haláláig történteket (1525 május 5—junius 
9). Hőse — maga a nép. Ezért is nagyban hasonlít a 
„Takácsokhoz“ . Csakhogy abban van fokozódó cselek- 
vény, compositiója is egységesebb —  itt se vezér, se 
cselekvény, se concentrátió. Négy felvonáson keresztül 
nem látunk mást, mint czivakodó parasztokat, akik be
szélnek, sokat beszélnek, de nem cselekesznek. Van 
egy-két drámai jelenete (Tellermann).halála, Geyer meg-



Öletése — ez utóbbi megrendítő) de hol a dráma? A 
korfestés a megszólalásig hű, (talán túlságos) még a 
hanglejtésben, a szavak kiejtésében, a helyesírásban stb. 
is igyekszik a parasztok beszédét, a kor nyelvét utá
nozni. Geyer maga (történelemben és drámában egy
aránt) sokkal jelentéktelenebb személy, semhogy mint 
vezér érvényesülni tudna, Götzöt ellenben hívebben jel 
lemzi, mint Goethe (ez túlságosan idealisálja). Nem in
dokolja, hogy mi bírta Geyert (nemes ember létére) a 
mozgalomhoz való csatlakozásra, nélkülözzük a paraszt
lázadás dühét és tombolását, hiányzik a tűz, a lelkese
dés. Innen kedvezőtlen fogadtatása. A színpadon is meg
bukott. Elhallgattak azok is, a kik azt hitték, hogy általa 
és benne megtalálták a modern dráma formáját.

A „Geyer Florian“ bukása után az elkeseredett 
költő belemerül a ködös mesevilágba és a német köl
tészetben oly kedvelt harangmotivum felhasználásával 
megírja második mesedrámáját, melynek czíme: „Az el
süllyedt harang“ (1896).

Henrik mester ép elkészült harangjával. Hangja oly 
tisztán cseng, hogy a falu népe elragadtatással üdvözli 
a remekművet. Csak a harangöntő nincs vele megelé
gedve. Rendeltetési helyét, a kápolnát fenn a hegyek 
közt nem éri el, útközben baleset éri: a kocsi kereke 
eltörik és a harang a hegyi tóba zuhan, utána a mester. 
Nagynehezen, testileg-Ielkileg megtörve elvánszorog egy 
elhagyott rétre, az öreg Wittichen kunyhójához, hol alél- 
tan összeroskad. Magához térve, észreveszi Rautende- 
leint, a bájos tündért, ki résztvevőén ápolja. Megszereti. 
Ekkor ráakadnak a keresésére indult falubeliek és ma
gukkal viszik. Henrik most ott heveri ki sérüléseit falu
jában; felesége — Magda — gondosan ápolja. Boldog
talan. Úgy érzi, hogy a baleset óta élete tartalmatlan, 
hogy a haranggal együtt ő is meghalt.

—  85 —

3*



36

Der Dienst der Täler
Lockt mich nicht mehr, ihr Frieden sänftigt nicht 
Wie sonst, mein dräugend Blut. Was in mir ist,
Seit ich dort oben stand, w ill bergwärts steigen,
Jm Klaren überm Nebelmeere wandeln 
Und Werke wirken aus der Kraft der Flöhen!

Magasratörő lelke nagy tervekkel foglalkozik, de 
érzi, hogy nincs hozzá ereje. Rautendelein is nyugtalan. 
Soha nem látott eddig halandót, a harangöntő szavai 
egészen megigézték. Meg akar ismerkedni az emberek
kel — elindul a mester keresésére. Ráakad, meggyó
gyítja, megifjítja; ez felesége kimondhatatlan örömére 
újra a remélő, a törekvő, a teremtő mester.

De Rautendelein megmérgezte szívét-lelkét: elhagyva 
feleségét, gyermekét, fenn a hegyek közt él a tündér
rel és egy elhagyatott üveghutában dolgozik törpék se- 
gédkezése mellett élte müvén — az új harangon. Itt 
akad rá a falu papja, ki visszaszólítja kötelességéhez, 
emlékezteti a régi harang — a lelkiismeret szavára:

Si klingt euch wieder, Meister! Denkt an mich!
De Henrik nem hajlik a szavára; az extasisig foko

zódó ifjúi lelkesedéssel beszél új tervéről, a készülőiéi
ben levő harangról, melynek hangja nemcsak a vö lgy
ben lesz hallható, hanem a hegyek között is.

Und nun erklingt mein Wunderglockenspiel 
ln süszen, brünstig süszen Lockelauten,
Dass jede Brust erschluchzt vor weher Lust:
Es singt ein Lied, verloren und vergessen,
Ein Heimatlied, ein Kinderliebeslied,
Aus Märchenbrunnentiefen aufgeschöpft,
Gekannt von jedem, dennoch unerhört.
Und wie es anhebt, heimlich, zehrend-bang,
Bald Nachtigallenschmerz, bald Taubenlachen —
Da bricht das Eis in jeder Menschenbrust,



Und Hass und Groll und Wut und Qual und Pein
Zerschmilzt in heiszen, heiszen, heiszen Tränen.

A pap jóslata beteljesedik, az új harang nem sike
rül, a mester kétségbeesik, a múlt emlékei nem hagyják 
nyugodni, visszagondol feleségére, az elhagyott kisde
dekre: erre megszólal az elsíílyedt harang a tó fene
kén . . halkan . . hangosabban . . . mennydör
gésszerűén. Gyermekeinek szelleme is alakot ölt, meg
jelennek, elmesélik, hogy anyjuk is ott pihen már a tó 
fenekén, a vízi rózsáknál. Henrik iszonyodva eszmél, 
undorral taszítja el Rautendeleint, ki bánatában a víz 
szellemének az utána epekedő öreg Nickelmannak a fele
sége lesz s elindul hazafelé. Hiába! Az emberek visz- 
szaüzik a kötelességéről megfeledkezett harangöntőt s a 
bánatos Rautendelein csókja megszabadítja szenvedései
től. A haldoklónak utolsó perczeit bearanyozza a fel
kelő nap hajnalpírja.

Hoch oben: Sonnenglockenklang!
Die Sonne . . . Sonne kommt! Die Nacht ist lang.

A mese át meg át van szőve a legkülönfélébb vo
natkozásokkal. Shakespeare, Gőthe, Byron, Halm, Fouque, 
Ibsen, Wagner, a régi görög és germán mitológia sok 
vonást és motívumot szolgáltattak. Hauptmann úgyszól
ván új mesét alkotott a különböző mesei motívumok
ból. Alapgondolata világos: a természeti erőkkel való 
szövetkezés (Rautendelein, Wittichen, Nickelmann, Wald
schrat stb.) romlást hoz a földtől elszakadni akaró 
emberre.

Es hebt sich auf leuchtendem Flügel 
Zum Himmel der Königsaar —
O könnt’ ich empor zu der Höhe,
Die meine Schusucht war.
Hinauf, doch vergebliches Ringen,
Ich bleibe der Erde Raub
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Es sind meiner Seele Schwingen 
Belastet mit Erdenstaub — — 

mondja Gorkij a „Nap gyermekeiben.“ Henrik is a nap 
gyermeke, az új vallás, a mindenkit boldogító vallás 
hirdetője, amelyet exaltált képzelete ragyogó színekben 
lát. Kísérlete hajótörést szenved az örök emberin, „mely 
minket mind leköt.“ — Sokat vitatott alakja áll a da
rab élén: voltakép nem más, mint az emberektől meg
undorodó költő. „Übermenschnek“ érzi magát, lelke 
belső sugallatát követve, tehetségéhez méltó új, jobb éle
tet akar kezdeni és családja pusztulásának okozója. A 
mit a költő itt magasztos életideálul állít oda, azt meg
testesíti Goethe: Mephistója; az „elsülyedt harang“ ide
álja; az emberiségről lényeges vonásaiban fellelhető a 
„Faustban“ . Csakhogy ott a kétségbeeső Faust az éj
féli harangszó hallatára, melylyel a húsvét reggelét be
harangozzák, tehát a — régi harang szavára leteszi ke
zéből a méregpoharat:

Erinnrung hält mich nun mit kindlichem Gefühle 
Vom letzten, ernsten Schritt zurück,
O tönet fort, ihr süszen Himmelslieder!
Die Träne quillt, die Erde hat mich wieder!

Faust a harangszó hallatára remél, Henrik kétségbe
esik. A hatás ott felemelő, itt lesújtó. „Az elsülyedt ha
rang“ (főszereplőiben) nagyban hasonlít a „Magányos 
emberekhez“ (Henrik—Vokerat, Magda-Katicza, Rauten- 
delein-Mahr Anna): a harangöntő azonban consequen- 
sebb, mint Vockerat. A  hatás is hasonló: a harangöntő 
nem bírja rokonszenvünket annyira, mint az elhagyott 
Magda; a bájos Rautendelein. Henrik törekvéseiben van 
valami bizonytalanság, homály. Nem igen tudjuk, mi az 
a magasztos eszme, a melynek szolgálatába áll, minő, 
kit szolgáljon az a hatalmas méretű építmény (félig 
templom, félig királyi palota), melynek építésébe fogott?!
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A mester sokat beszél, hősködik, de nem cselekszik. 
(Lóth, Vockerat, Krampton módjára). A jellemében talál
ható fogyatkozásokért bőven kárpótolnak a természeti 
erők képviselői, főleg Rautendelein. A ki valamikor látta 
e kedves zenéjü mesedrámát, az Rautendeleint nem fe
lejti el egyhamar. Megjelenése megigéző. „Nem tudja, 
honnan jött, nem tudja, merre menjen“ ; a fenyők árnyé
kában pihen a virágos réten, nagyanyja, a boszorkány 
(Wittichen) kunyhója mellett. Aztán oda ül a mohos 
erdei kút szélére, arany fésűvel fésüli vállairól leomló 
szőke hajfürtéit, ábrándos tekintete a távolban révedez, 
szeme mélyén a bűvös varázs, mely megront mindent, 
a mi a közelébe ér — pedig olyan gyengéd, mint a 
liliom, oly naiv, mint a gyermek: valóságos erdei vad
virág. Hisz azt sem tudja, mi a könny; Nickelmann 
megmagyarázza neki:

Ein schöner Diamant!
Blickt man hinein, so funkelt alle Pein 
Und alles Glück der Welt aus diesem Stein 
Man nennt ihn Träne.

M ily egészen más az utolsó jelenetekben! Fáradtan 
és elcsigázva ér a válás után az üveghutából nagyanyja 
kunyhója elé s szomorúan száll le a kútba, mint a bre
kegő Nickelmann felesége. Bűnhődik, mert embernek 
szolgált. Még egyszer előjő nagyanyja hívására, hogy a 
harangöntőt halálos csókjával megölje. Ismét ott ül a 
kút szélén, komolyan, halványan s elhaló hangon elénekli 
hattyúdalát:

In tiefer Nacht mutterseelenallein,
Kämm ich mein goldenes Haar,
Schön schönes Rautendelein!
Die Vöglein reisen, die Nebel ziehn,
Die Haidefeuer verlassen glühn . . .

E sorokban, a közbeszúrt románczban és egy-két
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más helyen valóban népies hang csendül meg; a három 
pohár simbolismusa sem oly értelmetlen, mint Bulthaupt 
mondja: a mester hajthatatlan vágyát jelképezik, ismeri 
a veszélyt (mert Wittichen megmondja, hogy a harma
dik pohárral halálát issza), mégis szembeszáll vele, csak
hogy a tündért még egyszer megláthassa. Wittichen bo
szorkány hírében áll ugyan, alapjában véve azonban 
jólelkü asszony: földi eredetének bizonyságául a dialek
tust beszéli (naturalistikus vonás). A kecskelábu Wald- 
schrat bohóságai tetszetősek; Nickelmann brekegése ko
mikus. A képet méltókép kiegészíti a többi tündér, a 
dolgos törpehad. Magda az önfeláldozó, szerető hitves, 
a többi személy kissé elvont (pap, tanító stb.) „Az el- 
sülyedt harang“ minden ízében romantikus termék. A 
színpadon is óriási sikert aratott és teljesen kárpótolta 
a költőt a „Flórian Geyer“ bukásáért. Népszerűségének 
tanúbizonysága az a hatvan kiadás, a melyet ed
dig elért.

Hauptmann utolsó nagyobbszabásu alkotása a 
Henschel fuvaros (1898). A hanyatlás már itt érezhető. 
Újat nem nyújt. Ugyanaz a tárgy, a mit novella alak
jában már egyszer feldolgozott (Thiel). Henschel fuva
ros a főhőse, ki haldokló feleségének megfogadja, hogy 
nem nősül újból. A fuvaros azonban (hosszas habozás 
után) mégis csak elveszi szorgalmas, de zajos múltú, 
hazug és terveit ügyesen titkolni tudó cselédjét (Hanne). 
A házasság feldúlja a családi boldogságot és a fuvaros 
az elkeseredés egy pillanatában öngyilkosságot kö
vet el.

Ismét benne vagyunk a naturalismus légkörében. 
Az első drámákban a szereplők a harmadik rend képvi
selői, a „Takácsoknál“ figyelembe veendő a történeti 
köntösben fellépő sociális gondolat, mely a cselekvény 
mozgatója, a mit a „Henschel fuvaros“ teljesen nélkü-



löz; ez utóbbi a negyedik rend körében lejátszódó csa
ládi tragédia — háttér nélkül. Megírásánál ifjúkori remi- 
niszcentiák vezették a költőt (felső-sziléziai fürdőhely —■ 
a vendéglő); a vendéglősben (Siebenhaar) állítólag aty
ját rajzolta. A darab technikája ügyes; a compositió 
ellen sem tehetni kifogást. Egyéb fogyatkozásaira a 
„Thielle l“ való összehasonlítás vezet. Ez egybevetés 
meggyőz bennünket arról, hogy a beszély a hasonlítha
tatlanul sikerültebb alkotás. A vasúti őr csak azt ígéri 
meg feleségének, hogy kis fiának gondját fogja viselni 
és ép azért nősül meg újból; Hens'chel pedig fogadalma 
ellenére lép házasságra. Thiel nem ismeri új házastár
sát s így nem is vehette elejét a bajnak; Henschel el
lenben ott látja minden nap maga előtt cselédjét — is
meri, hisz Henschelné féltékenykedése ő rá vonat
kozik, mert belát Hanne sötét leikébe, félti férje jövő
jét. Thiel kiábrándulása csakhamar bekövetkezik, Heu- 
schel még akkor is vak, mikor mindenki Iát. Thiel lelki 
küzdelmét végigszenvedjük, látjuk erősbödését, ijesztő 
kitörését; Henschel semmiféle felindulást nem mutat, 
mikor pedig szeme kinyílik, egyszerűen félre áll és fel
akasztja magát. Látjuk, hogy „Henschel fuvaros“ nélkü
lözi ép azt, a mire a fősúlyt kellett volna fektetni: főhőse 
lelki küzdelmének bemutatását. Érthetetlen Witkowski 
állítása, hogy „Henschel és Hanne Hauptmann két leg
sikerültebb drámai alakja.“ Ezt inkább Hannéra vonat
koztathatjuk, bár „a nő legdurvább típusa, a mit a né
met irodalom ismer“ . (Bulthaupt). A negyedik felvonás
sal (a dühöngő fuvaros megtudja a valót) elérte a költő 
a legnagyobb színpadi hatást. A színműnek a Grillpar- 
zer-díjat ítélték oda.

„Schluck und Jan“ (1900) a következő darab. 
Nem tarthat elismerésre számot. Vígjáték, vagy a mint 
az alczím mondja — „Spiel zu Scherz und Schimpf“ ,
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Shakespeare! reminiscentia. „A  makranczos hölgy“ elő
játékának bővített kiadása. Egy komikus, a költészetben 
ismételten felhasznált, de mély értelmű (az élet álom — . 
Calderon, Grillparzer) bohóságot tárgyal. Egy szegény, 
ittas embert felszednek az utczáról, nagy fénynyel, pom
pával veszik körül, úgy hogy ébredésekor nem tudja 
mire vélni a dolgot, aztán beleéli magát új helyzetébe, 
míg ki nem dobják az utczára. Shakespeare Schlanja itt 
két személy: Schluck és Jan. A  brit költő előjátékában 
hiányzik a befejezés, itt nem. A mit Shakespeare egy 
rövid jelenetbe foglal, azt költőnk hat felvonásban adja 
elő: ez a terjengősség (a bővítés ellenére) fárasztó és 
úntató, úgy hogy a darab még rövidített alakjában sem 
aratott sikert.

Említettük, hogy a naturalismus előszeretettel fordul 
pathologiai jelenségek felé. Ilyennel találkozunk a „M i
chael Kram erben“ (1901) Thémája rendkívül érdekes. 
Kramer Mihály nagytehetségü festő, egy vidéki (boroszlói) 
művészeti iskola tanára, kinek tehetsége a maga iránti 
bizalmatlanságból nem tud érvényesülni. Az atya terveit 
fia, Arnold, volna hívatva megvalósítani. Ez egyedüli 
reménye. Csakhogy ez a teljesen enervált, rút külsejű 
fiatalember nem hallgat a szülők szavára, kicsapongó 
életet folytat. A  testileg-szellemileg tönkrement Arnold 
végre öngyilkossá lesz.

Azokat az előnyöket, melyeket az apa és fiú közt 
kitört conflictus nyújtott, nem aknázta ki a költő. Drá
mai erővel csak az utolsó jelenet hat, mikor a megtört, 
reményvesztett Kramer fia holtteste mellett őrködik. Vá
dolja magát, hogy fiát agyonkínozta, hogy tehetségét 
inkább elnyomta, mint fejlesztette, hogy halálát okozta. 
Mindez szép gondolatok kíséretében jut kifejezésre, 
csakhogy elkésve, mikor a fiú holtteste már ki van te
rítve és szánandó sorsa a legcsekélyebb részvétet sem



keltheti bennünk. Mert Arnold a beszámíthatatlan ember 
benyomását teszi. Szülei előtt bujkál, atyja előtt nem 
mer megszólalni, éjjel-nappal ott ül a kocsmai sarok
asztal mellett, hogy imádottját, a kocsmáros leányát 
(Bausch Liese) bámulja, a törzsvendégek gúnyos meg
jegyzéseit hallgatva, míg ezek összeszólalkoznak vele és 
kiteszik az utczára. Teljesen hidegen hagy: gyenge em
ber, ki gyengesége miatt pusztul el. Különös az apa 
viselkedése: vádolja magát, hogy fia halálát okozta, de 
nem érez megbánást („Rene, Rene kenne ich nicht!“ ). 
E két személy a cselekvény hordozója, a többiek: A r
nold anyja, nővére (Michaline), Lachmann (Kramer egy
kori tanítványa), Bausch Liese stb. nincsenek befolyás
sal a cselekvény menetére.

„A szegény H enrik “ (1903) a német középkor 
egy megindító mondájához vezet, mely az udvari epika 
egy kiváló képviselőjének, Hartmann v. Aue közkedvelt 
feldolgozásának köszöni népszerűségét. Hartmann követ
kezőképen adja elő a mondát: Heinrich v. Aue a világ 
szolgálatában megfeledkezik istenről; ez súlyos nyava
lyával (Miselsucht) bünteti, mire embertársai undorral 
íordúlnak el tőle. Korának leghíresebb orvosai tudtára 
adják, hogy betegségét csak egy önfeláldozó szűznek 
szíve vére gyógyíthatja meg. Henrik reményvesztetten el
adja birtokait, visszavonul egyetlen megtartott majorjára, 
hol a majoros és családja nagy szeretettel ápolják uru
kat. A majorosnak tizenkétéves leánya megtudja, hogy 
mi gyógyíthatja meg szeretett urát s elszánja magát az 
áldozatra. A lovag hosszas vonakodás és habozás után 
végül elindul a leánynyal Salernó hírneves orvosához. 
Ez már le akarja szúrni, mikor a lovag közbelép és 
nem engedi, hogy meghaljon. Jutalmul nemes magatar
tásáért isten meggyógyítja Henriket, ki nőül veszi a 
leányt,
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Látnivaló, hogy nem alkalmas tárgy drámai feldol
gozásra. A cselekvény az áldozat bemutatásában csúcso
sodik ki, de ennek színpadi megérzékítése lehetetlen. 
Hauptmann is elhagyja a solernói jelenetet — csak ké
sőbb hallunk róla. Hartmann elbeszélését bearanyozza a 
a középkor misticismusa, mely a nép hitében gyökerező 
csodát a hívő lélek naiv hangján mondja el; Hauptmann 
beteges misticismusa nélkülözi vonzó hatását: a közép
kor gondolatvilága ma már idegen előttünk, babonás 
felfogását nem oszthatjuk — és költőnk mégis ragasz
kodik hozzá! Faust szavaival válaszolunk neki: „D ie 
Botschaft hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube“ . — 
Beyerlein „Jena oder Sedan“ czímü regényének van egy 
gyönyörű episodja. A hadgyakorlatok alkalmával a re
gény hősének (Vogt) egyetlen jó barátját baleset érte. 
Feláldozta magát Vogtért és most halotthalványan ott 
fekszik a fejedelmi kastélyban, a melynek környékén a 
szerencsétlenség történt. Vogt meredt szemekkel ül az 
ágy szélén, ránéz barátja szenvedő, élettelen arczára, 
majd ki a szabadba, a virágos kertbe, a lemenő nap 
sugaraiba. Hirtelen felugrik — merész gondolat villan 
meg agyában — hátha a haldoklót szíve vérével meg
menthetné?! Teljes bizalommal közli tervét az ezredor- 
vossal, mire ez meghatva így szól hozzá: „Nem, édes 
barátom, itt minden hiábavaló. Derék pajtása emberi 
számítás szerint menthetetlenül elveszett“ . íme, hasonló 
mese a XX. század világításában! Vogt is kész a legne
mesebb áldozatra, de a modern felfogás — hiábavaló
ságának tudatában — útját állja. Úgy vagyunk a „Sze
gény Henrikkel“ , mint a végzettragédiával. Pedig a mon
dában rejlő mély gondolat segítségével a modernizálás 
nem is ütközött volna nehézségekbe, ha a lovag belső 
átalakulására helyezi a fősúlyt (elfordulás istentől — meg
térés): e lelki folyamat projekcziójával, az áldozat ab-



strakcziójával sikeresebben oldja meg feladatát. A dra
matizált monda egyébként bővelkedik szép részletekben 
(a salernói út elbeszélése, az utolsó felvonás) ragyogó 
nyelvével, mely nagyban hasonlít „Az elsüllyedt haran
géhoz“ , mintegy pótolni és palástolni igyekszik a hiányo
kat. Finom megfigyelés, hogy az érzéki momentum a 
leány vallásos rajongás-sziilte áldozatkészségében lassan- 
lassan fölülkerekedik.

A „Henschel-fuvaros“ pendant-ja a: Rose Bernd 
(1904). Ott férfi a sors áldozata, itt nő. A szerencsét
len Bernd Rózsi tragédiája, kit első ballépése óta a 
sors kegyetlenül üldöz, újabb és újabb csapásokat mér 
rá, végre azok súlya alatt összeroskad és kétségbeesve 
megfojtja gyermekét. Henschel fuvaros sorsa is mostoha, 
de helyzete nem reménytelen, egy kis férfiassággal köny- 
nyen változtathatna állapotán. De Bernd Rose, az egy
szerű parasztleány hiába küzd, hiába kiáltja oda a vég
zetnek: félre az útból! Ez irgalmatlanul összetiporja. 
Bárhová menekül az üldözött vad, mindenütt leskelődik 
rá a halál. A darab borzalmas következetessége, hősnő
jének szánalmas vonaglása undonal tö lt el; érezzük, 
hogy a világ mégsem olyan kegyetlen, mint a milyen
nek a költő rajzolja, hogy a véletlennek ily sajátságos 
összejátszása úgyszólván meghalad minden emberi szá
mítást. Oly költői termek ez, melyben nem tudunk gyö
nyörködni (már tárgyában rejlő rútságainál fogva) a 
részletfestés minden kiválósága mellett sem.

A kritika jóformán meg sem emlékszik Elgáró l( 1905) 
mivel csupán átdolgozása és drámai átalakítása Grillpar
zer: „Das Kloster bei Sendomir“ czímü novellájának. 
Az osztrák költő novelláját figyelembe véve, a követ
kezőkben foglalhatjuk össze tartalmát: két idegen, úr és 
szolga, a sendomiri kolostorba érnek, hol egy barát 
elmeséli nekik azokat a különös körülményeket, amelyek-



nek a kolostor alapítását köszönhette. Starschenszky 
gróf az alapítója, ki véletlenül ráakadt az előkelő szár
mazású, de nagy nyomorban élő Elgára, megszerette és 
feleségül vette. Elga hűtlenséggel fizetett szerelméért és 
nagylelkűségéért. Titkon találkozik Oginskyval, de férje 
meglesi és elfogatja kedvesét: ez az utolsó pillanatban 
elmenekül és Starschenszky, meggyőződve felesége el- 
vetemedettségéről (m ikor megbocsátás fejében saját gyer
mekét is meg akarja ölni), leszúrja Elgát. A barát, a ki 
a dolgot elmeséli, maga Starschensky.

Eredetiség nélküli, mindennapi tárgy: a szégyenletes 
helyzetből felmagasztalt nő hűtlensége. Hauptmann ke
veset alaMt a történeten, az eszközölt változások pedig 
nem válnak a tragédia előnyére. Tagadhatatlan, hogy 
drámai feldolgozásra alkalmas tárgy: nincs is hatásos je
lenetek híjján; ügyes a darabos, drámai rövidségü nyelv
egyébként sok a kifogásolni való. Felesleges a keret: a 
két idegen megérkezése és megszállása a kolostorban - -  
minek ez? Csakhogy költőnk szereti az álmokat s meg
ragadja az alkalmat, hogy a lovaggal megálmodhassa a 
rideg vendégszobában a kolostor alapításának történetét. 
Novellában indokolt a keret alkalmazása, mert szemlél- 
hetővé teszi az előadást, drámában ellenben nincs ér
telme. Hauptmann a cselekvényt nagyjából meghagyja, 
csak a végén változtat. E módosítás nem szerencsés és 
a színházi benyomás fokozása czéljából történt. Grill- 
parzernél — mint természetes is — a nő lakói bűnéért 
— Oginsky elmenekül. Hauptmann megfojtatja Oginskyt 
és kiterítteti, majd odavezeti nejét holttestéhez, ki meg
undorodva fordul el férjétől. (E befejezés emlékeztet 
„Monna Vannára“ , ki szintén mcggyülöli Colonnát). Ez 
túlságosan mesterkélt, raffinált bosszú. A befejezés nem 
kielégítő — a lengyel gróf gyilkosság útján akarja újból 
megnyerni Elgát! Elga szavai után: „Ich hasse dich! Ich



speie dich an!“ változik a szín és ismét ott látjuk a 
lovagot, a ki a szörnyíí álom után gyorsan eltávozik 
szolgájával. Mi történik Elgával? a gróffal? Erre nem 
kapunk feleletet. Elga dämoni jelleme nincs eléggé ki
domborítva, tetteiről csak hallunk. A gróf gyámjának 
felkeltése nem elég leleményes: a véletlenül elejtett sze- 
lenczéből kiesett arczképe Oginszkynak vezeti nyomra. 
Megemlítendő, hogy a darab csupán hat jelenetből áll.

Nemrég jelent meg utolsó regéje, a mely különös 
czímet visel: Und Pippa tanzt! (1906). A közönséget 
a napilapok már jó  előre figyelmeztették a készülő da
rabra és a közönség feszült figyelemmel hallgatta végig 
az első előadást, annál inkább, mivel ismét regéről volt 
szó. Sokat ígért, keveset nyújtott. Annyira titokzatos, 
annyira simbolikus, hogy nem értjük. Tartalma körülbe- 
lől a következő: Egy kis sziléziai korcsmában kártyáz
nak a közeli üveghuta munkásai (Innen az alczim: Üveg
huta-rege). Az olasz Tagliaszoni is köztük van. Egyre 
nyer. (A monda szerint a velenczeiek felkeresték Szilé
ziát és elvitték oda az üvegkészítés mesterségét). A já
téknak szemtanúja a gyárigazgató is, a ki a nagy hideg 
miatt tért be a kocsmába. Száz márkát ajánl fel Taglia- 
szoninak, ha megengedi, hogy leánya — Pippa — most, 
éjnek idején tánczoljon. Az olasz beleegyezik. Erre meg
jelenik a kedvetlen, álmos Pippa. Véletlenül betoppan 
Michel Hellriegel is, egy utazó iparoslegény, aki hosz- 
szan, szótlanul nézi Pippát. Aztán Pippa tánczol. A je
lenlevők feszült figyelemmel nézik a szép leány szilaj 
tánczát. A munkások összekülönböznek az olaszszal, 
mert rajtakapják a hamis játékon; dulakodás támad, 
Ta-jliazoni elmenekül, a munkások üldözőbe veszik és 
egy fájdalmas kiáltás a távolból jelzi, hogy Pippa aty
ját leszúrták. Az árva leányt az öreg Huhn hurczolja 
kunyhójába, ahonnan a fiatal Hellriegel megszökteti. Az



öreg Wann lakásán találjuk magunkat a harmadik felvo
násban. Pippa és Michel betérnek ide; Olaszországba 
készülnek, mert Helhiegel Velenczében megakarja ta
nulni az üvegfúvás mesterségét. Wann elaltatja az ifjút, 
aki álmában bejárja a lagúnák városát. A negyedik fel
vonásban már ott találjuk a félelmetes Huhnt, hörögve, 
tehetetlenül Wann lakásán. A  Pippáért vívott élet-halál 
harczban Wann maradt a győztes. De Huhnnak még 
van annyi ereje, hogy tánczra szólítsa fel a szép leányt. 
Pippa tánczol — aztán holtan esik össze.

