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Adatok a tanintézet ez évi történetéhez.
Az iskolai évet a szokott ünnepélyes módon szept. 3-án 

nyitottuk meg. mely alkalommal az igazgató az ifjúsághoz buzdító 
és intő beszédet intézett és felolvastattak a fegyelmi szabályok.

Az egyház-tanács által a következő három évre igazgatónak 
Zimann János tanár választatván meg. tanóráinak kevesbitése végett 
a franczia nyelvnek, mint magán tantárgynak, heti óra száma 8-ról 
6-ra szállíttatott le, a vallást a VII-ik osztályban átvette Pákh 
Károly tanár hetenkénti két órával, a történelmet pedig az V-ik 
osztályban Guhr Márton tanár heti 3 órával.

Egyéb változás nem fordult elő sem a tanárikarbaa, sem a 
tantervben.

Az első osztály mellett fennállott ez évben is a párhuza
mos osztály.

Az első félévi vizsgálatok jan. 24—31-ig, a második félévi 
vizsgálatok pedig jun. 13—20 ig tartattak meg s a jun 21-én 
megtartott zárünnepély után, mely alkalommal az ösztön- és juta
lomdíjak is kiosztattak a tanuló ifjúság közt, a hét osztály tanuló 
ifjúsága elbocsáttatott.

Az Írásbeli érettségi vizsgálatok jun. 16—21-ig, a szóbeliek 
jun. 23, 24 és 25-én tartattak meg. melyekről a részletesebb kimu
tatás alább olvasható.

A tanulmányokban éléit eredményt tekintve, sok tanuló nem 
felel meg a követelményeknek és még mindig elég nagy a bukott 
tanulók száma.

Eltekintve a gyakrabban előforduló kisebb kihágási esetektől, 
a tanuló ifjúság erkölcsi viselete a lefolyt iskolai évben megfelelő 
"volt. Csak egy esetben kellett tanári széket tartani, mely alkalom-
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mal egy II-ik osztálybeli tanuló ismételt lopás miatt a tanintézetből 
eltávolíttatott.

Az egészségi állapotot tekintve, az általában kielégítő volt. 
járványos betegségek nem fordultak elő. súlyosabb betegségi esetek 
is ritkán.

Gyakoriabbak voltak a betegségi esetek a tanári testületben, 
a tanórák helyettesítéssel nagyobbrészben belettek töltve.

Volt gyásza is a tanintézetnek. Molnár Béla III. oszt. szor
galmas és jó magaviseletű tanuló, nehány napig tartó betegség 
után, agy hártya-lobban febr. 18-án meghalt; hült tetemei 20-án 
tétettek örög nyugalomra, a tanári testület és tanuló ifjúság testüle
tileg, a városi közönség is szép számmal jelent meg a korán 
elhunyt ifjú temetésén. Béke lengjen porai felett!

Az iskolai év folyamán át 28 tanácskozmányban tárgyalta a 
tanári testület úgy a tanuló ifjúság fegyelmi ügyeit, mint a tanügy 
terén ez évben felmerült különös fontosságú ügyeket.

Ág. ev. egyetemes egyházunk folyó év október havában ala
pítja meg véglegesen tanintézeteink tantervét, egyezőleg az állami 
tantervvel; addig is, már a jövő iskolai évben megfognak történni 
a szükséges intézkedések arra nézve, hogy a már megalapított s 
csak a végleges elfogadásra váró tantervhez alkalmazkodjunk.

Megemlítendők még az elmúlt iskolai év következő tényei:
Szept. 15-én tanári karunk testületileg vett részt Vandrák 

András eperjesi collegiumi tanár 50 éves tanári működésének 
jubileumán.

Nov. 10-én, a nagy reformátor, Luther Márton születésének 
négy szász éves fordulója alkalmából tanintézetünk is megtartotta a 
Luther-ünnepélyt, mely alkalommal az egyházi- és iskolai pártfogó- 
ság, a tanárikar és a protestáns tanuló ifjúság jelenlétében, az. 
igazgató tartott a nagy férfiú érdemeit méltató beszédet.

Nov. 11-én a protestáns tanuló ifjúság az iglói ág. ev. egyház 
által rendezett Luther-üunepélyen is részt vett a tanári testülettel.

Az úr vacsorájához márczius 29-én járult a tanári testület és. 
a protestáns tanuló ifjúság, a többi tanulók hasonlóan saját feleke
zetűk egyházaiban részesültek az úrvacsorában.

A létesítendő „Szepesi szeretházra“ 48 frt 76 krt. gyűjtött a. 
tanuló ifjúság.
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A tanév folytán a gyninas. igazgatósághoz érkezett fontosabb
hivatalos ira to k :

1883. júl. 17. 1012. sz. Fűt. Czékus J. superintendens úrtól: felhívás 
hogy az intézet tanári testületé képviseltesse magát a Lőcse 
városában aug. 13-án tartandó egyh. kér. tanári értekezleten.

„ júl. 21. 1081. sz. Főt. Czékus J. superintendens úrtól: az 
1882/3-ik évi állami ösztöndíjasokról kimutatás terjesztendő fel.

„ júl. 26. 354. sz. Batizfalvy István egyetemes tanügyi bizott
sági jegyző: az 1882/3-ik iskolai évről a statistikai adatok 
felterjesztését kéri.

„ aug. 1. 1310 sz. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minis- 
teriumtól: a tanuló ifjúság hazafias érzelmei ápoltassanak, a 
magyar állam ellenes színek és jelvények viselőre til'assék 
el, ha ily eset felmerülne.

„ szept. 24. 1459. sz. Igló városi kapitányi hivatal: katonai
ellenőrzési szemle ügyében.

„ oktob. 4 33.015. sz. A m. kir. vallás- és közoktatás ügyi
ministerium; a Bésán-féle és állami ösztöndíjas tanulókról 
kimutatás terjesztendő fel.

„ okt. 15. 173. sz. A zavadkai gör. kath. lelkészi hivatal, a 
gör. kath. vallású tanulók kimutatását kéri.

„ nov. 27. 55. sz. br. Prónay Dezső egyetemes egyház fel
ügyelő úrtól: felhivatik a tanári testület egy tag választására 
az egyetemes tanügyi bizottságba és vélemény nyilvánításának 
felterjesztésére a tanterv és az érettségi utasításokat illetőleg.

„ nov. 29. Iglói magy. kir. postahivatal: intézkedés a tanuló 
ifjúság számára érkező levelek és küldemények kézbesítése 
tárgyában.

„ nov. 30. 39,988. sz. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi
ministerium: utasítás a Bésán-féle ösztöndíjért folyamodó 
tanulók érdekében.

„ decz. 13. 33. sz. A budapesti ág. ev. főgymnásium megküldi 
a tantervre vonatkozó javaslatát.

„ decz. 21. 43, 268. sz. A m. kir. vallás és közoktatásügyi
ministerium: a felekezeti gymnásiunioküal alkalmazott más 
felekezetű hittanárok bejelentendők.

„ decz. 31. 44, 260 sz. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi 
ministerium: felhívás az 1885-ik évi országos kiállításban 
való részvételre.
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„ (lecz. 31. 39, 757. sz. A in. kir. vallás- és közoktatás ügyi 
ministerinm: a serajevoi gymnásium által kiállított érettségi 
és osztály-bizonyítványok érvényessége tárgyában.

1884. jan. 2. 34. sz. br. Prónay Dezső egyetemes egyház felügyelő 
úrtól: az igazgató meghivatik az egyetemes tanügyi 
bizottságba.

„ jan. 5. 32. sz. Főt. Czékns J. superintendes úrtól: Fischer 
Dávid érettségi bizonyítványa másodlatának kiállítása enge
délyeztetik.

„ jan. 9. 38, 299. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi rninis- 
terium : Aigner (Abati Lajos) „Nemzeti Könyvtára“ ajánltatik 
az ifjúsági könyvtáraknak.

