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Az irodalomtudomány 
egyrészt  —  csakúgy, 
mint bármely tudo
mányág  —  a tények vég
telen láncolata, egy be
fejezetlen  mozaikkép, 
amely az ism eretek ál
landó bővülésével szí
nesedik; a hiányzó ré
szek kiegészítésével fo 
kozatosan rajzolódik ki 
nemcsak az alkotó ar
ca, az alkotás folyama
ta, hanem egyben a tár
sadalmi háttér, a kor
kép is.

A tudomány fehér fo lt
jainak eltávolításában 
nagy szerepet játszanak 
a levéltárak, könyvtárak 
és más hasonló intéz
ménynek, s a tudomá
nyos kutatók lankadat
lan munkája folytán szű- 
kebb pátriánkban is 
olyan ism eretekről sze
rezhetünk tudomást, 
am elyek valóságunk el
választhatatlan velejá
rói. A hagyományápolás 
az É letjel miniatűrsoro- 
zatának elsődleges fel
adata. Szabadka gazdag 
m űvelődéstörténeti ha
gyatékának m ost sze
rény adaléka Toncs 
Gusztáv és Loósz István 
pályamű-értékelései a 
főgimnáziumi tanulók 
irodalmi munkáiról, a- 
m elyeket Magyar Lász
ló szívós kutatómunká
val gyű jtött össze a sza
badkai levéltárban és



ÉLETJEL MINIATŰRÖK 37.



Szerkeszti:
Biacsi Antal, Dér Zoltán, 
Guzsvány Mária, Lévay Endre, 
Urbán János

A kötet anyagát összegyűjtötte, 
a bevezetőt és a jegyzeteket írta: 
MAGYAR LÁSZLÓ

Sajtó alá rendezte: 
DÉR ZOLTÁN

A fedélterv
SISKOVSZKI ANDRAS 
munkája



TONCS GUSZTÁV—LOÓSZ ISTVÁN

ÚTRAVALÓ
(PALYAMO-ÉRTÉKELÉSEK A SZABAD
KAI FŐGIMNÁZIUMBAN 1885 ÉS 1918 

KÖZÖTT)

1981



Ez a könyv háromszáz számozott példányban 
készült.

A VSZAT Oktatás-, Tudomány- és Művelődésügyi Tit
kárságának 413-671/1981. XII. 29. sz. alatti vélemé
nyezése alapján mentes az általános forgalmi adó 
alól.

A szabadkai Veljko Vlahović Munkásegyetem kiadása 

Felelős kiadó: Dija Burzan igazgató

szám

Pannónia Nyomdaipari Munkaszervezet nyomása — 
Szabadka



A szabadkai gimnáziumhoz többek 
közt olyan nevek fűződnek, mint Jámbor 
Pál, Iványi István, Loósz István, Toncs 
Gusztáv, Kosztolányi Dezső, Csáth Géza, 
Műnk A rtúr. . .  De az ifjú Babits Mihályt,1 
sőt előbb Szarvas Gábort csábítja pályá
ja elején a bácskai alma mater és nem 
rajtuk múlik, hogy végül is tova sietnek 
oda, ahol képessegük egyszeriben kitel
jesedhet... Emléküket: sikertelen pályá
zati folyamodványukat azonban „okulá
sul" mindmáig megőrizte az ódon Sza
badka.

Az iskolapadokból nemzedékek kerül
nek ki szigorú neveléssel, gyakran encik
lopédikus tudással, nemegyszer nagy-nagy 
buzgalommal és becsvággyal. Ám az érem 
másik oldalán elénk rajzolódik egyben a 
kapitalizmus tudatos nevelési ideológiája, 
erkölcsi szemlélete, a nemzeti önérzet és 
hazafiasság túlfűtött ébresztgetése is.

Valahogyan üyen gondolatok tornyo
sodnak bennem most, amikor végre asz
talomra helyezhettem, időrendbe hozhat
tam, majd átböngészhettem a szabadkai 
gimnázium irodalmi pályamunkáival kap
csolatos levéltári okmányokat. De az el
mondottakon túlmenőleg fontos sza
badkai vonatkozású irodalomtörténeti ér
tékről bs árulkodnak a gróf Széchenyi-,



Ross—Scháffer-, Kossuth-, Deák-, Jókai- 
féle pályadíjak elnyerésére benyújtott iro
dalmi munkák és a róluk elkészített kri
tikai értékelések. Hiszen azok többnyire 
Toncs Gusztáv és Loósz István, városunk 
két jeles irodalomtudósának az elbírálá
sában maradtak ránk. Nagyon gyakran
— még a több „pályabíró” aláírásával el
látott értékelések is — Toncs és Loósz 
megfogalmazásában rögződnek. A pálya
művek elbírálásánál természetesen nem 
hagyhatjuk figyelmen kívül a gimnázium 
többi tanárának (Révfy Zoltán, Richter 
Nándor, Pásztory Endre, Bibó-Bige György, 
Mérey Ágost stb.) segítségét sem, ám a 
dolgozatok felmérésében, azoknak lebo
nyolításában, irányításában — Haverda 
Mátyás és Kosztolányi Árpád igazgató 
mellett — oroszlánrészt éppen Toncs 
(1909-ben távozik a gimnáziumból — 
M. L.) és Loósz vállal magára.

Függelékként írásunkhoz csatoljuk a 
szabadkai levéltárban fellelt irodalmi pá
lyamunkákról készült jelentéseket (azokat, 
amelyek Toncshoz és Loószhoz fűződnek). 
Ezekből fontos következtetéseket szűrhet 
le az irodalomtudomány, mivel — néze
tem szerint — irodalomkritikánk törté
netének egy láncszemét is képezhetik.

Előbb elevenítsük fel röviden a gim
názium irodalmi vonatkozású alapítvá
nyainak lényegét, körülményeit, egyes 
mozzanatait, a módosító intézkedéseket.

A városunk tanintézetéhez fűződő kü
lönféle segély-, ösztön- és jutalomdíj-ala- 
pítványok száma 1907-ig meghaladta a 
húszat!2 Ezek a tanulók megsegélyezésé- 
re, jutalmazására, ösztönzésére stb. kü
lönböző céllal létesültek. Egy részük az



uralkodó osztály ideológiáját is terjesz
tette és hirdette a tanulóifjúság körében. 
Így például a magyarosítás jellege tükrö
ződött az 1885-ben létesített és 1905-ben 
jóváhagyott Tikviczki József-féle jutalom- 
díj-alapítványból, amely azokat a szegény 
sorsú bunyevác származású tanulókat se
gélyezte, akik egyben a magyar nyelv te
rén is jeleskedtek. A Mukits Gergely-ala- 
pítvány (alapíttatott 1868-ban) jobbadán 
a magyar nyelv ösztönzésére, tökéletes el
sajátítására létesült. Vagy a Friedmann 
Ignác-féle alapítvány, amely azokat a 
nem magyar anyanyelvű, szegény sorsú, 
iparossziilőktől származó gyermekeket ju
talmazta, akik a magyar nyelvben, a tör
ténelemben és az irodalomban kiváló elő
menetelt tanúsítottak.

A jutalomdíj-alapítványok közül né
hány egyben irodalmi pályadíjak kiosz
tását is célul tűzi ki, amelyeket röviden 
az alábbiakban ismertetünk.

A gróf Széchenyi-féle 200 Ft-os juta
lomdíj az 1860. május 4-én tartott köz
ségtanácsi ülés által 84. szám alatt ala- 
píttatott. Ugyanazon év augusztus 17-én 
a községtanács meghatározta a tanulók 
jutalmazásának feltételeit: a gimnázium 
mindegyik osztályából egy-egy olyan ta
nuló jutalmaztassák, aki magyar nyelv
tanból kitűnik. A jutalomdíjat a tanév
záró ünnepélyen osztják ki, amely alka
lommal a jutalmazott tanulók egyike gróf 
Széchenyi István életéről és munkálko
dásáról tart felolvasást. Haverda Mátyás 
főgimnáziumi igazgató azonban 1885. má
jus 22-én kéri3 a közgyűlési jóváhagyást 
arra vonatkozólag, hogy a gróf Széche
nyi-féle jutalomdíjból „évenként 40 frt



két oly magyar irodalmi pályamű jutal
mazására” fordíttassók, „melyekben a 
gymnas. igazgatóság által feladott s 
gróf Széchenyi István életéről vagy mű
ködéséről szóló tétel a főgymnasiumi ma
gyar nyelv és irodalom tanárának a közok
tatásügyi bizottság által is elfogadott vé
leménye szerint a  legjobban dolgozta
tott ki".

Ross Gyula és Schaffer Mór szabad
kai lakos jóvoltából 1883. április 19-én 
300 forintos gimnáziumi alapítvány léte
sült/ amelynek kamatai „évenként azon 
szabadkai VIII. osztálybeli tanuló jutal
mazására fordíttassanak, aki »A becsü
letről és becsületérzésről« a legjobb írás
beli dolgozatot készíti”.

Jókai Mór félszázados írói jubile
umának tiszteletére az 1893. szeptember
14-én tartott közgyűlés 269/5333 számú 
határozatával 30—30 koronás magyar iro
dalmi alapítvány létesül. A főgimnázium
ban azonban kevés tanuló részesül az ala
pítvány jutalomdíjából.

Kossuth Lajos születésének századik 
évfordulójára (1903. szeptember 11.) az 
1902. augusztus 30-án megtartott köz 
gyűlés 288/15070 számú határozata értel
mében 40, illetve 20 koronás irodalmi pá
lyadíjakat osztanak ki.

Végül a város törvényhatósági bizott
ságának 1903. szeptember 23-án tartott 
közgyűlésén (607/18925 szám alatt) Deák 
Ferenc születése századik évfordulójának 
(1904. október 17.) emlékére 400 koronás 
jutalomdíj-alapítvány létesül. A rendelke 
zésre álló összegből egy 60 és egy 40 ko
ronás díj a Deák Ferenc érdemeit ismerte



tő és méltató irodalmi pályaművek jutal
mazására fordítandó.

A fenti alapítványok jelentős szelle
mi ösztönzést gyakorolnak néhány évti
zeden át, de több vonatkozásban is kü
lönböznek a főgimnázium önképzőkörének 
pályamunkáitól. Emellett az önképzőkör 
néhány száz forintos tőkéiének kamata
iból jutalomkönyveket vásárol a díjnyer
tes tanulók részére.

A főgimnázium tantestülete 1907.
augusztus 29-én rendkívüli értekezletet 
tart, amelyet Kosztolányi Árpád igazgató 
az irodalmi pályadíjak tárgyában hív ösz- 
sze.5 Sajnálattal jelenti, hogy az irodal
mi pályázatok évről évre számbeli és mi
nőségi csökkenést mutatnak, ennek kö
vetkeztében gyakorta előfordult, hogy 
nem oszthatták ki a pályadíjakat. E tart
hatatlan állapot javítása érdekében fel
szólítja a tantestület tagjait — elsősor
ban a magyar nyelv és irodalom tanára
it —, hogy erre vonatkozó indítványaikat 
terjesszék a testület elé.

Az igazgató felhívására Toncs Gusz
táv, a magyar nyelv és irodalom tanára 
a következő tényeket hozza fel: (I.) A zárt 
jeligés levéllel ellátott és eddig alkalma
zásban volt irodalmi pályázatok akadé
miai természetűek, amelyek a középisko
la színvonalát meghaladják és annak szer
vezetébe bele nem illeszthetők. A külön
böző fokú osztályok tanulói között egész
séges verseny nem fejlődhet ki. A pálya
munkák „eredetisége" sohasem állapítha
tó meg biztosan, ami többféle visszaélésre 
adhat alkalmat. Ezenkívül három pálya
tétel egy osztályban sok, s már eleve aka



dálya lehet a sikeres versenynek. Vége
zetül — hogy Széchenyi-, Kossuth- és De
ák-féle irodalmi pályázatok további med- 
dősségét elkerüljék — Toncs Gusztáv in
dítványozza: 1. A tanári kar illessze be a 
Széchenyi, Kossuth, Deák irodalmi pályá
zatokat a középiskola tanulmányi és eti
kai szervezetébe. 2. Az alapítólevelekben 
megszabott kettős célt tartsa szem előtt: 
minden évben készítsen három életrajzot 
és egy emlékbeszédet. 3. A jeligés levél
lel ellátott irodalmi pályázatok helyett 
léptesse életbe a nyílt versenypályázatot, 
ami nincs ellentétben az alapítólevéllel. 
E célból Toncs Gusztáv a következő sza
bályzat elfogadását ajánlja:6

„1. A Széchenyi, Kossuth és Deák iro
dalmi díjak nyílt versenypályázat alap
ján ítéltetnek oda.

2. A pályázatokon 5—8 osztb. tanu
lók vehetnek részt; a jelesebbeknek részt 
venni erkölcsi kötelességük.

3. A tételeik a következők: az 5. osz
tálybelieknek Széchenyi István, a 6. osz
tálybelieknek Kossuth Lajos, a 7. osztály
belieknek Deák Ferenc élettörténetéből 
egy részlet elbeszélése, a 8. osztálybeliek
nek . . .  emlékbeszéd készítése.

4. A pályázatok ideje mind a négy 
osztálynak március hó. A napot a szak
tanárok és az igazgató együttesen állapít
ják meg.

5. A pályázók egy teremben egymást 
felváltó szaktanárok felügyelete alatt dol
goznak. Munkaidő: 5 óra. Könyv haszná
lata tilos; aki mégis használ, vagy kész 
dolgozatot visz be magával, a versenytől 
eltiltatik s büntetésben részesül. A tétel



re mindenki készülhet előre. A tanár út
baigazítást csak az összes versenyzőknek 
egyszerre adhat. Az 5—6. osztálybeliek a 
tanár segítségével megállapítandó vázlat 
alapján dolgoznak; a 7—8. osztálybeliek 
a vázlatot maguk készítik a tanár által 
megjelölendő szempont szerint. A tanulók 
elkészítése a pályázatra mindig az illető 
szaktanár kötelessége. A fogalmazvány 
föltétlenül beadandó, esetleg tisztázat.

6. Csak teljesen befejezett dolgozat 
jutalmazható. A jutalmazásban a megfe
lelő tudás és mindeneik felett a logikus 
és formás szerkezet és a szép kidolgo
zás dönt.

7. Bírálok: az osztályban működő
magyar és történelmi tanár. Vitás esetek
ben egy harmadik szakember, akit az igaz
gató jelöl ki.

8. A versenyről és a bírálatokról 
jegyzőkönyv vétetik föl, mely május hó
15-ig beterjesztendő a közoktatásügyi bi
zottsághoz a dolgozatokkal együtt. A köz- 
oktatásügyi bizottság a pályázatok lefo
lyását fölülvizsgálja; a  bírálatok alapján 
a jutalmakat odaítéli. Határozatáról az 
igazgatót június 15-ig értesíti s ugyanak
kor neki a dolgozatokat és jegyzőkönyve
ket visszaküldi.

9. A jutalmak a következők: az 5. 
osztályban 2 legjobb dolgozat megiutal- 
mazására 20—20, a 6. osztályban 30—30, 
a 7. osztályban 40—40 korona pályadíj, 
a 8 osztályban 1 legjobb dolgozat megju- 
talmazására 60 korona pályadíj.

10 A tanári kar ezen szabályzatot a 
pontra való tekintettel a közoktatás

ügy bizottság útján megerősítés végett



Szabadka szab. kir. város közgyűléséhez 
beterjeszti.

II. A Schaffer—Ross-féle pályázat 
ügyében:

1. A Schaffer—Ross-féle pályadíj nyílt 
versenypályázat alapján ítéltetik oda.

2. A pályázat ideje: március hó. A 
napot az igazgató és a szaktanár állapít
ják meg.

3. A pályázat lefolyására és a díjak 
odaítélésére nézve a Széchenyi, Kossuth, 
Deák irodalmi pályázatok szabályzatának 
5—8. pontjai érvényesek.