A realistikus rajzzal kezdődő rege csakhamar bele
téved a Symbolismus útvesztőibe. Egyre érthetetlenebbé 
válik és ha végére értünk, megfejthetetlen talány előtt 
állunk. Egy világos: Pippa nem lehet más, mint a fan
tasia, az illusió, vagy a mint a költő maga mondja: „a 
szép utáni vágy“ . — Hosszas, sóvár tekinteie, mely az 
ifjúéval találkozik, szétdúlt haja, bachantikus táncza ezt 
bizonyítja. A  többi személynél azonban találgatásokra 
vagyunk útalva. Stein Fülöp (Leipziger lllustriste Zeitung 
32ÓÓ sz.) a következő magyarázatot adja: Michel Hell
riegel a fiatal német ábrándozó (Träumer), Wann (aki 
a regében mint „mythikus személy“ szerepel) az ész 
embere a lét magaslatán; Huhn a brutális élet, mely 
nyomon követi s végül megöli a fantasiát, az illusiót. 
A magyarázatot elfogadhatjuk, csakhogy általa a költe
mény értéke nem emelkedik. Szép részletekben ez is 
bővelkedik (igen hatásos az első felvonás, Michel álma 
stb.) — mint egész teljesen elhibázott.

Még pár szóval meg kell emlékeznünk a tárgyalt 
drámák nyelvéről. Ez két véglet között mozog és a tárgy
hoz alkalmazkodik. Egyfelől a naturalistikus színezetű 
dialektus, másfelől a rhapsodistikus ömlengés. Amaz a 
naturalistikus ízű drámák, emez a symbolikus mesék 
és regék nyelve. A költő kitünően ismeri szülőföldjének,
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Sziléziának tájszólását és kifogástalanul alkalmazza a leg
több drámában (Takácsok, Henschel, Rose Bernd stb.); 
kivételesen előfordul a berlini (Hódbunda), bécsi (Kramp- 
ton) szász. A nép nyelvét, szólásait, a megszólalásig 
hűen adja vissza. Több kifogást tehetni a mesedrámák 
nyelve ellen. A modern lira szellemében eredetiségre 
törekedvén, szokatlan szavakat (Ruch), szófüzéseket (Son- 
nenglockenklang, Wunderglockenspiel, Ringelreihenflüs- 
terkranz; schon, schönes Rautendelein, rot, roter Wein 
stb.) és képeket (vom dunkeln Vliesz der Tannen; blzfties 
Blütenblut scheint dir das Meer; lieblicher Buhle stb.) 
alkot. Valóságos nyelvi szörnyűségek a következők: im 
Abgrundhauch des Unsinns; gieb mir Wasser, dass ich 
die giftig stechenden Flammenzungen im Schutt der 
ausgebrannten Trümmerstätte auslöschen kann; Berges- 
Wunder-Fabelblüte; Balsamregenschauer; wie eine Wand 
von fischmaulschnappenden Weibsvisagen; hier keltern 
typhonische Mächte den gellenden Qualschrei rasender 
Ootteserkenntnis, Seelenfutternäpfchen; das sauerkraut
fressende, schweinsborsten-rüdige Rüpel-Gesinde) stb. 
Ezek mellett igazi szépségekre akadunk: ott a
hol kerüli a dagályt, a hol egyszerűbb hangok csendül
nek meg, ott a maga teljes pompájában ragyogtatja te
hetségét, úgy, hogy meg kell vallanunk, hogy e téren is 
megérdemli a babért.

Végére értünk költőnk eddigi írói működésének; 
müveinek eszthetikai értéke igen különböző: elsőrangú 
termékek mellett teljesen jelentéktelen és elhibázott al
kotások. Irányadók e müvek elbírálásánál a különböző 
szempontok, melyek a bírálat alapjául szolgálnak. M ind
azonáltal kétségtelen, hogy „A  takácsok, Hannele, Az 
elsülyedt harang“ oly alkotások, melyek halhatatlanságra 
számot tarthatnak.
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(Jz érettségi vizsgálatodhoz.

Negyvennégy évre terjedő tanári működésem jogo
sít arra, hogy az ismételve fölmerülő érettségi vizsgála
tok reformjához hozzá szóljak. Okom még több van 
rá, mint jogom; mert az iskolai életnek évente ismét
lődő zavarai akkor is fájdalmasan érintik lelkiismerete
met, ha felszólalásom befolyásos körökben semmi figye
lemre sem találna. Megszoktuk, hogy reánk, tanárokra, 
ne hallgassanak, de azért óhajtanunk és sóhajtanunk 
szabad.

A közoktatási törvény az iskolai évet tiz hónapra 
szabja. A nyolczadik osztályt végzők tanéve a szüne
tek, ismétlések s előlegezett osztályvizsgálat miatt, alig 
több hét hónapnál. Ez a köztanitás érdekét bántó tör
vénysértés. Az előlegezett osztályvizsgálat a nyolczadik 
osztály tantárgyainak alapos elvégzését, az összefoglaló 
ismétléseket nehezíti, részben akadályoztatja! E mellett 
gyöngíti a tanulók fegyelmi érzékét, mert az osztály
vizsgálatot állott s talán Írásbeli érettségit tett tanuló 
legtöbbje nem tekinti magát többé az iskola kötelékébe 
tartozónak. Kivonja magát az Önképző-körök üléseiből, 
a tanulói dalkarból s az iskola egyéb közünnepeiből és 
vállalataiból. Sok tanulónak ezen helytelen felfogásból 
eredő magatartása azután megbontja az iskolai év sze
rencsés lefolyását s éppen akkor van megtorló intézke
désekre legtöbb kilátás és alkalom, mikor hálás érzület"
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ben erős és az iskola nevelői érdekei iránt kegyeletes 
elismeréssel eltelt távozó ifjakat kellene az életnek át
adnunk.

Aztán kerül a szóbeli érettségire a sor. Ennél is 
az eljárás sok visszáságra szolgáltat okot. Nevezetesen 
a betűrendben lefelelők népes iskoláknál három négy na
pig várnak tétlenül az utánuk következők vizsgálatára. 
Az, akiknek sikerült önbecslése szerint jó l lefelelnie, a 
siker örömétől elkapatva, mulat, szórakozik s túl teszi 
magát az iskola fegyelmi követelésein. Ezzel előbb meg
állapított értelmi érettségének jó értékét lerontja erkölcsi 
éretlenségének sokszor kínosan meglepő tényeivel. Az 
ellenben, kinek talán jó igyekezete daczára sem sikerült 
várakozása szerint jó l megfelelnie, elkeseredik, kétségbe
esik s a lelki gyötrelmek kínos befolyása alatt botrányra 
vetemedik.

Mind ezen az iskolai érdekeket kínosan sértő bajo
kon nem volna lehetetlen segíteni. Igaz, hogy arra első 
lépés lenne az 1883. XXX. középiskolai törvény nehány 
szakaszának megváltoztatása. Miután azonban az érett
ségire nem is az iskolának, de az államnak van szük
sége, tegye meg az iskola tanítási sikerének és nevelői 
érdekeinek védésére a változtatást maga az állam.

Mondja ki a törvény megfelelő szakaszainak módo
sításaként, hogy érettségit csak azon tanuló tehet, ki az 
első félévben az összes tantárgyakból legalább elégsé
gesre megfelelt s legfeljebb egy elégtelen jegygyei fo ly
tatja tanulmányait s az Írásbeli érettségin dolgozatait leg
alább elégségséges eredménynyel elkészíti. A szóbeli 
érettségihez leendő járulhatás kérdése felett döntsön, 
aztán innen túl is az elnök és a kormányképviselő je
lenlétében tartott előértekezlet. Ki ezen mérték alatt 
marad, az csak osztályismétlő lehet. Az igy osztály- 
ismétlésre utasított tanuló a nyolczadikban előjövő ősz-
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szes tárgyakat újra tanulná s nem állana elő az á kivé* 
telesség, mely most gyakran megháboritja a nyolczadik 
osztály egyöntetű kezelését azzal, hogy osztályvizsgá- 
tot már tett, de érettségitől egy évre visszavetett tanuló 
többé nem osztályzandó. Az ilyen aztán bejár, válogat 
a tantárgyakban, felelésre nem lévén kötelezve; úgy él 
az iskola szervezetében, mint a tövis az élő testben. 
Ezzel lehetne az egész tanévnek szabott munkáját sike
resebbé tenni, mert érezné a legkönnyelmlibb gondol
kodású ifjú is, hogy az egész tanév sikeres munkájától 
van függővé téve az érettségije.

Az is sokat segítene az érettséginek napjainkban 
sokszor tapasztalható hátrányos következményein, ha az 
érettségi összeolvasztatnék a nyolczadikat záró osztály
vizsgálattal. Nyernénk ezzel 10— 14 napot, a mit össze
foglaló ismétlésekre akkor lehetne felhasználnunk, ami
kor a tananyagot kimerítően átdolgoztattuk. Világért 
sem kívánnám ezzel az érettségi komolyságát csökken
teni. Ellenkezőleg: Megtartható volna annak formai ko
molysága. Iskolán kiviil álló elnök, főigazgató, kormány- 
képviselő érvényesíthetné innen túl is befolyását, gyako
rolhatná ellenőrzését, fölemelhetné tiltakozását mindenütt 
és mindenkor, hol arra okot találna. A tanulók azon
ban az egymás után következő napokon tárgyanként le
lelnének a vizsgálat ideje alatt, folyton űzött tanul
mányaikból s igy folyton maga képzésére volna utalva 
minden tanuló. Ez a tanulók tanulmányukba való elmé
lyedését idézné elő, mi aztán a fegyelmet sértő idétlen
kedésnek is útját vágná.

Hogy az ekkép intézett és vezetett érettségi aztán 
minő tantárgyakra s azoknak minő terjedelemben való 
feldolgozására terjeszkednék ki, arra nézve az érett
ségi eddigi fólyása medret vájt magának s talán fölös
leges is lenne azt más mederbe terelni.
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Azt hiszem, hogy a nélkül, hogy ezzel az érett
ségi vizsgálatok komolyságát és belső értékét csökken
tenék, az iskolának komoly érdekei igy lennének meg
óvhatok. Ezért az ifjú nemzedék őszinte szeretete, a 
köztanitás és nevelés ügyének lelkes szolgálata inkább 
volna elérhető, ez utón, mintha megmaradnánk az 
érettséginek mai formái mellett, melyek ma sem si
mulnak eléggé az iskolai élet didaktikai és paedagógiai 
érdekeihez.

D ixi, et salvavi animam!

Ben ka Gyula
Igazgató.



I .

ÉVI JELENTÉS.
A.) Főgyninasiumunkat a három fenntartó egyházmegye 

közgyűlésein megválasztott felügyelő bizottság kormányozza. Ezen 
kormányzó testületnek hatáskörét a főhatóságtól jóváhagyott sza
bályrendelet határozza meg.

A kormányzó testület elnöke ns. Haviár Dániel ügyvéd és 
Szarvas városának országggyülési képviselője. Tagjai: a.) az arad- 
békési egyházmegye képviseletében: nt. Csepregi György főesperes, 
dr. Zsilinszky Endre felügyelő, Jeszenszky Károly lelkész és báró 
Solymossy Lajos nagybirtokos; b.) a békési egyházmegyéből: 
nt. Veres József főesperes és Orosháza országgyűlési képviselője, 
Zvarinyi János lelkész és dr. Haviár Gyula ügyvéd Szarvason; c.) 
a csanád—csongrádi egyházmegyéből: nt. Petrovics Soma főespe
res, Hasz Antal felügyelő, Czinkotszky Márton lelkész és Laurovics 
János orvos; d.) a Tanárkar választott képviselőiként: Liska János 
és Saskó Soma főgymnas. tanárok; e .) hivatalból: Benka Gyula 
igazgató, Mocskonyi József pénztáros és gondozó.

Sürgős végzendők esetén a felügyelőség kebeléből eseten
ként szükebb körű bizottságokat küld ki. Ezek rendesen helyben 
lakó felügyelőségi tagokból és szakértőkből alakulnak s reájuk 
hárított ügyekben véleményes jelentést tesznek és nyert meghatal
mazásuk arányában intézkednek, de jelentéseik s intézkedéseik a 
felügyelőség jóváhagyó tudomásvétele és utasítása esetén válnak 
érvényesekké.



Ilyen nagy szolgálatot teljesítő bizottság volt ezen iskolai 
évben az építkező bizottság, melynek elnöke ns. Haviár Dani 
felügyelő s tagjai a helyben lakó felügyelőségi tagok voltak. 
Szakértők gyanánt fölkérte ez az építkező bizottság ns. Baumgarten 
Sándor közalapítványi igazgatót, néhai Haviár Lajos állami főmér
nököt s az építkezés ellenőrzösével megbízta Ponyiczky Kálmán 
községi mérnököt, kik áldozatkész jó akarattal és alapos szakisme
rettel szolgálták a sok gonddal járó építkezést.

B. ) Igazgató Benka Gyula, ki a főgymnasium felső osz
tályaival kapcsolatban álló s maholnap teljesen a Bányai Egyház- 
kerület tulajdonába átmenő tanítóképző igazgatását is végzi.

C. ) A főgymnasium pénztárosa s háztartási ügyeinek gon
dozója: Mocskonyi József főgymn. rendes tanár.

D. ) A déli és esteli közétkezőnek gondozója (ephorus): 
Oláh Miklós rendes tornatanár.

E. ) A főgymnasium házilag kezelt alapítványi földjének 
felügyelő gazdája: Kepenyes Mihály, gazdálkodó.

F. ) A főgymnasium orvosai: dr. Mikolay István községi 
főorvos és dr. Takács Izsó községi alorvos oly munkafelosztással, 
hogy mig az első a gymnasiumi IV. V. VI. VII. VIII. osztályok beteg 
tanulóit gondozza, addig az utóbbi a gymnasiumi és tanitókénző, 
önkéntesen vállalkozó tanulóinak az egészségtant heti 2 órában 
előadván, az I. II. és III. osztály betegeit is gyógykezeli.

G. ) Tanári személyzet a következő:

a) föenäes tanárok:

1. Benka Gyula, igazgató-tanár. Működik 44 éve, mint 
igazgató 22 éve.

2. Kutlik Endre, osztályfő a VlII-ban. Működik 22 éve.
3. Liska János osztályfő a VII-ben. Működik 17 éve.
4. Melis János, vallástanár. Működik 7 éve.
5. Mocskonyi József, osztályfő az VI-ban. Működik 23 éve.
ö.Dr.NemesBélaosztályfőalII-ban.MűkcdikSzarvason 5 éve.
7. Neumann Jenő, osztályfő az V-ben. Működik 21 éve.
8. Oláh Miklós, tornatanár. Működik 29 éve.
9. Plenczner Lajos, osztályfő az I-ben. Működik 11 éve.

10. Saskó Samu, osztályfő a II-ban. Működik 9 éve.
11. Sárkány Imre. Működik 25 éve, ebből Szarvason 9 éve.
12. Sulek József. Működik 6 éve,
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13. Sziráczky Gyula, rajztanár. Működik 15 éve.
14. Udvardy Sándor, osztályfő a IV-ben. Működik 10 éve.
15. Wtlnscliendorfer Aladár, ki az állam által rendes ta

nárrá előléptetve, az intézetnél 4 éve működik.

b) 13ejáró tanári

16. Lévius Ernő, 'tanítóképzőben rendes tanár, ki a tanu
lóság dalkarait s időnként szervezkedő zenekarait tanítja s vezeti. 
Működik 7 éve.

c) JTtds felckezöfbaliek vallástanárai:

17. Főtiszt. Szirmay L. Árpád, helybeli r. kath. lelkész.
18. Tisztelendő Szirtes Antal, ki azonban az iskolai év 

elején csorvási lelkésszé kineveztetett s helyét Molnár János r. kath. 
s. lelkész foglalta el.

19. Főtiszt. Popovics Elek békési gör. kel. lelkész.
20. Főtiszt, dr. Borsodi József helybeli rabbi.
21. Sipós Lipót, helybeli izraelita főtanitó.

9«gvzet. A főgymasium és tanítóképző hangszereit gon
dozza és javítja Korik Sándor, szolnoki hangszerkészítő. A gym
nasium körében szokásos és megengedhető mellékes tantárgyakat 
és gyakorlati ügyességeket évek óta főleg a gymnasiumban alkal
mazott tanárok tanítják, hogy ezzel is több oldalú befolyást gya
koroljanak tanítványaikra. Ez okból a gyorsírást Saskó Sámuel, 
a franczia és angol nyelvet — ha érdeklődők csapata alakul — 
Sulek József, a szabadkézi és művészi rajzolást s festést Sziráczky 
Gyula, a vívást Oláh Miklós vezette ez iskolai évben is. A protes
táns ifjúság egyházi gyámolitó intézetét elnökként Wünschendorfer 
Aladár, a tanulóság segélyezőjét Sárkány Imre, a négy felső osz
tályból évente megalakuló Vajda-Önképzőt ez évben dr. Nemes Béla 
gondozta. Csak a táncztanitást és a vonóshangszerek kezelését 
vállalták magukra az iskola kötelékén kívül álló szakférfiak, az 
előbbit Dobos Adolf veterán táneztanitó, az utóbbit Vécsey Arthur 
zenetanár tanítván szép sikerrel.

Tanári működésükkel és szakképzettségükkel kapcsolatban: 
1) a fizikai szerelvények őre volt Sulek József; 2) a természet
rajzi gyűjteményeket gondozta Plenczner Lajos; 3) a zeneszerek 
és hangjegygyiijtemény ellenőrzője volt Lévius Ernő; 4) a rajz-
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gipsz-fa és főszmintákra felügyelt Sziráczky Gyula; 5) a könyv
tárak kezelője és őre volt Sulek József; 6) a főgymnasiumi épü
letében elhelyezett egyházmegyei levél- és irattár gondozója volt 
Plenczner Lajos; 7) a térképek és atlaszok, valamint a régi pénzek 
s történeti és földrajzi térképek és műtörténeti gyűjtemények őre 
volt Sárkány Imre; 8) a torna- és vivő- szerelvények gondozója 
volt Oláh Miklós; s végül 9) az iskolai épületek, ültetvények, ker
tek felett a felügyeletet az iskolai épületben lakó iskolai szolga, 
Garai Samu gyakorolta.

e) Szolgaszeméltzst:

23. Iskolaszolga: Garai Samu.
24. Udvaros: Bartyik András.
25. A közétkező kifőzője: Misik Istvánná.
26. A közétkező mindenese: Mravik Pál,



I I .

tanulod névsora.

I» ea*iályt

(Osztály-tanár: m«nczner-)

Balga István r. kath. Tiszaföldvár, Jász-Nagy-Kun-Szolnok vm. 
Blaskó Gyula ág. h. ev. Szarvas, Békés vm.
Blaskó Jenő ág. h. ev. „ „ „
Bobvos Mihály ág. h. ev. „ „ „ '•
Boros Pál ág. h. ev. „ „ „
Brusznyiczky Mihály ág. h.ev. „ „ „
Bük Sándor izr. „ „ „
Chován József ág. h. ev. Ambrózfalva, Csanád vm.
Csernák István ág. h. ev. Szarvas, Békés vm.
Dankó János ág. h. ev. „ „ „ Ismétlő.
Demeter Pál ág. h. h. ev. „ „ „
Dóka József r. kath. „ „ „
Dósa Andor r. kath. „ „ „
Fehér József r. kath. Tápióbicske, Pest vm. Ismétlő.
Ferencz József ág. h. ev. Mende „ „
Ferenczy József r. kath. Szarvas, Békés vm.
Frcska János ág. h. ev. „ „ „
Frcska Mihály ág. h. ev. „ „ „
Greifel János r. kath. „ „ „
Gulyás Mihály ág. h. ev. „ „ „
Hanzó István ág. h. ev. „ „ „
Horváth Károly ág. h. ev. Tótkomlós „ „



Hrivnák Péter ág. h. ev. Szarvas, Békés vm,
Hrncsjar János ág. h. ev. „ „ ,, Ismétlő.
Illyés Lajos ev. ref. „ „ „
Jánovszky János ág. h. ev. „ „ „
Janurik János ág. h. ev. „ „ „
Jeszenszky Ernő ág. h. ev. Kis-Kőrös, Pest vm,
Jónás István ág. h. ev. Alsóhalas, Ung vm, Ismétlő,
Jónás Márton ág. h. ev. „ „ „
Kálló Ferencz r. kath. Szarvas, Békés vm,
Kasuba Pál ág. h. ev. „ „ „
Kepenyes János ág. h. ev. „ „ „
Kerényi Zoltán izr. „ „ „
Komlovszky István ág. h. ev. „ „ „
Konrád János r. kath. „ „ „
Kozsuch András ág. h. ev. „ „ „ Ismétlő.
Krsnyák Pál ág. h. ev. „ „ „
Kudlák Mihály ág. h. ev. „ „ „
Kuncz Béla ág. h. ev. Liebling, Temes vm.
Lehóczky István ág. h. ev. Tótkomlós, Békés vm.
Lévay Ferencz r. kath. Szarvas „ „
Lipthay Gyula r. kath. „ „ „
Liska Mihály ág. h. ev. „ „ „
Majercsik Lajos ág. h. ev. Pitvaros, Csanád vm.
Marsai Ferencz ág. h. ev. Szarvas, Békés vm.
Medvegy Gyula ág. h. ev. „ „ „
Mikolay János ág. h. ev. „ „ „ Ismétlő.
Mikolay Pál ág. h. ev. „ „ „
Moskovits Andor izr. Pazdics, Zemplén vm.
Nagy Lajos ág. h. ev. Gyoma, Békés vm.
Németh János ev. ref. Szarvas, „ „
Nyemcsok Mátyás ág. h. ev. „ „ „
Podani Pál ág. h. ev. „ „ „
Povázsay György ág. h. ev. „  „ „ Ismétlő.
Rácz Mihály ág. h. ev. „ „ „
Rapos Tibor ág. ev. Mezőhegyes, Csanád vm.
Rohály Mihály ág. h. ev. Szarvas, Békés vm.
Salczmann Sándor izr. Békésszentandrás, Békés vm.
Sárkány Pál ág. h. ev. Szarvas, Békés vm.
Scheiner Imre izr. „ „ „
Sierbán János gör. kel, Temesvár, Temes vm.



Sinkovicz István ág. h. ev. Szarvas, Békés vm.
Szántba Pál ág. h. ev. Tápiószele, Pest vm.
Szarka István ág. h. ev. Szarvas, Békés várni.
Szekera János ág. h. ev. „ „ „
Szlovák Kálmán ág. h. ev. „ „ „
Tomka Pál ág. h. ev. „ „ „
Trizna Jenő ág. h. ev. „ „ „
Turek Elek r. katli, Szerencs, Zemplén vm.
Unatyinszky Mihály ág. h. ev. Szarvas, Békés vm.
Valach János ág. h. ev. „ „ „
Weisz Gusztáv r. kath. „ „ „
Zielbauer József r. kath. Elek, Arad vm.

Összesen: 74.

(Osztálytanár: Saskó.)

Antal Pál ág. h. ev. Tótkomlós, Békés m.
Bakay Jenő ág. h. ev. Nagyócsa, Zólyom m. 
Balázs György ág. h. ev. Szarvas, Békés m.
Bállá Pál ev. ref. Csabacsfid, „
Bárány Béla r. kath. Szarvas, „
Behan Sámuel ág. h. ev. Szarvas, „
Blum Imre izr. „ „
Bravek László r, kath. „ „
Cimrák János ág. h. ev. Szielnicz, Liptó m. 
Czinkotszky Kálmán ág. h. ev. Alberti Csanád m. 
Czinkoczky Pál ág. h. ev. Szarvas, Békés m. 
Danko Károly ág. h. ev. Petrőcz, Bács-Bodrog m. 
Deim János r. kath. Szarvas, Békés m.
Egyed Béla ág. h. ev. Tápiószele, Pest m.
Fabriczi János ág. h. ev. Szarvas, Békés m.
Farkas János ág. h. ev. „ „
Filyo János ág. h. ev. „ „
Forschner Jenő izrr  „ „
Földes Károly ág. h. ev. Lippa, Tenies m,
Frecska Béla ág. h. ev. Szarvas, Békés m.
Gaál Mátyás ág. h. ev. a



Gyurik Jenő ág. h. ev. Nagylak, Csanád m.
Hegedűs Lajos r. kath. Szarvas, Békés m.
Herskovits Dezső izr. Nyir-Piricse, Szabolcs m.
Hovorka Mihály ág. h. ev. Mezőhegyes, Csanád m.
Juhász László ág. h. ev. Szarvas, Békés m.
Kiss János ág. h. ev. „ „
Kita János ág. h. ev. „ „
Komtlovszky Ferencz ág. h. ev. „ „
Kondacs Mihály ág. h. ev. „ „
Kovács Sándor r. kath. Tűrkeve, Szolnok m.
Kőszegi Lajos ág. h. ev. Szarvas, Békés m.
Krajcsovics János ág. h. ev. „ „
Krausz István izr. Tápióbicske, Pest m.
Liska Sámuel ág. h. ev. Szarvas, Békés m.
Maitz Jenő ág. h. ev. „ „
Marhás Elemér ev. ref. Tiszafüred, Heves m.
Mayer Béla r. kath. Szarvas, Békés m.
Melis Mátyás ág. h. ev. Szarvas, Békés ni.
Melis Mihály ág. h. ev. „ „
Molnár László r. kath. Békésszentandrás, Békés m.
Németh István r. kath. Szarvas, Békés m.
Oláh Sándor ev. ref. „ „
Pajtás Gyula ág. h. ev. Nagylak, Csanád m.
Petyus Béla ág. h. ev. Tiszaföldvár, Szolnok ni.
Podani János ág. h. ev. Szarvas, Békés m.
Simu Koriolán gör. kel. Vojvodincz, Temes m. Ismétlő.
Sinkovicz Pál ág. h. ev. Szarvas, Békés m. Ismétlő.
Stammer Lajos r. kath. Lajosmüve, Nyitra m.
Steuer Miklós izr. Öcsöd, Békés m.
Szemző Pál izr. Szarvas, „
Szimonidesz Gusztáv ág. h. ev. Battonya, Arad m.
Szokolay Pál ág. h. ev. Tótkomlós, Békés m.
Tausz András ág. h. ev. Ókér, Bács-Bodrog m.
Tepliczky János ág. h. ev. Szarvas, Békés m.
Thury György ág. h. ev. Pitvaros, Csanád m.
Tímár Gyula r. kath. Endrőd, Békés m.
Tóth K. Sándor ev. ref. Öcsöd, „
Törő Géza ev. ref. Szarvas, „
Varga Mihály ev. ref. „ „ * Ismétlő.
Venich László ág. h. ev. Nagylak, Csanád m.
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Weber István r. kath. Szarvas, Békés ni.
Weinberger Sándor izr. Öcsöd, „
Werger Gyula r. kath. Kisszénás, „
Zvara János ág. h. ev. Szarvas „

MAGÁNTANULÓ:

Pongrácz Istzán ág. h. ev. Tótbánhegyes, Csanád ni.

Összesen: 66.

X X t ,  o s a t á i y .

(Osztálytanár: dr. Nemes 13ela.)