„ jan. 21. 118. sz. Főt. Czékns J. superintentendens úrtól: 
jelentés, hogy a magy. tud. akadémia kiadványait kedvez
ményi áron megszavazta az iglói ág. év. főgymuásiumnak.

„ febr. 29. 327. sz. Czékus J. superintendens úrtól: Sztruhala 
János érettségi bizonyítványa másodlatának kiállítása enge
délyeztetik.

„ márcz, 13. 8869 sz. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi 
ministerinm : az Erismann-féle népszerű egészségtan ajánltatik.

„ ápr. 25. 64. sz. br. Prónay Dezső egyetemes egyház felügyelő 
úrtól: megküldi az érettségi vizsgálatokra vonatkozó minis- 
téri utasitások egy példányát.

„ ápr. 28. 652 sz. Főt. Czékus J. superintendens úrtól: az 
egyházkerületi rendezetre vonatkozó utasítási javaslat kül
detik meg.

„ ápr. 30. 16,054 sz. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi
ministeriumtól: utasítás az érettségi és osztály bizonyítványok 
bélyegezésére.

„ máj. 5. 679. sz. Főt. Czékus J. superintendens úrtól: meg
küldetnek az írásbeli érettségi vizsga tételei.

„ máj. 7. 703 sz. Főt. Czékus J. superintendens úrtól:
a budapesti egyetemes tanügyi bizottság jegyzőkönyve, az 
egyetemes tanügyibizottságnak a gymnásiumi oktatás iránti 
javaslata, a gymnásiumi tanárokat illető fegyelmi eljárásra 
vonatkozó javaslat.

„ máj. 13. 788. sz. Főt. Czékus J. superintendens úrtól: az 
1883/4-ik iskolai évről szóló statistikai adatok felterjesztése 
ügyében.



„ máj. 16. 761. sz. F. Czékus J. superintended úrtól: meg
hívás az egyházkerületi gyűlésre.

„ máj. 16. 797. sz. Főt. Czékus J. supeiintendeus úrtól • 
értesítés, hogy a június 23-án tartandó szóbeli érettségi 
vizsgálathoz kormány képviselőül nagyságos Hunfalvy János 
egyetemi tanár nr. az egyházkerület részéről pedig nagyt. 
Fábry János XIII. városi főesperes úr küldetnek ki.

„ máj. 19. 17, 340 sz. A m. kir. vallás- és közoktatás ügyi 
ministerium megengedi, hogy Sáfáry László érettségi javító 
vizsgáját az iglói ág. ev. főgymnásiumban tehessele.

„ máj. 23. 6784. A m. kir. honvédelmi ministerium : a Ludo- 
vika-Academiába való felvétel föltételei.

„ máj. 28. Györy Elek egyetemes jegyzőúr: közli a Roth-Te- 
leky Johanna-féle ösztöndíjban részesült tanulók névjegyzékét. 

„ jún. 6. 203. sz. Nagyt. Fábry János XIII. városi főesperes 
úrtól: meghívás az esperességi gyűlésre.

„ jún. 7. 942. sz. Nagyméltóságú vallás- és közoktatás ügyi 
minister úrtól: figyelmeztetés, hogy a tanuló ifjúság a kép
viselő választások alkalmával mindennemű tüntetéstől tar
tózkodjék.



II.

Az iskolatanács tagjai az 1883 — 84-ik tanévben’
Dr. Lorx Sándor, iskola-felügyelő, a tanács elnöke. 
Jantner Bernát, másod iskola-felügyelő.
Fábry János, XIII. városi főesperes és hetyb. ev. lelkész. 
M unich  Adolf, a helyb. ev. egyház felügyelője.
Alpár Ernő,
Gotthardt Albert 
Klein János Sámuel,
Klein Otto,
Lehoczky Jenő,
Mikolay László,
Széli Hugo,
Széli László,
Ujlaky Jenő,
Windt Lajos,
Yáralyi Keren ez.
A főgymnásium tanári kara.
A helybeli ev. nép- és polgári leányiskola taiiitói.

választott tagok.
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Észrevételek

i Fischer A. Miklós 4
mathesis V. VI. 6 
természettan IV. VIII. 9 
rajzi. A. B.szépírás I B. 5 
magyar 2

22
oszt.-tan. az V.-Den. 
a természettani mú
zeum őre és e. i. 
gymn. pénztárnok.

2 Geyer Gyula 13 termit. 1. AB.111. V. VI. 12 
német III. IV math. 9 21 oszt. tan. a 11 l-bau és 

a termr. muzeum őre.

3 Guhr Márton 19
latin VII. V ili. 9 
görög VII. VIII. 8 
történ. V. 3

20 oszt. tan. a VII-ben.

4 Jeszenszky Pál 18
latin V. VI. 12 
vallástan. III. IV. VI. 6 
tót nyelv III. IV. 2

20 oszt. tan. a VI-ban.

5 Kövi Imre 22
rajz 11 VIII 8 
math IV. VII. V ili. 8 
német és gyorsírás VI. 4 
gyorsírókor 1

21 oszt. tan. a lV-ben. 
a rajztár őre

6 Kuntz Ödön 22
görög V. VI 8 
latin III. 6 
vallástan és német 5

19 tápintézeti gondnok

7 Marcsek Andor 2
latin I. A. B. 10 
német IA. II  6 
földr. IB.szépir. IA. II. 5

21 segédtanár és oszt. 
tan. az I. A-ban.

8 Pákh Károly 28
történ. V 1 VII. Vili. 9 
magyar VI. VIII. 6 
vallás VII. 2

17
oszt. tan. a Vlll-ban 
és a gymn. könyv

tár őre

9 Payer Jenő 20
magyar 1. AB 11. 6 
math. I. AB. II. 9 
német I. B 3

21 oszt. tan. az I. B-ben

10 Roth Márton 14

latin 11. tört. II. 9 
német VII. VIII. 5 
vallást. 1. AB. II. 4 
termtud. II. 4 
német ö. k.

22
oszt. tan. a II-ban a 
német önképzőkör 

elnöke és az érem- 
gyűjtemény őre.

11 Schermann Samu 9 tornázás I.—Vili. 13 
ének I —VIII. 4 17 a dal- és tornakor 

elnöke

12 Vandrák Gyula 7
latin 4. tört. III. IV. 12 
magyar III  IV. „ 
földrajz 1. A.

21 a  tanári tauácskoz- 
mány e. i. jegyzője.

13 Zimann János 9

bölcs, előtud. VII. VIII. 4 
vallás VIII. 2 
magyar VII. 3 
franczia ny. III. V ili. 6 
magyar önképzőkör 1

16
e. i. igazgató és a 

magyar önképzőkör 
elnöke.



Az 1883 -8 4  ben követett tanterv átnézete.
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IA) IB) 2 5 3 3 3 3 2 2 i 2 I
2

II. 2 6 — 3 3 — 3 3 2 — 2 i — 2 1 -

III. 2 6 - 3 3 1 3 3 2 — 2 — — 2 -

IV. 2 6 - 3 3 1 3 3 3 — 2 — - 2 —

V. 2 6 4 2 3 _ 3 3 3 _ _ _ 1 _
1-2

VI. 2 6 4 3 3 — 3 3 3 —T 1 — i 1 —

VII. 2 5 4 3 3 — 3 4 — 2

’9
í2
i

— — 1 —
■6

V I I I . 2 4 4 3 2 — 3 1 6 2 1 - — 1 -

Ónk. körók — — — 1 1 - — — — — — - i — 2

Összesen j16 44 16 24 24 2 24 23 21 4 10 2 2 12 4 6 234

’) Csak a szepesmegyei tamilokra nézve kötelezett tantárgy az illető két 
osztályban.

2) A felgymnáshimban mint szabad tantárgy. 
s) Szabad tantárgy.
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V.

IA. OSZTÁLY.
Osztálytanár: Marcsek Andor.

a) Tanulók (vallás és lakhely).