4. A tanári kar ezen szabályzatot a 
közoktatásügyi bizottság útján megerősí
tés véget Szabadka sz. k. város közgyű
léséhez beterjeszti/'

Toncs Gusztáv indítványát a tantes
tület egyhangúlag elfogadja. De a szabály
zat módosítását, kiegészítését 1907 decem
berében a törvényhatósági bizottság csak 
azzal a kikötéssel hagyja jóvá,7 amennyi
ben a főgimnázium a Ross—Scháffer-féle 
alapítvány pályatételének módosítására 
is indokolt javaslatot tesz.

A fenti tárgyban a tantestület 1908. 
április 24-én felkéri Toncs Gusztávot, hogy 
indítványt terjesszen elő.* A „filozófiai 
propaedeutika” tanára elismeri, hogy Be
csület és becsületérzés címmel pályaté
telt évről évre kitűzni célszerűtlen. A 
Ross—Schaffer filozófiai pályadíjnál több 
változatosság szükséges, ezért indítvá
nyozza, hogy a pályatétel megválasztá
sánál a jövőben „a legtágabb értelemben 
vett erkölcsi érzelmeket vegyék figye
lembe. Ilyenek: az önzés és önzetlenség,



az önérzet, a szeretet és fajai: gyermek- 
és emberszeretet, szülői szeretet; a ba
rátság, hazafiság, becsület, részvét, lel- 
küsmeret és a „mintacselekvés".

A törvényhatósági bizottság a Ross— 
Schaffer pályadíjra tett javaslatot végül 
is elfogadja,9 ám azt a vallás és közok
tatásügyi minisztérium elutasítja.10

Néhány évvel később, 1913. januar 
25-én Kosztolányi igazgató az irodalmi pá
lyázatokkal kapcsolatban újabb rendkí
vüli értekezletet hív össze.11 Ezúttal Loósz 
Isván méltatja a Toncs Gusztáv ál
tal 1907-ben kidolgozott pályázati szabály
zat eddigi tapasztalatait. Mindent össze
vetve a következő megállapításra jut: öt 
év tanulságai arról győzték meg a tan
testület tagjait, hogy az új szabályzat 
még inkább alászállította a dolgozatok 
tartalmi értékét, színvonalát. A további 
visszásságok és a különböző visszaélések 
elkerülése végett, Loósz István indítványoz
za ismét a régi (1907 előtti) pályázati fel
tételek alkalmazását, mivel azok a tehet
séges tanulóknak kedvezőbb lehetőséget, 
módot és teret biztosítottak a pályatéte
lek behatóbb tanulmányozására.

A tantestület egyhangúlag elfogadja 
Loósz indítványát és javasolja az 1906—7. 
tanév végén kiadott Értesítő 191. és 192. 
lapján közzétett irodalmi pályamunkák 
szabályzatának a visszaállítását. Ezt a tör
vényhatósági bizottság kevés kiegészítés
sel 1913. március 27-én jóváhagyja.12

Most, hogy áttekintettük az irodalmi 
alapítványokat, a  pályadíjak odaítélésé
nek feltételeit, úgy érezzük, néhány mon
datban szólnunk kell a tanulók munká
iról,0 a róluk készült értékelésekről is.



Különösen jelentős két gimnáziumi 
tanuló: Kosztolányi Dezső és Brenner Jó
zsef (Csáth Géza) részvétele a fenti pá
lyázatokon. A függelékben közöljük a mun
káikról szóló bírálatokat, melyek újabb 
képet nyújtanak ifjúkori irodalmi mű
ködésükről. Biztosra vehető, hogy mind
kettő életében döntő szerepet játszik 
Toncs Gusztáv, aki Kosztolányi erényeit 
talán elsőként ismeri fel igazán. Hiszen 
a hatodikos Kosztolányi „Hitel, Vüág és 
Stádium!..."  jeligéjű Széchenyi-munkájá- 
ról 1901. június 14-én — egyebek között
— így ír: „Előadásában sem annyira tar
talmasságra, mint könnyedségre és érzel- 
mességre törekszik, kedveli a frázisokat, 
melyek olykor csinosak és stilisztikai 
ügyességre vallanak. Egészben véve azon
ban a maga lábán igyekszik járni s egy 
forráshoz sem ragaszkodik szorosan." 
Majd a második díj odaítélésekor hozzá
fűzi: „inkább buzdításul, mint a dolgo
zat értékének elismeréseül”14 Egy évvel 
később pedig „benne mutatkozó írói qua- 
litások”-ról beszél.

Nem véletlenül írja Kosztolányi 1926- 
ban Toncshoz az alábbi sorokat:16 „Szere
tett tanárom, ifjúkorom kedves tanára! 
[...]  Elmondhatom, hogy mióta elhagy
tam az iskola padjait, nem múlt el hó
nap, hogy ön ne jutott volna eszembe. 
Szavait állandóan hallom, mozdulatait 
állandóan látom. írói pályámra ön adta 
az útraválót.”

A fentiekből részben kitűnik, mennyi 
értéket rejtegethet az utókor számára 
egy-egy jelentős személy ifjúkori munká
ja. Véleményem szerint a jövőben hiány
talanul meg kellene őriznünk a különféle



irodalmi és más vetélkedésen díjat nyert 
tanulók munkáit. Nemcsak K o sz to lán y i 
példája bizonyítja ezt! És nemcsak vaj
dasági szinten kellene cselekednünk!

A függelékben olvasható irodalmi 
szakvéleményekkel kapcsolatban elmond 
hatjuk, hogy azok hűen tükrözik Toncs 
és Loósz irodalmi és pedagógiai felkészült' 
ségét, őszinte segítőkészségét, útmutató 
munkáját, egyben a társadalom leleple
zését (például a háború romboló hatását 
az 1918. évi jelentésben).

Ezért nyújtunk át most belőlük egy 
csokorra valót!14

A bírálatok szövegét betűhíven kö
zöljük.

MAGYAR LÁSZLÓ

JEGYZETEK

1. Üzenet, irodalmi művészeti, kritikai és társada
lomtudományi folyóirat, VII. évf., 1977, 1. szám. 
40.

2. Szabadkai Történelmi Levéltár (a továbbiakban: 
Levéltár), Városi tanács XX. 263/1906.

3. Levéltár, Városi tanács I. 164/1903.
4. Uo.
5. Uo.
6. Uo.
7. Levéltár, Városi tanács I. 164/1903; 24243.
8. Levéltár, Városi tanács 1. 164/1903; 9596.
9. Levéltár, Városi tanács I. 164/1903; 14917.

10. Levéltár, Városi tanács I. 164/1903; 23332.



11. Levéltár, Városi tanács I. 164/1903; 7601.
12. Uo.
13. Érdemes megjegyezni, hogy a főgimnázium min

den egyes tanulójának pályamunkáját (a szak- 
tanári véleménnyel) végleges döntés céljából 
évenként eljuttatta a helyben működő vallás- 
és közoktatásügyi bizottsághoz. Egyelőre nem 
találom a közigazgatási bizottság keretén belül 
működött vallás- és közoktatásügyi bizottság ok
mányait. Csak még annyit: A szabadkai levéltár 
1920-ig már átvette a gimnázium meglevő anya
gát, de a tanulók pályamunkái ott nem talál
hatók.

14. Habár Toncs Gusztáv saját kezűleg írt értéke
lését rajta kívül még Loósz István és Révfy 
Zoltán is aláírja, mégis neki tulajdoníthatók el
sősorban a Kosztolányi munkájáról idézett so
rok.

15. Dér Zoltán: Három tudós tanár. Hungarológiai 
Intézet, újvidék, 1975. 61.

16. Másrészt Vékony László serkentett e dolgozat 
megírására, aki a Létünk 1977. évi ötödik szá
mában (332. oldal) Dér Zoltán idézett könyvé
nek méltatása közben többek közt megjegyzi: 
„Például az egységességet megbontja az, hogy 
a Toncs-tanulmány végén nem közöl dokumen
tumokat Dér Zoltán. Ennek oka talán az, hogy 
egyáltalán nincsenek dokumentumok, vagy azok 
nehezen hozzáférhetőek.1'



FÜGGELÉK

1.

A Széchenyi nevezetű pályadíjakra,1 me
lyeknek tétele: Széchenyi és a magyar 
nemzetiség, beérkezett és mellékelt négy 
drb mű közül

a. az első (25 frtos) jutalomra2 ajánl tá
tik a III. számú dolgozat, melynek jeligé
je: „Nocet empta dolore voloptas”;

b. a második (15 frtos) jutalomra* pe
dig a IV. számú, melynek jeligéje: „Jó 
hazafinak lenni nehéz, de nem lehetetlen”.

Kelt Szabadkán, 1885. június hó 21-én.

Toncs Gusztáv
a szabadkai főgymn. a magy. 

nyelv s Írod. tanára

A Schaffer—Rosch-féle pályázatra4 csak 
egy pályamű érkezett be. Czíme: „A be
csület és becsületérzés, tekintettel a mai 
korra".



A mü, bár nincs kisebb fogyatkozások 
nélkül, egészben véve a jutalmazásra5 ér
demes.

Kelt Szabadkán, 1885. július 23.

Toncs Gusztáv 
a magy. nyelv s irod. tan.

1. Levéltár, Városi tanács I. 1885/634.
2. Kossá Béla 8. osztályos tanuló.
3. Fuhrherr János 8. osztályos tanuló.
4. Levéltár, uo.
5. Velinszky Mátyás 8. osztályos tanuló.

2.

Jelentés a Széchenyi-pályázat 
eredményéről.

A Széchenyi-pályázatnak tétele az 
1886—7. tanévben a következő volt: „Szé
chenyi István gróf mint társadalmi újító";
— e tételre június 1-ig négy pályamunka 
érkezett be és pedig:

I. Széchenyi István mint társadalmi 
újító. Jeligéje:
S lön új idő, a régi visszaesőkként, 
Reményben gazdag, tettben szapora;
„A kisded makk" merész sudárba szökkent, 
Ifjú! ez a kor: „Széchenyi kora".

Arany János

II. Széchenyi István mint társadalmi 
alapító. (?) Jeligéje: Labor omnia vincit.



III. Széchenyi István mint társadalmi 
újító. Jeligéje: Érénv tanú nél»kül gyakorol
va a legmagasztosaob, mire ember képes.

Széchenyi Istv.
IV. Gróf Széchenyi István mint társa

dalmi újító. Jelige:
Emléket, oh hazám, mit adsz e sírra? 
Hová tekintesz földeden, magyar,
Hol Széchenyi nevét ne lásd megírva 
örök dicsőség fénysugárival?

Arany János.

E dolgozatok valamennyien megfelel
nek a föltételeknek, még a második is, 
melynek czíme hibás; legjobb a III. 
és utána a IV. számú és pedig a tétel 
helyes felfogásánál, következetes kifejté
sénél, ió szerkezeténél s terjedelménél 
fogva. Stílusuk etóe jó; a harmadik szá
mú kissé bőbeszédű. Ezek alapján a III. 
számút első2 helyen, a IV. számút máso
dik3 helyen ajánlom jutalomra, az I. és
II. számút pedig dicséretre4 méltónak 
tartom.

Kelt Szabadkán, 1887. június 20.

Toncs Gusztáv 
főgymn. tanár.

Jelentés a Schaffer—Ross-féle 
pályázatról.5

E pályázat tételére — „Becsület és be
csületérzés. Tekintettel az egyes korokra"
— 1887. május hó 30-ikáig egy pályaműn-



ka érkezett be a következő jeligével: „Az 
iskolában ne azt tanítsátok, hogy becsü 
letesen éljünk — de azt, hogy mi a be
csület. Hogyan kívánhatjátok mikép be
csületesek legyenek azok, akik nem tud
ják, mi a becsület?! Milkó "

E dolgozat felette terjedelmes, de nagy
ságával belértéke nem áll arányban. A té
tel tulajdonképpeni részével, a becsület 
és becsületérzés fogalmával, mibenlété
vel nagyon felszínesen és röviden foglal
kozik, a történelmi rész pedig szószapo
rító compiiatio, melynek értéke nincs. Ha 
mégis megjutalmaztatnék, úgy ezt csak 
is a szorgalom okolhatja meg, melylyel 
szerzője* az anyag összegyűjtésében eljárt.

Kelt Szabadkán, 1887. június 20.

Toncs Gusztáv 
főgymn. tanár.

1. Levéltár, Városi tanács 9290/polg. 1887.
2. Fuhrherr Gyula 8. osztályos tanuló.
3. Frey Miksa 8. osztályos tanuló.
4. Grosz 6. és Loósz István (városunk leendő je

les irodalomtudósa) 7. osztályos tanuló.
5. Levéltár, uo.
6. Fischer Jákó 8. osztályos tanuló.

3.

Jelentés a Széchenyi-díjra 
beérkezett pályamunkákról.'

Az 1887—8. tanévben a Széchenyi Ist- 
ván-féle díjra a következő tétel tűzetett 
ki pályatételül: Széchenyi István gr. tö-



rekvései a magyar nemzetiség fejlesztése 
ügyében. Két pályamű érkezett be és pe
dig az I. sz. Széchenyi István gróf tö
rekvései a (?) nemzetiség fejlesztése ügyé
ben. Jelige: „A nemzetiség az a nemzet
nek, a mi a fognak zománcz: ha ez egy
szer megtörik, a belső csont is utána ro
had.2 Széchenyi." — A II. sz. Széchenyi 
István gróf törekvései a (?) nemzetiség 
fejlesztése ügyében. Jelige: „Az élet küz
delem s az ember czélja e küzdés maga. 
Madách."

Bírálat. Mindkét munka középszerű, 
kiválóbb sajátságokkal egyik sem dicse* 
kedhetik. Mindkettőnek hibája, hogy a 
tétel anyaga nincs elég jól egybegyűjtve 
s a helyett, hogy Széchenyinek a magyar 
nemzetiség ügyében kifejtett munkássá« 
gát ismertetnek, a magyar nyelv érdeké* 
ben tett fáradozásait ismertetik, ami 
csak egyik része a tételnek. Gondolat- 
menetük is csaknem azonos; forrásaik 
ugyanazok; felfogásuk egészen rokon. A 
dolgozatok kidolgozása is csak középsze
rű, de a II. számú valamivel folyéko
nyabb s itt-ott tartalmasabb is.

Kelt Szabadkán, 1888. június 20.

Toncs Gusztáv 
a magy. ny. s irod. tan.

1. Levéltár, Városi tanács 7175/polg. 1888.
2. Loósz István 8. osztályos tanuló.
3. Roűimann Árpád 8. osztályos tauuio.



Jelentés a Széchenyi-páiyázatról.1

Az 1888—9. tanévben a Széchenyi-pá- 
lyázatra a következő tétel tétetett ki:

„Széchenyi István gróf politikai mű
ködésének alapeszméje." A következő négy 
pályamunka érkezett be:

1. Az I. számú dolgozat, melynek jel
igéje: „Széchenyi hírét a lángész csodá
i t . . .  stb. Arany/'

Bírálata: A tételhez nem ragaszkodik, 
ugyanis nem Széchenyi politikai műkö
désének alapeszméjét mutatja ki összes 
alkotásaiból, hanem életének érdekesebb 
részleteit adja terjengős, rossz mondat 
alkotású s magyartalan stílusban. Állítá
sai sok helyt hibásak. Bevezetése phrá- 
sisos; sokat idéz. Fölösleges részek is 
vannak benne. A dolgozat felszínes.