Almássy János r. katli. Szarvas, Békés m.
Baross Dezső ág. h. ev. Kondoros, Békés m.
Bocskay István r. kath. Szarvas „
Bogár Pál ág. li. ev. „ „
Boros Pál ág. h. ev. „ „
Braun Márton izr. Breznóbánya, Zólyom m.
Brusznyitzky Mihály ág. h. ev. Szarvas, Békés m. Ismétlő. 
Bük Jenő izr. Szarvas, Békés m.
Dimény Gyula unitárius Szarvas, Békés m.
Egyed Imre ág. h. ev. Tápiöszele, Pest m.
Elefánt Lajos ág. h. ev. Szarvas, Békés m. Ism. Évk. kimaradt. 
Finály László izr. Szarvas, Békés m.
Földes Zoltán ág. h. ev. Lippa, Temes m.
Gazsö Pál ág. h. ev. Mezőberény, Békés m.
Guttmann Miksa izr. Kunhegyes, J.-N.-Kun-Szolnok m.
Gutwein János ág. h. ev. Feketehegy Bács m.
Hageter Gusztáv ág. h. ev. Szarvas, Békés m.
Hanzus János r. kath. Szarvas, Békés ni.
Jászai István ev. ref. Szentes, Csongrád ni.
Kanya János ág. h. ev. Petrőcz, Bács ni.
Kapus Lajos ev. ref. Szarvas, Békés m.
Kemény Gábor izr. Öcsöd, Békés m.
K. Kiss Balázs r. kath. Szarvas Békés ni.
Kolozsváry Kiss Ferencz ev. ref. Szarvas, Békés m.
Kun Béla izr. Öcsöd, Békés m.
Laukó Pál ág. h. ev. Szarvas, Békés m,



Lévay József r. kath. „ „
Lipták Mihály ág. h. ev. „ „
Majer Lajos r. kath. „ „
Margöcsy Géza ág. h. ev. „ „
Mészáros Jenő ev. ref. „ „
Mészáros Lajos ev. ref. Öcsöd, „
Némedy János r. kath. Kunszentmárton, Szolnok m.
Neumann István ág. h. ev. Szarvas, Békés m.
Nicsovics György gör. kel. Alberti, Csanád m.
Péczely Aladár r. kath. Szarvas, Békés m.
Pesti Lajos r. kath. „ „
Plentri Pál ág. h. ev. „ „
Reismann Imre izr. „ „
Salacz József r. kath. „ „
Salczmann Aladár izr. Szentandrás, „
Sápszky Pál ág. h. ev. Szarvas, „
Sártory László r. kath. Nagyvárad, Bihar m.
Sass Ferencz ág. h. ev. Orosháza, Békés m.
Simon Béla r. kath. Szarvas, „
Skolák Ernő r. kath. Lajoshalom, Csongrád m.
Soös Kálmán ev. ref. Öcsöd, Békés m.
Szakái Tamás, ev. ref. Szentes, Csongrád m.
Szebegyinszky Mihály ág. ev. ev. Szarvas Békés m.
Tinka Kornél gör. kel. Maczedönia, Torontál m. Ismétlő.
Turek Jenő r. kath. Bekecs, Zemplén m.
Vadász János ev. ref. Turkeve, Szolnok m. Évk. kimaradt. 
Vénich Jenő ág. h. ev. Nagylak, Csanád m.

MAGÁNTANULÓK:

Dobronyovszky Jenő ág. h. ev. Alberti-lrsa, Pest m.
Revuczky Béla ág. h. ev. „ „

összesen: 55.
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(Osztálytanár: Uäwaräy.

Adamkovics Károly ág. h. ev. Nagylak, Csanád m. 
Baló Béla r. kath. Szarvas, Békés m.
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Belopotoczky János ág. h. ev. Szarvas, Békés m.
Bük Lajos izr. Szarvas, Békés m.
Chrenka Gyula ág. h. ev. Tótbánhegyes, Csanád in. 
Czinkotszky Jenő ág. h. ev. Alberti, „
Dolesch József r. kath. Szarvas, Békés m.
Dudok Márton ág. h. ev. Tápiószentmárton, Pest m. 
Finkelstein Zoltán izr. Szarvas, Békés m.
Greksza Pál ág. h. ev. Szarvas, Békés m.
Gyendity Simon gör. kel. Túrja, Bács ni.
Hajas Endre r. kath. Békésszentandrás, Békés m. 
Henczély Sándor ág. h. ev. Szentetornya, „
Honti Elemér ág. h. ev. Kondoros „
Illyés István ev. ref. Szarvas, „
Janurik Pál ág. h. ev. „ „
Jurányi Lajos ág. h. ev. Nagysemlak, Temes m. 
Kalmár Jenő izr. Szarvas, Békés m.
Kapeczán Miklós gör. kel. Szirbova, Temes m.
Készt Zoltán izr. Szarvas, Békés m.
Kindia Kornél g. kel. Vojtek, Temes ni.
Kis Mihály ág. h. ev. Szarvas, Békés ni.
Klein István izr. Békésszentandrás „
Konstantin István ev. ref. Komádi, Bihar m.
Korell Vilmos ág. h, ev. Kölpény, Bács m.
Kovácsik Gábor ág. h. ev. Tótkomlós, Békés m. 
Kriska András ág. h. ev. Pitvaros, Csanád m.
Leichter Aladár izr. Tiszapüspöki, J.-N.-K.-Szolnok nt. 
Lengyel Sándor r. kath. Szarvas, Békés m. 
Magyar Zoltán ev. ref. „ „
Mikus Mihály ág. h. ev. „ „
Moravcsik Dezső ág. h. ev. „ „
Oláh István ev. ref. „  „
Ország Nándor izr. Kondoros, „
Páll János r. kath. Szarvas, „
Pokorny Béla ág, h. ev. Nagylak, Csanád m,
Reismann Jenő izr. Szarvas, Békés m.
Révész Lajos ev. ref. Öcsöd, „
Rohoska Lajos ág. h, ev. Szarvas, „
Sárkány András ág. h, ev. „  „
Sárkány Mihály ág. h. ev. „  ,,
Simkovics Pál ág. h. ev. „  „

b
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Skultéty László r. kath. Nagyteremia, Torontál m.
Szabó Sándor ev. ref. Öcsöd, Békés m.
Temesváry Pál r. kath. Magyarbánhegyes, Csanád m.
Tóth Pál ág. h. ev. Szarvas, Békés m.
Urbán Lajos r. kath. Szolnok, J.-N.-K.-Szolnok m. Ismétlő.

Összesen: 47.

V . ooaiály,
(Osztálytanár: Neumann.)

Altmann Ignácz izr. Szeghalom, Békés m.
Babarczy Imre r. kath. Szolnok, J.-N.-K.-Szolnok m. Ismétlő. 
Bukovinszky László ág. h. ev. Kondoros, Békés m.
Csabai László r. kath. Szolnok, J.-N.-K.-Szolnok m. 
Deutschenschmied Jenő ág. h. ev. Tótkomlós, Békés m.
Dóczy Imre ev. ref. Szentes, Csongrád m.
Faiman Jaroszláv ág. h. ev. Lugos, Krassó-Szörény m.
Fekete Sándor ág. h. ev. Makó, Csanád m.
Gajevsky Dezső r. kath. Szarvas, Békás m.
Hajas Béla r. kath. Békésszentandrás, Békés m.
Harsányi Dezső ág. h. ev. Kondoros, „
Holub György ág. h. ev. Szarvas, „
Janurik Pál ág. h. ev. „  „  Meghalt.
Kadávy Iván ág. h. ev. Turóczszentmárton, Turöcz m,
Karancsy István ev. ref. Szarvas, Békés m.
Kari Ferencz r, kath. Aradszentmárton, Arad m.
Kegyes Zsigmond ev. ref. Mezőtúr, J.-N.-K.-Szolnok m. Ismétlő. 
Kéler János ág. h. e v . Gyula, Békés m.
Kerényi István izr. Szarvas, Békés m.
Kiss József ág. h. ev. Óverbász, Bács-Bodrog m.
Kittka Rezső r. kath. Szeged, Csongrád m. Ismétlő.
Kovalcsik József ág. h. ev. Orosháza, Békés m.
Krausz Antal izr. Tápiö-Bicske, Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun m. 
Krcsmárik Gyula ág. h. ev. Szarvas, Békés m.
Kruttschnitt Antal ág. h. ev. Soltvadkert, Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun m. 
Lucskiy Bála r. kath. Czibakháza, J.-N.-K.-Szolnok m.
Mados György ev. ref. Nagyszalonta, Bihar m. Ismétlő.
Mészáros Tibor ev. ref. Szarvas, Békés m.
Opauszky János ág. h. ev. „  „
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Placskó Samu ág. h. ev. Szarvas, Békés m.
Remetey Fülöp Dezső ev. ref. Turkeve, J.-N.-K.-Szolnok m. 
Sarlay Aladár ág. h. ev. Öcsöd, Békés m.
Schröder Henrik izr. Szarvas, „
Sefcsik Richard r. kath. Ujverbász, Bács-Bodrog m.
Sirka Samu ág. h. ev. Kölpény, „
Szabó Mihály r. kath. Endrőd, Békés m.
Szekera Pál ág. h. ev. Szarvas, „
Szemző Imre izr. Szarvas, Békés m.
Szollár Pál ág. h. ev. Nagyszénás, Békés m.
Takács Gyula r. kath. Szarvas, Békés m.
Theisz Oszkár ev. ref. Budapest, Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun m. 
Tóth Béla ev. ref. Szeghalom, Békés m.
Tóth Géza ev. ref Komádi, Bihar m.
Vekerle Ferencz r. kath. Szarvas, Békés m.
Welker Frigyes ág. h. ev. Bácsfeketehegy, Bács-Bodrog ni.

MAGÁNTANULÓK:

Delhaes Frida ág. h, ev. Ujverbász, Bács-Bodrog m.
Mécs Balogh Mihály ev. ref. Szentes, Csongrád m.

Összesen: 47.

V t ,  o a z i m l y ,

(Osztálytanár: Jltocskonvi.)

Ambrus Ferencz ág. h. ev. Nagylak, Csanád m.
Bagó Imre ev. ref. Ókécske, Pest m.
Balázs Ernő r. kath. Tápiöszentmárton, o_est m.
Balogh Miklós ev. ref. Gyula, Békés m.
Cimponeriu Traján gör. kel. Csebza, Torontá! m.
Demcsák Lajos ág. h. ev. Kondoros, Békés m.
Enyedi András ev. ref. Gyula, „
Finkelstein Albin izr. Szarvas, „
Gabányi Lajos ág. h. ev. „  „
Gabrinyi János ág. h. ev. Petrőcz, Bács-Podrog m,
Gécza János gör. kel. Szirbova, Temes ni.
Gödry Károly ág. h. ev. Gyoma, Békés m.
Haller Józsel ág. h. ev. Ujsoóve, Bács-Bedrog m,

h



Holéczy Barna ág. h. ev. Szarvas, Békés m.
Honti Kálmán ág. h. ev. Kondoros,
Jeletik Béla r. kath. Szarvas, „
Készt Armin izr. „  „
Kondacs Mátyás ág. h. ev. Szarvas „
Krcsmárik Pál ág. h. ev. „  „
Krebs Vilmos r. katli. „  „
Lamos János ág. h. ev. Pinczéd, Bács-Bodrog m.
Langmáhr Béla r. kath. Zombor, „
Moravcsik Jenő ág. h. ev. Szarvas, Békés m.
Némedy László r. kath. Kunszentmárton, Szolnok m.
Németh Balázs ev. ref. Veszeny, „
Niedermayer Ferencz r. kath. Elek, Arad m.
Podani János ág. h. ev. Szarvas, Békés m.
Povázsay Pál ág. h. ev. „  „
Rapos Viktor ág. h. ev. Mezőhegyes, Csanád m.
Ruzsicska János ág. h. ev. Szarvas, Békés m.
Salacz Béla r. kath. „  „
Salacz Géza r. kath. Gyoma, „
Scherfer M. Vilmos izr. Szarvas, „
Schuster József ág. h. ev. Pinczéd, Bács-Bodrog m.
Szalai Lajos ev. ref. Mezőtúr, Szolnok m.
Székács János ág. h. ev. Szentetornya, Békés m.
Turan István r. kath, Szarvas, Békés m.
Valkovszky György ág. h, ev. Szarvas, Békés m.
Wendling Péter r. kath, Gyarmatha, Torontál m.

MAGÁNTANULÓK:

Jancsovics Péter ág. h. ev. Gyula, Békés m.
Csányi István r. kath. Nagyvárad, Bihar m,

Összesen: 41,

i f i t *  oestö ly*

(Osztálytanár: £ isl?a)

Balog László ev. ref. Gyula, Békés m.
Berta József ág. h. ev. Orosháza, Békés m.
Borovánszky Géza, róm. kath. Bácskula, Bács rm Ismétlő;
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Debreczeni Kálmán ev. ref, Gyula, Békés m.
Delhányi Béla ág, h, ev, Szarvas, Békés m.
Denhoff Antal r, kath, Gyula, „
Diel Lajos r. kath, Zsombolya, Torontál m,
Drong Mihály r, kath, Szarvas, Békés m.
Fenyvesi Gyula ág, h, ev, „  „  Évk. kilépett.
Földes Tibor ág, h, ev, Lippa Temes, m.
Ganyecz Pál ág, h. ev, Szarvas, Békés m,
Haviár Dani ág, h. ev, „  „
Häuszer Péter ág, h. ev. Bácsfeketehegy, Bács m.
Holub Pál ág. h, ev, Szarvas, Békés m,
Hösz Dezső ág. h. ev. Nagylak, Csanád m.
Hrdlicska Károly ág, h, ev. „  „
Katyanszky István, gör. kel Bácsszenttamás, Bács m.
Klein Henrik ág. h ev. Ókér, Bács m.
Klinghammer Miklós róm. kath Endrőd, Békés m.
Kondats János ág h ev. Szarvas, „  Évk. kimaradt.
Krmpotich Máté róm kath. Szabadka, Bács m.
Marhás Géza ev ref Tiszafüred, Heves m.
Mayer Károly r. kath. Szarvas, Békés m 
Mányik Pál ág. h. ev. „  „
Molnár János ág h ev. „  „
Molter Keresztély ev. ref. Ujverbász, Bács m.
Neumann Jenő ág. h ev. Szarvas, Békés m.
Perczel Fercncz r kath. „  „
Pintér Miksa izr „  „
Radu Vincze gör. kel. Ikloda, Temes m.
Ravasz Ferencz ág. h. ev. Orosháza, Békés m.
Reidl Dezső ág h. ev. Kuczora, Bács m.
Ruisz Ferencz r kath. Bábolna, Komárom m. Ismétlő.
Rumpf Pál ev. ref. Ujverbász, Bács m.
Sál Béla r kath. Gyula, Békés m.
Salacz Emil r. kath. Szarvas, „
Sámuel Andor izr Szarvas, Békés m.
Sváby Sándor r kath Kunszentmárton, Szolnok m.
Szabados Károly r. kath. Gyula, Békés m 
Székely Miksa izr Szarvas, Békés m.
Temesváry Sándor ág. h. ev. Magyarbánhegyes, Csanád in. 
Tomann Dezső ág. h. ev. Ujkécske, Szolnok m 
Tóth Kálmán r. kath Szarvas, Békés m
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Tóth Lajos ev. ref. Öcsöd, „
Vörös Antal r. kath Szabadka, Bács m 
Zelenka Gyula r. kath. Szolnok, Szolnok m.

MAGÁNTANULÓ:

Szemző István izr. Szarvas, Békés m.

Összesen; 47.

V Z Z t .

(Osztálytanár: K u flik .)

Balázs Gyula r, kath Tápiöszentmárton, Pest m.
Bállá Sándor ev. ref. Csabacsüd, Békés m.
Berg Mihály ág. h. ev Mezőberény, „
Berger Antal r kath. Zombor, Bács-Bodrog m.
Borbás István ev. ref. Görgeteg, Somogy m Évk kim
Braxatörisz Sándor ág. h. ev. Ocsova, Zólyom m.
Bukovszky Jenő ág. h. ev. Tápiósüly, Pest m.
Rurghardt Imre r. kath. Versecz, Temes m.
Busay Béla r kath. Czibakháza, Szolnok m.
Czibula János ág. h. ev. Liptótarnöcz, Liptö m. Meghalt.
Ehrlich Jenő izr. Szolnok, Szolnok m.
Erdőhegyi István ev. ref. Berettyóújfalu, Bihar m.
Famler G. Adolf, ág. h. ev. Torzsa, Bács m.
Groszmann Frigyes izr, Ipolyság, Hont m.
Gyökösy Dániel ev ref Szarvas, Békés m.
Guszmann Sándor izr. „  „
Haviár Gyula ág. h ev. „  „
Holub Pál ág h. ev. ,, „
Janatka Lajos r. kath. Nagyköveres, Temes m.
Kádár István ág h. ev. Parácz „
Kemény Gábor And. ág. h. ev. Budapest.
Kemény Rezső izr. Öcsöd, Békés m.
Kepenyes István ág h. ev. Szarvas, Békés m.
Kis György gör. kel. Köröstarján, Bihar m.
Krajner G. Imre r. kath Szarvas, Békés m.
Kutlik Sándor ág. h. ev. „  „
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Lónyai Károly r. kath. Tápiószele, Pest m.
Melis János ág. h. ev- Szarvas, Békés m.
Micsínay Dezső ág. h ev- „  „
Mrva György ág h. ev. Petrőcz, Bács m.
Nagy Károly ev. ref. Körösladány, Pest m.
Nagy Lajos ev ref. Turkeve, Szolnok m.
Németh János ág. h. ev. Szarvas, Békés m.
Oláh Miklós ev. ref. „  „
Pataki Alfréd izr. „  „
Petries Géza ág. h ev. Mezőberény, „
Polyákovics József r. kath. Szabadka, Bács m.
Reitter Fcrencz r. kath. Mezőtúr, Szolnok m.
Rosa Szilárd gör. kel. Lcukusest, Krassó-Szörény m. 
Schmitz Ferencz r. kath. Kisszentpéter, Temes m. 
Schriffert István r. kath. Orosháza, Békés m. 
Scluiszter Mihály ág h. ev. Pinczéd, Bács m.
Siflis Lajos r. kath. Szabadka, Bács m.
Singer Gusztáv izr Turkeve, Szolnok m.
Sztik Gusztáv ág. h. ev. Tótkomlós, Békés m. 
Szwidrán József r. kath Szentmárton, Arad m.
Tarr Lajos ág. h. ev Orosháza, Békés m.
Tóth Sándor r. kath. Kunszentmárton, Szolnok m 
Vieszt Károly ág. h. ev Tiszolcz, Gömör m.
Zolnay Géza ev. ref. Szentes, Csongrád n \

Összesen: 50.

Végösszeg: 427.



I I I .

f l  tantárgyaid vázlata.

Az állammal kötött segélyezési szerződés értelmében a 
szarvasi ág. hitv. ev. főgymnasium az állam tanítási terv alapján 
végzé a tanítás munkáját. Ezt igazolja az alább következő tájékoz- 
tatö kimutatás.

A) Egyetemesen kötelező tantárgyak:

I. osztály.

1. Valiiig, heti 2 óra. Biblia ismertetés: ó-szövetségi történe
tek emlékelése, erkölcsi tanulságok. Egyes könyvek kiválóbb sza
kaszainak olvastatása, magyarázása vonatkozással az uj-szövetségi 
eszmekörre. Ének. Kk, Bereczky: Bibliaismertetés. III. kiadás. 
Tanár: Melis.

2. Magyar, heti 5 óra. Nyelvtanból: Egyszerű mondat fajai; 
mondat és beszédrészek; igeragozás, névragozás; hangtan elemei. 
Olvasókönyvből: mesék, mondák, történetek, rajzok. Költemények 
tanulása könyv nélkül. Havonként két írásbeli dolgozat. Kk.: 
Szinnyei József „Magyar nyelvtana“ I. r. és Olvasókönyvének I. 
rész. Tanár: Udvardy.

3. Latin , heti 6 óra. Összefüggő olvasmányok — 20 latin, 
18 magyar gyakorlat — alapján a névszók és a cselekvő ige 
ragozása a rendhagyó alakok mellőzésével; az olvasmányokban 
előforduló szókincs elsajátitása. Havonként két iskolai dolgozat; 
fordítás magyarból latinra a nyelvtan begyakorlása végett. Tan
könyv: Dr. Hittrich Ödön Latin nyelvtana I. Latin olvasó és gya
korlókönyve I. Tanár: Mocskonyi.
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4. fW drafo, heti 3 óra. Földrajzi alapismeretek: tájékozódás 
a szabadban és a földgömbön, térképolvasás. A magyar szent 
korona országainak részletes leírása a következő sorrendben: Bu
dapest, az alföldek, a középhegység és a tuladunai dombos vidék 
a felföldek. Fiume, Horvát-Szlavonország. Mindenik rész fekvése, 
felülete, vízrajza, éghajlata, talaja, terményei, lakosai és helységei; 
végül az ország általános összefoglaló leírása. Térképvázlatok. 
Kk. Vitális István földrajza I. és Kogutovicz iskolai Atlasza. Ta
nár: Plenczner.

5. Természetrajz heti 2 óra. Ősszel közönségesebb gyümölcs
formák leírása és csoportosítása, (szilva, baraczk, mandola, dió, 
mogyoró, alma, körte, szőlő, czitrom, narancs.) Házi állatok (kutya, 
ló, szarvasmarha, juh, disznó.) Télen: közönségebb fenyők. Az 
ember lakása közelében, a mezőn, és erdőn élő emlős állatok (egér, 
görény, denevér, vakond, sün, hörcsög, nyúl, róka, őz, szarvas.) 
Tavaszszal: Házi szárnyasok (ty.ik kacsa, lúd.) Egyes, tavaszkor 
virító növények (ibolya, árvácska, nőszirom, nárczisz, boglárka, 
gyöngyvirág, primula, holtcsalán, tulipán.) A növény szcrv:i. Kk. 
Szterényi Hugó: Természetrajz I. Tanár: Plenczner.

6. Mennyisé', tan, heti 4 óra. A négy számadási művelet egész 
számokkal, tizedes és közönséges törtekkel. A hazai pénzrendszer; 
hosszúsági-, súly-, terület- és ürmértékek ismertetése. Időkiszámi- 
tás. Kk. Gerevich-Orbóch „Számtan.“ Tanár: Neumann.

7. Mértani ra jz , heti 3 óra. Plánimetriai alaktan. Pont, vonal 
és szögekről; három négy és sokszögű idomokról. A körről álta
lában. Idomok hasonlósága symmetriája, egybevágósága, idomok 
kerülete és területe. Egyszerűbb sikdiszitmények rajzolása körző és 
vonalzóval. Kk. Horti Henrik rajzoló geometriája. Tanár Sziráczky.

8. S z é p írá s , heti 1 óra. Szépirási lapminták után folyó és 
ütem irás. Tanár: Sziráczky.

II. osztály

1. Vallás, heti 2 óra. Bibliaismertetés: uj-szövetségi történe
tek, hegyi beszéd, páldázatok emlékelése. Kiválóbb szemelvények 
olvastatása, magyarázása. Utalással az ó-szövetségi eszmekörre. 
Az apostoli levelek tartalmának és eszméinek ismertetése tekintet
tel a prot. dogmákra. Ének. Kk. Bereczky: Bibliaismertetés. Ili, 
kiadás. Károli: Uj-testamentom. Tanár: Melis.



2. Mngyar, heti 5 óra. Határozók részletesen. Összetett mon
dat: mellé- és alárendelt mondatok fajai, Szórend, szóösszetétel 
és szóképzés főbb szabályai. Prózai olvasmányok és költemények 
könyv nélkül. Kéthetenként írásbeli iskolai dolgozat a végzett tan
anyag köréből. Kk, Szinnyei József: Iskolai Magyar Nyelvtan 11, 
rész és Magyar Olvasókönyv II. r. Tanár: Wünschendorfer.

3. Latin, heti 6 óra. Alaktanból: az első osztály anyagának 
átismétlése után a szenvedő, álszenvedő és rendhagyó igék ra
gozása. Rendhagyó névragozás. Fontosabb mondattani szabályok. 
18 latin és 15 magyar gyakorlat, mesék és közmondások fordí
tása. Kéthetenként iskolai írásbeli dolgozat. Kk. Hittrich Ödön 
latin nyelvtana és gyakorlókönyve. Tanár: Saskó.

4. Földrajz, heti 3 óra. Európa általános s államainak rész
letes leírása. (Magyarországot kivéve) a következő sorrendben: 
fekvés, alak, nagyság, felület, vízrajz, talaj, éghajlat, termények, 
lakosok, helységek. Ázsia és Afrika általános s országainak rész
letes leírása ép úgy mint Európánál. Tárképvázlatok. Kk. Vitális 
István földrajza II. és III. rész és Kogutovicz iskolai Atlasza. Ta
nár: Plenczner.

5. Természetrajz heti 2 óra. Néhány ősszel virító növény
nek leírása. Állattanból: majmok, tengeri emlősök, erszényes em
lősök; az ember lakása közelében; mezőn, erdőn, vizen tartózkodó 
madarak; csuszó-mászók, kétéltűek, halak legnevezetesebb képvi
selőinek leírása. Csigák, kagylók. Rovarok, pókok, százlábúak, 
rákok, férgek osztályába tartozó s vidékünkön élő legfontosabb 
képviselőinek tárgyalása. Néhány feltűnőbb gyümölcstermő fa, er
dei fa és bokor, valamint egyes termesztett és vadon termő nö
vény leírása élő példányokon. Növényrovargyüjtés. Kk. Szterényi 
H. Természetrajz II. rész. Tanár: Plenczner.

6. Menayir/ijian, heti 4 óra. Számolási rövidítések. Korlátolt 
pontosságú szorzás és osztás. Az egyszerű hármasszabály. Olasz 
számolási mód. A százalék számítás. Kk. Gerevich-Orbök: Szám
tan. Tanár: Sulek.

7. Mér’ani rajz, heti 3 óra. Stereometriai alaktan. Hasábok, 
gúlák, szabályos testek, henger, kúp és gömb ismertetése, szem
léltetése, ábrázolása; a tárgyalt testek felülete és területeinek szá
mítása; testek symmetriája, hasonlósága, egybevágósága. Kk. Horti 
H. rajzoló geometriája II. rész. Tanár: Sziráczky.

8. Szépírás heti 1 óra. Kezdetben magyar, utóbb német 
folyóírás. Tanár: Sziráczky.
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XU. osztály.

1. Vall/is, heti 2 öra, Az egyház fejlődése megalakulásától 
napjainkig kor- és jellemrajzokban. Különös tekintettel a politikai 
válságos időkre, azok főbb szereplőire, kir. rendeletekre és törvé
nyekre. A három nagy reformátor életének és működésének bővebb 
ismertetése és méltatása. Ének. Kk. Bereczky: A kér. egyház rövid 
története. IV. kiadás. Tanár: Melis.

2. Magyar, heti 4 óra. A magyar hang-, szó- és mondattan 
rendszeres tárgyalása elemzéssel kapcsolatban. Költemények em
lékelése, tárgyi és alaki fejtegetése. Olvasmányok a magyar törté
net és szépirodalom köréből. Kéthetenként írásbeli dolgozat. Kk. 
Szinnyei József: Rendszeres magyar nyelvtan és Császár-Váczy: 
Magyar olvasókönyv III. rész. Tanár: Saskó.

3. Latin nyelv, heti 6 óra. Mondattanból: egyszerű mondat
részek; az anyag begyakorlására 30 latin és magyar gyakorlat le
fordítva. Olvasva és elemezve: Neposból Mütiades története, Phac- 
drusból 10 mese. Emlékelés. Kifejezések gyűjtése. Havonként két 
írásbeli iskolai dolgozat. K. Hittrich: Latin nyelvtan II. rész.; Dá
vid István: rövid latin olvasó- és gyakorlókönyv II..; Dávid István: 
Latin olvasókönyv Livius, Nepos, Phaedrus, Caesar, Curtius, Ovi
dius müveiből. Tanár: dr. Nemes.

4. Nemet, heti 4 óra. Olvasás, irás begyakorlása. A főnév és 
melléknév ragozása; számnév, névmás, melléknév fokozás. Segéd
igék, erős és gyenge hajlitásu igék. Gyakorlatok és versek fordí
tása és elemzése. Beszédgyakorlatok. Havonként két Írásbeli dol
gozat. Kk. Virányi J. nyelvtana és olvasókönyve. Tanár: Wün- 
schendorfer.

5. Föidra 'z, heti 2 óra. a) A leiró földrajzból Amerika és 
Ausztrália. b)A mathematikai és phisikai földrajz alapismeretei. Kk. 
Vitális „Földrajz“ és Rátli „A  math, és phys. földrajzeleméi.“ Ta
nár: Neumann.

6. Történelem, heti 3 óra. Magyarország története a mohácsi 
vészig: hazánk lakosai a honfoglalás előtt, a magyarok őskora, a 
keresztyén vallás felvétele s a királyság megalapítása, az alkotmány 
kifejlődése, szervezkedés hűbéri alapon, a Hunyadiak kora, az or
szág hanyatlása. Kk. Dr. Szigethy Lajos, Magyarok története, I. 
rész. Tanár: Sárkány.

7. Mennyiségtan, heti 3 óra. Az összetett hármasszabály. Egy-



szerű és összetett kamatszámitás. Lerovat száiri'ás; váltóleszámí
tolás. Arányos osztás, Elegyítés számolás. Lánczszabály. Eszmeszá
molás. Kk. Gerevich-Orbók „Számtan“ Tanár: Neumann,

8. M értani r v a, heti 2 óra. Planimetriai construktiók; egye
nes vonalú idomok főbb tulajdonságai, szerkesztése. Idomok osz
tása, területek átalakítása, idomok hasonlósága. Sikdiszitmények 
rajzolása és színezése nagyméretű fali minták után Kk, Horti H, 
rajzoló geometriája III, rész, Tanár: Sziráczky,

IV. osztá ly .

1. Vallás, heti 2 óra. Protestáns hit- és erkölcstan, Tekin
tettel a választó tanokra, bibliára és a társadalmi életre. Ének. Kk, 
Bereczky: Keresztény hit- és erkölcstan. IV. kiadás, Tanár:
Melis.

2. Magyar, heti 4 óra. A stilus tulajdonságai. Verstan. Gyak
rabban előforduló polgári ügyiratok szerkesztése. Toldi fejtegetése: 
a szebb részek emlékelése. Kéthetenként írásbeli dolgozat. Kk. 
Négyesy László „Stilisztikája“ és Arany-Lehr „T o ld i“ -ja. Tanár; 
Udvardy.