1 Antal Kálmán á. h. Igló. 
Benko Károly r. k. Igló. 
Bogscli Oszkár á. h. Igló. 
Bömisch Pál á. h. Igló.

5 Búzás Árpád á. h. Igló. 
*Fábry Vincze r. k. Filicz, 

Szepes.
Fleischer Gyula á. h. Igló. 
Fried Miksa izr. Szomolnok, 

Szepes.
Gruber István r. k. Igló. 

10 Grünwald Jenő izr. Ká
posztafalu, Szepes.

*Guhr Géza á, h. Igló. 
Gura Jenő á. h. Merény. 

Szepes.
Hofmann Károly r. k Igló. 
Holenia Rezső r. k. Igló. 

15 Jarabin Alajos .r. k. Igló. 
Kaplarcsik János r. k. Igló. 
Klein Ottó á. h. Igló. 
Klugh László á. h. Igló. 
Köhler Gyula á. h. Igló. 

20 Krakovics Márk izr. Sü
megig Szepes.

Kubajko András r. k. Igló. 
Lingsch Géza á. h. Igló.

Markovics Sándor r. k. Igló.
Molnár Lajos á. h. Igló.

25 Ordelt János á. h. Svedlér, 
Szepes.

Pallaghy Andor r. k. Ki
rálynép, Ahauj-Torna.

Pitze Gusztáv á. h. Igló.
Schmögner János á. h. Igló.
Seybold Ferencz r. k. Már- 

kusfalu, Szepes.
30 Singer Miksa izr. Igló.

Széli Géza á. h. Igló.
Szikszay János h. h. Nyír

egyháza, Szabolcs.
Trcska Győző r. k. Igló.

*Vancsak György r. k. Igló.
35 Wagner Ede Tivadar r. k. 

Szt,-Peter, Alsó-Ausztria.
Walach Mór izr. Igló.
Werner Lipót izr. Igló.
Zaicz József r. k. Igló.

Kimaradtak:
Csadénvi István r. k. Krom- 

pach, Szepes.
40 Hageter Gyula á. h. Kotter- 

bach, Szepes.

b) T a n t á r g y a k .

1. Yal lástan, hét. 2 óra. Együttesen az IB. osztálylyal. 
K. k. Dr. Schwartz : „Grundriss der christlichen Lehre". — A vallás 
lényege, a hit, a vallás tárgya, a különféle vallások a kijelentés s 
a biblia ismertetése, az isten létele és lényege ; — a tíz paran
csolat ; az ember méltósága, természete, rendeltetése s bűnbe 
esése. Válogatott egyházi énekek. Roth.



2. Latin nyelv, liet. 5 óra. K. k. Schultz: „Uebungsbuch 
zur lateinischen Sprachlehre“. — A nyelvtan elemei, a főnév s 
annak declinatiója; a melléknév declinatiója és comparatiója; a 
számnév, „esse“ segítő ige s az ige négy conjugatiója. Fordítási 
gyakorlatok latinból és latinra, a javított fordítások tisztázása.

Marcsek.
3. Magyar nyelv, hét. 3 óra. K. k. Bakó : „Ungarisches

Lesebuch. IV“. — Olvasási, helyesírási, fordítási gyakorlatok; a 
kijavított fordítások letisztázása. A nyelvtanban főbb súlyt fektetve 
a név- és igeragozásra. 13 olvasmány megmagyarázása s meg
tanulása : Három jó barát. Füstbe ment terv. A megfagyott gyer
mek. A Balaton. Gyermek álmai. Az árva. Szózat. Fekete kenyér. 
A koldus gyermek. Az öreg és a Halál. Vízcseppecske. A szegény 
tanuló. Tavaszdal. Payer.

4. Német nyelv, hét. 3 óra. K. k. Lüben : „Lesebuch IV“. 
Nyelvtan mondattani alapon; az egyszerű, bővített és összevont 
mondatok elemzése. 16 olvasmány elemzése és emlékelése ; ezek a 
következők : Mit Gott. Sehet die Lilien auf dem Felde. Der Esel 
und die drei Herren. Die Vögel unter dem Himmel. Die Stufen
leiter. Der gelähmte Kranich. Der betrogene Teufel. Hütchen. 
Maley und Malone. Bestrafte Ungenügsamkeit. Der reichste Fürst. 
Salomon und der Sämann. Vorfrühling. Der Morgen im Walde. 
Ostermorgen. Weihnachtsfest. írásbeli gyakorlatok s ezek tisztázása.

Marcsek.
5. Földrajz, bet. 3 óra. K. k. Schwicker : „Allgemeine Geo

graphie“. — A föld természeti viszonyai; hegy-, vízrendszer; a 
levegő tüneményei; a lég vizei; zivatar; a lég fénytüneményei; a 
lég melege. A növények és állatok elterjedése. Az ember; fajok ; 
életmód; nyelv; vallás; államforma. A föld mint égi test, alakja, 
mozgása s viszonya a hold s naphoz. Térképrajzolás. Vandrák.

5 Mennyiségtan, hét. 3 óra. K. k. nélkül. Első félév: 
Számtan. A négy alapmívelet egész számmal, közönséges és tizedes 
törttel. — Második félév: Mértan. Pont, vonal, szög, három-, négy
es sokszög. A számtan ismétlése. Payer.

7. Természetrajz, hét. 2 óra. K. k. Pokorny: „Illustrirte 
Naturgeschichte des Thierreiches“. — I. félév: Emlősök. II. félév: 
Madarak, hüllők, halak, puhányok és rovarok. Rovargyűjtés. Geyer.

8. Rajz, bet. 2 óra. Szabadkézi rajz, mértani rajz és
szerkesztés. Fischer.
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9. Szépírás, hét. 1 óra. Magyar és német folyóírás ütem-
rendszer szerint. Marcsek.

10. Ének, hét. 2 óra. Együttesen az 1B. csztálylyal. Kótais- 
mertetés. Egyházi énekek és világi dalok begyakorlása Möszl 
,J)alfüzér"'-e nyomán. A begyakorolt dalok a következők : a) Egy
házi énekek : Wer nur den — Wer weisz wie — Allein Gott in 
der Höh’ — Ein feste Burg — Nun danket alle — 0 Gott du 
frommer — Vom Himmel hoch — Also hat Gott — Lob, Ehr und 
Preis — Herzliebster Jesu — Mache dich mein Geist — Was Gott 
thut — Was mein Gott will — Mir nach spricht — Dich selb ich 
wieder — Befiehl du deine Wege — Valet will ich dir — Jesu 
meine Freude — Wáchet auf ruft — Jesus meine Zuversicht,
b) Világi dalok: Reggeli dal — Winterlied — Szánkázáskor — 
Schlittschuhläufer — Tannenbaum — Serkentő ének — Rundge
sang — Freundschaft und Zufriedenheit — Jägersmann — Beteg 
leány — Gelübde — Tavaszi nap — Wachtelruf — Kérdeztem a 
— Wasserfahrt — Járjatok be — Szülő földem — Traute Hei- 
inath — Elválás az anyától — Hymnus — Wanderlied.

Schermann.
11. Tornázás, hét. 2 óra. Együttesen az IB. osztálylyal

szabad-, rend- és szergvakorlatok. Sclicrmann.
A heti órák száma 28.

IB. OSZTÁLY.
Osztálytanár : Payer Jenő.

a) T a n u l ó k .

1 Bakos Béla h. h. Szakoly, 
Szabolcs.

Balló Emil á. h. Szent- 
Miklós, Liptó.

Bottlik József h. h Tibold- 
Darócz, Borsod.

*Csemiczky József á. h. 
Csemicze, Liptó.

5 Gaal Jenő r. k. Varannó, 
Zemplén.

Gödény Sándor h. h. Bal- 
kány, Szabolcs.

Gödény Tamás h. h. Bal- 
kány, Szabolcs.

Györfty István h. h. Túr- 
kévé, J.-N.-K-Szolnok. 