2. A II. számú a következő jeligével: 
„A világ öregszik. . .  stb.”

Bírálata: Bevezetése általánossápokban 
mozog s a célt, mely felé haladni akar, 
nem mutatja. Annál szebb és jobb tár
gyalása. A tételhez ragaszkodik s a fel
sorolt és logikai rendbe függesztett té
nyek mind az alapeszme megvilágításá
ra szolgálnak. Hibája, hogy Széchenyi iro
dalmi működését alig énnti. Stílusa ér
telmes, szabatos, a tárgyhoz simul; jósá
gát és kellemességét csak egy-egy kevés
bé ízléses kifejezés rontja meg. Határo
zottan jó dolgozat.

3. A III. számú ezen jeligével: „Szé
chenyi István gróf, a legnagyobb magyar. 
Kossuth."



Bírálata: A folyékony stílusban készült 
dolgozat Széchenyi alapeszméjét nem 
emeli ki. Jobbára irodalmi működését is
merteti s elég jól; méltatja politikáját 
is s kis részben és nem elég behatóan 
nemzetgazdasági reformjait. A munka be
vezetése és befejezése gyenge.

4. A IV. számú munka a következő jel
igével: „Magyarország nem volt, hanem 
lesz.."

Bírálata: Bevezetésének eleje igen
szép, folytatása már szószaporító. A kidol
gozásban egészben véve emelkedettségre 
törekszik. Szerkezetében nincs egység; 
nem Széchenyi működésének alapeszmé
jét világítja meg, hanem — úgy szólván 
kapkodva — egy-egy politikai eseményt 
rajzol. Széchenyi nemzetgazdasági re
formjait röviden tárgyalja. A forrásokat 
szereti felhasználni, de az átvételeket gon
dosan nem jelöli meg s így a dolgozat 
eredetisége pontosan nem is állapítható 
meg. Stílusa gondatlan; az egész dolgo
zat kiállítása elhamarkodottságra vall.

Javaslat. Alulírottak megegyeznek ab
ban, hogy a II. számú, „A világ öreg
szik ... stb." jeligéjű dolgozat a kívánal
maknak legjobban megfelel s az első ju
talomra2 érdemes. A második jutalomra3 
a III. számú, „Széchenyi István gr. a leg
nagyobb magyar" jeligéjű dolgozatot 
ajánlják; a IV. számú ugyan többet ér 
nála, de ennek eredetisége kétes, míg a 
Ill-iké kétségen felül áU s különben sem 
rossz dolgozat.

Szabadka, 1889. június hó 17-ikén.



Toncs Gusztáv 
a magy. ny. s irod. tan. 
Sziebenburger Károly 

a tör. tan. 
Ruprecht Alajos 

a magyar ny. s irod. Un.

Jelentés a Schaffer — Ross-féle 
pályázatról4

A Schaffer — Ross-féle pályázatra, mely
nek tétele „A becsület és becsületérzés", 
a következő két — I. és II.. számmal je
lölt — pályamunka érkezett be:

1. Az I. számú a becsület és a becsü
letérzés fogalmát az önérzelemre alapít
ja s a vele rokon érzelmeket részletesen 
ismerteti: végül röviden a becsület és a 
társadalom összeköttetéséről szól. Az el
ső két pont tárgyalása kielégítő, a har
madiké nagyon hiányos. A kidolgozás ol
vasottságról és az ethikai alapfogalmak
ban való némi tájékozottságról tanúsko
dik. Előadása pongyola.

2. A II. számú a becsület fogalmát ké- 
piesen (és elég dagályosan) határozza meg. 
Azután meglehetős elemi módon — tan
könyvhöz ragaszkodva — magyarázza a 
lelkiismeret s az egyéni, társadalmi s po
litikai becsületet; ez utóbbitól minden 
morált megtagad. A becsületérzést nem 
az önértelemre alapítja s a  rokon érzel
meket nem feszegeti. Stílusa gondos, vi
lágos és egyszerű.



Egyik dolgozat sem valami jó, de az
I. száinú5 mégis kiforrottabbnak látszik.

Szabadka, 1889. június 17.
Toncs Gusztáv 

a magyar irod. és a phüosophia tanára.

1. Levéltár, Városi tanács, 6423/polg. 1889.
2. Róth Mór 7. osztályos tanuló.
3. Tomasits János 7. osztályos tanuló.
4. Levéltár, uo.
5. Pollák Béla 8. osztályos tanuló.

5.
Jelentés a  Széchenyi Istvánról nevezett 

irodalmi pályázatról.1
A Széchenyi Istvánról nevezett irodal

mi pályázatra a jelen tanévben a követ
kező tétel volt kitűzve: „Mi volt a célja 
Széchenyi István grf. reformműködésé
nek?" Erre a tételre a kitűzött határidőn 
belül három pályamű érkezett be.

1. Az I. számú dolgozat, melynek jel
igéje: „Labor vincit omnia”, szorgalmas 
törekvés eredménye, azonban inkább va
lamely jó kivonat, mint az eredeti mű 
hatását gyakorolja ránk. Különösen gyen
ge a történeti visszapillantás és a Ma
gyarország haladását gátló ténvezők is
mertetése; jóval sikerültebb a Széchenyi 
működését ismertető rész. Jelentékeny hi
bája az is, hogy az anyagot nem foglal
ja össze az alapgondolatban s hogy szer
kezete kronologikus. Stílusa elég jó. Egész
ben véve dicséretre méltó munka, de a
II. és III. számú dolgozatokkal szemben 
jutalomra nem ajánlható.



2. A II. számú munkának jeligéje: 
„Lebegjen körülem szellemed, édes jó 
anyám!" — Minden tekintetben sikerült 
dolgozat; a tételt soha sem téveszti szem 
elől s az anyagot az alapeszme szerint 
csoportosítja. A részek szerves kapcsolat
ban állanak egymással s így teljes egé
szet alkotnak. Fölösleges semmi sincs 
benne, adat is csak annyi, amennyi épen 
kell. Röviden, tartalmasan is és mindig 
élvezhetően. Idézeteket (Széchenyitől és 
másoktól) bőven hasznáL A mű szerke
zete kifogástalan.

3. A III. számú dolgozat, melynek jel
igéje: „Élj, virulj örökre, oh hon! stb. 
Szász Károlytól", szintén sikerült dolgo
zat; csak nem kétszer oly terjedelmes, 
mint a második számú, de értékében alat
ta áll. A felkarolt anyagot a mű értéké
nek csökkenése nélkül rövidebben is fel
dolgozhatta volna. Széchenyi nyilatkozata
it nagy számmal idézi, ami egyrészt for
rástanulmányra vall, másrészt azonban 
szükségtelenül bővíti a mű terjedelmét 
s zavarja egységét. Különösen sikerült 
részei azok, melyekben Széchenyi alkotá
sait vizsgálja, és politikáját jellemzi. Kár, 
hogy csoportosítása kronologikus; jobb 
elrendezés (dispositio) által a mű egysé
ge sokat nyert volna.

Az első jutalomra? a Ib ik , a második 
jutalomra? a IH-ik számú dolgozatot aján
lom.

Kelt Szabadkán, 1892. június 23.
Toncs Gusztáv 

a  szabadkai főgymnasiumban 
a magy. ny. és írod. r. tanára.



Jelentés a Schaffer—Ross-féle irodalmi 
pályázatról.4

A Schaffer-—Ross-féle pályázat állandó 
tétele: a becsület és becsületérzés fogal
mának fejtegetése. — Erre a tételre a 
jelen tanévben a kitűzött határidőn belül 
csak egy munka érkezett a következő jel
igével: „Az igazságszeretet, a becsületér
zés a legjobb és egyetlen út, mely biz
tosan elvezet a becsülethez, a dicsőség
hez s a valódi méltósághoz! Washington/ 
A dolgozatoknak fogyatkozása a bőbe
szédűség és a fölösleges magyarázgatás; 
jelessége: átlátszó szerkezete, nagy olva
sottságra valló történeti része s egészben 
véve helyes felfogása. Előadása elég jó. 
A jutalomra érdemes.5

Szabadka, 1892. június 23.

Toncs Gusztáv 
a szabadkai főgymnasiumban 

a magy. irodalom és a phüosophia 
r. tanára.

1. Levéltár, Városi tanács, II. 101/1892; 9339.
2. Friedmann Béla 8. osztályos tanuló.
3. Kiss Albert 8. osztályos tanuló.
4. Levéltár, Városi tanács, II. 99/1892; 9337.
5. Kiss Albert 8. osztályos tanuló.

6.
Jelentés a Széchenyi István jellemzése 

és a Becsület és becsületérzés 
című pályatételekre beérkezett 

dolgozatokról.1



I. Széchenyi István jellemzése.
Erre a tételre a következő három mű 

érkezett be:
I. számú: Gr. Széchenyi István jellem

zése. Jeligéje: „Magyarország nem volt, 
hanem lesz." — Kezdetleges munka. Szé
chenyit nem jellemzi, hanem csak műveit 
sorolja fel. A két alábbi pályamunka mel
lett figyelembe nem vehető.

II. számú: Széchenyi István gróf jel
lemzése. Jeligéje: „Hazám tudósi könyvet 
nagy nevének... Abból alkosd Széchenyi 
jellemét. Arany." 63 számozott lap. — Ter
jedelmes munka, mely szorgalmas olva
sásnak és gondos igyekezetnek terméke. 
A tételt jól fogja fel s arra törekszik, 
hogy Széchenyit mint embert, mint szó
nokot, írót és államférfit behatóan jelle
mezze. Az utolsó része kissé hosszadal
mas; a dolgozatot sikerült összefoglalás 
zárja be. Szerkezete, tartalma megfelelő, 
azonban stílusa kissé darabos. Jutalomra 
érdemes.

III. számú: Széchenyi jellemzése. Jel
igéje: „Szentebb a föld, honunk áldott 
alapja. . .  Mióta nagy név hozzá tartozol. 
Arany." 134 számozatlan lap. — Ez a dol
gozat az előbbinél is nagyobb szorgalom
mal s szélesebb körű olvasottsággal van 
készítve. Terjedelemre nézve az effajta 
munkákat messze meghaladja s már en
nél fogva is különös figyelmet érdemel. 
Anvaera gazdagnak mondható, részletes, 
körülményes, szinte terhelt előadású, úgy 
hogy a tétel fonalát több helyt szem elől 
is téveszti. Azonban ezen jeles tulajdonai 
mellett jelentékeny hibái is vannak, p. n. 
a számos helyen előforduló kifejezésbeli 
és tartalmi ismétlés, a thémának kiszéles-



bitése, számos fölösleges részlet, arány
talan szerkesztés, problematikus állítá
sok. A forrásokat bőségesen kihasználja 
s némely részletén egy erősebb szellem 
biztosabb logikai gondolatmenete és ki
fejezésmódja érzik. A dolgozat leírása 
gondatlan, a mennyiben a mű első felé
ben a szöveg a gondatlan leírás folytán 
sok helyt szinte érthetetlen. E kifogások 
javarészben a dolgozat első felére vonat
koznak; a második fele minden tekintet
ben — kiállításra nézve is — jobb. — Ju
talomra érdemes.

Ez a két dolgozat egymással összevet
ve, körülbelül egyenlő értékűnek mond
ható. Amaz rövidebb, de egységesebb, ke
rekebb, áttekinthetőbb; emez behatóbb, 
részletezőbb, terjedelmesebb, de nem oly 
áttekinthető s egyes részeiben kétes ér
tékű.

Ajánlatos volna mindkettőt (20—20 
frtos) díjban részesíteni; ha azonban ez 
nem volna lehetséges, az első (25 frtos) 
jutalomra1 — a mű nagy terjedelménél, 
illetve szerzőjének rendkívüli szorgalma* 
nál fogva — a III. számút, a második (15 
frtos) jutalomra3 a II. számút ajánlom.

II. Becsület és becsületérzés.

Erre a tételre csak egy pályamunka 
érkezett be, melynek jeligéje: „Van még 
a boldogságnál valami nagyobb is a föl
dön — a becsület. Jókai." — Habár a kérv 
dés velejébe nem hatol s a fölvett alapgon* 
dolat fonalán a  gondolatkör kiágazásaiban 
elég következetességgel nem halad: helyes 
szempontjainál, eléggé helyes felfogásánál, 
jó szerkezeténél, folyékony s itt-ott élv&



zetes stílusánál fogva elismerésre tarthat 
számot. A forrásodat, melyeknek haszná
lata itt-ott érezhető is, a dolgozat végén 
pontosan felsorolja.

Jutalomra érdemes.4
Kelt Szabadkán, 1895. június 21.

Toncs Gusztáv
a magyar irodalom és a phil. 

propaedeutika tanára.

1. Levéltár, Városi tanács, II. 102/1895; 11155.
2. Bráunberger Lipót 7. osztályos tanuló.
3. Krausz Ármin 7. osztályos tanuló.
4. Pillér Károly 8. osztályos tanuló.

7.

Jelentés a Széchenyi-pályázatról.1

Az 1896—7. tanévben a Széchenyi-pá 
lyázat tétele a következő volt: „Széchenyi 
István politikai törekvéseinek czélja." E 
tételre a kitűzött határidő alatt négy pá
lyamunka érkezett be, melyek általában 
színvonalon állanak, bár nem egyenlő ér
tékűek s jutalomra nem valamennyien ér
demesek.

Az I. számú pályamunka, melynek jeli
géje: „Csak a gyenge szereti önmagát, az 
erős egész nemzeteket hordoz szivében. 
Széchenyi", az összes pályamunkák közt 
a legjobb, mely a kívánalomnak minden 
tekintetben megfelel. A tételt helyesen fog
ja  fel s a gazdag tanulmányon alapuló 
tartalmat eszmék szerint csoportosítva át-



látszó szerkezetben, világos, értelmes és 
több helyt igen emelkedett, szép stílus
ban fejti ki; e tulajdonságai által a tanul
m á n y  (essay) színvonalára emelkedik s 
társait jóval felülhaladja« Forrásait pon 
tosan felsorolja s lelküsmeretesen felhasz 
nálja. Kiemelhető még gondos külseje, csi
nos kiállítása is. Be van kötve. Az első 
jutalomra érdemes.2

A II. számú, „Inkább a lehető iót aka
rom elérni. . . ” kezdetű, Széchenyiből vett 
jeligéjű pályamunka szintén szorgalom
mal, s elég olvasottsággal készült és ter
jedelemre nézve is figyelemre méltó; szin
tén essaynek tekinthető, a melyben azon
ban a jó dolgozatnak lényeges feltételei: 
a tisztult gondolatok, a világos felfogás, 
szabatos stílus hiányzanak; ellenkezőleg 
a munka írója fölösleges ismétlésekbe 
esik, ott is magyaráz, a hol nem kell, bő
beszédű, színtelen és stílusában semmi 
szépség. Azon felül nem egyszer ellenmon
dásba esik, a tételt nem domborítja ki kel
lően s nincs benne áttekinthetőség. Juta
lomra nem ajánljuk.

A III. számú, szintén Széchenyiből vett. 
„Én egy szelíd s convulsio nélküli refor 
mot kívánok" jeligéjű pályamunka elég 
csinos dolgozat (bevezetése dagályos), de 
nem a tételt, hanem „Széchenyi politikai 
életének rövid vázlatát” adja, mit a szer
ző maga is beismer. A magasabb követel
ményeknek nem felel meg. Jutalomra 
nem ajánljuk.

A IV. számú dolgozat, melynek jeligé
je: „Az erős ellenáll, a gyenge kétségbe
esik. Széchenyi", nem essay, hanem értel
mes elbeszélés, mely Széchenyi pályáját 
rajzolja; essaybe csak a  vége felé megy



át. Művészibb szerkezet, minőt a tanul
mány követel s minő az I. számú pálya
munkában található, nincs benne; de ér
telmes és szabatos nyelvű előadásánál 
fogva a II. számúnál, terjedelménél fog
va pedig a III. számúnál többet ér; azért 
jutalomra érdemesebbnek is látszik. A 
második jutalom ennek a dolgozatnak 
oda ítélhető.3

Szabadka, 1897. június 22.