3. Latin , heti 6 óra. A mondattanból: a harmadik osztály anya
gának tüzetes átismétlése után az összetett mondat. A latin szórend. 
A szótagok időmennyisége, a hexameter és pentameter. Olvasmá
nyok: C. Julius Caesarból: Gallia leírása, Caesarnak Ariovistussal 
viselt háborúja, A gallok és germánok szokásai. Curtius Rufusból: 
Nagy Sándor legyőzi a scythiákat. Ovidiusból: Deucalion és Pyrrha, 
Daedalus és Icarus, Midas király. Deucalion és Pyrrha könyvnél- 
kül is. Caesar. C. Rufus és Ovidius életrajza és müvei. Magyarról 
latinra a mondattannal kapcsolatban 15 gyakorlat fordítása. Két
hetinként írásbeli iskolai dolgozat. Kk. Dávid István: Latin olvasó
könyv III. és IV. oszt. számára. Dávid István: Rövid latin olvasó- 
és gyakorlókönyv II. rész. Dávid István: Rövid latin nyelvtan. 
Tanár: Saskó.

4. Német, heti 3 óra. A harmadik osztály anyagának ismét
lése. Mondattani ismeretek, különös tekintettel a magyartól eltérő 
sajátságokra és szórendre. Fordítások magyarról németre és for
dítva. Havonként két írásbeli dolgozat. Kk. Virányi Ignácz „Nyelv
tana és olvasókönyve“ Tanár: Udvardy.

5. Történelem, heti 3 óra. Magyarország története a mohácsi 
vésztől 1867-ig: az ország 2, majd 3 része oszlása, a szabadság-
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harczok, a királyaival megbékült nemzet, mai Magyarország meg
alakulása; hazánk jelenkori viszonyai: földrajzi helyzet, közgazdaság, 
népesség, közművelődés, alkotmányos szervezet, Fiume, Horvát
ország, a közös ügyek, Ausztria. Kk. Dr. Szigethy L. Magyarok 
története, II. rész. Tanár: Sárkány.

6. Növénytan, heti 3 óra. Az őszi flóra kiválóbb képviselői. 
A növények külső tagoltsága. A biológiai anyag megértésére szük
séges chemiai ismeretek röviden. A növények szövet- és élettana. 
Az osztályozás elvei. Linné rendszere és a természetes rendszer s 
ennek keretében a növények négy köre. Növénygyüjtés. Kk. Szte- 
rény; H. Növénytan IV. oszt. számára. Tanár: Plenczner.

7. Mennyiségtan, heti 3 óra. Bevezetés az algebrába. Össze
adás és kivonás egész számokká!. A negativ szám. A positiv és 
negativ számok összeadása, kivonása és szorzása. A hatvány. 
Kéttagnak négyzete és köbe. Közönséges számok négyzetének és 
köbének kiszámítása. Osztás és a törtszámokra vonatkozó tételek. 
Legnagyobb közös osztó. Legkisebb közös többes. Első fokú 
egyenlet egy ismeretlennel. Kk. Kőnig-Eeke: Algebra. Tanár: Sulek.

8. Mértani rajz , heti 2 óra. Planimetriai construktiók; a kör 
és legfontosabb tulajdonságai, kör érintője; két kör relativ hely
zete; ellipsis, parabola, hyperbola tulajdonságai, szerkesztése és 
érintőiről. Sikdiszitmények rajzolása és színezése fali lapminták 
után. Kk. Horti H. rajzoló geometriája IV. rész. Tanár: Szi- 
ráczky.

V .  osztá ly .

í. Vallás, heti 2 óra. A biblia könyveinek rendszeres ismer
tetése. Eszméinek hit- és erkölcstani fejtegetése, összehasonlítása 
szemelvények alapján. Kiválóbb szakaszok olvastatása és meg
beszélése. Ének. Kk. Batizfalvy-Bereczky: Bibliaismertetés
II. kiadás. Károli: Szent-Biblia. Tanár: Melis.

2. Magyar nyelv, heti 3 óra. A prózai műfajok elmélete. Bő
séges szeművények a történetírás, szónoki beszéd és értekezés 
java termékeiből. Olvasva és tárgyalva Arany Toldi Estéje. Kölcsey 
Parainesise (részletek.) Elemezve magyar nép- és müballadák, rész
ben emlékelve is. Havonként írásbeli dolgozat. Kk. Riedl: Retorika 
és Greguss-Beöthy: Magyar balladák. Tanár: dr, Nemes.



78 —

3. Latin, heti 6 óra. Olvasmány: Ciceróból: Pro Archia poéta. 
De imp. Cn. Pompei. Ovidiusból: A költő önéletrajza. Romulus 
és Rém,us kitevése. A Lupercal. Evander és Carmenta Latiumba 
érkezése. Hercules és Cacus. Roma alapítása. Remus halála. Ro
mulus megdicsőülése. Regifugium. A Fabiusok veszte. Újév napja. 
Janus. Feralia. Terminalia. Quinquatrus maiores. Quinquatrus 
minores. Árion. Cerialia. Gabii elfoglalása. Ardéa ostroma. A fo
gadás. Havonként két iskolai dolgozat. Kk. Dávid István. Cicero 
Orat. sei. XIII. (Lampel.) Dr. Csengeri János: Szemelvények Ovi- 
diusböl (Franklin.) Köpesdy Sándor és dr. Cserép József: Latin 
stílusgyakorlatok Cic. és Ov.-hoz. (Lampel.) Dávid István: Rövid 
latin nyelv- és mondattan. Tanár: Kutlik.

4. Görög-, heti 5 óra. Az attikai nyelvjárás alaktana a per- 
fectumig. Olvasmányul körülbelől 80 magyar és görög szövegű 
gyakorlat. Havonként 2 iskolai dolgozat. Kézikönyvek: Curtius- 
Ábel-Pozder: Görög nyelvtan. Schenkl-Ábel-Vajda: Görög elemi 
olvasókönyv: Tanár: Liska.

5. Rémet nyelv, heti 3 óra. A nyelvtani ismeretek ébrentar
tása; mondattan kiegészítése. Fordítva: a) prózaiak: Kurze Ge
schichten, Der Hase u. der Löwe, Der Bärenhäuter Eulenspiegel; 
b) versek: História von den Laienbürgern; románezok és balladák: 
Heine: Belsazar, Die Lorelei, Leise z ie h t. . , Das meer, Die
Grenadiere (emlékelve is, műfordítási kísérlet); Uhland: Des Kna
ben Berglied (emlékeivé), Bertran de Born, Das Glück von Eden« 
hall; Lenau: Abendbilder, Schilflieder. Havonként két írásbeli 
dolgozat. Kk. Auerbacher-Kemény Ferencz: Ein Volksbüchlein; Dr. 
Kohlbach: Heine, Uhland, Lenau költeményeiből. Tanár: dr. 
Nemes.

6. Történelem, heti 3 óra. Az ókor története: a keleti népek, 
főleg művelődési szempontból; a görögök és Macedonia; Róma 
története 476,ig Kr. u. Kk. Dr. Szigethy L. Egyetemes történet, I. 
r. Tanár: Sárkány.

7. Mennyiségtan, heti 3 óra. a) Algebra: Elsőfokú egyenlet 
rendszer több ismeretlennel. Négyzetgyök és a másodfokú egyen
let megoldása. Köbgyök. Számolás gyökmennyiségekkel, b) Geo
metria: Az egyenesek fekvése a síkban. Síkidomok összevágása, 
hasonlósága és területe. Kk. Kőnig-Bekle „Algebra“ és Lutter- 
Éberling „Geometria.“ Tanár: Neumann.

8. Állattan, heti 3 óra. Általános állattan. Az állati test szer
kezete és élete tekintettel az emberre. Az állati szervek és szerv-



rendszerek leírása. A hét állattörzs és főbb osztályaik illetőleg 
rendjeik, kiváló tekintettel a Magyarországon élő közönségesebb s 
fontosabb fajokra s földrajzi elterjedésükre. Kk. Szterényi H. Állat
tan az V. osztály számára. Tanár: Plenczner.

9. Görögpótló magyar, heti 3 óra. Görög és magyar epikai
költészet: Ilias, Odyssea, Aáurányi Venus, Poraiból megéledett
Phönix, Buda halála. Görög és magyar történetírás: Herodotos, 
Bethlen, Kemény, Cserei, Apor. Görög mythologia. Kk. Kempf 
„Ilias“ és „Odyssea“ ; Geréb: „Szemelvények Herodotosból“ ; Ba- 
dics: „Magyar irodalmi olvasókönyv. Tanár: Udvardy.

10. Görögpótló rajz, heti 2 óra. Sikdiszitmények rajzolása és 
színezése lapminták után, később egyszerűbb stereometriai testek 
rajzolása látszattanilag körrajzban, és árnyékolva. Tanár: Szi- 
ráczky.

V I osztály.

1. Vallás, heti 2 óra. Az egyház története megalakulásától 
napjainkig. Tekintettel a tan, istentisztelet és alkotmány fejlődé
sére. Egyes kiváló alakok, különösen az újkor nevezetesebb áram
latainak ismertetése és méltatása. Ének. Kk. Bereczky: A keresz
tény egyház története. Tanár: Melis.

2. Magyar, heti 3 óra. Széptani alapfogalmak. Verstan. Köl
teménytan: lírai, epikai és drámai költészet tárgyalása olvasmá
nyok alapján. Havonként egy Írásbeli dolgozat. Kk. Riedl Frigyes 
„Poétika és poétikai olvasókönyve“ Katona „Bánk bán“ -ja. Ta
nár: Udvardy.

3. L a ti (, heti 5 óra. Kk. T. Livii ab űrbe condita lib ri 
XXI—XXV. ed. St' David: P. Vergilii Maronis Aeneis, ed. G. Né- 
methy; Cscrny Dávid Latin stílusgyakorlatok II. 6-ik kiadás. L ivi- 
usból XXL 1—4. 18. 32—47. XXII. 1—6. Vergilius Aeneiséböl 
némi kihagyással a II. és IV. ének. Az Aeneis tartalma. Livius és 
Vergilius élete és müveik. Nyelvűm, mondattan, régiségek az ol
vasott szöveggel kapcsolatban. Havonkint 2 iskolai dolgozat ré
szint magyarról-latinra, részint latinról-ihagyarra. Tanár: Mocs- 
konyi.

4. Görög, heti 5 óra. Kk. Curtius-Ábel-Pozder. Görög nyelv
tan (alak- és mondattan); Schenkl-Ábel-Vajda Görög elemi olvasó
könyv; Szemelvény Xenophon nagyobb müveiből ed. L. Keczer



80

Géza dr.; Anthologia lyrica Graeca ed. L. Keczer Géza dr. Az 
attikai alaktan befejezése megfelelő görög-magyar és magyar-görög 
gyakorlatokkal az olvasókönyvből (35 gyakorlat). A mondattan 
legfontosabb részei az olvasmánynyal kapcsolatban. Xenophonból 
három szemelvény; az anthologiából kellő irodalomtörténeti beve
zetés után a Tyrtaeos-, Mimnermos-, Solon-, Keosi Simonides-, 
Sappho- és Anakreontól közölt szemelvények fordítása és fejtege
tése. Havonként 2 iskolai dolgozat. Tanár: Mocskonyi.

5. Német, heti 3 óra. Kk. Heinrich Gusztáv: Német balladák 
és románczok; Hebel-Kemény: Schatzkästlein. Orosz: Német stilus 
gyakorlatok. A ballada és románcz elmélete és történeti fejlődése. 
Fordítva, elemezve és részben emlékelve: Lenore; Der König in 
Thule, Der Fischer, Erlkönig, Mignon, Der Sänger, Der Zauber- 
lehring Die wandlude Glocke, Der Totentanz, Johanna Sebus; Der 
Taucher, Die Bürgschaft, Der Alpenjäger, Die Theilung der Erde.
A Schatzkästlein több darabja. Stilus gyakorlatok magyarról né
metre. Kéthetenként írásbeli dolgozat. Tanár: Wünschendorfer.

6. Történelem, heti 3 óra. A középkor és újkor 1648-ig: a 
nemzeti államok megalakulása, az Izlam, a középkori intézmények 
kifejlődése, a pápaság és császárság küzdelmei, a keresztes hábo- i 
ruk, az egyház egységének felbomlása, a királyi hatalom emelke
dése, a renaissance, a felfedezések, a reformáczió és ellenrefor- 
rnáczió, a 30 éves háború; minden időszakban kiemelve Magyar- 
ország összeköttetése a világeseményekkel. Kk. Dr. Szigethy L. 
Egyetemes történet, II. Tanár: Sárkány.

7. Mennyiségtan, heti 4 óra. A) Algebra: A hatványozás álta
lánosítása. Briggs-féle logarithmusok és alkalmazásuk. Az aritlnne- 
tikai és véges geometriai haladvány. B) Geometria: A kör. Geo
metria, trigeometria. Kk. Mocnik-Schmidt: „Algebra“ , Lutter: Mér
tan és LuttenLogarithmusok. Tanár: Sulek.

8. Ásványtan éz vegytan, heti 3 óra. Ásványok leírása alaki, 
fizikai, és chemiai tulajdonságaik szerint, kitérve gyakorlati hasz
nukra. Az ásványokon mesterségesen előidézhető változások. Kris
tályrendszerek. A már szerzett chemiai ismeretek kibővítése. Elem, 
vegyület, keverék, bázis, sav és só fogalma, mesterségesen előállí
tott sók, gyakorlati értékük. Chemiai átalakulások, chemiai egyen
letek s egyszerűbb stoechiometriai feladatok megoldása. Legfonto
sabb szintartalmu ásványok és vegyületeik. Égés, korhadás, rotha
dás. A Föld felszínének változásait előidéző tényezők: a viz és a 
vulkanizmus. Kövületek. Legnevezetesebb üledékes és errupíiv



—  81 -

kőzetek tárgyalása. A geológiai korszakokról röviden. Kk. Szte- 
rényi H. Ásványtan és vegytan és Szterényi Kristályminták. Ta
nár: Plenczner.

9. Görögpótló magyar, heti 3 óra. Szemelvények görög lyrai 
költőkből s a magyar klassikusokból. A görög dráma története. 
Sophokles Antigone részletesen tárgyalva s olvasva. Aischylos 
Agamemnon és Euripides Iphigeneia Aulisbant olvasva. Kézi
könyvek: Badics Ferencz dr. Magyar irodalmi olvasókönyv 111. 
kiadás. Schill S. A görög irodalom története. Sophokles-Csiky 
Antigone. Tanár: Liska.

10. Görögpótló raja , heti 2 óra. Különböző stylü ékítmények 
rajzolása és színezése; testcsoportok rajzolása és árnyékolása kü
lönféle modorban. Tanár: Sziráczky.

VII  osztály.

1. Vallás, heti 2 óra. A protestáns egyház története megala- 
kulásától napjainkig. Főbb szereplő alakok jellemzése nemzetig és 
vallási szempontból. Törvények, kir. rendeletek olvastatása és ma
gyarázása. Újabb egyházi mozgalmak ismertetése és méltatása. 
Dekadencia és okainak ismertetése. Fnek. Kk. Bereczky: A ma
gyar protestáns egyház története. Tanár: Melis.

2. Magyar, heti 3 óra. A magyar nemzeti irodalom Kisfaludy 
Károlyig, különös tekintettel a kiválóbb Írókra. Irodalmi szemel
vények a tartalom, szellem és stilus szemléltetésére, folytonos kap
csolatban hazánk mivelődéstörténeti viszonyaival. Havonként írás
beli dolgozat. Kk. Beöthy irodalomtörténete. (Bemutatva a Vende- 
féle irodalomtörténeti képek). Tanár: dr. Nemes.

3. Latin , heti 5 óra. Sallustius Bellum Ingurthinum némi 
kihagyásokkal. (Könyvnélkül 10 és 14 fejezet) Vergilius Aeneise
VI. ének (600 sor) V ili. ének (150 sor) Cicero or. pro. Sectio 10 f. 
A római régiségekből Róma városára és alkotmányára vonatkozó 
részek, az irodalomtörténetből az olvasott irók életének s müveik
nek ismertetése. Kézikönyvek: Sallustius Bellum Jugurthinum ed. 
Petz. Vergilius Aeneis ed. G. Némethi, Cicero or. sei. XIII. ed. 
Dávid. Cserny-Dávid Latin stilusgyak. 111. rész, Cserép, Római 
régiségek. Havonként 2 isk. (felváltva latin és magyar szövegből 
fordítás) dolgozat. Tanár: Liska.

4. Görög, heti 5 óra. Hoitieros Odysseia V, IX. ének s a
6
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XVII. énekbből 150 sor. Herodotosból szemelvények: Kroisos és 
Solon találkozása, Kroisos bukása, Kyros története, Dareius meg
választása, Dareius Skytliiában, A salamisi csata. Havonként 2 
iskolai dolgozat. Kézikönyvek: Csengery, Homeros Odysseia, Dávid: 
Herodotos müveiből szemelvények. Tanár: Liska.

5. Nemet., heti 3 óra. A német irodalom ismertetése a refor
mációig. Schiller Tell-jéből szemelvények fordítva; az egész dráma 
összefüggő tárgyalása. Beszéd, gyakorlatok. A mondattani ismere
tek kiegészítése. Kk. Heinrich: Lehr-u. Lesebuch III. rész; Schiller- 
Heinrich: W. Tell. Havonként egy Írásbeli dolgozat. Tanár: dr. 
Nemes.

6. Toriéiul an, heti 3 óra. Az újkor 1648-tól 1883-ig: a kor
látlan monarchia kora, a felvilágosodás, a franczia forradalom, 1. 
Napoleon, a szent szövetség, az alkotmányosságért s nemzeti egy
ségért folytatott küzdelmek, a hármas szövetség, Magyarország 
összeköttetése a világeseményekkel folyton kiemelve. Végül Európa 
és Amerika jelenkori viszonyai közgazdasági, mivelődési és alkot
mányos tekintetben. Kk. Dr. Szigethy L. Egyetemes történet III. 
Tanár: Sárkány.

7. Mennyiségtan, heti 3 óra. A) Algebra: A kamatos-kamat és 1 
járadék számítás. A végtelen geometriai haladvány kapcsolatban a 
szakaszos tizedes törtekkel. A másodfokú egyenlet elmélete. A má
sodfokú függvény szélső értékei, b) Geometria: A pont coordinátái.
Két pont távolságának kiszámítása. Egyszerűbb algebrai kifejezé
sek graphikus ábrázolása. A stereometria legfontosabb tételei. A 
hasáb, gúla, henger, kúp és gömb felszíne és köbtartalma. Kk. 
Mocnik-Schmidt „Algebra“ , Lutter „Mértan“ és Lutter „Logarithi- 
musok“ Tanár: Neumann.

8. Természettan, heti 4 óra. Mechanika, hangtan, fénytan, (a 
fényinterferenczia tüneményekig.) Kk. Fehér-Szekeres: Kísérleti ter
mészettan. Tanár: Sulek.

9. Görögpótló magyar, Thukydides és Demosthenes kapcsolatban 
magyar történetírókkal és szónokokkal. A görög irod. főbb kor
szakai. Kk. Schill Salamon. Görög irod. történet. (Franklin). Szi- 
lasi Móricz. Szemelvények Thukydidesből. (Lampel). Badics Fe- 
rencz. Magyar irod. olv. könyv. (Athenaeum) Dr. Földi. Demost
henes válogatott beszédei. (Lampel.) Tanár: Kutlik.

10. G örögpótló ra jz, heti 2 óra. Különböző stylü ékítménye^ 
épület díszletek, rajzolása lap és domború — főszminták — után. 
Tanár: Sziráczky.



V I IL  osztály.

1. Vallás, heti 3 óra. Protestáns Ilit- és erkölcstan tárgyalása 
tekintettel a bibliára és az életre. Ének. Kk. Bancsó: Keresztény 
hit- és erkölcstan. Tanár: Melis.

2. Magyar, heti 3 óra A magyar nemzeti irodalom történeti 
ismertetése Kisfaludy Károlytól, Beöthy Zsolt kézikönyvének II. 
része alapján. Kapcsolatosan irodalmi olvasmányok. A magyar 
nyelv. Havonként írásbeli dolgozat. Tanár: Wünschendorfer.

3. L a tin , heti 4 óra. Olvasmány: Cicero de officiis III. egé
szen. Tac. Ahn. I. 1 — 15, 24—28, 35, 40—43, XVII. 32—33. Ho
ratius Epist. I. 20. Od. II. 7. III 29, Epod. 1. Sat. I. 6. Od. II. 
18. Sat. 11. 6. Ars poetica. Havonként kétszer dolgozat. Kk. Q. 
Horatius müveiből szemelvények W irtli Gy. (Franklin). Cicero de 
off. Dr, Csenged János (Lampel). Tacitus. Szemelvények dr. Gyom- 
laitól (Athenaeum). Cserny Dávid: Stilus gyakorlatok III. rész. Dr. 
Cserép József: Római régiségek (Franklin). Leffler Sámuel: Római 
irod. tört. Tanár: Kutlik.

4. Görög, heti 4 óra. Olvasmány: Honi. II. I. II. 1—483. XVI. 
1 — 167, 198—393, 419—867. XVIII. 1—242,369—617. Egyes ré
szek cursive. Plato Apológiája egészen Havonként egy iskolai 
dolgozat. Kk. Dr. Csenged János: Horn. Iliása. Dr. Simon József 
Sándor: Szemelvények Platonból. Tanár: Kutlik.

5. Német., heti 3 óra. A német irodalom a XVIII. és XIX. szá
zadokban főbb vonásokban: Herder, Sturm und Drang, Goethe, 
Schiller, Romantik, Realismus, Naturalismus Schiller: Wallensteins 
Tod-jából több felvonás fordítása. Irodalmi olvasmányok a vég
zett tananyag köréből. Havonként írásbeli dolgozat Kk. Heinrich: 
Német irodalomtörténet II. Szelényi: Schiller: Wallensteins Tod. 
Schack: Stílusgyakorlatok. Tanar: Wünschendorfer.

6. Történetem, heti 3 óra. A magyar nemzet története 1867-ig, 
fő tekintettel az állami szervezet fejlődésére s' a világtörténelmi 
összeköttetésre. Végül Magyarország küzgazdasági, népességi v i
szonyai s alkotmányos szervezete a jelenkorban. Kk. Dr. Szigethy
L. A magyar nemzet története és a mai magyar állam ismertetése. Ta
nár: Sárkány.

7. Mennyiséfrían, heti 2 óra. A) Algebra: A kapcsolástan. 
Kéttaguak pozitív egész hatványai is a Pascal-féle háromszög. Az 
algebra összefoglaló áttekintése. B) Geometria: A gömbháromszög
tan cosinus tétele és alkalmazása geográfiái helyek távolságának

6*
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meghatározására. A geometria összefoglaló áttekintése. Kk Moc- 
nik-Schmidt „Algebra“ , Lutter: „Mértan“ és Lutter: „Logarithmu- 
sok“ . Tanár: Neumann.

8 Természettan, heti 4 óra. A fénytanból az interferenczia 
tünemények, a kettős törés sarkitás. Hőtan. Electromosság és 
mágnesség, A kosmografia elemei. Kk. Fehér-Szekeres: Termé
szettan. Tanár: Sulek.

9. Bölcsészet, heti 3 óra. Az első félévben a lélektan, a máso
dikban a gondolkodástan volt feldolgozva Szinnyei Elek kk. sze
rint. Egyes részletek Lotze Esser és Rosenkranz müvei nyomán 
bővebben magyarázva kerültek elő. Ismétlések alatt a szóbeli fe
leletekre nem szólított ifjak a feladatokra írásban feleltek s ezek 
megbeszélés tárgyaivá tétettek. Tanár: Benka.

10. Görögpótló magyar, heti 2 óra. A görög bölcsészet fej
lődése Aristotelesig. Plafonból: Apologia, Kriton és Politeia A gö
rög művészet remekeinek ismertetése. Kk Alexander Bernát: Pla
ton és Aristoteles. Zsámboky Gyula: A görög művészet kiválóbb 
alkotásainak ismertetése. Tanár: Saskó.

11. Görögpótló rajz, heti 2 óra. Folytatólag rajzolás fősz- 
minták után, részben lapminták után különböző stylü ékítmények, 
továbbá emberi fejek és tagok; később természetes gyümölcsök és 
állatok főszminták és kitömött állatok után, Tanár: Sziráczky.

B) önkéntes tanulmányok, vállalatok. Egyleti élet.

1. Az egész égiéiül heti 2 órában az önként vállalkozó VII. és 
VIII. osztálybeliek és az e tárgy hallgatására kötelezett tanítóképző- 
belieknek tan itá : dr. Takács Izsó, ki záradékul vetített képeken 
bemutatta az ifjúság előtt az alkoholnak végzetes romboló hatásait 
is oly tanulmányszerü felolvasás kíséretében, mely iránt a müveit 
közönség is melegen érdeklődött. Hallgatta e tárgyat 46 tanuló.

2. A „Vajda Önképzőkör‘ szeptember 17-én alakult meg 
Dr. Nemes Béla tanár elnöklete alatt A kör tagjainak száma 96 
volt. Az alakuló gyűlésen megválasztotta a kör: titkárrá Micsinay 
Dezső VIII., jegyzővé Kutlik Sándor VIII., a „Zsengék“ szerkesz
tőivé Guszmann Sándor és Reitter Ferencz V ili., levéltárossá Tarr 
Lajos VIII., könyvtárosokká Kádár István és Braxatorisz Sándor 
VIII., pénztárossá Rumpf Pál VII., laptárosakká Ravasz Ferencz 
és „Häuser Péter VII., ellenőrré Salacz Emil VII. oszt. tanulókat.
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Tartott a kiír 1 alakuló, 2 disz, 23 rendes ülést és egy zárt
körű gyászünnepélyt okt. 6-án. A rendes üléseken 20 szavalat, 22 
felolvasás került elő. Bírálat tárgyát képezte 14 vers és prózai 
dolgozat.

A „Zsengékében megjelent 7 prózai és 27 verses munka. 
Nyilvános diszülést tartott a kör 1906 február 24-én, a tanulói 
dalkar és Vécsey Arthur zenetanár s tanítványainak közreműkö
désével. Márczius 15-én nyilvános diszülésen ünnepelte meg a 
közönséggel együtt e nap 58-ik évfordulóját. Jól megválasztott s 
alkalomszerű műsorral. Ugyanezen ünnepre pályázatot hirdetett a 
kör. A ns. Haviár Dániel ur által adományozott 10 koronás ara
nyat a beérkezett 4 pályamű közül Gyökösi Dani kapta.

A kör vagyona évzáráskor 210 kor., mely összeg takarék- 
pénztári betétet képez. A könyvtár több értékes müvei s bekötött 
folyóirattal gyarapodott. Évzártakor volt a könyvtárban 874 mü 
1163 kötetben. Évzáró ülését május 5-én tartotta meg a „Vajda 
Önképzőkör.“

3. A fra n c z iin y e lo  tanítása, bár arra a főgymnasium tanárai 
közül többen vállalkozni hajlandók voltak, jelentkezők hiányában 
elmaradt. A tanulók tulterheltetésének ez is egyik tanúbizony
sága.

4. Szabadkézi ra jzra  12 tanuló járt heti 3 órában; kik a 
sikdiszitmények, továbbá egyszerűbb tájképrészletek és figurális 
rajzban gyakorolták magukat. Fizettek évi 12 koronát fejenként. 
Tanár: Sziráczky.

5. Gyorsírás, kezdők számára heti egy órában. 32 tanuló 
tanulta a levelező gyorsírást a Gabelsberger-Markovics módszere 
szerint, Forrai Soma kézikönyve alapján. Évi tandíj volt 8 ko
rona. Az év elején megalakult gyorsírókor tagja volt a fővárosi 
országos gyorsíró-egyesületnek. Tisztviselői voltak: Tarr Lajos V ili. 
o. ifjúsági elnök, Mayer Károly VII. o. pénztáros, Melis János 
V ili. o. könyv- és levéltáros. A gyorsírókor járatott szaklapokat, 
tartott gyakorló-órákat, rendezett házi versenyt. Tanár: Saskó.

6. A  tanulók dátosltöre, (Cantus) ez évben is önkéntes vál
lalkozás alapján szervezkedett tanári vezetés mellett vegyes karrá. 
A daloskörbe belépők száma meghaladta a 110-et. A dalkör fej
lettebb hangú tagjai alkalomadtán férfikarrá csoportosultak, a mely 
a vegyes kar mellett többször szerepelt a nyilvánosság előtt. Az 
alkalmi énekeken kívül ez évben a következő miidalok begyakor
lásával foglalkozott a dalkör: „Föl barátim“ Benka Gyulától. „A



toronyban delet harangoznak“ , „É rik  a, érik a“ , Elmennék én de 
nem tudom", „Száll a madár“ , „Hej Rákóczy“ , „Csínom Palkó“ 
nép és kurucz dalok. „Szent az érzet“ Török Á.-tól. „Tavasz el
múlt“ és „Kossuth Lajos azt üzente“ . Tanár: Lévius.

6. A disztomászok 50 főnyi csapata május 26-án a majális 
alkalmával mutatta be ügyességét füzérben, mászásban és síkfu
tásban. A versenyek eredménye az „Évi események“ czimü feje
zetben van részletesen felsorolva.