Kerek Ferencz h. h. Kis
újszállás, J.-N.-K.-Szolnok.

10 Kiss Lajos h. h. Ombód, 
Szatmár.

Konkoly János r. k. Mis- 
kolcz, Borsod.

Lehoczky Lajos r. k. Ho- 
monna, Zemplén.
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Molnár Barna h. h. Erdő- 
bénye, Zemplén.

Montay Zoltán h. h. Tisza- 
Tardos, Szabolcs.

15 Morvay Jenő h. h. Nagy- 
Szőílős, B reg.

Nagy Ferencz r. k. Nagy- 
Csécs, Borsod.

Németh Imre r. k. Buda
pest. Pest.

*Schlesinger Jakab, m. v. 
Sztanisics, Bács.

Schön Miklós, m. v. Sze- 
pes-Váralja.

20 Serák Sándor r. k. Török- 
Sz -Miklós, J.-N.-K -Szóin.

Szabó Kálmán h. h. Szé- 
kelyhíd. Bihar.

Szarka Sándor h. h. Tég
lás, Hajdú.

Trnovszky Pál á. h. Szent- 
Miklós, Liptó.

*Wittich Károly r. k. Holló
háza, Abauj.

Magántanulók:
25 Haderdány Andor á. h. 

Hibbe, Liptó.
Luby Boldizsár á. h. Liptó- 

Cjvár.
Lux Nándor r. k. Liptó-

Újvár.
Lux Vilmos r. k. Liptó- 

Újvár.
Martincsák Károly r. k. 

Temes-Butyin.
30 Pavella Viktor á. h. Hibbe. 

Liptó.
Stein Simon m. v. Vichodna, 

Liptó.
Teltsch Miksa m. v. Hibbe, 

Liptó
*Teőke Béla á. h. Dolyan, 

Szepes.

b) T a n t á r g y a k :

1. Yallástan, 2. Latin nyelv, mint az A-ban.
3. Magyar nyelv, bet. 3 óra. K. k. Csink, Ungr. Sprach-

buch 1. Fordítási gyakorlatok magyarból. A kijavított gyakorlatok 
letisztázása, A gyakorlatok száma 70. — A nyelvtanban főbb 
súlyt fektetve a szótanra. 14 olvasmány megmagyarázása s meg
tanulása : A csillagok. A hold és a csillagok. Mily szép. A ker
tésznő. Rőfös nagyság. A kakuk. Az erdőben. A felhők. 
A szegény ember és gyermeke. Szél és nap. A kövek ámenje. 
Reggeli dal. Esti d#l Szegény madárka. Payer.

4. Német nyelv, hét. 3 óra. K. k. Lüben, Lesebuch IV. 
A nyelvtanban főbb súlyt fektetve a mondattanra. írásbeli gyakor
latok. 15 olvasmány magyarra való fordítása s megtanúlása: Maley 
und Malone. Die Rache. Der reichste Fürst. Die Kapelle. Das 
Gewitter. Die Weiden am Bache. Der Esel und die 3 Herren. 
Der Löwe in Florenz Der Elephant und der Schneider. Der 
Tanzbär. Die Hirsche im Wildgarten. Die Vögel unter dem 
Himmel. Alpenhirt. Alpenjäger. Alpenlied. Der betrogene Teufel.

Payer.
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5. Földrajz ; 6. Menynyiségtan ; 7. Teruiészetrcjz ; 8. 
Rajz; 9. Szépírás; 10. Ének; 11. Tornázás egészen úgy mint 
az IA-ban.

Az IB. osztályba soroztainak a nem-németajkú növendékek, 
kik leginkább a német nyelv megtanúlása kedvéért látogatják meg 
intézetünket, minek folytán ez osztályban nagy súly fektettetik a 
német nyelv elsajátíthatására

II. O SZTÁ L Y .
Osztály tanár : Itóth Márton.

a) Tanulók.

1 Ábrahám László, r. k. Tas- 
nád, Szilágy.

Adriány Antal, á. h. Fe- 
kete-Vág, Liptó.

*Balló Aurél, á. h. Sz.- 
Miklós, Liptó.

Bazilidesz Barna á. h. 
Jolsva, Gömör.

5 Bogsch Gyula, á. h. Igló.
Boharcsik Márton r. k. 

Márkusfalva, Szepes.
Csizmarcsik József r. k.
Fábry Gyula á. h. Béla. Sz.
Flachs János r. k. Igló.

10 Fuchs Sándor á. h. Tep- 
licska, Liptó.

Gecsey András h.h. F.-Czé- 
cze, Abauj-Torna.

Gelley József h. h. Péder, 
Abauj-Torna.

Gercser Bálint r. k. Ózd 
Borsod.

Grusz Lipót r. k. Igló.
15 Hadovszky István r. k. Igló.

Hajts Béla á. h. Igló.
Harsányi Sándor h. h. Tur- 
kevi, Jász-N.-Kún-Szolnok.

Hóiflch Mór izr. Lőcse, 
majorság.

*11 ritz Lajos á. h. Merény. 
Szepes

20 Imrv József, r. k. Miskolcz. 
Borsod.

Jacobs Artur á. h. Hámor, 
Abauj-Torna.

Kaill Árpád á. h. Holló
patak. Szepes.

Károlyi Károly, á. h. Me
rény. Szepes.

25 Klein Béla á. h. Királyságh,
Csongrád.
Klein Károly á. h. Igló.
Klein Ödön izr. Sümegh, 

Szepes.
Knieszner Albert á. h. Igló, 

Komjáthy István h. h.
Püspök-Ladány. Hajdú.

30 ^Konkoly István h. h. Tur- 
kevi, J.-N.-K.-Szolnok.

Korn Ágost izr. Igló.
Krompecher Ernő á. h. 

Felka, Sz.
Lehoczky Jenő á. h. Igló.
Litschner György á. h. Igló.

35 Löwy Gyula izr. Krompach,
Löwy Jakab izr. Igló.
Olty József r. k. Szatmár- 

Németi, Szatmár.
Patz Kálmán á. h. Göll- 

niczbánya, Sz.
Ponevács Sándor á. h. 

Kotterbach. Sz.



Them Kálmán á. h. Igló. 
Tinyó János g. k. Zdoba, 

Abauj-Torua.
55 Veszelovszkv Sándor r. k. 

Igló.
Weisz Ferencz izr. Már- 

kusfalva, Szepes. 
Zimányi Kálmán á. h. Illés- 

falva, Szepes.

Magántanulók : 
Christmann Ervin á. h.

Sztrázsa, Szepes.
Kux Izidor izr. Hibbe, 

Liptó.

Kimaradt:
00 Kricskó István r. k. Znyo- 

Váralja. Turócz.
Neufeld Nándor izr. Dluba, 

Trencsén.
Zseitlik József r. k. Igló.

b) T a n t á r g y a k :

1. Vallástan, h. 2 óra, K. k. mint az I-ben A Krisztusról
szóló tan. a hegyi beszéd, 18 példázat, a sz. lélek, 11 válogatott 
egyházi ének. Róth.

2. Latin nyelv, h. 5 óra. K. k. mint az I-ben. A declinatio,
corijugatio és comparatio rendhagyóságainak egybeállítása, főként a 
verba irregularia begyakorlása; genus-szabályok; vocabularium 
elkészítése; fordítások latinból és latinra; tisztázatok. —- A gyakor
latok száma 52. Róth.

3. Magyar nyelv, h. 3 óra. K. k. mint az I-ben. Fordítási 
gyakorlatok magyarból és magyarra ; a kijavított fordítások letisz- 
tázása; a gyakorlatok száma 54. — A nyelvtanban az első félévben 
főbb súlyt fektetve a szótanra, a másodikban a mondattanra ; 24 
olvasmány megmagyarázása és megtanulása. Az olvasmányok a 
következők: A majom és az óra. Remény, emlékezet. Hontalan. 
Napszámos. Biztatás. Szülőföldemen. Isten hozzád. Hova futamsz ? 
A sastoll. Sóhajtás. Pásztor okulása. Névnapi üdvözlet. Jelige. Jó 
barát. Arany, ezüst. Szép vagy, óh hon. Ne légy dölyfös. Sziget.