Toncs Gusztáv 
Loósz István

főgymn. tanárok

Jelentések a Schaffer—Ross-féle 
pályázatról.4

A lefolyt tanévben a Becsület és becsü
letérzés czímű pályatételre két dolgozat 
érkezett be s minthogy a kívánalomnak 
mindkettő megfelel: a pályázat sikerült
nek mondható.

Az I. számú dolgozat, „Az ige, az esz
me (Arany)" jeligével/ meglehetős tanul
mánnyal készült munka, de nem annyira 
lélektani és erkölcstani fejtegetés, mint 
inkább szónokias előadás az alapfogalmak
ról s mint ilyen határozott bizonysága a 
szerző tehetségének és stilisztikai képzett
ségének. Tartalma elég jó.

A II. számú dolgozat, „A becsület drá
g a k ő . .k e z d e t ű ,  Aszalayból vett jeligé
vel/ szintén igen jó munka, mely az alap
fogalmak kifejtésében mélyre ható s a 
becsülettel meg nem férő társadalmi hi



bákat ostorozza, a miben a szerző előtt 
a mai társadalom képe lebeg; kár, hogy a 
dolgozat középső része kissé gyengébb s 
egy-két pontban kifogásolható. Felfogása, 
gondolatmenete helyes, több helyt meg
lepően találó és fordulatos; míg az I. szá
mú dolgozat több éleselműségre vall, emez 
világos, nyílt eszejárásával s erősebb er
kölcsi érzésével tűnik ki.

A két dolgozat körülbelül egyenértékű; 
jutalomra mmdkettő érdemes.

Szabadka, 1897. június 22.
Toncs Gusztáv 
a philosophia 

propaedeutika tanára.

1. Levéltár, Városi tanács II. 535/1897.
2. Budanovits Béla 8. osztályos tanuló.
3. Kovács János 6. osztályos tanuló.
4. Levéltár, uo.
5. Bittermann József 8. osztályos tanuló.
6. Deutsch József 8. osztályos tanuló.

8.
Jelentés a Széchenyi-pályázat 

eredményéről.
A Széchenyi-pályázatra az 1897—8. tan

évben a következő tétel volt kitűzve: „Mi
ért mondják Széchenyi Istvánt a legna
gyobb magyarnak?” A június 10-dikéig 
terjedő határidőig négy pályamunka ér
kezett be, melyekről a következőkben van 
szerencsénk jelentést tenni.

Az I. számú pályamunka, melynek jel
igéje: „Isten, áldd meg a  magyart!”, elég



gé kellemes előadású, de nem elég tartal
mas munka. Sokat ismétel s hogy gondo
lat- és ismerethiányát eltakarja, szívesen 
él ügyes rhetorikai fordulatokkal. Gyak 
ran megelégszik a féligazságokkal, más
kor erősen színez, p. o. korviszonyokat, 
de jellemzése jó. Széchenyi irodalmi mü
veinek ismertetésével röviden végez. Leg
sikerültebb részei a III. és az utolsó fe
jezet. Stílusa lendületes, olykor szónokias.

A II. számú pályamunka, melynek 
jeligéje Verseghyből van véve („Jó haza
finak lenni nehéz, de nem lehetetlen”), 
sok önállósággal és Széchenyi munkáin 
alapuló ismerettel van írva; tartalmas, 
egyes részei nagyon is meg vannak terhel
ve adatokkal; sok forrást használ s belő
lük bőven idéz. Vannak fölösleges részei, 
melyek a műnek minden kára nélkül el
maradhattak volna. Befejezése, melyben 
mintegy a feltett kérdésre felel, igen jó. 
A beérkezett művek közt a legértékesebb, 
csak kár, hogy stüusa darabos, nem elég
gé gondos, a minek oka az lehet, hogy a 
szerző munkája bevégzésével sietett s az 
utolsó simítást nem adhatta meg neki. 
(Kiállítása nem elég gondos.)

A III. számú pályamunka — Széchenyi
ből vett jeligével: „Civilisatio nélkül vagy 
bukni fog vérünk előbb, mint gondol 
nók . . .  stb." — általában oly gyenge, hogy 
figyelembe nem jöhet. Kevés ismeret, szűk 
látókör, kezdetleges stilisálás s kapkodás 
jellemzi; különben is csak üres általános
ságokban mozog.

A IV. számú pályamunka — „Ha Isten 
velünk, ki ellenünk!” jeligével — egész
ben véve csinos munka, melynek fokép-



pen első fele sikerült; második fele, mely
ben részletekbe megy át, az előbbinél ló
val alantabb áll; önállósága kevés, de elő
adása igen gondos és kellemes.

Ezek alapján első2 jutalomra (25 frt) 
a II. számú, a másodikra3 (15 frt) a IV. 
számú pályamunkát ajánljuk; az I. szá
mút pedig dicséretre4 érdemesnek tart
juk.

Toncs Gusztáv 
Loósz István

a magyar nyelv és irodalom 
r. tanárai.

Jelentés a Schaffer—Ross-féle pályázat 
(Becsület és becsületérzés) 

eredményeiről.5

E pályázatra a lefolyt tanévben csak 
egy munka érkezett be Becsület és be
csületérzés czím alatt Calderonból vett 
ezen jeligével: „Szűk, elzárt hely a becsü
let — bennünk, mely a lélek széke/' A 
munkának mind tartalma, mind kidolgo
zása megüti a mértéket; a tétel felfogása, 
az alapvetés, a kifejtés egyformán helyes; 
előadása is megfelelő: egyszerű, kellemes. 
A dolgozatnak érdekes sajátsága, hogy 
anyagának egy részét a világirodalom 
azon részeiből veszi, melyek a becsület 
kérdését tárgyalják költői módon; ez ál
tál a szerző nem csak olvasottságát mu
tatja be, hanem a különben kissé száraz 
anyagot élvezetesebbé is teszi. Kár, hogy 
ebből a  szempontból a magyar szépiro
dalmat nem aknázza ki eléggé, pedig ér



dekes anyag kínálkozott volna neki. (Bánk 
bán, Trónkereső, Toldi-trilógia stb.)

Jutalomra érdemes.6
Kelt Szabadkán, 1898. június 17.

Toncs Gusztáv 
a philosophia 

propaedeutika r. tanára.
1. Levéltár, Városi tanács, II. 119/1898; 10872.
2. Lőwy Bódog 8. osztályos tanuló.
3. Winkler Elemér 7. osztályos tanuló.
4. Kovács János 7. osztályos tanuló.
5. Levéltár, uo.
6. Lőwy Bódog 8. osztályos tanuló.

9.
Jelentés a  szabadkai közs. főgymn. 

tanári testülete által kitűzött 
Széchenyi-pályatételre 
beérkezett művekről.1

Az 1898—99. tanévben a Széchenyi in> 
dalmi pályadíjakra Széchenyi István gróf 
és a magyar nemzetiség ez. tétel tűzetett 
ki kidolgozásra. A pályázatra mindössze 
két dolgozat érkezett be. Az elsőnek jeligé
je: f é r je te k  nagyok lenni. (Hitel)", a má
sodiké: „Nyelvében él a nemzet." — A két 
dolgozat értékéről a következőkben van 
szerencsénk beszámolni.

I. „Merjetek nagyok lenni”, Széchenyi 
„Hitel" ez. művéből vett jeligéjű dolgo
zat sokkal csekélyebb értékű munka a 
másodiknál. Írója tiszteletre méltó szor
galommal látott feladata megoldásához; 
de a vállalat erejét túlhaladta. Látszik,



hogy sokat olvasott e tárgyról, azonban 
anyagát nem emésztette meg. Nagyon sze
ret az általánosságok körében mozogni. 
Legnagyobb hibája a műnek, hogy nin
csen átgondolt terve, a mely szennt cso
portosíthatta volna anyagát. Egyik tárgy
ról átcsap a másikra, sokat ismétel, sze
reti a fölösleges frázisokat és kifejezései
ben sem mindig szabatos. Stílusa általá
ban a terjengésre hajló. A dolgozat csak 
írója szorgalmára váló tekintettel ajánl
ható a második jutalomdíjra.2

II. A második számú pályamű, mely 
„Nyelvében él a nemzet” jeligét viseli, 
minden tekintetben derék munka. Meg
látszik, hogy írója nagy aparatussal látott 
feladata megoldásához, s dicséretére vá
lik, hogy nem tévedt el az adatok tömke
legében, hanem szépen ki tudta választa
ni belőle a lényegest és szükségest. Van 
történeti belátása és szeret elmélkedni 
a tények felett. Az anyagot átgondolt terv 
szerint csoportosítja. Széchenyi társadal
mi, politikai és irodalmi tevékenységében 
mindenütt megtalálja a czélt, a melyért 
az történt. Nyelve egyszerű, nemes és vi
lágos; fölösleges frázis vagy a fiatal írók
nál szokásos bombaszt alig zavarja meg 
az előadás folyamatossását. Szóval e mű 
mindenképen méltó az első jutalomdijraJ

Szabadkán, 1899. június 20.
Loósz István 

a magyar ny. és irod. tanára.
Toncs Gusztáv 

a magy. ny. és irod. tan.
Sziebenburger Károly 

a tört. tanára.



Jelentés a Becsület és becsületérzés 
ez. pályázat eredményéről.4

A „Becsület és becsületérzés” ez. pá
lyatételre a kitűzött határidőig két pá
lyamunka érkezett be, mindkettő érde
mes munka, melyek olvasottságról, meg
felelő tudásról és magasabb stilisztikai 
képzettségről tanúskodnak, tehát mind
kettő figyelmet érdemel.

Azonban míg az I. számú dolgozat (je
ligéje: Ismerd meg magad!) rövidebben, 
bar tartalmasan, dolgozta fel a tárgyat, 
a II. számú pályamunka (jeligéje: Jót s 
jól!) terjedelmesebb, részletesebb s a for
rásokat, főként a szépirodalmiakat, job
ban kiaknázta, különben ép oly tartalmas 
és alapos munka, mint az I. számú.

A II. számú dolgozatot jutalomra,5 az
I. számút dicséretre6 ajánlom.

Szabadka, 1899. június 17.
Toncs Gusztáv 

a phil. propaed. tanára.

1. Levéltár, Városi tanács, II. 113/1899; 11335.
2. Winkler Elemér 8. osztályos tanuló.
3. Kovács János 8. osztályos tanuló.
4. Levéltár, uo.
5. Winkler Elemér 8. osztályos tanuló.
6. Kovács János 8. osztályos tanuló.

10.
Jelentés a Széchenyi-pályázatróL1

Az 1899—1900. tanévben a Széchenyi- 
pályázat tétele a következő volt: „Széche-



nji István társadalmi törekvései". Az 1899. 
december közepétől 1900. június 1-ig kitű
zött majd ugyanazon hó 20-ikáig meghosz- 
szabbított határidő alatt mindössze két 
pályamunka érkezett be, a mi az előbbi 
évek sikeréhez képest nagyon gyenge 
eredmény, főként ha azt is hozzá vesz- 
szük, hogy a pályázatok megszokott szín
vonalát egyik dolgozat sem éri el. Ugyanis 
az I. számú dolgozat (jeligéje: „Lors bo- 
na, nihil aliud.”) teljesen értéktelen dol
gozat, melynek szerzője sem Széchenyi 
életét, sem a kort nem ismeri; tele van 
elferdített, hamis tényekkel; szerkezete 
és előadása silány. — A II. számú dolgo
zat (jeligéje: „Magyarország nem volt, ha
nem lesz.") egészben véve szintén színvo
nalon alul áll, bár az I. számú dolgozat
nál jobb. Első fele (1—16. lap) ugyan elég 
jól indul, tartalma megfelelő, előadása 
meglehetős; azonban második fele (17—39. 
lap) csak szószaporító ismétlése annak, 
a mi a dolgozat első felében már jobban 
és tömörebben el van mondva. A dolgozat 
azt a benyomást kelti, hogy szerzője a 
dolgozat második felét csak hirtelenében 
összeütve toldotta hozzá a már régebben 
készen levő (a nagyobb szorgalommal ké
szült) első feléhez.

Ezek alapján a jutalomdíjak kiadásá 
ra nézve véleményünk az, hogy az I. szá
mú dolgozat jutalomra egyáltalán nem 
érdemes, a II-üc számú pedig szükségből, 
jobb hiányában, a második jutalomdíjjal 
(30 korona) megjutalmazható.2

Szabadka, 1900. június 23.



Toncs Gusztáv 
a magyar ny. és irod. tsn.

Loósz István 
a magyar ny. és irod. tan.

Jelentés a Schaffer—Ross-pályázztról.3

A Schaffer—Ross-pályázat állandó té
tele a „Becsület és becsületérzés”, mely
re az 1899—1900. tanévben egy pályamun
ka érkezett be ezzel a jeligével: „Az erő 
micsoda? Akarat, mely előbb ragy utóbb, 
de borostyánt arat. (Arany J.)”

E pályamunka szorgalommal van ké
szítve és elég terjedelmes; azonban a fej 
tegetés tárgyául szolgáló etikai és lélek
tani fogalmakat sem szabatosan nem ha
tározza meg, sem elég élesen nem választ 
ja el egymástól. Fejtegetései elég széles 
körben mozognak, de sok fölösleges el
mélkedést nyújtanak bőbeszédű előadás
ban és igen közepes stílusban.

Bár sok fogyatkozása van, szerzőjének 
a jutalom4 — véleményem szerint — ki
adható.

Szabadka, 1900. június 23.

Toncs Gusztáv 
a phiL propaedeutika tanára.

1. Levéltár, Városi tanács, II. 83/1900; 11102.
2. Szeiffert Ernő 7. osztályos tanuló.
3. Levéltár, uo.
4. Stroke Ábrahám 8. osztályos tanuló.



Jelentés a  Széchenyi-pályművekről.1

A Szabadka város által évenként ado
mányozott 50 és 30 koronás Széchenyi-pá- 
lyadíjra a jelen, 1900—1901. tanévben a 
következő tétel volt kitűzve: Széchenyi 
István irodalmi munkássága. A megsza
bott határidőn belül, 1901. június 1-ig há
rom pályamű érkezett be. Sorrend sze
rint a következők:

/. szám. Széchenyi irodalmi munkás
sága. Jelige: „Hitel, Világ és Stádium! Ti 
három nem kézzel írt könyv etc.” (Arany: 
Széchenyi emlékezete) — Bírálat: A 136 
lapból álló terjedelmes dolgozat több lé
nyeges hibában szenved. A szerző2 Szé
chenyi életrajzát és a korviszonyokat, me
lyek nélkül Széchenyi müveit kellőképpen 
megérteni és méltatni nem lehet, elég be
hatóan nem ismeri; és történelmi felfo
gása több tekintetben kezdetleges. Széche
nyi műveit nem annyira az eredeti művek 
olvasása, mint mások véleménye alapján 
ismerteti és a részletekben több helyt té
ved. Előadásában sem annyira tartalmas
ságra, mint könnyedségre és érzelmesséc- 
re törekszik, kedveli a frázisokat, melyek 
olykor csinosak és stilisztikai ügyességre 
vallanak. Egészben véve azonban a maga 
lábán igyekszik járni s egy forráshoz sem 
ragaszkodik szorosan.

II. szám. Széchenyi irodalmi munkás- 
sága. Jelige: „Legnagyobb magyar/' — Bi- 
rálat: Az előbbinél érettebb felfogás ter
mékének mondható, de alig egyéb, mint 
Gyulai Pál és Beöthy Zsolt jeles Széche- 
nyi-tanulmányának visszhangja; főként



Gyulainak a gondolatait variálja, azokat 
sem mindenütt jól, s így önálló tanul
mánynak nem mondható. Egyéb fogyatko
zásai: a vázlatos kidolgozás, a történeti 
háttér majdnem teljes hiánya, több helyt 
tévedés a tényekben; az egyes művek tar
talmát csak igen hézagosan vagy épen 
nem ismerteti, a mi azt mutatja, hogy 
nem az első forrásokból dolgozik s meg
elégszik a műveknek másodforrásból szár
mazó irodalmi jellemzésével. Előadása 
sem elég szabatos.