8. Vívásban gyakorolták magukat kioktatás és tanári ellen
őrzés mellett tizen. Ezek eszközök használata és tanítási dij czi- 
mén fizettek egyenként 20 koronát.

9. Tanulók segélyz'ó egyesülete. E jótékony egyesület 8-ik évi 
alakuló gyűlését 1905 szeptember 4-én tartotta Sárkány Imre tanár 
elnöklete mellett, mely megválasztotta a tisztviselőket u. m. jegy
zőül Kutlik Sándor V ili., gondnokul Németh János VIII., pénztá
rosokul Neumann Jenő és Ravasz Ferencz VII. o. tanulókat; to
vábbá minden osztály és a tanítóképző a maga kebeléből választott 
3-3 választm tagot. A választmány két ülést tartott, szeptember 28-án 
és február 6-án s határozott a segélyzést kérő folyamodványok 
felett. Határozatai szerint a tanári kar jóváhagyása után tandíjra, 
tápintézeti ebéddijra, lakásra vagy ruházatra 58 gymn. tanuló 658 
és 15 tanítóképzői tanuló 184, összesen 73 tanuló 842 kor. pénz
segélyben részesült. (A segélyzettek névsorát hátrább a jótétemé- 
nyesek közt közöljük.) Továbbá 4 tanuló használta az egyesület 
szótárait. A rendes bevételeken kívül kegyes adományokkal gyara
pították az egyesület vagyonát: a szarvasi főgymnasiumban 20 év 
előtt érettségiző urak 1905. julius hóban tartott találkozójuk alkal
mából 100, a békésszentandrási takarékpénztár 50, Dobos Adolf 
táncztanitó ur 10 koronával; a Stampfel-féle budapesti könykiadó 
hivatal 5 drb tankönyvet adományozott a folyó év tavaszán, me
lyeket a jövő tanévben fogunk szegény s jó tanulók használatára 
bocsátani. Fogadják a szives adományozók az egyesület hálás kö
szönetét. A f. évi bevétel junius 1-ig 1971 korona 25 fillér, a 
kiadás 842 korona s az egyesület vagyona e napon 12270 korona 
36 fillér.

Protestáns egyházi fiók-gyám ntézet. A fiók-gyámintézet az előző 
évekhez hasonlóan e tanévben is megalakult szeptember hóban 
302 taggal Wünschendorfer Aladár tanár elnöklete alatt. Az egye
sület tisztikara következőképen alakult: Osztálypénztáros az I, ősz-
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tályban Szekera János, II. Thury György, III. Neumann István, IV. 
Dudok Márton, V. Szekera Pál, VI. Gabányi Lajos, VII. Ravasz 
Ferencz, VIII. Sztik Gusztáv; főpénztáros: Németh János VIII., 
jegyző: Micsinay Dezső VIII. oszt. tanulók. Ezenkívül minden osz
tályból két-két tag képezte az egyesület választmányát. Bevétele 
volt az egyesületnek 195'79 kor; melyhez a tavalyi maradék hoz
zájárulván, kiosztható volt 190 koronányi összeg a kiadások levo
násával. Ebből alapszabály szerint jutott az év végén egyetemes 
gyámintézetnek és Leopoldiánumának 50 korona; a pesti prot ár
vaházra adtunk 50 kor., a zombori egyháznak templomépitésre 25 
kor., az eperjesi vértanuk szobrára 5 kor., a Bachát Dániel alapra 
40 korona, a kapinémetfalvi egyháznak templomépitésre 20 
korona.

3Itegi«sv*és A rendes és minden tanulót kötelező tantár
gyakból az 1. II. 111. IV. osztálybelieknek volt heti 28, az V. VI.
VII. V ili. osztálybeliekneknek heti 30—32 órája. A nyolcz gymn. 
osztály heti óraszáma volt 250. Ezen óraszám tizenöt rendes tanár 
között oszlott meg.

(
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Tanár: dr. Nemes

Miért tiszteljük a szülőket? — A „Kádár kata“ ez. népbal
lada fejtegetése. — Hogyan indokolja a történelem Hunyadi János 
győzelmeit és veszteségeit? Nulla dies sine linea. Szerénység az 
ifjú dísze. — Pcrikles beszéde a peloponesosi háborúban eleset
tek fölött (Retorikai elemzés). — Az alkoholizmus (Uránia-előadás 
nyomán). — Mikes egyénisége olvasott levelei alapján.

V í ,  e s s tá ly *

Tanár: Udrardi?.

M it kell értenünk Petőfi e néhány sora alatt: „Szent egyház 
keblem belseje, Oltára képed; Te állj s ha kell, e templomot Eldön
tőm érted. — Szólj igazat, betörik a fejed. (Elmélkedés). — Szé
chenyi jellemképe, Arany „Széchenyi emlékezete“ czimü müve 
alapján. — Évfordulónál. — Beszéd márczius 15-re. — Drámai 
jellemek Bánk bán-ban. — A legkiválóbb népeposzok.

Tanár: dr. Nemes.

A honfoglaló magyarok miveltsége. — Minő kötelékek fűz
nek a hazához? — A protestantizmus hatása irodalmunkra. — Teli
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jelleme Schiller drámája alapján. — Minő tanulságokat rejt a ma
gyar irodalom? — Arany „Egri leánykának fejtegetése. M it tarP 
sunk a hiú emberről? — Kazinczy érdemei a nyelvújítás terén,

M i az életbe kilépő ifjú feladata? Miért keletkeztek a XVIII. 
század végén a különféle költői iskolák (okok felsorolása). Kölcsey: 
Zrínyi második énekének széptani méltatása. Az Árpád-királyok 
belsőbb alkotásainak főbbjei. Párhuzam Kisfaludy Károly: Eprész- 
leány és Vörösmarty: Szép Ilonka ez. költeménye között, A hő és 
halmazállapot kölcsönös viszonya. A színészet méltatása.

V i t t  osaiály ,

Tanár: T$ünsclten3orf®r.



taneszközök é\?i gyarapodása,

A) A fógymnasiumi könyvtár

Antalffy Endre: Katalin Szidónia élete. 1 m. 1 k. 1 drb.
Arany János munkái, 1 m. 1 k. ) drb.
Auszjejenko G. V. Zsuzsánna kisasszony, 1 m. 1 k. 1 drb.
Báró Balassa Bálint és gróf Zrínyi Miklós, 1 m. 1 k. 1 drb.
Dr. Berecz Sándor: A képzőművészetek története, 1 m. 1 k. 1 drb. 
Dr. Berkes Sándor: Békésvármegye közkórházának évi jelentése. 1 

m. 1 k. 1 drb.
Brehm Alfréd: Az állatok világa IX. 1 m. 1 k. 1 drb.
C. Claus: Lehrbuch der Zoologie, 1 m. 1 k. 1 drb.
Csokonai V. M ihály munkái, 1 m. 1 k. 1 drb.
Cybulsky Stephan: Die Kultur der Griechen und Römer, 1 m. 1 

k. 1 drb.
Deák Ferencz válogatott munkái, 1 m. 1 k. 1 drb.
Dekoppet Ágoston: Ifjak kalauza, 1 m. 1 k. 1 drb.
Detto V. A. Horatius és kora, 1 m. 1 k. 1 drb.
Br. Eötvös József: Tünemények, 1 m. 1 k. 1 drb.

„ „ Munkáiból, 1 m. 1 k. 1 drb.
Eötvös Károly: A nagy év, 1 m. 1 k. 1 drb.

„ „ Deák Ferencz és családja, 1 m. 2 k. 2 drb.
Eskott T. H. S.: A mai Anglia, 1 m. 1 k. 1 drb.
Firduszi: A Sahnáméból, 1 m. 1 k. 1 drb.
Fromentin Jenő: Rubens és Van Dyck, 1 m. 1 k. 1 drb,
Gaal József: Szirmai Ilona, 1 m, 1 k, 1 drb,
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Geduly Lajos: Karácsonyi ajándék, 2 rn. 1 k. 1 drb.
Karl Goedecke: Grundrisz zur Geschichte der deutschen Dichtung,

1 m. 1 k. 1 drb.
Gohl Ödön: Numizmatikai Közlöny, 2 m. 2 k. 2 drb,
Cs. Guits Matild: A jó barátnő, 1 m. 2 k, 2 drb.
Gyöngyösi István munkái, 1 m. 1 k. 1 drb,
Gyulai Farkas: Legkedvesebb könyveim, 1 m, 1 k. 1 drb.
Harsányi Pál: Szeretet, 1 m. 1 k. 1 drb.
Henszlmann Imre: A képzőművészetek fejlődése, 1 m. 1 k. 1 drb, 
Herczeg Ferencz: Pogányok, 1 m. 1 k. 1 drb.
Hermafln Ottó: Recensio critiea automatica, 1 m. 1 k. 1 drb. 
Homeros Odysseiája, 1 m. 1 k. 1 drb.
Josef Hörk: Der treue Pastor, 1 m. 1 k, 1 drb.
Iványi Ödön: A püspök atyafisága, 1 m. 2 k, 2 drb.
Jelentés a Luther társaság működéséről, 2 m. 2 k. 2 drb.
Jókai Mór: Az uj földesur, 1 m. 1 k. 1 drb.
Br. Jósika Miklós: A csehek Magyarországon, 1 m. 2 k. 2 drb. 
Justh Zsigmond: A pénz legendája, Gányó Julcsa, 2 m. 1 k. 1 drb. 
Kálmán Dezső: A gyönki ev. ref. gymnasium, 1 m. 1 k. 1 drb. 
Katona József és gróf Teleki László, 2 m. 1 k. 1 drb.
Br. Kemény Zsigmond munkáiból, 1 m. 1 k. 1 drb.
Kidd Benjatmin: Társadalmi evolueziö, 1 m. 1 k. 1 drb.
Kisfaludy Sándor munkái, 1 m. 1 k. 1 drb.
A Kisfaludy Társaság évlapjai, 1 m. 1 k. 1 drb.
Dr. Kiss Áron: Török Pál élete, 1 m. 1 k. 1 drb.
F. Kohlrausch: Lerbuch der praktischen Physik, 1 m. 1 k. 1 drb. 
A Kolozsvári M. Kir. Egyetem emlékkönyve, 1 m. 1 k. 1 drb. 
ifj. Korányi Frigyes: Egy uj asszony levelei, 1 m. 1 k. 1 drb. 
Koren Pál: Jézus szenvedése, 1 m. 1 k. 1 drb.
Koritsánszky Ottó: Jáva szigetén, 1 m. 1 k. 1 drb.
Kossuth Lajos beszédei, 1 m. 1 k. 1 drb.
Dr. Küffer Béla: A képviselőházi könyvtár katalógusának pötkötete, 

1 m. 1 k. 1 drb.
Jean Lajciak: Ézéchiel, 1 m. 1 k. 1 drb.
Dr. Lechner K.: Kis Káté a váltanokról, 1 m. 1 k. 1 drb.
Máday Izidor: Adatok az alkoholizmus kérdésének ismertetéséhez, 

1 ni. 1 k. 1 drb.
A magyar korona országainak vasutjai, 1 m. 1 k. 1 drb.
A magyar korona országainak 1900. évi népszámlálása 1 m. 1 k, 

1 drb.
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A magyar korona országainak 1901. év; mezőgazdasági termelése, 
1 m. 1 k. 1 drb,

A magyar irodalomtörténet képekben, 1 m. 2 k. 2 drb.
A magyar korona országainak 1900., 1901, és 1902. évi népmoz

galma, 1 m. 1 k. 1 drb.
A magyar korona országainak 1904. évi külkereskedelmi forgalma, 

1 m. 1 k. 1 drb.
Magyar Statisztikai Közlemények, 1 m, 2 k. 2 drb,

(1900. évi népszámlálás.)
Magyar Statisztikai Közlemények, 1 m. 1 k. 1 drb.
Magyarország megyéi és városai, Zemplén vármegye, 1 m. l*k . 

1 drb.
Marczali Henrik: Nagy Képes Világtörténet, XII. 1 m. 1 k. 1 drb. 
Dr. Márkus Dezső: 1903. évi törvényczikkek, 1 m. 1 k. 1 drb.
Dr. Márkus Dezső: A magyar törvénytár betűrendes tárgymutatója,

1 m. 1 k. 1 drb.
Dr. Masznyik Endre: Luther Márton egyházreformáló iratai. 1 m.

2 k. 2 drb.
Materni Imre: Beszámoló a nagyváradi ág. h. ev. egyház ujtem- 

plomának építéséről, 1 m. 1 k. 1 drb.
Mikes Kelemen: Törökországi levelek, 1 m. 1 k. 1 drb.
Nádai Pál: A magyar népetimologia, 1 m. 1 k. 1 drb.
Némethy Géza: A római elegia, 1 m. 1 k. 1 drb.
Onida: A Pitti palotában, 1 m. 1 k. 1 drb.
Pál Ernő: A magyar helyesírás szabályai, 1 m. 1 k. 1 drb.
Dr. Pándy Kálmán: Gondoskodás az elmebetegekről, 1 m. 1 k.

1 drb.
Patapenko N. J. A maga emberségéből, 1 m. 1. 1 drb.
Paulik János: Az ördög bibliája, 1 m. 1 k. 1 drb.

„ „ Vallásos nevelés a családban, 1 m. 1 k. 1 drb.
Payot Gyula: Az akarat nevelése, 1 m. 1 k. 1 drb.
Payz Sándor: A Perlakiak négyszázados A’roni háza, 1 m. 1 k.

1 drb.
Payer Sándor: Erdősi Sylvester János, 1 m. 1 k. 1 drb.
Petrovics Soma: Utasítások az ág. h. ev. lelkészek számára, 1 m.

1 k. 1 drb.
A prot. orsz. árvaegylet választmányának évi jelentései, 2 m. 2 k.

2 drb.
Rákosi Viktor: Az elnémult harangok, 1 m. 1 k. 1 dtb.

„ „ A polgárháború. 1 m, 1 k. 1 drb.
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M. v. Rohr: Die optischen Instrumente, 1 ni. 1 k. 1 drb.
Dr. K. Schreber: Experimentierende Physik, 1 m. 1 k. 1 drb. 
Schwegler Albert: A bölcselet története, 1 m. 1 k. 1 drb. 
Shakspere remekei, 1 m. 1 k. 1 drb.
Spitz Gyula: A Talmud ethikai tartalma, 1 in. 1 k. 1 drb.
Stromp László: Apáczai Cseri János, 1 m. 1 k. 1 drb.

„ „ Magyar prot. egyháztörténeti adattár, 2 m. 2 k.
2 drb.

S. Szabó József: Debreczeni Lelkészi Tár. 1 m. 1 k. 1 drb.
Szász Károly és Győry Vilmos: A Niebelung ének és a Frithiof 

Monda, 1 m. 2 k. 2 drb.
Szeghalmi György: A vágvidék mondaköre, 1 ni. 1 k. 1 drb.
Szily Kálmán: Gróf Széchenyi István munkái, 1 m. 1 k. 1 drb.

„ „ A magyar nyelv, 1 m. 1 k. 1 drb.
Ten Brink Bernát: Shakspere 1 m. 1 k. 1 drb.
Thesaurus linguae latinae, 1 m. 1 k. 1 drb.
A m. képzőművészeti társulat tavaszi kiállítása, 1 m. 1 k. 1 drb.

„ „ „ téli „ 1 m. 1 k. 1 drb.
Theologiai szaklap 1 m. 1 k. 1 drb.
Tolnai Lajos: A báróné tekintetes asszony, 1 m. 1 k. 1 drb. 
Tompa Mihály munkái, 1 m. 1 k. 1 drb.
Türk Sándorné: Egy mama könyve, 1 m. 2 k. 1 drb.
Vajda János: Magyarság és nemzeti önérzet, 1 m. 1 k, 1 drb. 
Várhelyi Ferencz: 600 uj math, példa, 1 m. 1 drb.
Vörösmarty Mihály lyrai és vegyes költeményei, 1 m. 1 k. 1 drb. 
Weber Rudolf: Historischer Geschlechts berikt, 1 m. 1 k. 1 drb. 
Zalár József költeményei, 1 m. 3 k. 3 drb.
Dr. Závori Sándor: Emlékezzünk régiekről, 1 m. 1 k. 1 drb. 
Zsigmond Ferencz: Lévay József élete és költészete, 1 m. 1 k. 

1 drb.
Zwingli Ulrik: Commentarius, 1 m. 1 k. 1 drb.

Könyvtárunk az elmúlt tanév folyamán leginkább vétel utján 
gyarapodott. Főgymnasiumunk régi barátai azonban ez idén is 
gyarapították ajándékaikkal könyvtárunkat. Az ilyen ajándékok kö
zül ki kell emelnem Haviár Dani főgynmasiumi felügyelő ur, 
Chovan Károly nyug. tanár ur és Benczúr Sándor ur ajándékait. 
A nevezett uraknak főgymnasiumunk könyvtára iránt mutatott figyel
mükért és jóindulatukért e helyen is köszönetét mondunk,



Főgymnasiumunk könyvtára a lefolyt tanév alatt a következő 
folyóiratokat járatta:

Akadémiai Almanach 1906-ra 1 k. Akadémiai emlékbeszédek, 
Akadémiai Értesitő 1 k. Archaeologiai Értesítő 1 k. Atheneum 1 k. 
Budapesti Szemle 1 k. 4 drb. Egyetemes Philologiai Közlöny 1 k. 
Evangélikus Családi Lap 1 k. Evangélikus Egyházi Szemle 1 k. 
Evangélikus népiskola 1 k. Értekezések a bölcseleti tudományok kö
réből, Értekezések a történeti tudományok köréből, Értekezések a 
math, tudományok köréből, Értekezések a természettudományok kö
réből, Értekezések a nyelv és széptudományok köréből, Értekezések 
a társadalmi tudományok köréből. Evang. Őrálló i  k. Hivatalos 
Közlemények 1 k. Hivatalos Közlöny 1 k. Irodalomtörténeti közle
mények 1 k. Középiskolai Math. Lapok 1 k. Magyar Írók élete és 
munkái, A Magy. kor. országai külkereskedelmi forgalmának havi 
eredményei 1 k. Magyar Nyelvőr 1 drb. Magyar Paedagogia 1 
drb. Magyar tört. életrajzok, Math, és természettudományi értesitő 
1 k. Math, és Physikai Lapok i k. Néptanítók Lapja 1 k. Nyelv- 
tudományi Közlemények 1 k. Országos Középiskolai Tanáregyesü
leti Közlöny 1 k. Numizmatikai Közlöny i  k. Protestáns Egyház 
és Iskola 1 k. Protestáns Szemle 1 k. Statisztikai Közlemények 1 
k. Századok 1 k. Történelmi Tár 1 k. Herkules, Gyámintézet, Kül- 
missió, Földrajzi Közlemények 1 k. Magyar Nyelv 1 k. Theologiai 
Szaklap. Értesítőt küldött 203 iskola 205 darabot.

Ezek alapján a könyvtár gyarapodása az 1905—6. tanév 
folyamán:

Önálló és rendszeres munka: 121 mű, 129 kötet, 129 drb.
Tudományos folyóirat 29 „ 29 „ 33 „
Vegyesek (értesitő stb) — „ 205 „ 205 „

Összesen: 150 mű, 363 kötet 367 drb.

Ezt hozzáadva a tavalyi álladókhoz, kitűnik, hogy könyvtá
runkban most (1906 május 13-án)

14796 mü, 24122 kötet, 23563 darab van.

B) Régiségtár és éremgyűjtemény.

A r é g i s é g t á r a t  Kolozsváry Kiss Ferencz 111 oszt. tanuló 
a Tiszából kihúzott régi dárdahegygyel, Bük Lajos IV. o. t. pedig 
„Kossuth Hírlapja“ 1848. évi egy számával gyarapították.
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Az é r e m g y ü j t e m é n y  vétel utján 1 drb osztrák arany
éremmel szaporodott, mely Mezőhegyes mellett szántás közben 
került elő a föld talajából; szives adományokat adtak: Pohl Gábor 
ur 1 drb ezüst, Csasztvan György földmivelő 1 drb ezüst, W olf- 
mann Jenő tengerész 8 drb réz, Csimponeriu Traján VI. o t. 6 
drb réz, Scherfer Vilmos VI. Altmann Ignácz, Sirka Samu, Szollár 
Pál V. Belopotoczky István, Czinkotszky Jenő, Kalmár Jenő IV. o. 
tanulók 1— 1 drb réz, Henczély Sándor, Kriska András, Révész 
Lajos IV. o tanulók 2—2 drb réz, Kolozsváry Kiss Ferencz III. 
o. t. 3 drb réz, Jankó Bálint tanítóképzős 1 drb ezüst érmet; Fi- 
nály László 111. o. t. pedig 6 drb 1848. évi bankjegyet. Ez évi 
gyarapodás tehát 40 drb, a inelylyel éremgyüjteményünk összesen 
3974 darabból áll.

C) A termeszettani szertár-

A physikai szertár a lefolyt tanévben a következő készülé
kekkel gyarapodott: 1) Akkumulator telep pachytroppal, 2) Emelő
rúd, 3) Emelőrudhoz való sulysorozat, 4) Acetylen gázfejlesztő a 
hozzávaló égővel Beszereztük továbbá a kísérletezéshez szükséges 
anyagokat.

D) A természetrajzi szertár.

Gyarapodott ez évben vétel utján 60 drb Engleder-féie fali 
táblával, 15 füzet növénytani fali táblával és az ember, vagy mi
lyen testünk belseje czimü munkával. Vételár: 151-92 kor. Aján
dékoztak ez évben Mészáros G. kir. járásbiró ur 3 drb kövületet, 
Freund János tanítóképzős 1 Mamut zápfogat, 1 czombcsontot és 
1 czombcsont részt, Machmer János torzai földbirtokos 1 drb rizs 
növényt (torzsai rizs).

E) Térképek és művészi tárgyak gyűjteménye.

E gyűjtemény Steiler Hand-Atlasáhak 1905. évi 9-ik kiadá* 
fiával szaporodott 45 kor. vételárban



—  96 —

F) Tornaszerelvények.

Gyarapodtak egy darab széllapdával s négy kis bőriapdával; 
továbbá kijavíttatott a főgymílasiumrtak a holt Körösön levő 
Uszodája.

G) Rajzszerelvények.

A folyamatban levő építkezés szükségessé tette, hogy a rajz
szerelvényeket ez évben ne szaporítsuk. Czélszerübb elhelyezése 
a rajztermek s megfelelő szekrényekkel való felszerelés jövőben 
úgy is ráutal nagyobb befektetésre.

H) Az ifjúsági könyvtárak,

A gymnásiumnak nagy könyvtára mellett a Vajda Önképző
nek, a III. és IV. osztályoknak van külön könyvtára. Ezen könyv
tárak a kiselejtezés miatt említésre méltó gyarapítást nem mutat
nak ez évben.



Qlumneum.
Beíratott ezen tanévben ebédre 132 tanuló; kimaradt év

közben 5; létszám tehát évzártakor 127. Ezek között 90 koronát 
fizető 113; 60 kor. fizető 10; 40 kor. fizető 9. Ingyenes a 2 se
nior. 13 tanítóképzős helyett fizetett a főgymnasium 890 ko
ronát.

Vacsorára 70 korona évi fizetés mellett beiratkozott az év 
folyamán 79; kilépett 27; maradt év végén 52. Ingyenes volt a 2 
senior.

Supplicatio eredménye: 2407-07 kor.

Arad, Békés, Csanád és Csongrádmegyéből befolyt tisztán, 
vagyis a supplicans illetményének levonásával 485-25 korona, 
Ehhez nagyobb összeggel járultak: orosházi ev. egyház 10 kor; 
békéscsabai takarékpénztár egyesület 10 kor. Békéscsaba nagy
község 10 kor; békéscsabai ev. egyház 10 kor. Ladies György 20 
kor. Nagylak kerületi takarékpéntári részvénytársaság 10 kor. Dr. 
Laurovits János 10 kor. Kondoros község 10 kor. Hász Antal 10 
kor. Chovan Károly 6 kor. id. Nágel Vilmos 10 kor. Nágel Hen
rik 10 kor. Kemény Géza 10 kor; aradi ág. ev. egyház 10 kor. 
ujfazekasvarsándi ág. ev. egyház 10 kor. Gyula városa 10 kor.

Bácsbodrogmegyéből 136-60 kor. Ehhez járult Dr. Kurcz 
Fülöp 6 kor.

Heves, Borsod, Nógrádmegyéből: 120-37 kor. Ehhez járult 
Rimamurány-salgótarjáni vasmű részvénytársaság ózdi vas- és 
aczélgyára 10 kor.

V I .

?
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Hont, Zólyom és Barsmegyéből: 230'13 kor. Ehhez járult 
Králik Lajos 10 kor.

Komárom, Nyitra, Trencsén, Liptó, Turócz és árvamegyéből 
190 kor. és 1 fillér.

Gömör, Szepes, Sárosmegyéböl 26374 kor. Ehhez járult 
Feketehegy fürdőközönsége 7 kor. Gróf Andrássy Dénes 10 kor.

Pestpilis-Solt-Kis-Kunniegyéből 318 kor. Ehhez járult Báró 
Podmaniczky Gézáné 10 kor. Báró Prónay Dezső 20 kor. Kéler 
Napoleon 10 kor.

Tiszamellékről: 297-27 kor. Ehhez járult Marosy Károly 10 
kor. Nyíregyháza város 10 kor. Kisszántói uradalom 50 korona. 
Cserneczky József 20 kor.

Szarvas városából: 33240 kor. Ehhez járult Haviár Dani 20 
kor. Dr. Mikolay István 10 kor. Dr. Sziráczky János 10 korona. 
Ponyiczky Máté 10 kor. Szarvasi hitelbank 10 kor. Dr. Haviár 
Gyula 10 kor. Szarvasi Takarékpénztár 10 kor. Szarvas községe 
30 kor. Mikolay Mihály 10 kor. A szarvasi ág. ev. egyház 10 kor. 
és 570 klg. búzával, melynek értéke 85-50 kor. Gróf Bolza Pál 
20 kor.

Supplicatio megváltás czimén küldött a pozsonyi egyház
megye 27-60 kor; szakolczai egyház 2 kor. kőszegi egyház 4 kor. 
Ezzel együtt supplicatioból begyült összesen 2407 korona és 7 
fillér.



■ V II.

S v i  e s e m é n y e i^

Az 1905— 1906-ik iskolai év zártával a szarvasi ág. h. ev. főgym- 
nasium működésének 104-ik évét zárta le.

Ezen iskolai évet a szeptember 1. 2. 3. napjaira kitűzött be
iratkozással kezdtük. Ugyan ezen napokon folytak le a javító, 
utólagos és fölvételi vizsgálatok.

A nyilvános tanítást szeptember 4-ikén kezdtük.
Zavarta az iskolai munka folytonosságát a főhatóság részé

ről a szarvasi főgymnasium körébe utalt javító, utólagos és pótló 
érettségi vizsgálat. Ennek írásbeli része szeptember 4. 5. 6. 7. 8- 
ikán volt s 9-ikén a szóbeli érettségit tartottuk, mely a budapesti 
ág. h. ev. főgymnasium, a békéscsabai Rudolf főgymnasium és a 
mi kivételes érettségire utasított növendékeinkkel.

Szeptember 10-ikén évet nyitó istentiszteletre vezettük föl 
összes beirott tanulóinkat a közeli ó-templomba. Ezt előzőleg a 
tornacsarnokban felolvastuk és alkalomszerüleg megmagyaráztuk a 
tanuló ifjúság előtt fegyelmi törvényeinket.

Ezek után a rövidebb-hosszabb időre szabott szünetek le
számításával megszakítás nélkül folyt a tanítás. 1906 junius 18-ig, 
midőn aztán a reá következő napon rövid közvizsgálattal bere
kesztettük a tanítás ez évét, hogy még ezután a több napra ter
jedő szóbeli érettségi vizsgálattal annál zavartalanabbá foglal
kozzunk.
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A tanulóság létszáma az 1905— 1906. iskolai évben követ
kezőleg alakult:
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A beiratkozott tanulók között:
a) Osztályismétlő volt 17, folytató 410.
b) Vallása szerint: 215 ág. h. ev., 52 ev. ref. 100 r. kath., 

13 gör. kel., 1 unitárius, 46 izraelita.
c) Korra nézve: 9 éves 7, 10 éves 32, 11 éves 55, 12 éves 

68, 13 éves 52, 14 éves 49, 15 éves 32, 16 éves 38, 17 éves 47, 
18 éves 28, 19 éves 9, 20 éves 9, 21 éves 1.

d) Illetősége szerint: 194 helybeli, 70 megyebeli, 163 más 
megyékből való.

e) Anyanyelve szerint mind a 427 magyarnak vallá magát.
f) A 233 vidéki tanuló 111 szarvasi család körében volt el

helyezve. Ezek legnagyobb része a közétkezőben kapott ellátást. 
Csere mind kevesebb fordul elő. Teljes házi ellátást is mind ke
vesebb tanuló vesz igénybe, mi részben a számitó takarékosság
gal, részben az igényeket kielégítő alumneum jó voltában leli 
magyarázatát.