40 Rásztokay Ede á. h. Rász- 
toka, Liptó.

Reich Ernő á. h. Igló.
Richter János r. k. Igló.
Rónay Jenő h. li. Jász- 

Kis-Ér, J.-N.-K.-Szolnok.
Rottmann Sándor izr. Ha- 

raszt, Szepes.
45 Safcsák Gyula r. k. K -Hni- 

lecz, Szepes.
Schönwieszner János á. h. 

Márkusfalva, Szepes.
Schwabik István r. k. Igló.
Sóltz Sándor á. h. István- 

huta, Szepes.
Szeberényi Pálh.h. Losoncz, 

Nógrácl.
50 Széli László á. h. Igló.

Szuchomel Ágost r. k. Cso- 
bánka, Gömör.

Thaisz Kálmán á. h. Re
mete, Szepes.
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Hunyady János. A nándori toronyőr. Hunyady. Búcsú. Régi időből. 
Óriás leány. Payer.

4. Német nyelv h. 3 óra. K. k. mint az I-ben. Az egyszerű,
összetett, összevont és rövidített mondat; szóképzés; a következő 
18 olvasmány elemezése és megtanulása: Die Forelle. Der Mönch 
auf dem St. Bernhard. Frankfurt am Main. Die Schule der Stutzer. 
Heinrich der IV. und Heinrich der V. Das Riesenspielzeug. Das 
Hufeisen. Belsazar. Schwäbische Kunde. Drusus’ Tod. Das Almo
sen. Hofers Tod. Die Kuh. Herbstlied. Der Argonautenzug. Das 
hölzerne Pferd. Romulus und Remus. Sokrates. írásbeli dolgozatok, 
ezek javítása és tisztázása. Marcsek

5. Földrajz és történelem, h. 3 óra. Első félév: F öld
rajz, k. k. Schwicker „Allgemeine Geographie“. Az oro- és hyd- 
rographia ismétlése mellett Európa politikai földrajza behatóbban, 
a többi földrészeké vázlatosan. — Második félév: Történelem , 
k. k Kapp: „Leitfaden zur Geschichte“. Ókor különös tekintettel a 
görögökre és rómaiakra. Mindkét félévben térképek rajzolása. Róth.

6. Mennyiségtan, h. 3 óra. K. k. nélkül. Első félév : Szám
tan : viszony, arány, hármas- és kettes-szabály, olasz gyakorlat, 
külföldi pénzek és m értékek /— Második félév: Mér tan:  Egye
nes vonalú alakok kerülete, területe, átváltozása, egyenlő részekre 
való osztása, Pythagoras tétele, az egyenes vonalú alakok hasonló
sága. — A számtan ismétlése. Payer

7. Természettudományh. 2 óra. Első félév: M i n e r a l o g i a ,
K. k. Pokorny í „Illustrirte Naturgeschichte des Mineralreiches.“. 
23 ásvány megbeszélése s vagy 80-nak bemutatása alapján csopor
tosítás és osztályozás. — Második félév: B o t a n i k a ,  K. k. „Illus
trirte Naturgeschichte des Pflanzenreiches.“ 18 növény leírva és 
számos példány bemutatva, a Linne-féle s részben a természetes 
rendszer a növény részei. — Mindkét félévben gyűjtés; kirándu
lások. Róth.

8. Rajz. h. 2 óra. Távlati rajz a szem- és távolsági pont
segítségével Troschel Hugo szerint; görög díszítmények és levelek 
mértani szerkezettel; házi dolgozatokúi Hermes mintái. Kűri.

0. Szépírás, h. 1 óra. A német és magyar folyóírás az ütem
módszer szerint. Marcsek.

10. Ének, h. 2 óra az I. osztálylyal együtt. Schermann.
11. Tornázás, h. 2 óra. Szabad, rend- és szergyakorlatok.

A heti órák száma 20. . . Schermann.
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III OSZTÁ LY .
Osztálytanár : Geyer 0 . Gyula.

a) Tanulók :

1 Bokor István li. h. Szé- 
kelykicl. Bihar. 

Csemiczky Gyula á. h. Cse- 
micze, Liptó.

*Czőlder Aurel á. h. Igló. 
Dely Gyula r. k. Sarud. 

Heves.
5 Diószeghy Dezső h. h. Ér- 

Dengeleg, Szatmár. 
Falcsik Gábor r. k. Fegy

vernek. J.-N.-K.-Szóin. 
Farkas Zoltán á. h. Tápió- 

Györgye, Pest.
Fischer Károly á. h. Göl- 

niczbánya. Szepes.
Fráter István h. h. Gálos- 

petri, Bihar
10 Gaál Emil r. k Igló. 

Guttmann Henrik izr. Igló. 
Groó Béla á. li. Igló.
Grósz László izr. Deme- 

cser, Szabolcs.
Grünwald Lajos r. k. Igló. 

15 Hackl Lajos r. k. Kassa 
Abauj-Torna.

Hajts Cornel á. li. Igló. 
*Hajts Pál r. k. Kis-Lom- 

nicz, Szepes.
Hritz Árpád á. h. Merény. 

Szepes.
Jármy Jordán r. k.Ibrony. 

Szabolcs.
20 Joób Géza á. li. Tancsal 

Abauj-Torna.
Kauffuiann Kálmán á. h. 

Igló-Hutta.
*Kossányi Ödön á. h. 

Liptó-Ujvár.
Kretschmar Kornél á. h. 

Igló.

*Krorapecher Ödön á. h. 
Poprád, Sz.

25 Littmann Sándor izr. Szlo- 
vinka. Szepes.

Lövy Árpád izr. Igló.
Morvay Béla h. h. Nagy- 

Szőllős, Ugocsa.
Moys Béla r. k Vychodna 

Liptó
Moser Győző r k. Igló.

30 Müller Frigyes r. k Pusz- 
kova. Máramaros

Nagy Géza r. k. Kún-Sz.- 
Márton, J.-N.-K.-Szóin.

Nemes Gusztáv á. h. Szo- 
molnok, Szepes.

*Ogrobina Jakab r. k. 
Mühlenbach, Szepes.

Pallaghy Dezső r. kath. 
Enyiszke, Abauj-Torna.

35 Péderi Bertalan h. h. Her- 
nád-Szkáros, Ab.-Torna.

*Peschko Ödön á h. Felka, 
Szepes.

Petheő Barna h. h. F.-Nyá
rad. Borsod.
*Pilissy Nándor h. h. Kis- 

Rozvágy. Zemplén.
Povetz Károly á. h. Igló.

40 Puky Béla h. h. Zsujta, 
Abauj-Torna.

Reich György á. h. Igló.
*Ritter Gyula á h. Sz.-Béla.
Soldos Gyula h. h. Buly. 

Szabolcs.
Szabó Emil r. k. Ér-Den- 

geleg, Szabolcs.
45 Széli Tivadar á. h. Igló.

Szilágyi Lajos, h. h. Cso- 
maköz, Szatmár.
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Szlovenszky Dániel á. h.
Jakubian, Szepes. 

Szmrecsányi József á. h.
Szmrecsán, Liptó.

Tatár Péter h. h. Ramo- 
csaháza, Szabolcs.

50 Trompler Elek á. h. Sü- 
megh, Szepes.

VecseyMátyás h.h. Szendrő- 
Lád, Borsod.

Wiener Sándor r. k. Igló.

Magántanulók : 
Balásházy István li. h.

Kődomb, Bihar.
Beniczky Tamás r. k. Besz- 

terecz, Szabolcs.

55 Hősig Ferencz, Nyíregy
háza, Szabolcs.

Kimaradtak:
Engel Manó. Mindszent. Sz. 
Kőrössy József h. h.