III. szám. Széchenyi irodalmi munkás
sága. Jelige: „Csak a gyenge szereti ön
magát, az erős nemzeteket hordoz szí
vében." — Bírálat: Az előbbi kettőnél sok
kal magasabban áll. Széchenyi életét ép 
oly jól ismeri, mint a korviszonyokat s 
mindkettőről eleven képet rajzoL Széche
nyi műveit nem másodkézből vett ismere
tek alapján mutatja be, hanem maguk
ból a művekből vett részletes idézetekkel, 
melyeknek túlságos nagy száma azonban 
fogyatkozásnak tekinthető. A 183 sűrűn 
teleírt lapból álló dolgozat kiváló szorga
lomnak és olvasottságnak a terméke, 
mely előadásban is (kivéve a sok idéze
tet), felfogásban is megüti azt a mércét, 
melyet a Széchenyi-pályaművek — közép
iskolai tanulók dolgozatai — megítélésé
nél alkalmazni kell. Stílusa egyszerű, tar
talmas és kellemes minden czifraság nél
kül.

Első jutalomra3 (50 korona) a III-ik 
számú dolgozatot, másodikra (30 korona)
— inkább buzdításul, mint a dolgozat 
értékének elismeréseül — a Il-ik számút 
ajánljuk.



Szabadka, 1901. június hó 14-ikén.

Toncs Gusztáv 
Loósz István 
Révfy Zoltán

a magyar nyelv és irod. tanárai

A szabadkai közs. főgymn. tekintetes 
Igazgatóságának

Helyben.

Tekintetes Igazgató Ür!
A vall. és közakt. bizottságának 

10091/tan. 1901. sz. a. hozott határozatát 
a tek. Igazgató Ör közölvén velünk mint 
a Széchenyi-pályamunkák bírálóival, saj
nálattal vettük észre, hogy a határozat 
szerint a második jutalomdíjat4 (30 ko
rona) a 2-ik számú, „Legnagyobb magyar” 
jeligéjű dolgozat kapta meg egy tévedés 
alapján, melyet kötelességszeruleg ezen
nel helyreigazítunk. Ugyanis a bírálat vé- 
gén tévedésből a 2-ik sz. dolgozat van 
ajánlva jutalomra, holott a bírálatból ki- 
tetszőleg e dolgozatot jutalomra érdemes
nek nem tartjuk. Egyhangú véleményünk 
szerint a második jutalomra csak az I. 
számú, „Hitel, Világ, Stádium.. .  stb.” jel
igéjű tarthat számot. Midőn megjegyez
zük, hogy e tévedés a bírálat leírása Köz
ben esett tolihibából eredt, kívánatosnak 
tartjuk, hogy a tek. vall. és közokt. bizott
ság becses ítéletét ezen értelemben mó
dosítsa.

Szabadka, 1901. június 24.



Toncs Gusztáv 
Loósz István 
Revfy Zoltán

a magyar nyelv és irodalom tanárai

Jelentés a Schaffer—Ross-féle 
pályázatról.5

A Becsület és becsületérzés czímű pá
lyatételre a jelen tanévben csak egy dol
gozat érkezett be a következő jeligével: 
Minden emberi nagyság alapja a jellem. 
(Tompa.) — Bírálat: A dolgozat essaysze- 
rű tárgyalásban nyújtja a tétel megfejté
sét. Felfogása nem mindenütt helyes, a 
mennyiben igen különböző tartalmú fogal
makat azonosít; de a szerzőnek van né
mi lélektani és erkölcstani tanulmánya, 
mély elég arra, hogy a kérdés nehézségein 
átsegítse, de nem elég arra, hogy a tételt 
alaposan meg is fejtse. Azonban tekintve 
törekvésének komolyságát, ügyes, bár 
kissé epigrammatikus előadását, jutalom
ra6 érdemesnek tartom.

Szabadka, 1901. május 14.

Toncs Gusztáv 
a phil. propadeutika tanára.

1. Levéltár, Városi tanács, II. 86/1901; 10091; 10609.
2. Kosztolányi Dezső 6. osztályos tanuló.
3. Friebeisz Gyula 8. osztályos tanuló.
4. Kosztolányi Dezső.
5. Levéltár, uo.
6. ózsvár Vilmos 8. osztályos tanuló.



Jelentés a Széchenyi-pályázatról.1

Az 1901—2. tanévben pályatételül Szé
chenyi és Vörösmarty párhuzamba állítá
sa, illetve azon érintkező pontok részle
tesebb kifejtése volt kitűzve, melyek Szé
chenyi, a nagy államférfi és Vörösmarty, 
a nagy költő mint kortársak működésé
ben szembeötlő módon mutatkoztak.

A pályamunkák beadásának határideje 
1902. május 20. volt; ez időn belül két 
pályamunka érkezett be, amelyeknek 
mindegyike — bár nem egyenlő értékű
ek — azt tanúsítja, hogy a tétel szeren
csésen volt megválasztva.

A kívánalmaknak mind a két dolgozat 
megfelel, sőt az egyik, amelynek jeligéje: 
„Lesz még egyszer ünnep a világon. Vö
rösmarty" (a 2. számú), oly kiváló dol
gozat, mely a benne mutatkozó írói qua- 
litásoknál, mélyebbre ható történelmi és 
irodalmi tanulmánynál és nagy terjedel
ménél fogva, a Széchenyi-pályázat meg
szokott mértékén jóval felül áll, noha e 
mértéket alacsonynak egyáltalán nem 
mondhatjuk. E kiváló dolgozatnak vannak 
fogyatkozásai is, mint pL itt-ott terjen
gős előadása, a részek aránytalan terje
delme (p. o. a bevezető rész 1—183. lap), 
helylyel közzel a stílusnak egyenetlensége 
és több fölösleges rész, melynek puszta 
érintése is elég lett volna stb. stb. Főér
deme az, hogy forrástanulmányon alapul 
s az érintkező pontokat Széchenyi és Vö
rösmarty lelki világa és működése közt 
a belső mozzanatokban keresi s találja 
fel; — míg a kisebb, „Mindent a hazáért”



(1. sz.) jeligéjű dolgozat Széchenyi és Vö
rösmarty működését pusztán egymás mel
lé állítja, a nélkül, hogy a köztük levő 
hasonlóságot egyátalán feltárná, sőt 
csak sejtené is.

A második (2.) számú2 dolgozatot az 
50 koronás, az első (1.) számút3 a 30 koro
nás jutalomra ajánljuk.

Szabadkán, 1902. június 12-én.

Toncs Gusztáv 
Loósz István 
Révfy Zoltán 

a magyar ny. és irod. tanárai.

1. Levéltár, Városi tanács, II. 92/1902; 11379.
2. Kosztolányi Dezső 7. osztályos tanuló.
3. Brenner József (Csáth Géza — M. L.) 6. osz

tályos tanuló.

Jelentés a folyó tanévben beérkezett 
Széchenyi-pályaművekről.1

A pályázat eredménye az előző tanévek
hez képest nemcsak számra, hanem bel
ső értékre nézve is szegényesnek mond
ható. A kitűzött tételre (A hazafiság esz
méje Széchenyi három főmunkájában és 
életében) mindössze két kisébbszerű mun
ka érkezett be.

A „Haladjunk" jeligével ellátott 1. szá
mú pályamunka szerzője Széchenyi haza- 
fiságát és a többi kiváló egyéni tulajdonait 
művei és közéleti pályája alapján kívánja



bemutatni; de e szép feladat megoldásá
ra sem kellő készültséggel, sem a szüksé
ges ismeretanyaggal nem rendelkezik. Na
gyobb nézőpontok jelszava alatt semmit
mondó általánosságokban mozog, a kor
viszonyok jellemzését ismert közhelyek
kel pótolja, a  ikérdés lényegét pedig a 
szükséges anyag ismerete híján még csak 
megközelítőleg sem képes megvilágosí- 
tani.

Ennyit a munka tartalmi értékéről. A 
mi szerkezetét illeti, elég kerekded, ré
szeiben arányos; gondolatai könnyen foly
nak egymásból, de stílusa nem elég ele
ven és változatos s lekötni épen nem tud
ja az olvasót. Mindezek alapján, ha a 
Széchenyi-pályaműveknek meglehetősen 
magas színvonalát alászállítani nem akar
juk, e munka nem ajánlható a jutalomra.

A 2. számú pályamű, melynek jeligé
je: „Nincs szív, melyet őszintébb és for
róbb hazaszeretet éltetne, mint az enyém” 
bár szerényebb követelményekkel lép fel, 
mint az előbbi, s amennyiben csak esszé
szerű kísérletet kíván adni, mégis minden 
tekintetben sikerültebb dolgozat az előb
binél. A kérdést ez is csak fővonásokban 
és vázlatosan, de emellett kedvesen köny- 
nyű és fesztelen modorban tárgyalja. Né
ha szinte rapszodikus, akárcsak Széche
nyi. Az egész művet bizonyos melegség te
szi vonzóvá s ez a melegség gondolatai
nak őszintesége és eredetisége mellett ta
núskodik. Néhol azonban, hol ifjúi heve 
elragadja, túllő a czélon.

Nézetünk szerint a 2. számú pályamű
vet, úgy a kérdés felfogása, mint feldol
gozása körül tanúsított ügyessége, s hang



jának közvetlensége az első díjra2 érde
messé teszi.

Szabadkán, 1903. június 6-án.

Loósz István 
Révfy Zoltán 

a magyar nyelv és irodalom tanárai.

Jelentés a Schaffer—Ross-féle3 
pályázat eredményéről 
az 1902—3. tanévben.

A Schaffer—Ross-féle irodalmi pályá
zatra, a mely állandóan a „Becsület és be- 
csületérzés"-ről szól, a lefolyt tanévben, 
ellenkezőleg az 1901—2. tanévvel, a mikor 
a pályázat meddő maradt, három értékes 
dolgozat érkezett be, melyekről, mint 
szaktanár, véleményes jelentésemet a kö
vetkezőkben van szerencsém előterjeszte
ni.

Az I. számú pályamunka, mely 1903. 
ápril 3G*án „Habét quemdam aculeum con- 
tumelia, quem páti pmalentes ac viri boni 
dificillime possunt. Cicero” jeligével ér
kezett be, igen jó dolgozat, mely röviden 
és velősen feldolgozta azt, a mi a kérdés 
keretébe tartozik. Vázlata világosan mu
tatja az anyag helyes elrendezését, a ki
dolgozás pedig a felfogás helyességét és 
a szerzőnek az előadásban való nem kö
zönséges gyakorlatát. Mindenütt tartal
mas, élvezetes s nem egy helyt szellemes 
előadásban nyújtja az elvont természetű 
tétel fejtegetését. Azonban némi hibául 
róható fel, hogy a becsület és becsületér



zés mivoltával aránylag igen röviden vé
gez, a tárgyalás itt-ott vázlatos. Végül 
megemlítem, hogy a magyar irodalomból 
is értékes példákat (Toldi-trilogia, Bánk 
bán etc.) hozhatott volna fel a becsület 
egyes fajainak megvilágítására. — Juta
lomra mindenképpen érdemes.

A II. számú dolgozat, mely 1903. ápr. 
30-án „Szegényen, de becsületesen” jeligé
vel érkezett be, az előbbinél gyengébb. 
Anyag csoportosítása nem elég logikai, és 
ismétlések vannak benne. Felfogása és ki
dolgozása általában megfelelő, de itt-ott 
töredékes, vázlatos és még sem elég tö
mör. Inkább erkölcsi elmélkedés, mint 
szakszerű értekezés, mely azonban a be
csület fogalmát sokféle szempontból vi
lágítja meg. — Jutalomra másodsorban 
érdemes.

A III. számú pályamunka, mely 1903. 
május 1-én „Hadd vesszen el az élet, ha 
a becsület marad. Petőfi” jeligével érkezett 
be, igen terjedelmes, nagy szorgalommal 
és olvasottsággal készített dolgozat, in
kább a költői művekből alkotva meg anya
gát, mint szakművekből. A tételt ez is 
sokféle szempontból megvüágítja, de 
mélyre sehol sem hatol, fogalmai több
helyt ellenmondók, s mindenek felett bő
beszédű. A becsület fogalmát teljesen azo
nosítja a kötelességével s a becsület jo
gainak ismertetésénél jobbára az erköl
csi kötelességeket sorolja fel. Előadásá
ban is bizonyos lazaság mutatkozik. — 
Szorgalmáért másodsorban ez is érdemes 
volna jutalomra.

Az előbbiek alapján jutalomra4 az el
ső (I.) számú, Ciceróból vett jeligéjű dől-



gozatot ajánlom; de azt hiszem, nem lé
pem túl hatáskörömet, ha azt indítványo
zom, hogy a II. és a III. számú dolgozat 
is részesittessék jutalomban5 oly módon, 
hogy a Scháffer—Ross-féle alapítványnak 
a múlt tanévben a pályázat meddősége 
miatt ki nem adott egy évi kamata a két 
dolgozat szerzője közt feleztessék meg.

Szabadka, 1903. június 11.
Toncs Gusztáv 
főgymn. tanár.

Vélemény 
Handelsmann Károly^ VII. o. t. 

pályamunkájáról,7 illetőleg 
utóbb készített zárthelyi dolgozatáról.

Figyelembe véve a  zárthelyi dolgozat 
készítésének idejét és körülményeit, Han
delsmann Károly VII. o. t. zárthelyi dol
gozatának megítélésénél a magunk részé
ről a következő álláspontot tartjuk szem 
előtt:

Mint zárthelyi írásbeli dolgozat teljes 
párhuzamba nem állítható a pályamun
kával, amely két hónapi munkásság ered
ményeként szerepel, míg amaz mindössze 
négy órai munkának a szüleménye.

Igaz, hogy a zárthelyi dolgozat anyaga 
is ismeretes volt előtte, mert ugyancsak 
a pályamunka egyik részletét öleli föl; 
de bármelyik iskolai dolgozatnál — nem 
véve ki az érettségi dolgozatokat sem — 
szintén ismert körből kapja a tanuló a 
tételét és mégsem bírálhatni el azt más
képen, mint rendes iskolai mértékkel.



Tehát, ha ezt a dolgozatot is, mint 
Handelsmann Károly VII. o. t. zárthelyi 
dolgozatát meg akarjuk ítélni, más mér
tékét nem tarthatunk méltányosnak reá 
alkalmazni, mint a  többi effajta dolgoza
tokra.

Ebből a szempontból tekintve pe
dig, ez a dolgozat szerintünk megüti a „jó" 
vagy esetleg „jeles" mértéket, mert a kér
désre vonatkozó legfontosabb tényeket 
elég ügyes csoportosítással dolgozza fel, — 
bár megengedjük, hogy nem mindenre 
terjeszkedik ki, amire kellett volna.

A forrás használatban szintén elég 
ügyességet árul el, mert az onnét átvett 
gondolatokat elég önállóan fogalmazza és 
a részlete között elég ügyes átmeneteket 
csinál.

Stílusán ha meg is látszik a hevenyé
szett munka, egy VII. o. tanulóhoz képest 
elég határozott, világos, sőt itt-ott tömör 
s e tekintetben, bár a pályamunka stílu
sa határozottan jobb, annyira még sem 
áll mögötte, hogy a pályamunka szerzősé 
gét ez alapon minden bizonysággal két
ségbe vonni lehetne.

Történeti felfogásáról képet alkotni 
zárthelyi dolgozata után már a dolgozat 
természeténél fogva sem lehet, mert az 
mindössze a tények előadására szorítko
zik, amiből történeti kritikákat megálla
pítani nagyon problematikus feladat vol
na és semmi esetre nem alkalmas arra, 
hogy még csak valószínűségi következte
tést is vonjunk a pályamű és ezen dolgo
zat történeti felfogása között.