A tanulóság java része alföldünk szülötte. Életfejlődésében 
visszatükröződik az alföldi időjárás és népélet előnye s hátránya 
egyaránt. Ősi erő, mely szilajságában nehezen szabályozható, ér
zékiség uralma, melylyel sokszor alig bir megküzdeni a józanság 
és tiszteség követelése, nagy vállalkozási kedv, mely sokszor rövid 
idő alatt is meglepő sikerre vezet, de még több semmivel sem 
törődő léhaság mely rekkenő meleg gyanánt elbágyasztja a sok 
fogadást, ígéretet és elhatározást. Az időjárás és légkör ingadozá
sát mutatja a hőmérő és légsulymérő. Ifjúságunk értelmi és er
kölcsi fejlődésének minden ingadozását fájdalmasan érzi tanári 
lelkiismeretünk; de aggódásunk és gyötrődésünk nem talál rokon*
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Bzenves fogadtatásra sem a nagy társadalomban, sem egyes 
szülői körökben. Különben az ifjúság erkölcsi alakulását számada
tokban kifejezi tanárkarunk első és második félévi osztályozása. 
Az első félévben volt 413 megosztályozott tanuló között: 201 jó, 
145 szabályszerű és 7 kevésbé szabályszerű. Ez a számadat év- 
zártakor a vizsgálatot állott tanulóságnál igy alakult 302 jó, 108 
szabályszerű, — kevésbé szabályszerű osztályzattal minősít
tetett.

A tanítási tervezetben kötelezőleg előirott tantárgyakból a ta
nulási eredményt következőleg állapította meg tanárkarunk:

A tantárgyakból kapott osztályzatok
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Látható e táblázatból, hogy a második félév tanulmányai si
kere fokozódik az első félévi kimutatáshoz viszonyítva. Ennek ma
gyarázata abban van, hogy a hosszabb időre terjedő együtt mű
ködés a tanárt is jobban tájékoztatja tanítványainak értelmesedése 
felől, de másrészt a tanítvány is jobban átérti iskolai kötelességeit 
s gondolva a visszavetés szomorú következményeire nagyobb igye
kezetei fejt ki,
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A gondjainkra bízott tanulóság vallás-erkölcsi alakulását irá
nyítottuk és fokoztuk azzal, hogy a különböző felekezetíiekct tem
plomlátogatásra s az egyházi szent cselekményekben való részvé
telre köteleztük. A protestáns ifjúság templomlátogatását jelenlé
tünkkel ellenőriztük. Megünnepeltük 1905 október 31-ikén a refor
matio évfordulóját s fölvezettük tanulóságunkat kellő előkészület 
után az Úrvacsorához 1905 deczember 8-án és 1906 május hó 
31-ikén. Ugyancsak a protestáns öntudat fokozására czélozva 
megtartottuk az ifjúsággal a tornacsarnokban a „Bocskay emlék
ünnepet“ , melyen a vallástanár részletes egyháztörténeti adatokban 
gazdag előadással mozdította elő az ünnep tartalmasságát.

A tanuló ifjúság önmunkásságát irányította iskolánk a napi 
tanulmányok munkásságra kötelező hatásán kivül azzal, hogy dr. 
Nemes tanár ellenőrző vezetése mellett fentartottuk a „Vajda-Ön- 
képzőt“ mely a közönség által szívesen méltányolt nyilvános ün
nepélyein bemutatta tanulmányainak sikereit. Ugyanígy fentartottuk 
Sárkány tanár vezetése mellett a tanulóság segélyező egyesületét és 
Wünschendorfer tanár elnöklése melletti a protestáns ifjúság egy
házi fiók gyám intézetét. Ezen társulatok, vállalatok és intézmények 
működéséről különben ez “ Értesítő“ már fentebb számolt. (Lásd
III. ez. B. alatt.)

Az ifjúság erkölcsi érzetének ápolása arra kötelezte tanárka
runkat, hogy érzéki vadsága miatt egy VIII. osztálybelit és kezcl- 
hetetlensége miatt egy VII. osztálybelit csendes eltávolítással 
sújtsunk.

A tanulóság egészségi állapottát gondozta az intézet két or
vosa, névszerint Dr. Mikolay István községi főorvos és dr. Takáts 
Izsó, ki egyúttal az egészségtan tanításával is foglalkozott. (Lásd 
„Értesítő“ III. B. a. alattiakat). Ezek mellett a kötelező tornázás 
az önkéntes játék, az időnként lelkesen felkarolt korcsolyázás, für
dés, úszás, közvetve támogattak bennünket abban: „ut sit ment 
sana in corpere sano“ . Ezek daczára két halál eset megzavarta 
egészségügyi tervezgetéseinket. Elhalt Czibula János VIII. oszt. ta
nulónk 1905 deczember 19-én, kit életrendi kihágása folytán alvás 
közben vele született szivgyengesége miatt koporsóba fektetett a 
szivszélhiidés és Janurik Pál V. oszt. tanulónk, ki édes atyjának 
jogos szigorúságából eredő ideges érzékenykedésésében öngyilkos
ként oltotta ki életét. Egészben véve tanulóságunk nagy tömege 
súlyosabb betegségeknek, ragályoknak nem volt kitéve.
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A tanulók tanulási sikerét, szorgalmát, viseletét s ezek mel
lett mostoha anyagi helyzetét is figyelembe véve, jutalom-ösztön- 
és segélydijakkal tüntették ki az iskola körén kívül, vagy belül 
álló dijosztó bizottságok. Részletesen:

a) Az ág. h. ev. Egyetemes dijosztó bizottság a Teleki-Róth 
ösztöndíjjal (á 70 kor.) tüntette ki ez évben Micsinay Dezső, Né
meth János és Tarr Lajos V ili. és Klein Henrik VII. o. tanuló
inkat.

b) A főgymnasium rendelkezésére álló nagyobb ösztöndíjak
ból: 1) Kutlik Sándor V ili. a Benka alapítvány kamataiként 195 
k. 2) Mányik Pál VII. a Beyschlag-Töltéssy alapból 65 k. 3) 
Zolnay Géza VIII. és Klinghammer Miklós VII. a Boczkó Dániel 
alapból á 52 k. 4) Ganyecz Pál VII. és Gabrinyi János VI. a 
Tatay-alapból á 65 k. 5) Molnár János VII. a Németh István-féle 
ösztöndíjként 84 k. 6) Neumann Jenő VII. az Urszinyi-féléből 65 
k. 7) Holub Pál VIII. a Hudoba-Lukács alapból 65 k. 8) Opauszky 
János V. és Moravcsik Dezső IV. osztoztak az özv. Kvacsala Já- 
nosné alap 66 koronáján.

c) A kisebb alapítványokból inkább jutalom, mint ösztön
díjakat kaptak: 1) Povázsay Pál VI. a Rafinszky alapból 26 k. 2) 
Gabányi Lajos VI. a Haviár Dani alapból 22 k. 3) Melis János
VIII. a Zsilinszky-féle rajzjutalomból 18 k. 4) Laukó Pál III. a 
Party alapból 13 k. 5) Szekera Pál V. a szarvasi festők alapjából 
13 k. 6) Dudok Márton IV. a Székács József alapból 13 k. 7) 
Kéler János V. a Vozárik alapból 13 k. 8) Salzman Aladár III. a 
Szűcsi alapból 13 k. 9) Welker Frigyes V. a dr. Szlovák Pál ado
mányából 10 k. 10) Rumpf Pál VII. a Ponyiczky Máté-féle sza- 
valati jutalomként 20 k. 11) Famler Gusztáv VIII. a Bernáth alap
ból 27 k. 12) Guszmann Sándor és Reitter Ferencz VIII. a nő
egyleti aranyokból egyet-egyet. 13) Egyed Béla II. a Szemián 
Dániel alapból 13 k. 14) Salacz Emil VII. a Debreczeni-féle stil- 
jutalomböl 7 k. Végül 15) Földes Tibor VII. a dr. Mikolay Isván 
adományából 30 kor.

d) A Bányai ág. h. ev. egyházkerület 210 kor. ösztöndíj ősz- 
szegéből részleteket kaptak: Dcmcsák Lajos VI. és Krcsmárik 
Gyula V. á 15 k. Petries Géza VIII. Kemény Gábor VIII. Häuszer 
Péter VII. Ruzsicska János VI. Kondacs Mátyás VI. Harsányi De
zső V. Sarlay Aladár V. Deutschenschmidt Jenő V. Pokorny Béla
IV. á 10 k. Korell Vilmos IV. Süss Ferencz III. á 7 k. Neumann 
István 111. 6 koronát,
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A Bányai egyházkerület ösztöndíj alapjának 70 koronányi 
összegét a tanulók korához és ismeretéhez mért jutalomkönyvekbe 
fektettük. Ezen jutalomkönyvekből kaptak: Klein Henrik VII. Ra
vasz Ferencz VII. Harsányi Dezső V. Kéler János V. Czinkotszky 
Jenő IV. Kiss János II. Pajtás Gyula II. Tepliczky János II. Thuri 
György II. Vénich László II. Rapos Tibor I. Szekera János I.

Gyorsírásért jutalomkönyvet kaptak: Szekera Pál V. és Ré
vész Lajos IV.

e) A nemzeti szövetkezet alapítványának kamataiból szerzett 
könyvet kapta: Szabados Károly Vili.

Korcsolyaverseny ezen tanévben nem tartatott a jég alkalmat
lan volta miatt.

A május 26-án rendezett majális alkalmával tartott mászó- 
versenyhen győztesek győztese lett Nagy Lajos VIII. o. Csoport- 
győztesek: Häuser Péter VII. o. Lestyán Lajos VI. o. Kindi a 
Kornél IV. o. Mészáros Lajos III. o. Mészáros Jenő III. o. Wénich 
László II. o. 150 méteres síkfutásban a győztesek győztese czimet 
Häuser Péter VII. o. tanuló kapta. Rajta kívül csoportgyőztesek: 
Konyecsnyi Sámuel VIII. o. Tomcsányi József V. o. Krebsz V il
mos VI. o. 100 méteres síkfutásban: Szollár Pál V. o. Mészá
ros Lajos Ili. o. Sinkovits Pál IV. o. Krausz István 11. o. Junius 
15-én tdvolvgrdsban győztek: Moravcsik Jenő VI. o. 545 cm. Gé- 
cza János VI. o. 532 cm. Kádár István Vili. o. 517 cm. ugrással. 
Junius 16-án távolra sulydobdsban 1-ső Oláh Miklós Vili. 1090 
cm. második Salacz Emil VII. o. 1046 cm. harmadik Kepenyes 
István 1035 fél cm. negyedik Melis János Vili. 1026‘5 cm. do
bással.

Jtudmagasugrásban első Kádár István Vili. o. 295 cm. máso
dik Oláh Miklós 270 cm. magasugrással.

Junius 17-én uszáversenyben 100 yardos pályán: győztesek 
győztese Oláh Miklós Vili. Csoportgyőztesek: Sámuel Andor Vll. 
Rapos Viktor VI. Kapeczán Miklós IV. Simu Coriolán 11. Finály 
László 111. Rapos Tibor 1.

A junius 18-án tartott évzáró tornavizsgán szertornázásban 
(nyújtó, korlát, ló) első lett Gécza János VI. o. második Micsinay 
Dezső Vili. harmadik Kádár István Vili. és Hösz Dezső Vll. holt
versenyben. Magasugrásban 10 cm.-es deszkáról győztes lett Haviár 
Dani Vll. 155 cm.-rel, továbbá Häuszer Péter Vll. 155 cm. és 
Moravcsik Jenő VI. 150 cm.-rel, Az elsorolt győztesek m indenig



105

egy-egy oklevelet kapott a főgymnasiumtól. A szarvasi nőegylet 
12 koronás pénzjutalmát Micsinay Dezső és Oláh Miklós előtor
nászok nyerték.

A tanulói segélyző-egyesülettől segélyben részesültek:
a Vili. osztályból Czibula János 10, Gyökössy Dániel 10, 

Holub Pál 10, Kemény Gábor 12, Krajner Imre 20, Lónyai Ká
roly 10, Németh János 32, Sztik Gusztáv 20, Tarr Lajos 8 kor.

a Vll-ikből Debreczeni Kálmán 10, Denhoff Antal 10, Klein 
Henrik 12, Moher Keresztély 10, Pintér Miksa 16, Tómann Dezső 
16 kor.

a Vl-ikból Enyedi András 10, Jeletik Béla 14, Rapos Viktor 
6, Scherfer Vilmos 8 kor.

az V-ikből Fekete Sándor 10, Kéler János 8, Krausz Antal 
12, Sarlay Aladár 10, Sirka Samu 14, Vekerle Ferencz 8 kor.

a lV-ikből Belopotoezky János 18, Dudok Márton 20, Finkel- 
stein Zoltán 8, Henczély Sándor 8, Jurányi Lajos 16, Korell V il
mos 16, Kovácsik Gábor 14, Magyar Zoltán 14, Pokorny Béla 20, 
Tóth Pál 10 kor.

a 111-ikból Almássy János 16, Egyed Imre 6, Finály László 
6, Kapus Lajos 6, Salzmann Aladár 16, Sass Ferencz 20, Skolák 
Ernő 14, Szebegyinszky Mihály 6 kor.

a 11-ikból Dankó Károly 8, Egyed Béla 12, Krausz István 4, 
Tausz András 8 kor.

az 1-ből Balga István 6, Blaskó Jenő 6, Boros Pál 6, Csor
nák István 6, Dankó János 8, Greifel János 8, Jeszenszky Ernő 
12, Lipthay Gyula 8, Rapos Tibor 12, Salzmann Sándor 8, Sinko- 
vicz István 6 k. összesen 658 koronában.

Iskoláinkat nagybecsű hivatalos és nem hivatalos látogatá
sukkal megörvendeztették: ns. Géressy Kálmán kir. főigazgató, ki 
április hó 3. 4. 5. napjain minden osztályban minden alkalmazott 
tanárt munkája közben felkeresett s észrevételeit, utasításait lekö
telező módon közölte az ő jelenlétében tartott tanári értekezlettel. 
Meglátogatott bennünket 1906 május 31-én ns. Téglás Gábor 
czimzetes kir. főigazgató, hogy az intézet prehistorikus és érem- 
gyűjteményeiről tájékozást szerezhessen. Az érettségi alkalmából 
elnök és kormányképviselőként türelmes jóakarattal megfigyelték 
tanulóink tanulmányai sikerét nt. Belohorszky Gábor főesperes, 
püspökhelyettes kérelmére nt Zvarinyi János mint elnök és 
ns. Réthy László, mint a közoktatásügyi kormány megbízottja.

A hivatalos érintkezés úgy a polgári, mint az egyházi felet-
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tes hatóságokkal sem mutat föl semmi említésre méltó rendkívüli- 
séget; de hálás fölemlitést érdemel azon félreérthetetlen jó akarat, 
mely napjainkban az iskola köznevelési és tanítási érdekeit min
den irányból támogatni siet.

Tanári testületünk ez évben nem sok változást mutat. Wün- 
schendorfer Aladár, ki három éven át a főgymnasiumban helyettes 
tanár gyanánt működött, a nm. vallás- és közoktatásügyi minister 
ur intézkedése szerint az iskolai év elejétől rendes tanárrá lett. 
Nt. Brózik Károly helyettes vallástanárt, a tiszaföldvári egyház 
rendes lelkészszé megválasztotta. Erre tanári állásáról lemondott s 
1905 november 19-én papi állását elfoglalta. A vallás tanításról 
több héten a tanári kar helyettesítéssel gondoskodott. Utóbb 
Melis János vallástanár, miután fegyelmi ügye lefolytatódott s ő 
tanári működésének a folytatására bírói ítélettel jogot nyert, átvette 
a vallástanitást. Egyik-másik alkalmazott tanárnak rövidebb hosz- 
szabb betegsége lehető helyettesítéssel pótolva volt. Legtovább be
tegeskedett Benka Gyula igazgató, ki szemoperálásnak alávetve 
több héten át a munkától tartózkodni kényszerült.

Irodalmilag működtek a tanárok közül dr. Nemes Béla, ki 
Vajda Péter „Dalhon“ ez. müvét előszóval ellátta és sajtó alá 
rendezte. Helyi és vidéki lapokban, mint munkatársak, ezikkeket 
közöltek dr. Nemes, Benka, Mocskonyi. Felolvasásokban buzgól- 
kodtak dr. Nemes, Benka. Zenészed és dalkari vállalatokban ve
zetők gyanánt működtek Lévius Ernő, Saskó Samu stb. Láthatni 
ez adatokból, hogy legtöbben a tanárok közül nem ejtették el a 
kínálkozó alkalmat, midőn a közművelődés érdekeinek szolgálatai
ban tudásukat, Ízlésüket értékesíthették.

Vajha ezen munka és vállalkozás sokszerüsége az ifjúság 
lelkét termékenyítő és jellemfejlődését öntudatosan irányitó siker
ben lelhetné meg méltó jutalmát. Erre azonban a kegyes fohász
kodás nem elegendő — Isten áldása a fő dolog.

- 1 0 Ö -
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Érettségi V izsgálatain^ az 1905 -1 9 0 6 . i^ o la i  évbeg,

Ez iskolai évben kétszer is volt érettségi vizsgálat Szarvason. 
Az év nyiltán, 1905 szeptember 4. 5. 6. 7. 8 és 9. napjain javító, 
pótló és utólagos érettségit tartottunk a főhatóság rendeikezése 
folytán.

Ezen vizsgálatokhoz járult 14 gymnasiumi és 1 reáliskolai 
tanuló. Ez utóbbi reáliskolából hozott érettségi bizonyítványa 
alapján csak latinból tett pótló érettségit.

Javító vizsgát tett és állott a jelentkezők közül 5.
Teljes utólagos érettségit tett és sikerrel megállott 7.
Kettő ismétlő érettségire lett kötelezve.
Beiratkozott az 1905— 1906 iskolai évre a V ili. osztályba 50 

tanuló. Ezek közül az év folyamán meghalt 1, kilépett 1 s mint 
önkéntes osztályismétlő vizsgálatra nem volt kötelezve 1.

Az írásbelit megelőző osztályvizsgálaton a 47 tanuló közül 
elégtelennek bizonyult 1.

A szóbeli érettségi vizsgálatot előző értekezleten az egyházi 
főhatóság és kormánymegbízott hozzájárulásával szóbelihez járul
hatott aztán 47.

A junius 20. 21. 22. 23. 24. 25. és 26. napjain megtartott 
szóbeli érettségi és eredménye aztán számadatokban kifejezve igy 
alakult:
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A szóbeli érettségit tett tanulók osztályozását a záró értekez
letén az érettségi bizottság aztán igy állapította meg:

a) J e l e s e n  érettek: Guszmann Sándor, Holub Pál, Kemény 
Rezső, Kutlik Sándor, Micsinay Dezső, Német János, Reitter Fe- 
rencz és Tarr Lajos.

b) J ó 1 érettek: Famler Gusztáv, Gyökösi Dezső, Kemény 
Gábor, Krajner Imre, Petries Géza, Rósa Szilárd, Schmitz Ferencz, 
Sztih Gusztáv, Vieszt Károly és Zolnay Géza.

c) Egyszerűen érettek: Bállá Sándor, Berg Mihály, Berger 
Antal, Braxatovisz Sándor, Bukovszky Jenő, Burdhardt János, Bu- 
say Béla, Ehrlich Jenő, Groszmann Frigyes, Haviár Gyula, Kádár 
István, Kepenyes István, Kiss György, Lónyai Károly, Melis János, 
Kova György, Nagy Károly, Nagy Lajos, Oláh Miklós, Pobikovics 
József, Schriffert István, Siflis Lajos, Singer Gusztáv, Szvidrán 
József, Tóth Sándor.

d) Négy tanuló két hóra visszavettetett.
Az érettségi az újabb ministeri utasítás pontos megtartása 

mellett folyt le. A több napi türelmet és feszült figyelmet kívánó 
munkában türelmet s jóakaratot fejtett ki a vizsgáló bizottság 
minden tagja. Ezt elismeréssel említeni hálás kötelessége annak, 
ki a sok lelki gyötrődéssel járó évzáró vizsgálatok sokasága felett 
gondolkodik.

Az életbe átlépő távozó tanulók megbízható jellemükben s 
közhasznú munkájukban utóbb fogják igazi érettségüket igazolni, 
miben őket Isten segítse!



Tájékoztató az 1906-1907. iskolai évről.

Az 1906— 1907. iskolai évet szeptember elsején kezdjük.
Beiratások lesznek szeptember 1. 2. 3. 4. és 5. napjain.
Ugyancsak szeptember 3. és 4-ikén tartjuk meg reggel 7-től 

és délután 2-től az utólagos, javító és fölvételi vizsgálatokat oly 
beosztással, hogy szeptember 3-ikán az 1—IV. osztálybeliek és 
szeptember 4-ikén az V—VIII. osztálybeliek jelennek meg a meg
felelő osztálytermekben, a hol őket a tanárok szakjaik szerint 
megvizsgálják.

Egy-egy osztályba a középiskolai törvény korlátozó ere
jénél fogva 60 tanulónál több nem vehető föl. Ezért a beiratkozók 
el ne mulasszák az idejekorán való jelentkezést. Ez főleg a hely
ben lakókra vonatkozó jóakaratu figyelmeztetés, nehogy kimara
dás esetén kénytelenek legyenek gyermekeiket másfelé vinni.

A beiratáshoz minden tanuló hozza magával a törvényes 
bizonyítványát, (nem az időközi értesítő), születési okiratát s ujra- 
oltási bizonyítványát.

Az I. osztályba 9 éven aluliak még nem s 12 éven felüliek 
már nem vehetők be. Ilyenek ne is jelentkezzenek.

Magántanulókat csak kivételes esetekben vesz föl a gymna
sium. Úgyszintén a VIII. osztályba más intézetből az utolsó tan
évre átjönni kívánókat, csak kifogástalan erkölcsi viselete s jó 
osztályzat felmutatása esetén fogadunk be.

A beiratáskor fizet:
a) helybeli keresztyén vallásu I— IV. osztálybeli 41 koronát. 

Könnyíthet terhén, ki részletekben óhajt fizetni, úgy, hogy belé-

I X .
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péskor letesz 31 koronát s február elsején 10 koronát. V— V ili. 
osztálybeli egészen 37 koronát. Ebből év elején 27, utóbb február
ban 10 koronát;

b) az iskolát fentartó egyházmegyék kötelékéből ezen főgym- 
nasiumba jövő ágost hitv. evang. vallásuak fizetnek I— lV-ig 49 
koronát. Könnyitéskép belépéskor 35 kor. s februárban 14 kor. 
Az V—V ili. osztálybeliek 45 kor. Könnyitéskép belépéskor 31 s 
februárban 14 kor.

c) a fentartó egyházmegyék kötelékébe nem tartozó, de ke
resztyén vallásuak 1—IV. o. 57 koronát. Könnyebbités gyanánt 
belépéskor 39 kor. s februárban 18 kor. Az V—Vili. osztálybeliek 
53 koronát. Még pedig könnyitéskép belépéskor 35 kor. s febru
árban 18 korona.

d) az izraeliták, ha helybeliek 80 kor. (Belépéskor 56 kor. 
s februárban 24). A nem helybeli izr. 90 kor. (Belépéskor 60, 
februárban 30 kor.

Ezenkívül minden tanuló fizet fölvételi dij czimén az év ele
jén 4 koronát és a tanulók segélyzőjébe 1—IV-ig 1 koronát, 
V—VIII-ig 2 koronát.

A közös étkezőben az ebédért fizet a belépő 10 hónapra 
90 koronát, vacsorához is járulni óhajtó 10 hónapra 70 ko
ronát.

Kedvezményre igényt tartók augusztus 20-ig terjeszszék be 
szegénységi és iskolai bizonyitváilynyal fölszerelt tolyamodványai- 
kat a főgymnasium igazgatóságához, czimezve azokat a főgymna- 
sium kormányzóságának elnökségére. Elkésve beérkező kérvények 
el nem intézhetők, — legfeljebb a tanév vége felé.

Félreértések kikerülése végett közlöm, hogy a kik egész tan
díj kedvezményében részesülnek, azok is fizetni tartoznak a beirat
kozás diját, a tanári nyugdíj alapra eső illetéket és az orvosi 
dijat. A féltandij kedvezményében részesülök pedig mindenkor 
csak a februártól júniusig esedékes tandijösszeg elengedésében 
részesek.

A főgymnasium pénztárát illető pénzküldemények legczélsze- 
rübben T. Mocskonyi József főgymnasiumi pénztárosra czimezve 
küldendők. Sok tanuló kezére nem tanácsos pénzt bízni s az 
igazgatót vagy osztálytanárokat pénz átadásával terhelni fölösleges 
minthogy ez közvetlenül elintézhető a pénztárossal.

Az V. VI. Vll. Vili. osztálybeliek a görögnyelv és e tárgy 
pótlói között szabadon választhatnak. Hogy azonban meggondo-
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latlan könnyelműséggel ne határozzanak maguk felett, a szülőktől 
írásos nyilatkozatot tartoznak hozni és felmutatni arra nézve, hogy 
azok tudtával és beleegyezésével történt elhatározásuk.

Mellékes tantárgyak tanulására is ad szívesen az iskola al
kalmat. Ilyenek a franczia, a zene, az ének, a gyorsírás, vívás, 
táncz, rajz, és festészet. Kellő számú vállalkozók jelentkezésének 
esetén nagyobbára főgymn. tanár vállalkozik e tárgyak tanítására. 
Ezek tanulásáért méltányosan csekély dijat fizet az iratkozó s ki 
beiratkozott, az a tanév alatt ki nem léphet a megkezdett tanfo
lyamból, nehogy egy kettőnek szeszélye a többiek tanulási válla
latát is koczkáztassa.

A beiratkozó vidéki tanulók az elhelyezkedéskor legyenek 
óvatosak. Nagyon sok függ attól, hogy a tanuló hol, kinél, kikkel 
él közösségben. Jó társaság Isten áldása fejlődő ifjúra s nem 
szabad senkinek megfeledkezni Pál apóstól szavairól: „a jó erköl
csöket is megfertőzik a rossz társaságok!“

Ezek figyelembe vételét kéri 
Szarvason, 1906 junius 20.

ßertl^a Gyula
igazgató-tanár.



Használatba Veendő tankönyvéig az 1906-1907. tanévben.

I *  o s z t á ly .

1. Vallás. Bereczky: Bibliaismertetés. 111. kiadás.
2. Magyar. Szinnyei József: iskolai magyar nyelvtan I. rész 

(legújabb kiadás). Szinnyei József: Magyar olvasókönyv I. 
rész (legújabb kiadás.)

3. Latin. Dr. Hitrich Ödön: Latin nyelvtan. (Franklin).
„ „ „ olvasókönyv I. (Franklin.)

4. Földrajz. I. rész. Vitális Istvántól. (Lampel.)
5. Számtan. Gerevich-Orbók: „Számtan“ . (Lauffer.)
6. Természetrajz. 1. rész. Dr. Szterényi H.-tól. (Lampel.)
7. Mértani rajz. Horty H. rajz geom. I. rész.

ZZ> o s z tá ly ,

1. Vallás. Bereczky: Bibliaismertetés. III. kiadás. Károli: U j- 
testamentom.

2. Magyar. Szinnyei J. Magyar nyelvtan. II. r. 7-ik vagy 
újabb kiadás. Szinnyei J. Magyar olvasókönyv II. r. 6-ik 
vagy újabb kiadás.

3. Latin. Dr. Hitrich Ödön: Latin nyelvtan (I. rész alaktan.)
„ ,, „ gyakorlókönyv a II. osztály

számára. (Franklin.)
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4. Földrajz. II. és III. rész. Vitális Istvántól. (Lampel.)
5. Természetrajz. II. rész. Dr. Szterényi H.-tól. „
6. Számtan. Gerevich-Orbok. (Lauffer.)
7. Mértani rajz. Horty H. rajz geometria. II. rész.

í í í *  os*ia ly#

1. Vallás. Keresztény egyház rövid története. IV. kiadás.
2. Magyar. 1. Szinnyei: Rendszeres magyar nyelvtan.

2. Császár-Váczy: Olvasókönyv. 111.
3. Hitricli Ödön: Latin nyelvtan. 1. és II. rész. Mondattan.)

(Franklin.) Szamosi-Vida: Latin olvasó és gyakorló
könyv. 111. oszt. számára. (2 k. 40 f.) Hitrich Ödön: Latin 
gyakorlókönyv 111. és IV. oszt. számára. (1 k.) (Franklin.

4. Német. Virányi: Német nyelvtan.
Virányi: Német olvasókönyv.

5. Földrajz. Dr. Vitális „Földrajz“ 11—111. rész. (Lampel.) Dr, 
Ráth: „Physikai földrajz.“ (Franklin.

6. Történet. Dr. Szigethy Lajos: A magyarok története. I. 
(Singer és Wolfner.) (L60 k.) Helmár Ágost: Két térkép a 
magyar történelemhez. (Stampfel K.) (40 f.)

7. Számtan. Gerewich-Orbók: Számtan.
8. Mértani rajz. Horty H. rajz geometria. 111. rész.

Í V ,  osaiftiy ,

1. Vallás. Bereczky: Kerestény hit- és erkölcstan. ÍV. kiadás.
2. Magyar. Dr. Négyessy László: Magyar Stilistika (Legújabb 

kiadás. Lampel.) Arany-Lehr: Toldi. (Franklin.)
3. Latin. Dávid István: Rövid latin olvasó és gyakorló könyv.