Szántó, Abanj-Torna. 
Szilágyi Zoltán k. h. Ér- 

Endréd, Szathmár. 
Záthureczky István á. h.

Felső-Záturcsa, Turócz. 
Rotli Bertalan á. b. Kés

márk. Szepes. magánta-

Meglialt :
01. Molnár Béla á. h. Lövő- 

Petri. Szabolcs.

b) Tantárgyak :

1. Egyháztörténet b. 2 óra. K. k. Palmer. A keresztény
egyház megalapításától a westpháli békekötésig. Jeszenszky.

2. Latin nyelv bet. 6 óra. K. k. Schultz latin gyakorló könyve
Phaedrus és Cornelius Nepos. I-ső félévben : az esettan megfelelő 
fordítási gyakorlatokkal: Phaedrusból 17 mese elemezve, fordítva 
emlékelve; 22 kisebb olvasmány szó- és Írásbeli fordítása latinra; 
szavak emlékelése. — Il-ik félévben: az esettan folytatása; Corne
lius Neposból: Epaminondas vezér életrajza elemezve, fordítva 
és 7 fejezet emlékelve. Kuntz.

3. Magyar nyelv h. 3 óra. K. k. Iliász Gábor magyar nyelv
tana és Gáspár-Kovácsi olvasó könyve. Hang- és szótan, az össze
tett mondat, szórend, szóegyeztetés, szóvonzat megfelel elő gyakor
latokkal. 30 részint prózai részint költői olvasmány magyarázva, 
elemezve s emlékelve. 20 írásbeli házi dolgozat.

Az olvasmányok czimei: Ősz, Jótékonyság, Két vándor, Mo
gyoróbokor, Ó torony, Titus, Albuquerque Alfonz, Husztlii beteg
látogatók. Napszámos s neje, Igazság s hamisság, Leégett gólya. 
Családi kór, Farkas s róka, Honfidal, Szülőföldemen, Törpe palócz. 
Szegény ember dala, Távolból, Magas s alacsony sors, István 
öcsémhez, Megfagyott gyermek, Isten sxeretete. Csóka s méh, Kis- 
Márton jelleme, Tavasz, Közmondások, Hazafiui jellemvonások, 
Ifjúkor. Vandrák.

2*
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4. Német nyelv hét. 3 óra. Olvasó könyv: Lüben és Nacke 
Y. A mondat főtekintettel a mellékmondatokra. Az Írásjelek hasz
nálata. A körmondat megfelelő szó- és Írásbeli gyakorlatokkal. Min
den két hétben egy Írásbeli házi dolgozat. — A mágyarajku kez
dők az olvasásban. Írásban és szóalakokban, fordításban gyakorol
tattak és a fejtegetett olvasmányokon kívül szavakat is emlé
keitek.-

A tárgyalt olvasmányok czimei: Columbus. Der Guaraune. 
Abschiedsworte eines Vaters an seinen Sohn. Friedrich Rothbart 
Froschregen. Morgengebet. Sehnen. Wind und Sonne. Erlkönig. 
An Klopfstok. Der Fischer. Saul und David. Frühlingslied. Lebens
worte. Der Esel. Der gierige Hund. Der arme Greis. Mailied és 
21 darab válogatott körmondat.

5. Földrajz és történelem hét. 3 óra. K. k. E. Kapp.
„Leitfaden zur Geschichte.“ I félévben: A középkor. II. félévben: 
Az újkor. Térképrajzolás. Vandrák.

(>. Mennyiségtan, hét. 3 óra. Mocnik k. k. nyomán : I-ső 
félévben : az összetett hármas szabály, vonalmódszer, határszámi- 
tás, társas szabály, vegyitési szabály, lánczszabály és a kamatok 
kamatjának kiszámitása. Il-ik félévben : a kör és a körhöz ha
sonló idomok. Geyer.

7. Természettudomány, hét. 2 óra. I-ső félévben : termé-
szettani földrajz, Greguss Gyula nyomán. Il-ik félévben : Chémia, 
Haiszlár és Hoffmann k. k. nyomán : az elemek és ezeknek a köz
életben leggyakrabban előforduló vegyei kísérletekkel. Geyer.

8. Rajz bet. 2 óra. Troschel Hugo fali táblái nyomán : az
emberi fej fél-, háromnegyed- és egész állásban. Házi dolgozatul 
szolgáltak Hermes mintái. Kövi.

9. Tornázás, hét. 2 óra. Szabad-, rend- és szertornázás.
Schermann.

10. Tót nyelv (egyedül a szepesmegyei tanulókra kötelezett)
hét. 1 óra. K. k. Viktorin nyelvtana. A nyelv és az ige alakjai 
olvasási és fordítási gyakorlatokkal. Jeszenszky.

11. Franezia nyelv, (szabad tantárgy) hét. 2 óra. K. k.
Otto Emil nyelvtana. A nyelvtan elemei, a fő és melléknév, a há
rom rendes igeragozás és a névmás olvasási és fordítási gyakorla
tokkal. Zimann.

A heti órák száma 26 — illetőleg 27.
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IV. O SZTÁ LY .
Osztálytanár: Köri Imre.

Auerbach Ede móz. Vi
zsoly. Abauj-Torna.

Bacskay Dezső h. h. Csap 
Ung.

Balogh Elemér, h. h. Ál
mosd, Bihar.

Bodnár Andor h. h. Sza- 
láncz, Abauj-Torna.

5 Borhy Károly r. k. Erdő- 
Telke, Heves.

Bornemisza György, r. k. 
Ajnácskő, Gömör.

Börkey Árpád, á. h. Igló.
Bródy Sándor móz. Sz- 

Béter. Borsod.
^Csiszár Géza h. h. Igri- 

czi. Borsod.
10 Dán László g. k. K.-Bocsko 

Máramaros.
Fábry Kornél á. h. Felka, 

Szepes.
Fedor Sándor r. k. Igló.
Fischer Gyula móz. Dob- 

sina, Gömör.
Fuchs Bélaá. h. Teplicska, 

Liptó.
15 Gaál Sándor r, k. Varano, 

Zemplén.
Hajts Árpád á. h. Igló.
*Holéczv Gyula á. h. Tel- 

gárd. Gömör.
*Horvay Róbert á.h. Felka 

Szepes.
Jancsó Dániel, h. h. Fegy- 

' vernek, J.-N.-lv.-Szolnok.
20 Kasprák Gyula r. k. Igló,

Keller Károly, r. k. Igló.
Klein Béla móz. Szomol- 

nok, Szepes.
Korách Jenő móz. Igló.

Kóródy Lajos h. h. Be
regszász. Bereg.

25 Kuntz Pál á. h. Ózd, Borsod.
Kuszka István, h. h. Túr- 

kévé, J.-N.-K.-Szolnok.
*Lehoczky Béla á. h. Igló.
Lenkey Miklós h. h. Imola. 

Heves.
Liszkay Aladár r. k. Top- 

porcz, Szepes.
30 Litschner Róbert, á. h. 

Igló.
Major Vilmos r. k. Igló.
*Markovits István r. k. 

Igló.
Molitor Béla á. h. Olaszi, 

Sze]>es.
Molnár Gusztáv r. k. Le

velek, Szabolcs.
35 Nemes József li. h. Ke- 

nyézlő, Szabolcz.
Nemes Pál, r. k. Sz.-Iván. 

Liptó.
Nemetz Sándor r. k. Ke- 

recsend, Heves.
Neubauer Jenő r. k. Igló.
Okolicsányi Vincze á. h.
S.-Tarján, Neográd.

40 Oelschlaeger á. h. Mihály. 
Merény. Szepes.

Pallaghy Gyula, r. k. Ki
rálynép, Abauj-Torna.

Pálka Géza á. h. Felka, 
Szepes.