Ami a pályamű és a zárthelyi dolgozat 
párhuzamba állítását illeti, itt csak vi



szonylagos mértékről lehet szó, amelyet a 
két dolgozat készítésének ideje és körül
ményei egyedül tehetnek indokolttá. Ilyen 
két heterogén természetű dolgozatot egy 
mértékkel mérni a magunk részéről mél
tánytalannak tartjuk. Épen azért nem is 
tartjuk alkalmas alapnak arra, hogy egyik 
bői a másikra biztosan következtethes
sünk.

A zárthelyi dolgozat mindössze annyit 
mutathat, hogy Handelsmannak van annyi 
stilaris készsége és szerkesztő képessége, 
hogy esetleg egy sikerült pályaművet is 
készíthetett s dolgozatát elég kielégítő
nek találjuk arra nézve, hogy a pályamű 
eredetiségének lehetőségét ki ne zárjuk, 
mert sem a pályamű, sem az utóbb ké
szített dolgozat határozott támpontokat 
nem nyújt az ellenkező feltevés bebizonyí
tására.

Szabadka, 1903. október 10.

Révfy Zoltán 
Loósz István

Jelentés

Handelsmann Károly VII. oszt. tanu
lónak 1903. okt. 8.-án „Kossuth Lajos mű
ködése az utolsó rendi országgyűlésen” c. 
alatt készített zárthelyi dolgozatáról.

Handelsmann Károly ezen dolgozata a 
rendes iskolai dolgozatok színvonalán áll, 
olyan, aminőket Handelsmann Károly az
1902—3. tanév folyamán is rendes iskolai 
előkészítés mellett házi dolgozatul be



adott. Kitűnik belőle, hogy Kossuth Lajos
ról és koráról vannak ismeretei, de a dol
gozat mélyebb, behatóbb történelmi tu
dásra nem vall, aminek egyik fő bizony
sága, hogy dolgozatában az 1847—8-iki tör
vénycikkekről jó formán meg sem emlék 
szik, sem pedig az országgyűlés befejezé
séről. Kossuth szerepének rajza halvány, 
az egyes események fontosságát aligha lát
ja tisztán, mert azokat igen aránytalan 
terjedelemben dolgozza ki; több jelenté
keny eseményt, noha az általa kért for
rás: Gracza György „Kossuth Lajos élete" 
kezénél volt, föl sem említ. Előadása is 
színtelen, aminő a kezdő stilisztáké szo
kott lenni, csak ott látszik színesebbnek, 
tartalmasabbnak s jelentősebbnek, ahol 
Gracza egy-egy kifejezésének a hatása 
alatt áll. A dolgozat a VI—VII. osztályba 
illő jó közepes iskolai dolgozat színvona
lán relül-álló kiválóságot nem árul el.

Dolgozatának adatait legnagyobb rész
ben a forrásul kért Gracza-féle életrajz
ból merítette, csak két helyen hivatkozik
— emlékezetből — más két munkára. 
Mindkét hivatkozása jelentéktelen, sőt az 
egyik — Kossuth szerepe a márc. 15-iki 
mozgalmakban — tévedés. Egyébként 
munkájában mindenestül megtalálható, 
de megfordítva, mindazt, amit Gracza 
nyújt, nem használta fel, igen fontos té
nyeket elhagyott, nem tudom, azért-e, 
mert azokat nem tartotta fontosnak, vagy 
mert csak azokat kereste ki belőle, ame
lyekre épen emlékezett.

A magam részéről szükségesnek tar
tom összehasonlítani a Handelsmann Ká- 
roly-féle pályamunkával is, mert azt hi



szem, minél hasonlóbb ez a dolgozat a 
pályamunkához, annál kétségtelenebb 
Handelsmann Károly szerzősége. Az új 
dolgozat terjedelme elég sűrűén írt 9 lap; 
megfelel a pályamunka 35—45 lapjainak. 
Terjedelemben tehát ettől nincs messze, 
csak hogy vannak benne egyes részek, me
lyek a pályamunka föntebbi részében nin
csenek meg. (Bevezető rész, Metternich 
jellemzése, utolsó kikezdés.)

A pályamunka tartalom tekintetében 
sakkal gazdagabb az új munkánál. Több 
igen szép és fontos részlet van benne, me
lyet az új dolgozatban hiába keresünk, 
íme a sorozat: 1. Kossuth választási prog
ramra ja. (Pályamunka 35. 1.) 2. Széchenyi 
követ lesz, hogy Kossuth működését el- 
lensúlyoztassa. (Uo. 36. 1.) 3. V. Ferdi- 
nánd magyar megnyitó beszéde. (Uo. 36. 
1.) 4. Kossuth jellemzi a konzervatív és li
berális pártot; a Habsburg-ház jövője. (Uo. 
37—38. 1.) 5. Közbeeső szép elmélkedések. 
(Uo. 38—39. 1.) 6. Battyányi nyilatkozata 
arról, hogy Kossuth nélkül alakíthat-e mi
nisztériumot? (Uo. 43. 1.) 7. Kossuth be
számol a bécsi út sikeréről és a jövendő 
munkálkodás programmja. (Uo. 44. 1.)

Megemlítem azt is, hogy van néhány 
szép és alaposan kidolgozott részlet a pá
lyamunkában, mely az új dolgozatban na
gyon gyengén van kidolgozva. Ezek a kö
vetkezők:

1. A pályamunkában: Kossuth 1848. 
márc. 4-én tartott beszédének részletes 
jellemzése, idézetekkel (40. 1.); az új mun
kában alig néhány színtelen sor. 2. A pá
lyamunkában igen szép részlet a bécsi út, 
a bécsi lázadás, Kossuth szerepe Bécsben,



eredmények (40—41. 1.); az új dolgozatban 
zavaros. 3. A pályamunkában rövid, de 
alapos részlet a márc. 15-iki események
ről (43. 1.); az új dolgozatban még keve
sebb, színtelen fogalmazásban, egy törté
nelmi tévedéssel. (A pályamunkában nincs 
tévedés.)

Előadása sem azonos a pályamunka 
szabatos, tartalmas, jellemző stílusával, 
úgy hogy az új dolgozat stílusa majdnem 
merev ellentétben áll a pályamunkának 
„érett elmére” valló előadásával, mely kö
rülbelül ugyanazon terjedelemben lega
lább kétszer annyit ad és sokkal maga
sabb felfogást árul el.

Mindezekből látható, hogy az új mun
ka és a pályamunka megfelelő részlete 
között lényeges különbségek vannak, ame
lyek a fennforgó kérdésben a szerzőre 
nézve nem kedvezők. Belőlük annyi min
denesetre következik, hogy Handelsmann 
Károly kétségtelen jeleit nem adta annak, 
hogy a pályamunka megfelelő részletét 
kizárólag ő és csak ő készítette. Mert tár
gyi ismeretéből annyi bizton következtet
hető, hogy ő azon a részleten dolgozha
tott, de viszont a felfogás-, a tartalom és 
stílusbeli nagy különbségek alapján erő
szakolás nélkül feltehető, hogy a pálya
munka szóban forgó részletén más is dol
gozhatott, nem csak ő. És ha Handels
mann Károly nem állítaná, hogy a pálya
munkát ő készítette, én a két dolgozatból 
soha sem merném azt következtetni, hogy 
a kettő egy és ugyanazon elme terméke, 
mert előttem valami érthetetlen, hogy 
egy és ugyanazon fiatal főből egyszer egy 
magas színvonalon álló, érett észre valló 
munka jöjjön létre, kevés időre utána



meg, ugyanazon tételnek egy kis részéről, 
olyan munka, mely a középiskola VI—VII. 
osztályának színvonalát semmiben sem 
múlja felül, mint Handelsmann Károly 
zárthelyi dolgozata. Én a magam részéről
— a szerző ajánlkozása után — azt vár
tam, hogy Handelsmann Károly dolgoza
ta a pályamunka megfelelő részletével va
ló közös eredetnek minden kétségen felül 
álló jeleit fogja szolgáltatni, természete
sen az esetleg mégis mutatkozó lényegte
len eltéréseket az új dolgozat készítését 
létrehozó és kísérő szokatlan körülmé
nyeknek tudván be. Hogy ez miért nincs 
így, annak magyarázatát nem tudom, hoz
zám nem is tartozik; úgynevezett oppor- 
tunus és ibis-redibis féle föltevésekkel elő- 
állani pedig nem akarok, annál kevésbé, 
mert felfogásom szerint annak megítélé
sére, hogy az egész pályamunka szerzőjé
nek tekinthető-e Handelsmann Károly 
VII. o. tanuló, a  fentebbiek döntő bizo
nyítékul nem elégségesek.

Szabadka, 1903. október hó 11-én.
Toncs Gusztáv 

főgimnáziumi tanár, 
a Kossuth pályamunkák 
bíráló bizottságának tagja

1. Levéltár, Városi tanács, II. 129/1903; 12011.
2. Brenner József (Csáth Géza — M. L.) 7. osztá

lyos tanuló.
3. Levéltár, uo.
4. Mijatov Milorad 8. osztályos tanuló.
5. Szende Nándor és Friedmann (Fenyves) Ferenc

8. osztályos tanuló.
6. Havas Károly.
7. Havas Károly pályaművét szélesebb körben is 

vitatták. L. Dér ZToltán: Csáth Gém-bibliográfia. Fó
rum, Újvidék, 1977. 115—116. — A pályamunka sor



sáról bizonyosat Lővinger József orvostanhallgató
nak Handelsmann (Havas) Károlyhoz intézett le
veléből tudhatunk meg:

„Kedves Karcsi!
»Magyarország félve őrzött alkotmányának ron

csai maradtak fenn« — írod pályamunkádban. Kézira
todnak is csak roncsait küldhetem vissza, mert né- 
ném, mielőtt hazajöttem, felbontotta a csomagot és 
füzeted a rajkók hatalmába került. Néhány üres 
lap is van, egyet én használok fel.

Ha legalább megszámoztad volna a lapokat, ak
kor a szétesett füzeteken nem ejtett volna végzetes 
bomlást a gyerekek játéka; meg is uzsonnáztak raj
ta és leöntözték tejjel. Ennél azonban nagyobb baj 
az, hogy a tejjel leöntött részt (»Kossuth, mint emig
ráns«) annyira megviselte a tej, hogy annyira el
mosódott, hogy hasznavehetetlenné vált volna, de 
a gyermekek féltükben megsemmisítették és csak 
két oldalon nem tettek kárt, ezt tették a többi sa
láta közé. Én jelül meg is körösztöztem, hogy a 
gyász hathatósabban legyen kifejezve.

Sürgönyöd végtelen meglepett, ugyanis mire hasz
nálhatod fel a salátákat? Igen sajnálom, hogy nem 
írtad olvashatóbban; bizonyára megérdemelte vol
na a fáradságot elolvasása, hiszen jól tudom, hogy 
időd a történelem tüzetes tanulmányozásába ölöa. 
Remélem azonban, hogy az Igazgató Urad megen
gedi a karácsonyi vakációban való lemásolását, s 
így örömet okozol majd vele.

Lakásom a Dunánál van egy ideig, míg a kli
nikához közelebbi nem akad. Esetleg édes Atyám 
is velünk lakik, ellenkező eset sem sújtana oly igen 
érzékenyen, mert már nagyon kiismerem itt ma
gam. A beíratásom bár kissé későn, de már hála 
isten megtörtént. Erősen hozzá is látok munkám
hoz, mert az első szigorlat szigora szemem előtt 
lebeg. A tanulás nem oly nehéz, csak az akarat rá
irányítása a dolgokra az a fontos, a feszült figyelem 
ébrentartása szükséges a tanuláshoz. Ez bizonyára 
meg van benned s így ha a németet tanultad meg 
kedves szüléidtől azért, hogy történeti munkákat 
olvashass, tedd meg szükségből, időd megengedi, 
hogy édes atyádtól a franciát sajátítsd el, igen jó 
hasznát veheted itt francia tudományodnak is, 
mert itt megél a diák, ha németül, franciául tud. 
Tanulj erősen mindent, ne csak történetet.

Bocsáss meg végül, hogy ily állapotban küldhe
tem, továbbá azért is, hogy könnyebb legyen a le
vél, az üres lapokat és számtan példákat tartalma
zókat letéptem.



Tisztelem és üdvözlöm kedves szüleid, k. test
véreid, téged ölel unokabátyád

Bpest. Hemád u. 19. II. 17.
Lővinger József

II. éves orvos növ.”

14.

Jelentés a szabadkai 
községi főgimnáziumba az 1903—4. 

tanévben beérkezett 
Széchenyi-pályamunkákról.1

.....................  2. szám. Hármas alapon
ismerteti Széchenyi működését: anyagi, 
társadalmi és szellemi alapon, rendszeres 
összefoglalásban, szép magyaros nyelvezet
tel. A dolgozat bár nem terjedelmes, még
is eléggé kidomborítja Széchenyi jellemét 
és működését. Széchenyi és Kossuth nagy 
küzdelmét röviden, de értelmesen vázolja. 
A munka értékét különösen az emeli, hogy 
Széchenyi eszméinek és törekvéseinek is
mertetésével a társadalmi és politikai vi
szonyoknak hű képét adja. A munka szer
zőjének2 helyes történelmi érzékéről ta
núskodik.

Jelentés a szabadkai közs. főgimn. 
a folyó 1903—4. tanévben kitűzött 

Kossuth-pályázatra beérkezett 
pályaművekről.3

1. „A haza minden előtt” jeligés 1. szá
mú pályamű történelmi hűséggel tárgyal
ja Kossuth Lajos működését, ennek úgy



társadalmi, mint politikai oldalát. De míg 
egyes részletekben a főbb vonásokat szé
pén kiemeli, máshol némi hézagosságot 
mutat. Előadása azonban nagy ritkán len
dületes, többnyire lapos; nyelvezete is egy
szerű, néhol pongyola. Általán az emlék
beszéd követelményeitől távol áll. A bí
ráló bizottság egységes véleménye alap
ján ha jutalomra nem is, de figyelemre 
méltó.

2. „A magyarok nem forradalmárok, 
hanem hazafiak" jeligés, 2. számú pálya
mű tárgyi szempontból alig hagy kívánni 
valót. Kossuth működési körének minden 
fontos mozzanata élénken kiemelkedik, 
ehhez járul, főleg dolgozata második fe
lében, emelkedett, lendületes előadása. Ki
váló érdeme a tények ügyes kézzel való 
csoportosítása s ezekben a történelmi hű
ség folytonos szemmel tartásával való tö
mör előadása. Szerkezeti ügyességéhez já
rul nyelvezetének gördülékenysége, nem 
egyszer szónoki ékessége.

A bíráló bizottság egységes véleménye 
alapján első díjra érdemes.

3. „Leborulok a nemzet nagysága előtt" 
jeligés, 3. számú pályamű sok adatot ölel 
fel, de ezeket kellő művészettel rendez
nie nem mindig sikerül. A tárgytól való el
térést is találhatni. Hiánya az is, hogy a 
nagy anyaghalmazban Kossuth érdemei s 
hatása nem eléggé domborodnak ki. For
rásait gondosan és lelkiismeretesen köz
li. A beszéd részei világosan tagolódnak 
ugyan, de stílusa nem egyenletes, főleg a 
befejezés nélkülözi a lendületet. De szer
kezeti fogyatkozásai mellett is kiemelen
dő széleskörű tárgyismerete, helyes felfo



gása s önállóságra való törekvése, miért 
is nagyszorgalmú munkájának elismeré
séül a második díjjal véljük jutalmazan- 
dónak.