II. rész. (Lampel. 1 k 20 f.) Hitrich Ödön: Latin nyelvtan. 
II. Mondattan. Dávid István: Latin olvasókönyv 7. kiadás 
(111. és IV. osztály részére.)

4. Német. Virányi lgnácz: Német nyelvtan és olvasókönyv.
5. Történet. Dr. Szigethy Lajos: A magyarok története. II. 

(Singer és Wolfner. 2. k.) Helmár Á. két térkép a magyar 
történelemhez. (Stampfel K. 40 f.)

6. Mennyiségtan. Kőnig-Beke: „Algebra“ . (Atheneum.)
0



7. Természetrajz. Növénytan a IV. oszt. számára Dr. Szte- 
rényi Hugótól. (Lampel.)

8. Mértani rajz. Horty H. rajz geometria. IV. rész.

“V* o s s t á l y ,

1. Vallás. Batizfalv-Bereczky: Bibliaismertetés. 11. kiadás. Ká- 
roli: Szent-Biblia.

2. Magyar. Riedl F. „Rhetorika“ . Greguss-Beöthy: „Magyar 
balladák.“

3. Latin. Dávid J. Cicero: Orationes Selectae Xlll. (Lampel.) 
Dr. Csenged János: Szemelvények Ovidiusból. Köpesdy- 
Cserép: Latin stílusgyakorlatok Cicero és Ovidiuszhoz. 
(Lampel.) Dávid István: Rövid latin nyelvtan. (Uj kiadás.) 
Latin-magyar és magyar-latin szótár.

4. Görög. Curtius-Abel-Pozder. Görög nyelvtan. (Lampel.) 
Schenkl-Abel-Vajda. Görög elemi olvasókönyv. „

5. Görögpótló. Kempf „Homeros lliás.“ Geréb „Szemelvé
nyek Herodotosböl.“ Badics „Magyar irod. olvasmányok.“
1. r. (111. kiadás.)

6. Német. Albrecht János „Német olvasókönyv“ 111. kiadás. 
(Az első nem használható.) Albrecht János „Német nyelv
tan.“ Kelemen B. „Magyar-német és német-magyar“ szó
tár. (4 évre szól.)

7. Történet. Dr. Szigethy Lajos: Egyetemes történet. 1. Ókor. 
(Singer és Wolfner.) Helmár Ágost, Iskolai atlasz az ókori 
történelemhez. (Stampfel K.)

8. Mennyiségtan. Kőnig-Beke: Algebra. Lutter: Mértan.
9. Természetrajz. Álattan V. oszt. számára. Dr. Szterényi 

H.-tól. (Lampel.)

© s s tá ly *

1. Vallás. Bereczky: A kerestény egyház története.
2. Magyar. Riedl: Poétika és poétikai olvasókönyv. Moliere- 

Arany: Tudós nők (vígjáték, Jeles irók tára.)
3. Latin. Vergilius Aeneis ed. Gejza Némethy. (Lampel.) L i- 

vius XXI—XXV. ed. Dávid. (Lampel.) Cserny-Dávid. Latin
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stílusgyakorlatok 11. rész. (Stampfel.) Latin nyelv- és mon
dattan. Dávid: Latin-magyar és magyar-latin szótár.

4. Görög. Curtius-Abel-Pozder: Görög nyelvtan, alak és mon
dattan. (Legújabb kiadás.) Görög elemi olvasókönyv Cur- 
tius nyelvtanához, szerk. Schenkl K. ford. Abel Jenő, rend. 
Vajda Károly, IV. kiadás. Xenophon nagyobb elb. müvei
ből szemelvények. Dr. Keczer Géza. Anthologia lyrica 
Graeca Dr. L. Keczer G. Görög-magyar szótár.

5. Görögpótló. Badics Ferencz dr. Magyar irodalmi olvasókönyv
111. kiadás. Schill Salamon: A görög irodalom története- 
Sophokles: Csiky: Antigone.

6. Német. Heinrich: Német balladák 1. és 11. rész. Hebel: 
Schatzkaestlein. (Franklin.)

7. Történet. Dr. Szigethy Lajos: Egyetemes történet. 111. kö
zépkor és újkor 1648-ig. Helmár: Iskolai atlasza a közép
korhoz.

8. Mennyiségtan. Kőnig-Beke „Algebra“ (Atheneum.) Lutter 
„Geometria“ (Franklin.) Polikeit „Logarithmusok“ (Stampf.)

9. Természetrajz. Ásványtan és chemla irta Dr. Hankö V il
mos és Dr. Melczer Gusztáv. VI. oszt. számára. (Franklin.) 
(Ára 3 k. 20 f.)

V í í *  b a a tö ly ,

1. Vallás. Bereczky: A magyar protestáns egyház története.
2. Magyar. Beöthy Zs. „A  magyar nemzeti irodalom törté

nete.“ (Uj kiadás.)
3. Latin. Vergilii Aeneis ed. Geyza Némethi. Cicero Orat. 

Selectae Xlll. ed. David. Cserny-David: Latin stílusgyakor
latok 111. r. 4-ik kiadás. (Stampfel.) C. Sallusti Crispi Libri 
De coniuratione Catilinae et De Bello Jugurthino-Bartal- 
Malmosi (Atheneum. 1 k. 40 f.) Wagner-Horváth: Római 
régiségek és római irodalomtörténet. (Lampel.) Latin-ma
gyar, Magyar-latin szótár.

4. Görög. Szemelvények Herodotos müveiből. Dávid I. Cur
tius-Abel-Pozder. Görög nyelv és mondattan. Homeros 
Odyssea. Csengery 1. (Atheneum.) Elischer-Frőhlich Szótár 
Homeroshoz. Lévai-Vida: Görög-magyar szótár.

8*
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5. Görögpótló. Schill Salamon: Görögpótló irodalomtörténete. 
(Franklin.) Szilasi Móricz: Szemelvények Thukydidesből 
(Lampel.) Badics: Magyar irodalmi olvasókönyv a Vll. o. 
részére. (Atheneum, legújabb kiadás.) Dr. Földi: Demost
henes válogatott beszédei. 1 k. 20 f. (Lampel.)

6. Német. Heinrich: Német tan- és olvasókönyv 111. rész. 
(Lampel.) Schiller: Wilhelm Tell. magy. Heinrich G. 
(Franklin.) Orosz Alajos: Német stílusgyakorlatok. (Athe
neum.)

7. Történet. Dr. Szigethy Lajos: Egyetemes történet 111. Új
kor és politikai földrajz (Singer és Wolfner.) Helmár Á. 
Iskolai atlasz az újkorhoz. (Stampfel.)

8. Mennyiségtan. Kőnig-Beke: Algebra. Lutter: Mértan. Lut
ter: Logarithmusok.

9. Természettan. Fehér-Szekeres: Fizika.

V S Í t .  e a s i i ly .

1. Vallás. Bancsó: Keresztény hit- és erkölcstan,
2. Magyar. Beöthy: irodalomtörténet 11. kötet. 8. kiadás.
3. Latin. Horatius költeményei Bartal-Csengeri. (Eggenberger 

Atheneum.) Cicero de officiis ed Csenged (Lampel.) Tacitus 
szemelvények Dr. Gyomlay (Atheneum.) Cserny-Dávid La
tin stílusgyakorlatok 111. rész. Cserép József Római régi
ségek (Franklin.) Latin-magyar és Magyar-latin szótárak.

4. Görög Dr. Csenged: Homeros lliasa.
Dr. Simonyi József Sándor: Szemelvények Plafonból. 
Curtius-Abel-Pozder: Görög nyelvtan.
Elischer-Fröhlich: Szótár Homeroshoz.
Dr. Csenged János: Sophokles Antigone (Atheneum.) 
Lévai-Vida: Görög-magyar szótár.

5. Görögpótló. Alexander: Platon és Aristotales. Schill: Gö
rög irodalomtörténet. Zsámboky Gyula: Görög művészet 
(Franklin.)

6. Német. Heinrich: Német tan- és olvasókönyv. IV. rész. 
(Lampel.) Schiller dr. Szelényi: Wallensteins Tod. (Stamp
fel.) Kelemen-féle német szótár.
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7. Történet. Dr. Szigethy Lajos: A magyar nemzet története 
s a mai magyar állam ismertetése. (Kókai Lajos kiadása.) 
Helmár Á. Két térkép a magyar történelemhez. (Stampfel 
K. kiadása.)

8. Mennyiségtan. Mocnik-Schmidt „Algebra“ (Lampel.) Lut
ter „Geometria“ (Franklin.) Lutter „Logarithmusok (kiadja 
Franklin.)

9. Természettan. Fehér-Szekeres: Fizika.
10. Bölcsészet: Szitnyai Elek: Lélektan és logika.





ÉVI ÉRTESÍTÉS
A SZARVASI ÁG. H. EV. FÖGYMNASIUM FELSŐ OSZTÁLYAI

VAL KAPCSOLT S A BÁNYAI ÁG. H. EV. EGYHÁZKERÜLETTŐL 

ÉS AZ ÁLLAMTÓL IS SEGÉLYEZETT

ELEMI FI-TANITÓKÉPZŐRÖL
AZ 1905-1906- ÉVRŐL-



a )  A $ z a m ? i  tanítóképző helyzete az 1905— 1006 

iskola i évben,

Az 1860-ik év óta Szarvason fennálló tanítóképzőnek sorsa 
és fejlődése érdekes bizonyitéka annak, hogy a magyarhoni ág. 
h. ev. felekezet nemes lelkesedésében mindenkor lekötelezve érezte 
magát a népmüvelődés szolgálatára; de legtöbbször anyagi ere
jének korlátolt volta miatt az általa fentartott intézeteket nem bírta 
teljesen jól szervezett iskolákba fejleszteni.

A szarvasi felekezeti tanítóképző intézet történeti alakulása 
erős bizonyitéka ez őszinte bevallás igazságának.

1860-tól 1870-ig a Tanítóképző szoros kapcsolatban volt a 
főgyinnasium V. VI. Vll. Vili. osztályaival. A növendékek a meg
felelő gymnasiumi osztályokba bejártak és csak a latinnyelv és 
görögnyelv tanulásától voltak felmentve, hogy aztán az igy 
nyert órák ideje alatt a zenében, éneklésben, nevelés- és 
tanitástanban, szakoktatásban részesüljenek. — Az 1868. 
XXXV111. törvény országosan kötelezőleg szabályozta a tanítóképzők 
szervezetét. Ekkor a szarvasi tanítóképző is újra szervezkedni tar
tozott. A különálló szakképzés végzésére nagyobb munkaerőre lé
vén szükség, igen érezhetővé lett szegénységünk. Még nyomasz
tóbb helyzetbe jutott a Tanítóképző mikor a 120 ezer lelket szám
láló békési ág. h. ev. Egyházmegye közigazgatási nehézségek miatt 
három egyházmegyévé alakult. A folyton növekvő munka és ezzel 
kapcsolt kiadás szükségessé tette, hogy jövedelmi források után 
nézzünk. Ekkor folyamodtunk a bányai egyházkerület és ennek 
tudtával a nm, közoktatási kormányhoz, anyagi segélyezésért.
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Anyagi helyzetéhez mérve hozott is a kerület annyi áldozatot 
a mennyit hozhatott. A kir. Tanfelílgyelöség támogatása mellett az 
állam is hozzá járult az alkalmazott tanítóképzőben tanárok fize
tésének kiegészítéséhez. Az állami segélyezéssel — bár a szerző
déses viszony még eddig nincs határozottan körvonalazva — együtt 
járó kötelességünkké vált a képzőkre vonatkozó állami tanítási terv 
életbeléptetése. Ez megint a tanerők számbeli fokozását tette 
szükségessé. Ezért ismét a kerület nagyobb évi segélyezést kérvet 
kértük azt is, hogy a bányai egyházkerület vegye át felszerelésével, 
helyiségeivel, tanáraival együtt a szarvasi tanítóképzőt s tekinté
lyének támogatásával fejlessze azt a mai kor igényeinek megfelelő 
szakintézetté. Ezt annál inkább kérhettük, mert mind a három 
egyházkerületnek van már tanítóképzője, csak a mi lélekszámban 
legnagyobb s felekezeti népiskolákban leggazdagabb bányai egy
házkerületünknek nincsen sem theologiai akadémiája, sem tanító
képzője.

Kérelmünk ugyan meghallgatásra talált, de az ügy végleges 
lebonyolítása függőben van. Kínossá teszi ez intézet függő hely
zetét ma még azon körülmény is, hogy a kerületi közgyűlés két 
egymásutáni évre megajánlott a tanítóképzés segélyezésére két- 
két ezer koronát s formai nehézségek miatt a képzőintézet ez 
összeget máig sem kaphatta meg.

Ez aztán lehetetlenné tette uj tanerő alkalmazását s megne
hezítő a tanítási tervezet keresztülvitelét.

Bízunk azonban a jobb jövőbe és az önerején is fejlődő 
szakintézet életképességébe, hogy a közel jövőben kedvezőbbre 
fordul a helyzet s a bányai egyházkerület támogatása mellett az 
eddiginél alkalmasabb helyiségbe áttelepülő szakiskola szervezeté
ben és munkaképességében czéljának meg fog felelni.

b ) ^  tanítóképző gzenjélíjzete.

1. B e n k a  G y u l a ,  a tanítóképzőben 44 éve működő s 25 
év óta igazgató-tanár. Előadja a képzőben összes osztályaiban 
a neveléstani tárgyakat.

2. H r a s k ó  K á l m á n  rendes tanár, működik 3 éve. Tanítja 
mint gymnas. tanári oklevéllel bíró szaktanár a mathematikát, fizi
kát, természetrajzot és földrajzot.



3. Lév ius Ernő, rendes tanár, működik 8 éve, Tanítja a 
zenét, éneklést, németet és történetet.

4. Papszász Gyula,  rendes tanár, működik 9 éve. Tanítja 
a magyart, történet és alkotmánytant,

5. Margöesy Gyula,  a gyakorló iskola tanítója, működik 
11 éve. Vezeti a gyakorló iskolát, ellenőrzi a próbatanitásokat s 
egyúttal a képzőben előadja a népiskola módszertanát és a káté
ismét.

Miután pedig a tanítóképző mai átmenetes állapotában sem 
helyiség, sem fölszerelés sem tanerők tekintetében önállóvá még 
ki nem fejlődhetett, arra van utalva, hogy felhasználja a gymna
sium segítségét. Így a képzőbeliek bejárnak a gymnasium egyes 
megfelelő osztályaiba s ott kor- és osztálytársaikkal együtt hall
gatják a vallástaniakat és az egészségtant s együtt gyakorolják a 
rajzolást és tornázást. Ezért a tanítóképző bejáró tanárainak mond
hatók a felsorolt rendes tanárokon kívül.

6. M e l i s  J á nos ,  főgymn. vallástanár.

7. O l á h  M i k l ó s ,  főgymn. tornatanár.

8. S z i r á c z k y  G y u l a ,  főgymn. rajztanár.

9. Dr. T a k á c s  I zsó,  községi orvos, ki az egészségtant 
adja elő a gymnasium önként vállalkozó tanulóinak és a tanító
képző növendékeinek. Ez utóbbiakra e tantárgy tanulása kötelező.

Megjegyezzük itt azt is, hogy 6. 7. 8. 9. sz. alatt említett 
tanár urak külön fizetést a tanitóképzőbeliekkel szemben teljesített 
tanításért nem kapnak s miután külön tanórákkal nincsenek i§ 
terhelve, talán nem is igényelhetnek.

—  1 2 3  —



0  H taqitól̂ épzö taqulói 1905 — 1906-baq.

I. osztály.

(Osztálytanár: H raskó )

Csorba Géza ev. ref. Szolnok, Szolnok m.
Hraskó Lajos ág. h. ev. Pilis, Pest m.
Izsó Elek ev. ref. Gyoma, Békés m.
Jancsovics Endre ág. h. ev. Gyula, Békés in.
Kovács Pál ág. h. ev. Szarvas, „
Molnár László ág. h. ev. „ „
Oskö János ág. h. ev. Orosháza, „
Palyó Mihály ág. h. ev. Szarvas, „
Rohony Pál ág. h. ev. „ „
Strincz Lajos ág. h. ev. Kiscsákö, „
Szilágyi Károly ev. ref. Tiszainoka, Szolnok m.
Tonicsányi József ág. h. ev. Nagyszénás, Békés m.
Zsihlavszky Pál ág. h. ev. Pinczéd, Bács m.

MAGÁNTANULÓ:

Csesznák Pál ág. h. ev. Bajsa Temes, m.

Összeg: 14.

II. osztály.

Osztályfő: Cécius.

Dvoracsek János ág. h. ev. Nagylak, Csanád m.
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Jankó Bálint ág. h. ev. Orosháza, Békés m.
Lestyán Lajos ág. h. ev. Szarvas, „
Molnár Gyula ág. h. ev. „ „
Pavella Márton ág. h. ev. Lajosfalva, Torontál m.
Placskó Emil ág. h. ev. Szarvas, Békés in.
Podani Lajos ág. h. ev. „ „
Pőzel Dezső ev. ref. Szeghalom, „ Kimaradt.
Rohoska Gyula ág. h. ev. Szarvas, „
Supkégel Aladár ág. h. ev. Szentetornya, Békés m.
Sülé Sámuel ág. h. ev. Szarvas, „
Szloszjár András á. h. ev. Szarvas, „
Wágner József ág. h. ev. Gyoma, „
Zachar István ág. h, ev- Békéscsaba, „

Összes: 14.

111. osztály.

(Osztálytanár: Papszász)

Bernáth Béla ág. h. ev. Tótkomlós, Békés m.
Darida Károly ág h. ev. Szarvas, „
Dauda József ág. h. ev. „ „
Dely Gyula ev. ref. Czegléd, Pest in. Ismétlő.
Dobozy Jenő ág. h. ev. Nagyszénás, Békés m. Ismétlő.
Fecske Pál ág h. ev. Szarvas, „
Lüge Károly ág. h. ev. Mosócz, Turócz m.
Molnár Béla ág. h. ev. Szarvas, Békés in.
Szécsény Lajos Andor ev. ref. Dunaszentgyörgy, Tolna m. Ism. 
Zelenka István ág. h ev. Orosháza, Békés m.
Zsila Gyula ev- ref. Szeghalom, „

Összeg: 11.

IV. osztá ly .

(Osztálytanár: Papszász.)

Freund János ág. h. ev. Péterréve, Bács-Bodrog m. 
Kárász Mihály ág h. ev. Ambrózfalva, Csanád m. 
Knyazovitz Mihály ág. h. ev Antalfalva, Torontál m.
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Konyecsni Sámuel ág. h. ev. Csorvás, Békés m. 
Kovaltsik Ferencz ág. h. ev. Orosháza, „
Lipták Pál ág. li ev. Békéscsaba, „
Molitörisz Béla ág. h. ev. Liliomos, Bács-Bodrog m. 
Petrovics Gyula ág. h. ev. Budapest.
Váróczy Pál ev ref. Czegléd, Pest m.
Veres Imre ág. h. ev. Szarvas, Békés m.

Összeg: 10. 
Végösszeg: 49.

d )  A tanítóképző gyakorló elemi iskolájába beirott taqulól^ 

qévsora 1905— 1906-ban.

I. osztály.

Bangya Géza ág. h. ev. Szarvas, Békés m.
Fertigh Lotár ág. h. ev. „ „
Frecska Lajos ág. h. ev. „ „
Medvegy Béla ág. h. ev. „ „

összeg: 4.

t i .  osztály.

Haviár István ág. h. ev. Szarvas, Békés ni.
Moravcsik Lajos ág. h. ev. „ „

Összeg: 2.

III. osztá ly

Delhányi Zsigmond ág. h. ev. Szarvas, Békés m. 
Fehér József ág. h. ev. „ „
Frecska Samu ág. h. ev. „ „
Laudisz Lajos ág. h. ev. „ „
Szebedinszki György ág h. ev. „ „
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Szucsu Tinka Béla gör. kel. Maczedónia, Torontál m.
Valentinyi Jenő ág. h. ev. Szarvas, Békés m.

Összeg: 7.

IV. o sz tá ly .

Gólján Béla ág. h. ev. Szarvas, Békés m.
Greksza András ág. h. ev. „ „
Janurik János ág. h. ev. „ „
Makra István ág. h. ev. „ „
Póhl Jenő ág. h. ev. „ „
Scholtz László ág h. ev. „ „
Szilágyi József ág. h. ev. „ „
Valentini István ág. h. ev. „ „

Összeg: 8.
Végösszeg: 21.

E) A tanítóképzőben Végzett ta ijta rg ja k  átnézete.
A tanítóképző növendékei a vallást a főgymnasium megfelelő 

osztályaiban a gymnasiumi tanulókkal együtt tanulták. Ugyanígy 
együtt gyakorolták a tornázást és rajzolást. Némely osztályokban 
az alkalmazott tanárok számszerű elégtelensége miatt némely tan- 
tárgyakat összevonva tanulták az ifjak. Egészben irányadó volt 
reánk az állami tanítóképzőkben újabban behozott tanítási terve
zet s az osztályok csekélyke népességére nézve, e tervezetet tény
leg átdolgoztuk és valósítottuk.

3» o s z tá ly *

1) A valldstant, a tornát, a rajzot és egészségtant ez osztály 
növendékei a gymn. V. osztályával együttesen tanulták. Erről 
ugyezen „Értesítő“ 111. ez. tájékoztat.

2) Magyar, heti 4 órában. Rendszeres magyar nyelvtan. A 
szóhangok. A szókincs osztályozása és gyarapodása. A szók alaki 
változásai. Az egyszerű és összetett mondat.

Stilisztika az olvasmányokkal kapcsolatban. A stylus tiszta
sága, világossága, szabatossága. A stylus szemléletcssége, élénk-



sége és hangzatossága. Közéleti fogalmazványok. Kézikönyv: Komá- 
romy: Rendszeres magyar nyelvtana és Köveskuti és Tanudy: Ma
gyar stilisztikája.

Havonként két írásbeli dolgozat. Tanár: Papszász.
3) Történet, heti 3 óra. A keleti népek története. A görögök. 

A rómaiak. A középkor. A középkori intézmények megalakulása és 
azok bomlása. A közpkori szellemi és anyagi műveltség. Kézikönyv: 
Farkas Sándor: Egyetemes történet 1. kötet, 'tanár: Papszász.

4) Számtan is algebra. Heti 3 óra.Bevezetés: Mennyiség, szám 
és számsor. Az algebra jelei. Mennyiségek számbeli értékeinek 
meghatározása helyettesítés által Egyetemes mennyiségtani alap
tételek.

Alappmüveletek algebrai egész számokkal és kifejezésekkel.
Számrendszerek. A számok tulajdonságai.
Törtszámok. Arányok és arányiatok. A kettős tétel.
Az elsőfokú egyenletek tárgyalása.
A végzett tananyag köréből megfelelő számú házi feladatok 

s havonként egy iskolai dolgozat.
Tankönyv: Miklós G. Közönséges Számtan és algebra. 1. r. 

Tanár: Hraskó.
5) Ének és zene heti 3 órában.
a) Ének. Hangképzés, hangközök, ütemezés, könnyű rythmi- 

kus és dallamos gyakorlatok. Egyházi ének. Kéziköny: Sztankó 
Béla „Énekiskola“ I. rész.

b) Zene. Zongorajáték. A zenéről általában. Hangjegy, kulcsok, 
vonalrendszer, módosító jegyek. Ütemfajok. Dur-moll sealak 
ezek képzése, ujjrakása. Ujjgyakorlatok. Kézikönyv: Bartalus S. 
„Előkészítő zongora iskolája" és Cserny „Wiener Lehrmeister“ 1. 
f. Tanár: Levius.

—  í  27 —

J I .  o s z tá ly *

1) A valldstant. tornát, rajzolást és egészségtani — mely tárgy 
a tanítóképzősökre kötelező — ezen osztály a gynmasiumi VI. osz
tálybeliekkel együttesen tanulta. (Lásd ez „Értesítő“ 111. ez. VI. 
osztály.)

2) Magyar, heti 4 óra. Stilisztika, Névy László Írásművek el
mélete ez. kézikönyve alapján. Lehr: Arany Toldija, tartalmilag és 
szerkezetileg fejtegetve. Ügyiratok. Havonként egy iskolai és egy 
házi dolgozat és közéleti fogalmazványok készítése. Tanár: Papszász.
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3) Mennyiségtan, nevezetesen:
a) Algebra. Heti 2 óra. Hatvány és gyök. Tetetek a positiv 

negativ egész és tört kitevőjű hatványokról. Algebrai két és több 
taguaknak valamint a tizes számrendszerbeli számoknak második 
és harmadik hatványa és gyöke.

Az irratianális és imaginárius szám értelmezése.
A másodfokú egyenletek elmélete. Tanár: Hraskó.
b) Geometria, Alapfogalmak és alaptételek. A szögek. Mellék 

és csucsszögek. Szögek a háromszögekben és sokszögekben. Egyen- 
közü egyenesekre vonatkozó tételek.

Összefüggés az idomok alkotórészei között. Három és négy
szögek: A sokszögek.

A végzett tananyag köréből megfelelő számú házi feladatok 
s havonként egy iskolai dolgozat.

Tankönyv: Miklós G. Közönséges számtan és algebra. 1. r.
Dékány M. Mértan. Tanár: Hraskó.
4) Ének és zene heti 3 órában.
a) Ének. Hanglétra és hangközgyakorlatok. Gyakorlatok a 

hanglépcsők esetleges módosításaival. Kézikönyv: Sztankó Béla 
„Énekiskola“ 11. rész.

b) Zene, Zongorajáték. A 12 dur és moll scala valamint ezek 
3-as hangzatai tört accordokban 2 nyolczad hangkörében. A hang
közökről, ezek módosítása és megfordítása. A 3-as hangzatok kép
zése. Cserny W. L. 11. f. Bertini preludjeinek 1. és 11. füzete. 
Tanár: Levius.

Az I. és II. osztálybeliek összevonva együtt tanulták:

1) Testi élet ismertetése neveléstani előkészületül, heti 2 órá
ban. Kk; dr. Balö József müve. Tanár: Benka.

2) Rémet, heti 2 órában, Nyelvtani rész; Nevezetesen főnév, 
melléknév és ejtegetésük. Fokozás. Számnév. Névmás. Ige és ige
ragozás. Határozók, elöljárók és indulatszók. Havonként 2 írásbeli 
dolgozat a tanultak alkalmazása czéljából. Kézikönyv: Horvay Ede 
„Német nyelvtan“ . Tanár: Levius.

3) Természetrajzol heti 2 Órában. Növénytan:
Néhány őszszel virágzó növény. Gyümölcsfák. Konyhakerti 

növények. Erdei lombos levelű fáink. Edényes virágtalanok. Mo
hok. Telepes növények. A virágos növények külső tagoltsága. A 
növények belső szerkezete. A növények életműködése. Forró égövi
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növények. Tavaszszal virágzó növények. Gazdasági növények. Gyógy 
és kereskedelmi növények. A növények elterjedése és rendezése; 
Tankönyv: Ormándy Miklós: Növénytan. Tanár: Hraskó.

4) Földrajzot, heti 2 órában.
a) Fizikai fö ld ra jz : A szárazföldek. A szárazföldek vízszintes 

és függőleges tagoltsága. Hegyek és hegységek. Völgyek hágók. 
A fensikok, alföldek és sivatagok.

A források, folyók és tavak.
A tenger. A szigetek. Vulkanismus. A légkör. Szelek és csa

padékok. A földmágnesség. A kiima.
A növények és állatok földrajzi elterjedése.
b) Leírd földrajz. Magyarország földrajza.
Tankönyv: Dr. Baló 1. és Miklós G. „A  csillagászati és fizi

kai földrajz elemei“ . Farkas Sándor: „Magyarország földrajza.“ Ta
nár: Hraskó.

5) Hegedülés, heti 1 órában. Még pedig:
a) Az első osz tá ly  tananyaga. A hegedű és részeinek 

ismertetése. A hegedű tartása, hangolása. Helyes vonóvezetés. 
Gyakorlatok egész, fél, negyed, nyolczad, tizenhatod hang és szü-

» netjegyekkel, egy, majd 2—3—4 húron. Scálák, chorálok. Kézi
könyv: Huber K. „Hegedüiskola.“ 1. f.

b) A m ásod ik  o sz tá ly  tananyaga: Ujj és csukló gyakor
latok. Scálák különböző rythmikai beosztással. Kötött és stac- 
cató hangjegyek. Sincopa. Chorálok. Kézikönyv. Huber K. „He
gedüiskola“ 1. f. Tanár: Levius.

Í Í J *  é é s ta iy *

1) Vattáslant, ra jzolást és torrxázási ezen osztálybeliek a 
gymn. Vll. osztályával együtt tanulták és gyakorolták. (Erre nézve

> lásd ez „Értesítő“ 111. ez. oszt.)
2) Magyar, heti 3 órában. Névy: írásművek elmélete ez. ké

zikönyve alapján a szónoki müvek és költői műfajok elmélete és 
történeti fejlődése. Kéthavonként egy iskolai és havonként egy házi 
dolgozat. Tanár: Papszász.