Paliéin János á. h. Igló.
Pethő István h. h. Nyá- 

rád, Borsod.
Pitze Lajos á. h. Igló.
Ponevács Gyula á. h. Kot-
tei’bach. Szepes.

a) Tanulók:



Scholtz Róbert á. h. JBa- 
tizfalva, Szepes.

Steller Károly á. b. Igló. 
Széli Gyula. á. h. Igló.

50 Szentpály Miklós h. b. 
Halmi, Ugocsa.
Yégb Antal r. k. Fegy

vernek, J.-N.-K.-Szoln.

Végh Gyula r. k. Fegy
vernek. J.-N.-K.-Szoln. 

Weisz Armin á. b. Béla.

Magántanuló :
Máriássy Ödön á. h. Már- 

kusfalva, Szepes.

b) Végzett tantárgyak :
1. A allástan, bet. 2 óra. K. k. Palmer és Csisko. Keresztény 

bit- és erkölcstan. Jeszenszky.
Latin nyelv. hét. 6 óra. K. k. Schultz nyelvtana és olvasó

könyve. Cornelius, Phaedrus. I-ső félév. Az ind. és conj. használata. 
Consecutio temporum, megf. ford, gyakorlatokkal. Corn. Nép. Ha- 
nibal élete 1—6 cap. Phad. meséiből Lib. I. fab. 1., 2., 3., 4., 5.,
6., 7., 8„ 9., 10., 11,, 12., 13., 14. Latin példabeszédek fordítva, 
magyarázva, emlékelve. 10 írásbeli dolgozat. Il-ik félév. Acc. és 
Nőm. cum inf. A participium ; abl. abs ; gerundium és sup. hasz
nálata megf. ford, gyakorlatokkal. Hanibal élete 7—11 cap. Phad. 
Lib. I. 16., 17., 21., 26., 28. Lib. II. 4., 6., 7. Lib. III. 5., 6..
8., 13., 14., 16. Latin példabeszédek mint az első félévben. 10
Írásbeli dolgozat. Vandrák.

3. Magyar nyelv, bet. 3 óra. K. k. Gáspár és Kovácsi ol
vasó könyve. Ihász-Cherven : magy. nyelvt. I. félév : Verstan, szó
képzés és körmondattan megf gyakorlatokkal. 15 olvasmány ma
gyarázata s emlékelése ; u. m. : Búcsú. Árpád. Honfoglalás. Bo- 
tond. Tetétleni halmon. Salamon. Ős időkből. A gazdag. Tisztelet 
a tudósoknak. Csalóka Péter. Obsitos. Az elveszett csibék. 10 
írásbeli dolgozat. — II. félév : Polgári ügyiratok szerkesztése. l(i 
olvasmány magyarázata s emlékelése ; u. m. : A hazáról. Őszbaj
nok. Kont. Tisza. Szibinyani Jank. A legszebb ének. Harczjáték. 
Budán. Szondy Gy. Rákosi szántó. Kenyérmező. Szózat. Hunyadiak 
Mohács. Éghajlat. Boroszló ostroma. Erdélyi képek. 10 írásbeli 
dolgozat. Vandrák.

4. Német nyeiy, bet. 3. óra. K. k. Lüben és Nacke olva
sókönyv V. r. I. félév : Verstan füzetek nyomán. 5 olvasmány ma
gyarázata és emlékelése. Havonként 2 Írásbeli dolgozat. A magyar- 
ajkú kezdők az olvasás és irás begyakorlása után a nevek és igék 
formáit tanulták és a fordításban gyakoroltattak. 4 költeményt em-



lékeltek. — II. félév : Polgári ügyiratok füzetekből. A fejtegetett 
és emlékeit, olvasmányok ezimei a következők : Der Mann mit 
«lern Kameel. Der Landmann an seinen Sohn. Der Kukuk und der 
Staar. Drei Paar und Einer. Sehnsucht nach dem Frühling. Thä- 
tigkeit. Das Grab. Des Hasen Verzweiflung. Die Katze uud der 
Hund. Die Fledermaus. — Kéthetenként egy Írásbeli házi dolgozat.

A magyarajku kezdők alaktant tanultak megfelelő ford, gya
korlatokkal. Geyer.

5. Történelem és földrajz, hét 3 óra. K. k. Ladányi és 
Hauke-Cherven. 1) A magyar nemzet tört. a honfoglalástól III. 
Endre haláláig. A magy. bírod, hegy- és vízrendszere, terményei, 
földmiv. ipar és keresk. Lakosai, vallásai, szellemi mív., alkot, s a 
megyék leírása. Térkép-rajzolás. 2) Magyarok története Wenzeltől 
1849-ig. Vandrák.

G Mennyiségtan, hét. 3 óra. K. k. nélkül. S. k. Kövi: 
Példatár. Bevezetés az algebrába. A kéttag négyzete és köbe. 
Geom. haladványok. Ugyanaz törtszámokkal. Elsőfokú egyenl. egy 
ismeretlennel, kiterjeszkedve az arán\J*itok tanára és az azokon 
alapuló számmíveletekre. Kövi.

7. Természettan, bet. 3 óra. K. k. Pisko. A testek általános tu
lajdonai. Erőműtan. Hőtan Delejesség. Villamosság. Fénytan. Fischer.

8. Rajz. hét. 2 óra Vetülettan. A testek hálói, metszet sat. 
Távlat- és árnytan. Szab. kézirajz: Hermes és Taubinger után.Adri.

9. Tornázás, hét. 2 óra. Szabad-, rend- és szergyakorlatok.
Schermann.

10. Tót nyelv, (csak a szepesiekre nézve k. tt.) Hét. 1
óra. K. k. Cerny olvasók. Kötött és kötetlen olvasni, magyarázata 
és emlékelése. Jeszenszky.

11. Franezia nyelv. (Szabad tantárgy). Hét. 2 óra. K. k 
Otto Emil. Nyelvtan. Szó- és Írásbeli törd. gyakorlatokkal.

Zimann.
A heti órák száma 30.

V. OSZTÁLY.
Osztálytanár : Fischer Miklós.

a) T a n u l ó k .

1 Batta József h. h. Kér, 
Abauj.

Bugsch Aladár á. h. Tátra- 
füred. Szepes.



24

*Bazelidesz Károly á. h. 
Jolsva, Gömör.

Bélteky Albert h. h. Bot- 
Balát, Szatmár.

Bleuer Bertalan izr. Ibrány, 
Szabolcs.

5 Bonis István r. k. Huszt, 
Mármaros.

Csépes Béla g. k. Nagy- 
Szőllös, Ugocsa.

Dobos Kálmán h. li. Uszka, 
Szatmár.

10 Dzubay Vidor g. k. Sze- 
rednye, Ung.

Fejér Imre r. k. Körös- 
Ladány, Békés.

Geller János li. h. Péder, 
Abauj.

*GrünEde izr. Próna. Nyitra.
Györffy Lajos h. h. Tűi

kévé, J.-N.-K.-Szolnok.
15 Haniszkó János á. h. Ivrom- 

pach. Szepes.
Häuszer Ede r. k. Igló.
Herbszt László r. k. Tavar- 

na, Zemplén.
Hrabár Miroszláv g. k. 

Munkács, Bereg.
*Hubay József h. h. Szepsi, 

Abauj.
20 Jakobs Otto á. li. Abauj- 

Hámor.
Jantner István á. h. Kis- 

Kinizs, Abauj.
Kelemen István h. h. Szat- 

már-Némethi.
Kertscher Gusztáv á. h. 

Igló.
Klucsik Péter r. k. Zsolna, 

Trencsén.
25 Koch Ödön r. k. Jolsva, 

Gömör.

Kolbenbeyer Samu á. h. 
Torna, Torna.

Kudelka Béla r. k. Fegy
vernek, J.-N-K.-Szolnok.

Kán Géza á. b. Igló.
Mikler Gyula á. h. Igló.

30 Molnár Béla b. h. Kajatán, 
Abauj.

Okolicsányi Béla á. h. 
Fülek. Nográd.