Ezek alapján alulírott bíráló bizottság 
tagjai a következő közös véleményben ál
lapodtak meg:

első díjra4 érdemes a 2. számú, „A ma
gyarok nem forradalmárok, hanem haza- 
fiaik" jeligés mű;

második díjra5 érdemes ia 3. számú „Le
borulok a nemzet nagysága előtt" jeligés 
mű; végül

figyelemre méltó6 az 1. sz. „A haza 
minden előtt” jeligés mű.

Szabadka, 1904. május hó 27.

Mérey Ágost 
iá tört. tanára.
Toncs Gusztáv 
Révfy Zoltán 

a magyar nyelv és irod. tanárai

Jelentés
a szabadkai közs. főgimnáziumban

1903—4. tanévben kitűzött 
Deák-pályaműről.7

Az 1903—4 tanévben kitűzött Deák-pá- 
lyatételre, a mely Deáik Ferenc politikai 
működésének kiemelkedő mozzanatait 
óhajtotta tanulmány tárgyává tenni, 
mindössze csak egy mű érkezett be Ma- 
caulay-tól vett jeligével.



E munkára nézve a bíráló bizottság 
a következő egyértelmű megállapodásra 
jutott: Történelmi szempontból ítélve a 
szerző művében felsorolja ugyan Deák Fe
renc politikai működésének egyes főbb 
mozzanatait, de azokat nem tudja szer
ves egésszé fűzni s olyképen előadni, hogy 
az akkori korra teljes világítást vetne. A 
korviszonyok zavaros rajzából Deák alak
ja nem emelkedik ki eléggé, nem látjuk 
benne a 40-es és 60-as évek politikai éle
tének vezérférfiát, aki a politikai áramla
tok szélsőségei között megtartotta azt a 
középutat, a melyen haladva a nemzet 
meghozta az 1848-iki törvényeket és meg
alkotta az 1867-iki kiegyezést. De nemcsak 
egészben véve hibás a munka, hanem rész
leteiben is kirívó történelmi tévedések 
fordulnak elő, sőt hazafias érzületünket 
sértő kifejezéseket is találunk benne. Sti
lisztikai szempontból sem mondhatunk 
jót e munkáról, mert gondolatainak leg
többször nem tudja megadni a helyes for
máját, inkább sejteti csak, hogy mit akar 
mondani, de világosan kifejezni nem tud
ja. Szóval az egész mű gyenge kísérlet, 
amely nem üti meg az eddigi pályaművek 
mértékét s ezért sem jutalomra, sem di
cséretre nem ajánlhatjuk.

Szabadka 1904. május 27.

Mérey Ágost 
Loósz István 
Bölcs Nándor 

a bíráló bizottság tagjai.



Jelentés a Schaffer—Ross-féle 
pályázatról.*

A Schaffer—Ross-féle pályázatra, mely
nek tétele — mint minden évben — a Be
csület és becsületérzés volt, három pálya
munka érkezett be, melyekről jelentésün
ket a következőkben van szerencsénk be
terjeszteni.

Az 1. számú pályamunka, melynek je
ligéje: „Virtus est vitium fugere. . .  Ho
ratius”, alapos készültséggel, vüágosan 
megfogalmazott munka, melynek rende
zett gondolatmenetét kedvezően egészíti 
ki nyugodt tárgyalásmódja s egyszerű stí
lusa. Hibának találjuk, hogy a szerző for
rásait nem idézi s azt hiszi, hogy ebbeli 
kötelességének teljesen eleget tesz egy-két 
idézettel.

A 2. számú pályamunka, melynek jeli
géje: „Cogito ergo sum”, nagy olvasott
ságról tanúskodik, amit hivatkozásai bi
zonyítanak. Álláspontja az úgynevezett 
pozitív ethikai álláspont, melynek tanaiért 
lelkesedik s záró szavából úgy látszik, 
mintha a pozitív ethika álláspontjának 
igazságát tűzte volna ki célul bebizonyí
tani. Ez azonban tétel tévesztés volna. Na
gyobb hiba az, hogy a hangoztatott nagy 
elveket inkább csak sejti, mint érti, s 
azokat sehol vüágosan meg nem magya
rázza. ítélete olykor csodálatosan félszeg 
(lásd a középkorról szóló részt), történe
ti felfogása fogyatékos, minek folytán a 
múltat helyesen megítélni nem képes. 
Alapfeltételeinek kifejtésénél sikerültebb 
az irodalmi példák rövid fejtegetése. Von
zók is. Előadása nagyobb kifogás alá nem 
esik. A szerző a közepesnél mindeneset



re jobbat akart adni, s ha ez nem sike
rült neki, annak tulajdonítható, hogy fi
lozófiai álláspontok fejtegetésébe merül, 
de ott világos eszmékre emelkedni még 
nem tud.

A 3. számú pályamunka, melynek jel
igéje: „A valódi nagy fel nem indul, ha 
nagy oka nincsen. . .  Shakespeare", a be
érkezett dolgozatok között a legterjedel
mesebb; jól indul, az alapot helyesen veti 
meg, de a részletekben elsekélyesedik, 
ami különösen a dolgozat harmadik ré
szében érezhető, melynek anyaga — az 
irodalmi példák — egyszerű kivonat, mely 
nincs kidolgozva, sem az elméleti rész
szel egybeolvasztva.

Az első számú pláyamunkát jutalom
ra,10 a  második számút dicséretre11 ajánl
juk.

Szabadka, 1904. május 26.
Toncs Gusztáv 
Loósz István 
pályabírák.

1. Levéltár, Városi tanács, II. 130/1904; 12051.
2. Brenner József (Csáth Géza — M. L.) 8. osztá

lyos tanuló első díjas munkáját a Bibó-Bige György, 
Pásztory Endre, Bölcs Nándor összetételű bíráló bi
zottság értékelte.

3.Xevéltár, uo.
4. Brenner József (Csáth Géza — M. L.) 8. osztá

lyos tanuló.
5. Kosztolányi Antal 7. osztályos tanuló.
6. Streliczky Dénes 6. osztályos tanuló.
7. Levéltár, uo.
8. Levéltár, uo.
9. Halbrohr János 8. osztályos tanuló.

10. Kertész Sámuel 8. osztályos tanuló.
11. Brenner József (Csáth Géza — M. L.) 8. osztá

lyos tanuló.



Jelentés az 1904—5. tanév Széchenyi- 
pályázatáról.1

Az 1. sz. „Csak a gyenge szereti ön
magát” jeligés pályamű röviden átvezet 
a nemzet múltján s a történelem kereté
ben mutatja be Széchenyi államférfiúi 
pályáját. Tárgyát feleslegesen sok részre 
tagolja s a sok új meg új fejezet közt 
nincs mindig áthidalás. A szerző maga 
túl részletesnek mondja munkáját, de a 
figyelmes olvasó előtt e túlrészletessép 
inkább feleslegességnek tűnik fel. Dicsé
retére válik az eredeti felfogásra valló 
törekvés, bár néha-néha túllő a célon, ki
vált nagynevű forrásainak bírálgatásában. 
Stílusa nagyobb kifogás alá nem esik; 
előadása könnyen folyó. Eltekintve néhány 
csekélyebb történelmi tévedéstől s néhol 
kuszáit eszmemenetétől, a bíráló bizott
ság mégis elég értékesnek tartja, hogy 
a pályamű megjutalmaztassék.

A 2. számú „A legnagyobb magyar” jel
igés pályamű bevezetése rövidebb léleg
zetű, mint az előbbié. A Széchenyit meg
előző kor politikai viszonyainak rajzában 
nehézkesen halad. A tárgyalásban gondo
san felsorolja Széchenyi reform alkotá
sait; irodalmi tevékenységét hosszasan, 
unalmasan, szárazon fejtegeti. Csupa köz
hely, rég elmondott, feldolgozott gondo
latok. Befejezése nincs, így szerkezete 
aránytalan, stílusa bonyolódott. Így, bár 
a mű tárgyi szempontból nem értéktelen, 
egyéb tekintetben az 1. számútól elma
rad s csak dicséretre érdemes.



A 3. számú mű jeligéje: „Magyaror
szág kifejtése, a magyar nemzet feldicső
ítése él minden csepp eremben." A for
rások és a vázlat gondos előrebocsátása 
után fog a munkába. Bevezetésében Szé
chenyit, mint a beteg nemzet várva várt 
orvosát mutatja be. A tárgyalás beosztá
sa gondos. Bár adatai néhol elnagyoltak, 
de feltétlenül érdeme s a tiszta látás leg
főbb bizonyítéka, hogy a legfontosabb 
szempontokat keresi s meg is találja. 
Nyelvezete tárgyhoz illő, gondolatmenete 
tiszta. A mű részei szerves egésszé forr
nak össze. Szerkezete arányos. A bizott
ság véleménye szerint e művet röviden 
vázolt jó oldalú érték tekintetében az 1. 
sz. pályamű fölé helyezik, miért is az el
ső díjra tartja érdemesnek.

E szerint tehát a  beérkezett három 
pályamű közül a 3. sz. „Magyarország ki
fejtése stb." jeligés művet az első* díjra; 
az 1. sz. „Csak a gyenge stb." jeligés mű
vet a második3 díjra s végül a 2. sz. „A 
legnagyobb magyar" jeligés művét dicsé
retre4 ajánlja a

bíráló bizottság 
Toncs Gusztáv 
Mérey Ágost 
Révfy Zoltán

Szabadka, 1905. május hóban

Jelentés a Kossuth-pálymunkáróL*

A kitűzött pályatételre (Kossuth mű
ködése a reformok érdekében) csak egy 
dolgozat érkezett be. A szerző egészben



véve tisztában van a  kérd

kai viszonyoknak, (közállapotoknak csak 
nagyon általános képét ad ja  s ezért Kos
suth  szereplését sem tud ia  szorosabb szá
laikkal összefűzni az átalakulás m unkájá
val; Kossuthnak Széchenyihez való viszo
nyát csak érinti. A dolgozatban kivetni 
való nincs, de kissé hiányos. E felszínen 
já rá s  jellemzi az egész m unkát. Ennek 
oka, hogy K ossuth műveire kevesebb gon
dot fordít, m int a  vele foglalkozó m un
kákra, melyeknek felhasználásában elég
gé lelkiism eretes. De ha nem olyan ta r
talm as is, m int a  minőnek lennie kelle
ne, érdem éül tudható  be, hogy jelenté
kenyebb ténybeli botlást nem  követ el, 
tárgyával szeretettel foglalkozik, előadá
sa kellemesen folyik, s ha itt-o tt ismétel 
is, egészben véve ügyes stiliszta, ki ép 
oly világosan m int m agyarosan tud ja  ki
fejezni gondolatait.

A dolgozat, habár több fogyatkozása 
van, megérdemli a  m ásodik jutalm at,6 
am elyre egyértelműleg ajánljuk.

Szabadka, 1904. m ájus 26.

Jelentés a  Deák-pályázatról.7

Egyetlen m unka érkezett be „Amely 
nem zet önm agát elhagyja, sorsát megér
dem li” jeligével. Szerzője szorgalm asan

de mélyebben nem  hatol

Loósz István 
Pásztory E ndre 

Bibó-Bige György 
a  bíráló bizottság tagjai.



tanulmányozta Deák beszédeit, de az anya
got már nagy mennyiségénél fogva sem 
emészthette meg. A dolgozat inkább a 
beszédek lajstromszerű kivonata; a be
szédeket azonban nem csoportosítja kér 
dések, tárgyak vagy országgyűlések sze
rint, hanem a kronológia rendjén halad. 
Pár szóval minden fontosabb beszédet 
jellemez; jellemzései általánosságban mo
zognak. A munka egyes részei közt a lo
gikus szerkezet, összefüggés hiányzik. Stí
lusa elég magyaros, bár színtelen. Tekint
ve a szorgalmat, melyet Deák beszédei
nek beható olvasására, tanulmányozásá 
ra fordított, a második jutalomra1 tart
juk érdemesnek.

Szabadka, 1905. május 25.
Pásztory Endre 

Loósz István 
Bibó-Bige György

1. Levéltár, Városi tanács, II. 183/1905; 11864.
2. Kosztolányi Antal 8. osztályos tanuló.
3. Szokola Leó 8. osztályos tanuló.
4. Streliczky Dénes 7. osztályos tanuló.
5. Levéltár, uo.
6. Kosztolányi Antal 8. osztályos tanuló.
7. Levéltár, uo.
8. Kosztolányi Antal 8. osztályos tanuló.

16.
Bírálat a Becsület és becsületérzés c. 

pályázatra beérkezett pályamunkákról.1

A lefolyt 1905—6. tanévben a május 
1-ig terjedő határidő alatt a Becsület és 
becsületérzés c. pályatételre három pá



lyamunka érkezett be és pedig az 1. szá
mú, melynek jeligéje: „Vadé liber”, febr. 
18-án, a 2. számú, melynek jeligéje: „Em
ber küzdj és bízva bízzál (Madách)”, ápr. 
25-én, és a 3. számú, melynek jeligéie: 
„A munka nemesít”, ápr. z8-án. Az első 
számú 40 számozatlan, a 2. számú 22 szá
mozott, a 3. számú 60, szintén számozott 
lapra terjed. Ez az utolsó tehát társait 
terjedelemre jelentékeny mértékben felül- 
haíadja.

Belső értéküket tekintve a pályaműn- 
kákról a következő véleményt mondhat
juk:

Az első számú pályamunka egészben 
véve Snűles angol gyakorlati bölcselő 
Jellem és Kötelesség c. munkái alapján 
készült. Nemcsak az idézetek s a belőle 
merített példák vallanak erre, hanem a 
tárgyalás modora is, amennyiben a ne
vezett munkát követve a becsület és be
csületérzés mivoltát leginkább példákkal 
megvilágítva akarja kifejteni, és semmi
féle elméleti fejtegetést és történelmi 
visszapillantást nem foglal magában. Ilyen 
modorban készült a bevezetés, a becsület 
szépségéről, fontosságáról az állami élet
ben, továbbá a becsület fajairól szóló ré
szek. Példáit az említett forráson kívül 
az irodalmi művekből is veszi; de olva
sottsága szűkkörűnek látszik. Néhány fo
galmat összezavar, pl. a  becsületet egy
nek veszi az erénnyel, s az életnek cél
ját a becsületben találja. Előadása eléggé 
élénk, a példák folytán könnyen érthető. 
Stílusa mindennapi, amit ad, az egész
ben véve nem rossz, de a dolgozat a té
telnek csak egy részét foglalja magában 
s kissé felszínes.



A második számú dolgozat a becsület 
és becsületérzés rövid m eghatározásával 
kezdődik, m ire hirtelen á tté r  a becsület 
fogalmának történeti fejlődésére, minek 
folytán az előbbi dolgozatoknál szélesebb 
körű és tartalm asabb. Ennek végeztével 
a becsületről és becsületérzésről nyújt 
behatóbb elemzést, m ajd a  becsület ne
meiről, s végül a  becsület és az önfenn
ta rtás  összeütközéséről beszél. Kevés pél
dát, s különösen keveset nyújt a  szép- 
irodalm i müvekből, annál több benne az 
elméleti fejtegetés s e tekintetben, bár 
olykor kissé különös állításai vannak, 
tisztultabb fogalm akat nyújt, m int az el
ső számú dolgozat. Előadása jó, de kár, 
hogy az egész dolgozatot vázlatosság jel
lemzi, m inden kérdést érin t; de m indent 
csak röviden, részletesen sem m it sem fejt 
ki. M indamellett az első számúnál érté
kesebbnek m ondható: eredetibb is, tel
jesebb is.