3) Neveléstan, heti 2 óra. Az első félévben általános nevelés
tan, a másodikban az általános tanitástan volt átdolgozva. Kk. dr. 
Kiss Áron „Nevelés- oktatástan“ . Tanár: Benka.

4) Memyitégtan, heti 2 óra.
a) Számtan: Arányosság. Egyszerű és összetett hármassza*

e



bály. Arányos osztás. Elegyitési szabály. Láncszabály. A százalék-' 
számitás és alkalmazásai. Kamatszámítás. Éremszámitás.

b) Geometria-. Vonalak arányossága. Egyenközü metszők. 
Hasonló háromszögek és sokszögek. Pythagoras tantétele. Földte
rületek felvételeinek egyszerűbb esetei. Körbe és kör köré írott szabá
lyos sokszögek. A körbe írott szabályos négy, hat és tízszög ol
dalhosszának meghatározása. A beirt sokszög oldalából a kétannyi 
oldalú beirt és ugyanannyi oldalú körülirt sokszög oldalhosszának 
meghatározása. A kör kerülete. Az idomok területe.

A végzett tananyag köréből megfelelő számú házi feladatok 
havonként egy iskolai dolgozat. Tankönyv: Miklós G. Számtan és 
Algebra 11. r. Dékány M. Mértan. Tanár: Hraskó.

5) Fizika,heti 2 óra. A szilárd cseppfolyós és légnemű testek 
mehanikája. Hőtan. Tankönyv: Dr. Kovács 1. „F izika“ . Tanár: 
Hraskó.

6) Természetrajz, heti 2 óra. Ásvány-, kőzet- és földtan kap
csolatban az anorganikus és organikus kémiával. Tankönyv: Koch- 
Kovács „Kémia és Ásványtan.“ Tanár: Hraskó.

7) Népiskolai módszertan, heti 2 órában. A tanterv. A mód
szer, általános és részletes tanmenet; a tanítás és tanulás alakjai; 
szemléltetés, közlés és kifejtés stb. A vallástanitás, a beszéd- és 
értelemgyakorlat, az irás és olvasás, a nyelv, a földrajz, történet, 
alkotmány és szám tanításának általános és részletes módszere; a 
felsorolt tárgyak anyagának módszeres feldolgozása. Kézikönyv: 
Dr. Kiss Áron „A  prot népiskolai vallástanitás módszertana“ és 
Dr. Dittes-Gyertyánffy „Népiskolai módszertan.“ Tanár: Mar- 
gócsy.

8) Zene, nevezetesen a zongorázás, heti 1 órában. Az összes 
dur és moll scálák 3- 6-od menetben, ellentétes mozgásban, úgy
szintén ezek domináns négyes hangzatai tört accordokban, alap
fekvés és fordításokban 4 nyolczad hangkörében. Bertini „Etudes“ 
111. IV. f. A haladottabbak Kuhlan „Sonatinen“ és Czerny „gyor
saság iskola“ 11. rész. A zongorázással kapcsolatosan énekgyakor
lás. Tankönyv: Sztankó „Énekiskola“ II. III. rész.

b) ürgonálás, heti 1 órában. A kötött játék gyakorlása előbb 
zongorán, utóbb orgonán. Kézikönyv: Köveskuti „Hatvan egyházi 
elő- és utójáték.“

c) Összhangzattan, heti 1 órában. A 3-as hangzat fekvései és 
megfordításai. Szük-szétszórt szerkezet. Szólamvezetés. Tilos me
netek Az uralgóra épített 4-es hangzat. Adott bassus szólam ossz-



hangosítása. Számjelzés. Kézikönyv: Major I. Gyula „összhang
zattan“ Tanár: Levius.

A II- és III- osztályok együttesen tanulták;
A történetet heti 2 órában. Az ú jko r. A találmányok és fel

fedezések. A reformatio. Az ellenreformatio. A Habsburgház világ
uralmi állása. A vallási és hatalmi egyensúlyért indított mozgal
mak. Az abszolutizmos kora. A felvilágosodott abszolutizmus kora. 
A franczia forradalom kora. A XIX. század forradalmai. Kézikönyv. 
Farkas Sándor „Egyetemes történet“ 11. kötete. Tanár: Levius.

5 tV * o e s t f t ly ,

1) A Vallástant, rajzolást és iom ázád  ezen osztálybeliek szin
tén együtt tanulták és gyakorolták - V ili. gymn. osztálybeliekkel. 
(Lásd ez „Értesítő“ 111. ez. V ili. oszt.)

2) Neveléstan, heti 2 óra. Előbb a nevelés-tanítás története s 
ennek végeztével a népiskola szervezettana volt előadva és fel
dolgozva. Kk. dr. Kiss Áron „Nevelésoktatás története“ és dr. Baló 
József „Népiskola szervezettan.“ Tanár: Benka.

3) Magyar, heti 3 órában. A magyar nemzeti irodalom tör
ténetének rövid ismertetése, az országos állapotok feltüntetésével, 
a kiválóbb irók életének bemutatásával s a jelesebb irók müveiből sze
melvények olvasásával. Kézikönyv: Koltai-Sassi Nagy: A magyar 
nemzeti irodalom története és Olvasókönyv. Az egész évben két 
házi és két 2—3 órára terjedő zárt helyi dolgozat a népiskolai tan
anyag módszeres feldolgozásának köréből s egy-egy alkalmi isko
lai beszéd. Tanár: Papszász.

4) Történet, heti 2 órában. A magyar nemzet történetének 
összefoglaló áttekintése, különös tekintettel az alkotmány és mivelő- 
dés fejlődésére. Kézikönyv: Farkas Sándor: A magyar nemzet tör
ténete. Tanár: Papszász.

5) Alkotmányion, heti 1 órában. Állami életünk szervezetének 
és alaptörvényeinek ismertetése s némi tájékoztatás a gyakorlatilag 
fontosabb magán- és büntetőjogi, valamint perjogi ismeretekben. 
Kézikönyv: Csiky Kálmán: Magyar alkotmánytan és jogi ismeretek 
kézikönyve. Tanár: Papszász.

6) Mennyiségtan, heti 2 óra.
a) Számtan: Összetett hármasszabály. Kamatszámítás. Állam 

és értékpapírok s az azokkal való számítások. A váltó. Kamatos
e*



kamatszámitás. Az arányos osztás és fajai. Elegyítés számolás. 
Lánczszabály. Éremszámitás.

b) G eo m e tria . Egyenesek és síkok viszonylagos helyzete a 
térben. Testszög. A vizszintezés egyszerűbb feladatai. Szegletesés 
gömbölyű testek teljes elmélete. A végzett tananyag köréből meg
felelő számú házi feladatok. Havonként egy iskolai dolgozat. Tan
könyv: Dr. Gerevich E. és Orbók M. Számtan. Dékány M. Mér
tan. Tanár: Hraskó.

7) Fizika, heti 2 óra. Fénytan. Hőtan. Mágnesség és elektro
mosság. Tankönyv: Bóbita E. és Gerevich E. Fizika. Tanár:
Hraskó.

8) Népiskolai módszertan, heti 2 órában. A népiskolai tantár
gyak tanításának általános elvei. Az összes népiskolai tantárgyak 
tanításának általános és részletes módszere, tekintettel az egyes 
tantárgyak mai módszertani irodalmára és a szükséges taneszkö
zökre. A tantárgyak anyagának módszeres feldolgozása kapcsolat
ban a vezérkönyvek szerkezete és használatával.

Az 1906— 7. évvel életbeléptetendő népiskolai uj tantervnek 
és a hozzátartozó végrehajtási utasításnak részletes ismertetése.

Kézikönyv: Dr. Kiss Áron „A  prot. népiskolai vallástanitás *
módszertana.“ Dr. Dittesz-Gyertyánfíy „Népiskolai módszertan“  és 
„Tanterv és Utasítás az elemi népiskola számára.“  Tanár: 
Margócsy.

9) Zené nevezetesen zongorázás, heti 1 órában. Scála gya
korlatok, elő és utójátékok. Bővített záradékok. Bertini „Etudes. “

Orgonálás, heti 1 órában. A pedáljáték gyakorlása. Elő- és 
utójátékok. Egyházi énekek közjátékokkal. Kézikönyv: Köveskuti 
„Hatvan egyházi elő- és utójáték.“  Rink„Orgona-iskolája.“  Chovan 
Zs. „Choralkönyv.“

Összhangzattan, heti 1 órában. A 4-es hangzatokról. Az 
uralgó 4-es hangzat alkalmazása. A 4-es hangzatok megfordítása. *
Mellék négyes hangzatok. Szűkített 4-es hangzat. Ötös hangzat. 
Módosított összhangok. A 4-es szólam tétel alkalmazása férfi, ve
gyes és női karra. Kézikönyv: Major 1. Gyula „Összhangzattan.“
't anár: Levius.

A III. és IV. osztálybeliek együttesen tanulták;

1) A Németet heti 2 órában. Mondattan megfelelő fordítás 
gyakorlatokkal. Az olvasmányok alapján beszédgyakorlatok, Havon
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ként egy írásbeli dolgozat. Kézikönyv: Albrecht J. Németnyelvtan 
és Orosz Alajos Német stilus gyakorlatok. Tanár: Levius.

2) A hegedül/st heti 1 órában. Még pedig:
a) A h a rm ad ik  osz tá ly  tananyaga: Gyakorlatok és scálák 

folytatólag az első fekvésben. Trillák alkalmazása. Kettős fogások. 
Chromatikus scala. Choratok és magyar népdalok. Kézikönyv: Hu
ber K. Hegedüiskola I. f.

b) A negyed ik  osz tá ly  tananyaga: Második és harmadik 
fekvés. Scálák és gyakorlatok a 2-ik és 3-ik fekvésben. Etudek 2 
hegedűre. Kézikönyv: Huber K, „Hegedüiskola“ H. f. Tanár; 
Levius.

A tanitóképzőbeliek T. II. in . ív . osztálya együttesen 
tanulta és gyakorolta:

1) A Káté iámét heti 2 órában. A Káté II. és III. részének 
módszeres feldolgozása; a IV. osztálybeliek ismétlésül a Káté I-ső 
részét is. Minta Katachizatiö. Kezdetben a IV. osztálybeliek, ké
sőbb a 111. osztálybeliek is gyakorolták magukat a Káté tanításá
ban. Kézikönyv: Koren Pál: Dr. Luther Márton Kis Kátéjának ma
gyarázata. Tanár: Margócsy.

2) Knrcmkiést heti 1 órában. Hallás képző gyakorlatok. Hang
köz képző rythmikus énekgyakorlatok. Előgyakorlatok a karének
hez 2—3—4 szólamban. Ütemezés. Férfikarra irt müdalok, Cho- 
ralok betanulása. A tanítóképző növendékei ezenkívül hetenként 
2-szer résztvettek az ifjúsági vegyeskar tanulmányaiban. Tanár: 
Levius.

A népiskolai tanításra előkészítő gyakorlati kiképzést
nyertek:

I I I  osztálybeliek hetenként kétszer. Kedden és pénteken jár
tak be a gyakorló iskolába. A tanév elején megfigyelték az eljá
rást s a tanítást hallgatták. A látottak- és hallottakról látszatási 
naplót vezettek, melynek alapján a megfigyelésekről, a hallott taní
tásokról tartalom és alakhii dolgozatokban beszámoltak. E dolgo
zatokat minden vasárnap a gyakorló-iskola vezetőjének beadták, 
a ki a dolgozatokat átnézvén, észrevételeit megtette s azokat min
den szerdán délután, az e czélbol tartott külön órán a növendé
kekkel közölte, Ezen látogatások mellett félhetenként betűsorban
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bejártak a gyakorló-iskolába, hogy mielőtt megkezdenék a rend
szeres tanítást, megismerkedjenek az iskolai fegyelemmel, gyako
rolják magukat a gyermekek testi fejlődésének megfigyelésében, a 
gyermeki lélek megismerésében a kapott utasítás szerint. E vég
ből a tanítás megkezdése előtt fél órával előbb az iskolában meg
jelentek, a gyülekező gyermekeket fogadták, köztük a rendet és a 
fegyelmet fenntartották s végezték a szükséges megfigyeléseket. 
Tapasztalaiaikról és megfigyeléseikről rendszeres dolgozatokban 
beszámoltak. E dolgozatokat minden vasárnap a gyakorló-iskola 
vezetőjének beadták, aki a dolgozatokat átnézvén, észrevételeit 
megtette s figyelmeztette a növendékeket a megfigyelések helyes, 
vagy helytelen voltára.

A tanév második felében megkezdték a tanítást. A tanítandó 
tételt a gyakorló-iskola vezetőjétől kapott utasítás szerint valamenv- 
nyien kidolgozták és a gyakorló-iskola vezetőjének beadták, aki 
azokat átnézve, kijavította s esetleg újból való kidolgozásra a szük
séges utasítást megadta: de csak az tanított akit erre a vezető ki
jelölt. A nem tanítók, társuk tanításáról rendszeres bírálati nap
lót vezettek. A következő heti tanítások előkészítése és a megtar
tott tanítások megbirálása minden szerdán délután történt. A taní
tást első sorban az illető tanító, azután a társak közül az erre 
felszólított, illetőleg felszólítottak s végül a gyakorló-iskola vezetője 
bírálták.

I V  osztálybeliek hetenként ötször. Hétfőn, kedden, szerdán, 
sütörtökön és szombaton jártak be a gyakorló-iskolába. A tanév 
kezdetén betű sorban félhetenként való váltakozással bejártak a 
gyakorló-iskolába, hogy a gyermekeket tanulmányozzák, magukat a 
rendtartásban, a fegyelmezésben és a gyermekekkel való bánás
módban gyakorolják. Ezen látogatások s az azokról való beszá
molások oly módon történtek, mint a III. osztálybelieknél. A hos
pitálások tartama alatt a rendes órákon megfigyelték a gyakorló- 
iskola vezetőjének az eljárását s tanítását hallgatták. A látottak és 
hallottakról látogatási naplót vezettek, melynek alapján a megfi
gyelésről és a hallott tanításokról rendszeres dolgozatokban be
számoltak. Ezen dolgozatok elbírálása oly módon történt, mint a 
111. osztálybelieknél.

November hóban megkezdték e rendszeres tanítást, kezdet
ben csak egy, később két, három, négy osztályt egymásután, más 
és más tárgygyal. A tanítások előkészítése, a tételek kidolgozása 
és a dolgozatok elbírálása oly módon történt, mint a 111, osztály-
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belieknél, azzal a különbséggel, hogy itt a tételt kezdetben csak 
két kijelölt növendék dolgozta ki, kik közül az egyik tanított, a 
másik volt a hivatalos bíráló, később a tételt már csak a kijelölt 
tanító dolgozta ki. A megtartott tanítások megbirálása úgy ment 
végbe, mint a 111. osztálybelieknél. A következő heti tanítások elő
készítése és a végzett tanítások megbirálása minden szombaton 
délután történt. Ezen osztály növendékei a tanév folyamán össze
sen 219-szer tanítottak.

A gyakorlati kiképzés tanára: Margócsy.

iltteg jegyes A tanítóképző fejlettebb növendékei részt
vettek a helybeli önkéntes tőzoltó csapat gyakorlataiban s tűzol
tásban. Nem lehetett azonban eddig gondoskodnunk arról, hogy a 
kertészet és házi ipar gyakorlataiban szakszerű vezetésben része
süljenek, mert a tanítási tervezet életbeléptetéséhez is több tanerő 
alkalmazása lett volna szükséges s annál inkább el kellett ejtenünk 
a mellékes tantárgyakat. Ugyancsak a tanerő csekély száma és a 
régibb tanítási tervről az újabbhoz való átmenet tette elkerülhet- 
lenné azt, hogy az osztályok egyes tantárgyakat egybe vonva 
tanultak.

A tanítóképző-intézet „Önképzőköre“ — mely négy éve áll 
fenn — ez évben is megalakult szeptember 20-án Papszász Gyula 
tanár elnöklete mellett. Belépett az önképzőkörbe a tk. összes nö
vendéke, vagyis 47 tag. Tisztviselői karát saját kebeléből a követ
kezőleg alakitá meg: főjegyző lett Váróczy Pál IV. é. aljegyző Da- 
rida Károly 111. é. főpénztárnok Petrovics Gyula IV. é. könyvtáro
sok Freund János IV. é. és Zsila Gyula 111. é. ellenőr Bernáth 
Béla 111. é. tk.

Tartott a kör 18 rendes és 2 rendkívüli diszülést. Ezeken 
elhangzott 20 szavalat, napirendre került 14 önálló dolgozat, beér
kezett 7 munka bírálat, szabadelőadás tartatott 2 s gyakorlati ta
nítás 3. A kör könyvtára 130 drb értékes müvei szaporodott. Já
ratta a kör a Magyar Tanügy, Pestalozzi, Vasárnapi Újság, Kis 
Tükör, Tolnai Világlapja és Ifjúság czimü lapokat.

A kör tiszta vagyona évzártakor készpénzben 8628 K, mely 
összeg takarékpénztárilag kezeltetik,

F) \  tanítóképző Önképzőköre.



G) ß̂geljeze'? b$ jutalmazás a tínitó^épzöbeq,
A tanítóképző szegénysorsu, igyekvő és tisztességes magavi- 

seletli növendékei közül sokan részesültek a tanítási díjnak egész, 
vagy részben való elengedésében. A közétkezőben teljesen ingye
nes ellátásban részesült tiz növendék, részben való kedvezmény
ben nyolcz.

Ösztöndíjakat kaptak: 1) Kovaltsik Ferencz IV. és Darida 
Károly 111. a Mikolay Mihály alapból á 65 kor. 2) Zelenka István 
111 és Rohoska Gyula a Haviár Dani-féle alapból á 39 kor.

Az arra alkalmas növendékek sorsán úgyis törekedtünk köny- 
nyiteni, hogy kisebb tanítványok mellé állítottuk kisegitő tanítók 
gyanánt.

A tanulói segélyző egyesülettől segélyt kaptak a tanítókép
zőből: Lipták Pál, Knyazovitz Mihály, Konyecsni Sámuel, Petro- 
vics Gyula, Veres Imre IV. évesek, 14— 14, Bernáth Béla, Darida 
Károly, Dauda József, Zelenka István 111 évesek, 12— 12, Lestyán 
Lajos, Pavella Márton, Rohoska Gyula, Zachar István 11 évesek, 
12— 13, Supkégel Aladár 11. éves 6 és Rohony Pál I. éves 12 ko
ronát, összesen 184 kor.

Említésre méltó segélyezése egyik-másik növendéknek abban 
is állott, hogy megbízhatósága és ügyessége szerint az alumneumi 
supplicatio végzésére vonatkozó megbízatást nyerte s az általa 
gyűjtött segély összeg megfelelő hányadában részesült

Láthatni ezekből, hogy ha nem is szólhatunk még a segé
lyezés és ösztöndijazás nagy összegeiről, de gondoskodott az in
tézet arról, hogy a növendékek legnagyobb része gyarapodó hasz- 
navehetőségének arányában anyagi támogatást is kieszközölhes
sen magának, ha arra érdemesnek bizonyult.



H ) Záró közlßii]ßni|ß^ Tájékoztatás az 1906 -1907 iskolai
évről,

Az E) jegyű czim alatti pontozatokban vázlatosan körülírtam 
azon sokoldalú ismeretek és gyakorlati ügyességek körét, melyek 
áttanutmányozása és alapos tudása képezi föltételét annak, hogy 
a tanítói pályára lépni akaró tanitóképesitő vizsgálathoz járulhasson 
s ha arra érdemesnek bizonyul, tanítói oklevelet szerezhessen.

A tanitóképesitési vizsgálatokon a felekezeti főhatóság kikül
dötte elnököl. E vizsgálathoz rendesen elküldi a Nagym. Vallás- 
és Közoktatásügyi m. kir. Minister ur felügyelet és ellenőrzés gya
korlására megbízottját, — rendesen a vármegye kir. Tanfelügye
lőjét. E vizsgálatot a gymn. érettségi vizsgálat mintájára az orszá
gosan kötelező „képesí tő  v izsgá la t i  szabá lyza t “ utasításainak 
megtartásával intézi a bizottság. Az 1905— 1906. iskolai év zártá
val 10 ifjú van jogosítva ilyen képesítő vizsgálathoz járulni. E 
vizsgálat áll írásbeli részből, próbatanitás tartásából és szóbeli 
vizsgálatból, mely ez évben junius 27-ikére van kitűzve.

Miután e határidő későre esik s ezen értesítő nyomatását 
késleltetném, ha annak eredményeiről beszámolni akarnék, azért 
most csak az 1904— 1905. évben tartott képesítési vizsgálatról te
szek említést.

A múlt évben a tanitóképesitési vizsgálathoz járultak Brücher 
József, Dauda Ferencz, Demcsák István, Dimény Ilona, Gáspár 
István, Hajnal Károly, Hanzó Mihály, Keller Ferencz, Kemény Ist
ván, Kőszegi László, Kralovánszki Sámuel, Novodonszki János és 
Wigand Henrik, kik mindnyájan az intézetben végezték tanul
mányaikat. . -
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Ezek vizsgálata oly kielégítő volt, hogy különböző minősí
téssel ugyan, de kivétel nélkül mindnyájan megszerezték tanítói 
oklevelüket, sőt alig pár hónap elteltével alkalmazást is nyertek.

Ami aztán a következő iskolai év kezdetét s a belépés fö l
tételeit illeti, azokról a következő tájékoztatást közlöm.

A beiratás az 1906— 1907 iskolai évre szeptember 1. 2. 3. 
4. és 5. napjain folyik le. Ugyan ez időben tartjuk meg a javító 
és utólagos vizsgálatokat is.

A tanítóképzőbe a gymnasium negyedik osztályát legalább 
is elégséges sikerrel végzett oly tanulók vétetnek föl, kik tizen
ötödik évükben vannak és szüleik belegyezésével jelentkeznek. 
Bevétetnek ugyan ily  föltételek mellett azok is, kik a polgári iskola 
negyedik osztályát sikerrel végezték. Felsőbb osztályokból belépni 
vagy a tanítóképző felső osztályaiba átlépni óhajtók sorsát a Nagy- 
méltóságu Vallás és Közoktatási Ministerium újabb rendelete 
annyiban megnehezítette, hogy a főhatóság engedélyének felmu
tatása és a körülményes felvételi vizsgálatok sikeres megállása nél
kül senki fel nem vehető. Különben a jelentkezők ugyanazon kellé
kekkel fölszerelve tartoznak a beiratkozáskor személyesen megje
lenni, mint a gymnasiumba belépni óhajtók. (Lásd ez „Értesítő“ 
IX: czikkét, hol a befizetendő dijakról az V. VI. VII. VIII. osz
tályokra vonatkozó adatok a tanitóképzőbeliekre is vonat
koznak.)

Sokfelől jövő tudakozódásoknak elejét akarván venni, köz
löm végül, hogy a polgári iskolából, reál iskolából és gymna
sium felső osztályaiból a tanítóképző felső osztályaiba átlépni 
napról-napra nehezebbé válik, mert hova tovább fejlik a tanító
képző határozott czélok szolgálatában álló szakiskolává, annál 
több azon különbözeti tárgy, melyből fölvételi vizsgálatot kell 
tenni az átlépőnek. Még az érettségi bizonyítványt felmutató is 
tartozik e különbözeti tárgyakkól vizsgátatot tenni s bizonyítványt 
felmutatni arról, hogy a népiskolai tanításban gyakorlati ügyességet 
szerzett. Ezért kivált az utolsó két tanfolyainot legczélszerübb vala
mely tanítóképzőben nyilvános tanulóként végezni annak, ki tanítói 
pályára lépni óhajt.

Ma a felsőbb osztályokba magántanulót be sem vehetünk 
többé, csak a Nagyméltóságu Ministerium kivételes engedé
lyével.
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Az is figyelmet érdemlő körülmény, hogy tanítói oklevelét 
senki sem kaphatja kézbe, ha 19 élet évét még be nem töltötte. 
Ezért a tanítóképzőbe nagyon ifjan belépni nem czélszerü.

A beiratkozóknak a lakások és lakostársak megválogatását 
komoly kötelességévé teszem.

Szarvason, 1906 junius 20,

ßenl^a Svula
igazgató-tanár.



\ tanítóképzőben az 1906 -  1907. tanévben használandó  
tankönyvek jegyzéke.

I. 03ztály.

Vallás. Batizfalvi-Bereczki: Bibliaismertetés. II. kiadás. Károli. 
Szent Biblia.

Magyar. Komáromy Lajos: Rendszeres magyar nyelvtan. 
(Lampel.) Köveskuti és Sarudi: Magyar stilisztika és a 
közéleti fogalmazványok. (Atheneum.)

Neveléstan. Dr. Baló József: A testi élet ismertetése. Leg
újabb kiadás.

Német. Dr. Szemák István: Német nyelvkönyv I. rész. az I: 
és II. osztály részére. Polg. isk. tanítóképzők részére. 
(Lauffer Vilmos kiadása 1903.)

Földrajz. I. Földrajz: Farkas Sándor 5 földrész. II. A csilla
gászati és fizikai földrajz elemei. Dr. Baló és Miklós 
Gergely. (Franklin.)

Történet. Farkas Sándor: Egyetemes történet. I. (Lampel.)
Számtan. Számtan és Algebra I. r. Miklós Gergely. (Lam

pel R.)
Természetrajz. Az álattan alapvonalai: Miklós Gergely. (Lam

pel R.)
Zongora. Czerny: Erster Wiener Lehrmeister I. rész.
Hegedű. Huber Károly: Hegedű iskola I. füzet.
Ének, Sztankó Béla: Ének iskola I, rész.



II. osztály.

Vallás. Bereczky: A keresztyén egyház története.
Magyar. Sarudi Ottó: Poétika, Retorika és Olvasókönyv taní

tóképzők II. oszt. számára,
Neveléstan. Dr. Kiss Áron és dr. Öreg János: A lelki élet 

ismertetése.
Német. Dr. Szemák István: Német nyelvkönyv. I. rész. I. és 

II. osztály részére. (Lauffer Vilmos.)
Földrajz. 1. Földrajz: Farkas Sándor 5 földrész. II. A csilla

gászati és fizikai földrajz elemei. Dr. Baló és Miklós Ger
gely. (Franklin.)

Történet. Farkas Sándor: Egyetemes történet. II. rész. Újkor. 
(Lampel.)

Számtan. Számtan és Algebra. I. rész. Miklós Gergely. (Lam
pel R.

Mértan. Mértan: Dékány Mihály. (Atheneum.)
Természetrajz. Az álattan alapvonalai: Miklós Gergely. (Lam

pel R.)
^ Zene. Czerny: Erster, W. Lehrmeister II. rész és Bertini etu-

dek. (Alsó fok.)
Hegedű. Huber Károly: Hegedű iskola I. füzet.
Ének. Sztankó Béla: Ének iskola. 11. rész.

III. osztály.

Vallás. Bereczky: A magyar protestáns egyház története,
Neveléstan. Dr. Kiss Áron: Neveléstan és tanitástan. Leg

újabb kiadás.
Magyar. Névy László: írásművek elmélete.

. Német. Albrecht János: Német nyelvtan. (Stampfel Károly.)
Német olvasókönyv tanítóképzők III. és IV. osztályai ré
szére szerk. Horvay Ede. (Lampel.)

Történet. Farkas Sándor: A magyar nemzet története. (Lam
pel R.)

Számtan. Számtan és Algebra. II. R. Miklós Gergely. (Lam
pel R.)

Mértan. Mértan: Dékány Mihály. (Atheneum)
Természetrajz. Kémia és Ásványtan: Dr. Kovács. (Lampel.)
Természettan: Fizika: Bóbita Endre és Kiss A J. (Läufer.)
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le n e . Köveskuti: 60 egyházi elő és utójáték. Bertini: Etudek. 
Összhangzattan: Major I. Gyula. (Wádor Kálmán.)

Hegedű. Huber Károly: Hegedű iskola. I. rész.

IV. o sz tá ly .

Vallás. Bancsö Antal: Keresztyén hit- és erkölcstan.
Neveléstan. Dr. Kiss Áron: Nevelés-tanítás története és Dr.

Báli József: A népiskola szervezettana.
Magyar. Dr. Koltai és Sassi Nagy Lajos: A magyar nemzeti 

irodalom története és Olvasókönyv. (Atheneum.)
Német. Albrecht János: Német nyelvtan. (Stampfel K.) Hor- 

vay Ede. Német olvasókönyv tanitóképzők 111. és IV. osz
tályai részére. (Lampel.)

Alkotmánytan. Csiky: Magyar alkotmánytan és jogi ismeretek 
kézikönyve. Tanitóképzők számára.

Történet. Farkas Sándor: A magyar nemzet története. (Lam
pel R.)

Számtan. Számtan és Algebra 11. r. Miklós G. (Lampel)
Mértan. Mértan: Dékány Mihály. (Atheneum.) ^
Természettan. Fizika: Bóbita Endre és Kiss A. J. (Läufer.)
Zene. Köveskuti: 60 egyházi elő- és utójáték. Chovan Zs 

Choral partitúra. Major I. Gy. Összhangzettan.
Hegedű. Huber Károly: Hegedű iskola II füzet.
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