A harm adik számú dolgozat,2 mely az 
előbbinél nagyobb, a  mennyiben terjedel
me akkora, m int a  m ásik kettőé együtt
véve. A legteljesebb és a  legjobb dolgo
zat, a  melynek azonban szintén megvan
nak a maga hibái. Így a  becsület fogal
m ának történeti kifejlődését mellőzi; de 
annál részletesebben fejtegeti a  becsület 
fogalm át alkotó elemei és különböző vo
natkozásai szerint. E rről bizonyságot te
het a  fejtegetett tényeknek az áttek in té
se: Bevezetésében az öntudat és önérzet, 
a  becsület és becsületérzés m eghatározá
sát és az igazsággal való összefüggést ad
ja. A tárgyalást két részre választja. Az 
elsőben a becsület m ivoltát magyarázza,



és pedig az első pontban a becsület és 
becsületérzés kifejlődését a gyermekkor
ban, a második pontban a becsület fej
lesztését az iskolában, a harmadik a be
csület és a jellem kapcsolatát az elvek
kel együtt, a negyedik az egyének és a 
becsületnek összefüggését a társadalom
mal, az ötödik az egyéni életnek össze
függését vele, továbbá az öngyilkosságot 
és a párbajt. A tárgyalás második része 
három fejezetben a becsület és a foglal
kozás viszonyát, a magán ember, az ál
lamférfi, a katonai és papi becsületet. 
Utána rövid befejezés következik, mely 
javarészben subjectiv észrevételeket tar
talmaz az író eddigi tanulmányairól. Lát
ható tehát, hogy a pályamunka a becsü
let fogalmának kifejtését, lélektani és tár
sadalmi fejlődését s fajainak megvilágí
tását tartalmazza. Az egész munka a gon
dosság benyomását teszi az olvasóra, amit 
eléggé mutat az, hogy állításai értelmének 
pontos megállapítasára nagyon ügyel. 
Mindamellett, s talán éppen ebből az ok
ból gyakrabban ismétel. Állításai közt ta
lálunk féligazságokat és tévedéseket, ami
től versenytársai sem mentesek. Maga a 
szerző beismeri, hogy tanulmányai még
sem elégségesek, minthogy azok nem is 
lehetnek koránál és tapasztalatánál fog
va sem; de elmondhatjuk, hogy a dolgo
kat észreveszi, s gondolkodik felettük. 
Igen kedvező benyomást gyakorol sze
rény hangja: tudja, hogy kezdő s ezt nem 
resteli bevallani, ellentétben a másik két 
dolgozat szerzőjével, akik megállapodott 
gondolkodó színében mutatkoznak.

Ezek alapján a jutalmazásra nézve a 
következő javaslatot tesszük:



A három pályamunka közt legjobb a 
harmadik számú, mely „A munka neme
sit'1 jeligével van ellátva. Ezt tartjuk ju
talomra érdemesnek és ajánljuk megju- 
lalmazásra.

Azonban a 2. és 1. számú dolgozatok 
sincsenek minden érdem nélkül, ha a 3. 
számúval nem vetekszenek is. S ha a múlt 
évben ki nem adott jutalomdíjat a jelen 
tanévben ki lehet adni, ajánljuk, hogy a 
második számú,3 „Ember küzdj és bízva 
bízzál (Madách)” jeligéjű dolgozat is ré
szesüljön jutalomban; sőt az első számú4 
dolgozatot is érdemesnek tartjuk arra, 
hogy nyilvános dicséretben részesüljön.

Szabadka, 1906. május 26.
Toncs Gusztáv 

a magyar nyelv és a füoz. propaed. 
tanára.

Loósz István 
a magy. ny. és irod. tanára 

mint pályabírák.
1. Levéltár, Városi tanács, II. 97/1906; 12348;

12229.
2. Buzássy József 8. osztályos tanuló.
3. Mándoki Menyhért 8. osztályos tanuló.
4. Iványi Lajos 8. osztályos tanuló.

17.
A Becsület és becsületérzés c. 

pályamunka bírálata.1
A folyó tanévben a Becsület és becsü

letérzés c. pályatételre csak egy pálya
munka érkezett be; jeligéje: „Emerson”; 
beérkezési ideje: 1907. május 6.



Mindenek előtt ki kell emelni, hogy 
erre a pályatételre a legtöbször csak egy- 
egy munka szokott érkezni és csak kivé
telesen jó termés, ha már kettő van, ami 
azonban a pályázat megalapítása óta csak 
alig egyszer-kétszer fordult elő. Ennek 
alapja abban található, hogy ez a pálya
tétel igen szép, igen hasznos felnőtt mü
veit emberek számára, de tanulóknak, 
akik az életet még nem ismerik, nem va
ló. Rendesen téves fogalmuk van róla. 
amit annak is tulajdoníthatni, hogy a té
tel tudományos magyarázatát kívánja 
egy olyan fogalomnak, melyet tudomá
nyos magyarázatban a középiskola mai 
rendszere nem nyújthat, mert a tudomá
nyos erkölcstan a középiskola tantárgyai 
között nem foglal helyet; s ha a tanu
lók mégis tudnak róla egyetmást, tudják 
a tanárnak a tétel feladásakor adott ma
gyarázatából, egyes tudományos irányú 
erkölcsi elmefuttatásokból és csekély élet- 
tapasztalatokból, ami azonban a tétel 
megfejtéséhez nem elég. Innét van, hogy 
ezekben a pályaművekben a becsület fel
fogása oly alacsony színvonalon áll, za
varos és tisztázatlan; ha pedig sikerül
tebb, akkor rendesen szabadabb kölcsön- 
vétel, minden önállóság nélkül. Azt csak 
mellékesen említjük fel, hogy a pályázók 
e tétel megfejtésében nehéz társadalmi 
kérdéseket fejtegetnek s oly kérdésekről 
(p. o. nemi becsület) nyilvánítanak véle
ményt, melyeket legföljebb csak sej te- 
lemszerűleg ismerhetnek.

A mostani pályamunka is ezekben a 
hibákban szenved, amit legjobban biza 
nyit az hogy a szerző egész hadakozást 
indít az úgynevezett belső becsület ellen



(amelyet nem ért), s a dolgozat végén 
mégis elfogadja; mutatja továbbá az, hogy 
megjegyzései a becsület fogalmának ki
fejlődéséről és fajairól bizonytalanok s 
a szerző még csak sejteni sem látszik, 
hogy a becsület lényegét sohasem foghat
juk föl, ha nem vonatkoztatjuk azon szel
lemi, illetve erkölcsi közösségre, melyben 
élünk s amelyben a becsületről való fo
galmaink kifejlődnek. Egyébként kidol
gozása ügyes kézre vall, bár gondolatme
nete töredékes s megjegyzései csak — öt
letek. Azonban jutalomra2 elfogadhatónak 
tartjuk.

Szabadka, 1907. június hó 12-én.

Toncs Gusztáv

1. Levéltár. Városi tanács, II. 149/1907; 13500.
2. Wilheim Ernő 8. osztályos tanuló.

18.

Bíráló jelentés 
„Kossuth Lajos tevékenysége 

az 1847—48-iki országgyűlésen” 
c. pályamunkáról.1

A versenytárs nélkül álló dolgozat a 
reformkorszak rövid és találó rajza után. 
Kossuth első országgyűlési szereplését 
érintve rátér az 1847—48-iki országgyűlés 
munkájának jellemzésére. Itt mintha el
vesztené a történeti tudás biztos talaját, 
eltér feladatától és általánosságokban mo
zog. Forrása, Hentaller, itt-ott pártpoliti-



kai színezetű kifejezésekre ragadtatja, me
lyet azonban érthetővé tesz rajongó szere- 
tete Kossuth Lajos egyénisége és szerep
lése iránt. Kossuth szónoki és politikai 
jelentőségét ezen országgyűlésen 1848. 
márc. 3-iki beszéde alapján világítja meg, 
melyet az országgyűlési teendőkről mon
dott el. Ez a gerince a tanulmánynak és 
ennek fonalán halad az eredmények to
vábbi vázolásában is, mert valóban Kos
suth e beszéde volt az első lépés az 
1848-iki korszakos átalakuláshoz. A dolgo
zat egy kissé felszínes, de azért elárulia, 
hogy írója jobbat is tudott volna adni, ha 
több fáradságot szentel munkájára. Stí
lusa a közbeszúrásoktól nehézkes, bár ha 
kell, lendületes is tud lenni. A dolgozat 
hibái mellett is érdemes a második, vagy
is a 30 koronás jutalomra.2

Szabadka, 1914. június 10.

Loósz István 
Szabó Batancs István 

a bíráló bizottság tagjai.

Bíráló jelentés 
a Becsület és becsületérzés című 

pályamunkáról.3

A „ B e c s ü le t és becsületérzés”-ről szóló 
pályatételre, miként már évek óta, az idén 
is csak egy munka érkezett be, a mely a 
kellő mértéket nagyjából megüti. A mun
ka alapgyengesége abból a sokszor han
goztatott okból származik, hogy írója nem 
rendelkezik szükséges ethikai alapismeret



tekkel, s ezért az e nemű eszmekörben 
bizonytalanul mozog; magánolvasmányai 
útján pedig csak hézagos tudásra tett 
szert, a melyet természetszerűen életta
pasztalat sem támogathat. A becsület és 
becsületérzés fogalmainak körülírása után 
érinti a becsület egyes fajait, melyeket 
az állami és társadalmi élet különböző 
vonatkozásai fejlesztettek ki. Azután tü
zetesebben foglalkozik a párbaj kérdésé
vel. Azonban teljesen figyelmen kívül 
hagyja a becsület és becsuletérzés tudo
mányos megvilágítását és termékenyítő 
erejet az irodalomra és művészetre. Pedig 
a kérdéssel vonatkozásban lévő szépiro
dalmi művek ismertetései sok értékes 
anyaggal szolgálhattak volna. De a pálya
munka minden fogyatékossága mellett is 
elárulja, hogy írója szeret megfigyelni, 
tud gondolkodni és gondolatait gyakor
lott stilisztára való ügyességgel tudja for
mába dönteni. A munka ezért érdemes a 
jutalomra.4

Szabadka 1914. június 10.

Loósz István 
Doktor Pásztory Endre 

a bíráló bizottság tagjai.*'

1. Levéltár, Városi tanács, II. 129/1914.
2. Szikra Dezső 8. osztályos tanuló.
3. Levéltár, uo.
4. Schilüng Endre 8. osztályos tanuló.



Bíráló jelentések a Deák-pályamunkákról 
az 1915—6. tanévben.1

Az idei pályakérdésre, melynek címe: 
„Deák Ferenc tevékenysége az elnyomatás 
korában", két pályamunka érkezett be. 
Mindkettő komoly igyekezettel és a kitű
zött tétel anyagának megfelelő ismereté
vel oldotta meg föladatát.

Az 1. számú pályamunka, melynek je
ligéje: „Posteritati narratus et traditus 
superstes érit", terjedelmesebb és az ada
tok és a közállapotok szélesebbkörű is
meretével rendelkezik, tehát tartalomban 
többet nyújt társánál. Az anyag feldolgo
zásában azonban mögötte marad a máso
dik pályamunkának. Stílusa bőbeszédű és 
sokszor a  pongyolaságig köznapi. Idegen 
szavakat használ ott is, a hol azt megfe
lelő helyes magyar kifejezéssel pótolhatta 
volna.

A 2. számú pályamunka Madáchtól vett 
jeligével „Vezess, Lucifer, az új világba, 
mely fejlődni fog, ha egy nagy ember 
eszméit megérti, s szabad szót ád a rejlő 
gondolatnak, lendült romoknak átkozott 
porán") az adatok bősége helyett Deák 
jellemének a megrajzolására törekedett. 
Nagy ecsetvonásokkal dolgozik. Tömör 
előadása kerül minden fölösleges szót, a 
dolgoknak csak a lényegét érinti; de azért 
semmi szükséges tényt nem hagy el. Egy
szerű stílusának Deák kiváló egyénisége 
iránt érzett rajongó tisztelete bizonyos 
melegséget kölcsönöz.

A két pályamunka előnyei és fogyat
kozásai annyira kiegyenlítik egymást, hogy



legméltányosabbnak gondoljuk, ha mind 
a kettő2 egyenlő jutalomban részesül.

Szabadka, 1916. május 23.

Loósz István 
Mérey Ágost 

a bíráló bizottság tagjai.

1. Levéltár, Városi tanács, II. 67/1916.
2. Gebauer Ervin 7. és Vajda Petúr 6. osztályos 

tanuló.

20.
Jelentés a Széchenyi-pályázatról.1

Miként a kulturális élet minden vonat
kozásban, úgy az iskolai életben is érez
teti a háború a maga káros hatását. Ami
kor a társadalomban mindenütt a züllés, 
a romlás nyomai mutatkoznak: az iskola 
csendben építő munkájában is lépten-nyo- 
mon kirívó eredménytelenségekbe ütkö
zünk. A tanárnak folyton éreznie kell, 
hogy minden erőfeszítése és munkája jó
részt kárbaveszett energia, mert nem hoz
za meg a kívánt eredményt. A tudás vá
gyát és a szellemi munka szeretetét a ta
nítványok legtöbbjénél bizonyos közöny 
és a tanulás lebecsülése váltotta fel. Köte
lességét csak addig teljesíti, a meddig az 
iskola kényszereszközei hatnak. Magasabb 
ambíciók nem sarkalják.

Ennek egyik szomorú tünete, hogy az 
irodalmi pályaművek a háborús évek alatt 
nemcsak megfogyatkoztak, hanem jórészt



meddők maradtak. Az idén mind a há
rom pályatételre csak egy munka érke
zett be. Az idei irodalmi pályázatok ered
ménytelenségében egyetlen vigasztaló moz
zanat, hogy a gróf Széchenyi István írói 
munkásságát tárgyaló egyetlen pályamun
ka minden tekintetben sikerültnek mond
ható; sőt azt mondhatnók, hogy a tár
gyalás módja és a munka látóköre a kö
zépiskolai mértéket meghaladja. Széche
nyi írói munkásságának jellemzése egész 
pályájának rövid, de találó rajzává szé
lesül. Széchenyi alapvető munkáinak 
mindegyikéről egy-egy rövid ismertetés 
keretében beszámol és állításait többszö
ri találó idézetekkel támogatja. Forrásait 
is kellő öntudatossággal tudja kezelni; 
sőt egyes megjegyzéseikhez bírálatokat is 
fűz. Stílusa érett gondolkodásra vall, csak 
néha ragadja el a fiatalos páthosz. Mint 
sikerült pályaművet az egész Széchenyi- 
jutalomdíjra2 ajánljuk.

Szabadka, 1918. június 3-án.

Loósz István
Szótér István 

a bíráló bizottság tagjai.

1. Levéltár, Városi tanács, II. 155/1918; 14340.
2. Vajda Petúr 8. osztályos tanuló.
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fed te fel a tanulók kilé
tét, a dolgozatok szer
zőit.

A két tudós tanári 
nem kell külön bem u
tatnunk, hiszen néhány 
évvel ezelőtt kism onog- 
ráfia is készült róluk, 
ellenben ism ételten  
hangsúlyozni kell azt a 
határtalan lelkesedést 
és szaktudást, o.mellyel 
Toncs és Loósz felkel
tette a tanulók alkotrs  
iránti érdeklődését, rá
ébresztette  tanítványait 
a szorgalom , a lelkiis
m eretes munka fon tos
ságára. „A  fén yt oszto t
ta szét tanítványai kö
zött, mint az én áldott 
Édesapám ” —  vélekedik  
később K osztolányi De
zső tanítóm esteréről, 
Toncsról.

Az Ütravalófcan elbí
rált pályamunkák hollé
téről egyelőre nincs tu
domásunk, ám e köny
vecskében  rögzítettek  
m égis fon tos láncszem ét 
képezik a két tudós gon
dolatainak, nem külön
ben K osztolányi D ezső  
és Csáth Géza néhány 
ifjúkori munkájának. De 
a többi értékelésből is 
lényeges következtetése
ket vonhat le irodalom- 
tudományunk, annál is 
inkább, m ert azok ez
úttal kerülnek első  íz
ben az olvasó elé.