Pasteiner Ferencz r. k. 
Miskolcz Borsód.

Peschko Gyula á. b. Felka, 
Szepes.

Pétermann Ferencz r. k. 
Fája, Zemplén.

35 Pollák Zsigmond izr. Igló.
Sebön Elek izr. Váralja, Sz.
Scholtz István r. k. Mun

kács, Bereg
Schwarz Jenő izr. Vitány, 

Zemplén.
*Sesztina Jenő á. h. Deb- 

reczen, Bihar.
40 Simák János r. k. Nagy- 

Halász. Szabolcs.
Simandl Miksa izr. Liptó- 

Szt.-Miklós.
Sztanik Árpád á. h. Igló.
Takács Elek g. k. Turja- 

Bisztra, Ung.
Tricska Iíezső r. k. Igló.

45*Varga József h. b. Türke, 
J.-N.-K.-Szolnok

Zaicz Tivadar r. k. Igló

Kimaradtak :
Lövi Ede izr. Igló.
Ivurucz Bálint r. k. Gánócz, 

Szepes.
Makovits Béla r. k. Gré- 

nicz. Szepes.

b) T a n t á r g y a k .
1. Vallás, hét. 2 óra K. k. Bibliai bevezetés iskolai haszná

latra. Az ó szövetség történeti könyvei. Héber régiségtan füzetek
ből. A prófétai könyvek. Kuntz.



2. Latin nyelv, hét. 6 óra I. félév: Caes. lib. III 22 cap 
fordítva ; 12 cap. könyv nélkül. Ovidius: a négy korszak ; Deu
calion és Pyrha fordítva és emlékeivé. Kolmár és Svaby-böl 16 
gyakorlat fordítva. Syntaxis. II. félév : Caesar commentariorum de 
hello Gallico lib. IV. 25 cap. Ovidius met. Jeasus; Baucis és 
Philemon. Kolmar gyakor. könyvéből 40 fej. latinra. Schultz mon
dattana ismételve. Házi dolgozatok. Jeszenszky.

6. Hörög nyelv, hetenk. 4 óra K. k. Szamosi János Görög 
nyelvtan I. és II. rész. Alaktan, névragozás, melléknevek, igeha
tározók, névmás, számnevek, igeragozás; a megfelelő feladatok, szó 
és Írásbeli fordítása; szavak emlékelése. Erkölcsi mondások jam- 
busi versekben (150 vers); 21 mese elemzése’ szó és Írásbeli 
fordítása. Kuntz.

4. Magyar nyelv, hetenk. 2 óra. K. k. Névv Stilisztika
I-ső rész. A nyelv mint stilus ; a stil. köre és felosztása; nyelvtan 
éz stilisztika; az egyszerű .és szép irály lényege és alkalmazása ; a 
hasonlat; szóképek ; jelzők ; körülírás ; hyperbole ; szóalakzatok, 
gondolatalakzatok ; hangsúlyos, időmértékes verselés ; rimtan. Prózai 
és költői művek, főleg Arany János balladáinak elemzése, emléke
lése és előadása. Megfelelő Írásbeli dolgozatok következő téte
lekből : Háború és zivatar (párhuzam); A víz mint élő és éltető 
test; Budai harczjáték czímű költemény tartalma; A testgya
korlatok baszna; Mi űzi az embereket a messze távolba; Ber
zsenyi „Fohász“ czímű óda tartalma; Szondi két apródja czímű 
ballada tartalma; Diogenes és Nagy Sándor; Az alföldi róna „Kis 
Kúnság“ czímű költemény nyomán. A majales ; A lepke mint jel
kép ; Először el a szülői háztól; Az erdei lak. Fischer.

5. Német nyelv, hetenk. 3 óra. K. k. Dr. Heinrich Gusztáv 
Deutsches Lehr und Lesebuch I. Band. I. félév: A haladók cso
portjával következő olvasmányok nyelvtani, irálytani és széptani 
taglalása: Des Sänger’s Fluch; Das Gewitter; Der Pilgrim von 
St.-Just; 0 bei) so lang du lieben kannst; Das Glück von Eden- 
hall; Die Kreuzscbau; Das Schloss Bonevurt; Die Sonne bringt es 
an den Tag: Erlkönig; Das Amen der Steine; Zauberlehrling. 
Der Sänger; Árion; Bürgschaft; Cid; Der gerettete Jüngling; 
Tizenegy költemény szavalása. Önálló dolgozatok következő téte
lekből: Der Müssiggänger und der Arbeitsame; Der Wald im 
Herbst; Beschreibung einer Ueberschwemmung ; Beschreibung 
einer Hütte; Warum freue ich mich meiner Jugend '? Warum sind
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wir dem Alter Achtung schuldig? Erntezeit, b) Második csoport: 
60 kisebb olvasmány szó és Írásbeli fordítása magyarból németre ; 
6 költemény elszavalása. Il-ik félév: 10 költemény magyarázata, 
emlékelése és elszavalása. ö t önálló stilgyakorlat következő téte
lekből : Morgenstunde hat Gold im Munde; Karl’s des Grossen 
Lebensende; Frühlingsmorgen auf dem Lande; Beschreibung einer 
Feuerbrunst; Ueber die Folgen der Massigkeit, b) Második cso
port : 31 olvasmány szó és írásbeli fordítása ném etre; 5 költe
mény magyarázata, emlékelése és elszavalása. Kuntz.

6. Franezia nyelv, hetenként 2 óra (szabad tantárgy). Zimann.
7. Történelem, hetenk. 3 óra K. k. Vaszary Ókor. I. félév:

Ókori történelem II. Fülöpig Il-ik félév: Római történelem a 
császárságig. Guhr.

8. Mennyiségtan, hetenk. 3 óra. K. k. Dr. Moénik Algebra
és Mértan felgymnas. számára. Algebrai alapműveletek; a szorzat 
és hányados tulajdonai; a legnagyobb közös osztó és a legkisebb 
közös többes kikeresése; a hatvány és gyökmennyiségek teljes 
elmélete; megfelelő példák kidolgozása. Il-ik félév: A mértan 
bevezető fogalmai és alaptételelei: a sokszögek hasonlóságán és 
egybevágásán alapúló planimetriai tételek levezetése és alkalmazása ; 
mértani viszonyok és arányok; mértani szerkesztések; területek 
meghatározása, átalakítása; a kör teljes elmélete. Fischer.

9. Természettudomány, hetenk. 3 óra. K. k. Dr. Roth
Samu. A cliemia, ásvány és földtan elemei. Vegytan; az ásványtan 
általános és részletes része ; a földtan alapvető fogalmai. — Ás
ványok gyűjtése. Geyer.

10. Rajz, hetenk. 2 óra (szabad tantárgy). Ábrázoló mértan;
szabadkézi és díszitményi rajz. Köm.

11. Torna, hetenk. 1 óra. Gyakorlatok vasbotokkal, szer
gyakorlatok. Schermann.

12. Ének, (szabad tantárgy), hetenk. kétszer a dalkörben.
Schermann.

A kötelezett heti tanórák száma: 27.

VI. OSZTÁLY.
Osztálytaiiár: Jeszenszky Pál.

«) Tanulók'.
Auerwald Gusztáv r. k.

Tőke-Terebes. Zemplén.
Batek Frigyes r. k. Györ

gyi, Abauj-Torna.



Bécser János á. h. Sztrá- 
zsa, Szepes.

Bergsmann Ignácz m.h.Igló.
5 Bodnár Zoltán h. h. Sza- 

lancz, Abauj-Torna.
*Bottlik Lajos h. h. T.-Da- 

rócz, Borsod.
Chemiczky Aladár á. h. 

Chemicze, Liptó.
Dávid Béla á. li. Sz.-Már- 

ton, Tlmrócz.
Duboviczky Károly r. k. 

Szepes-Olaszi.
10 Elek Elemér r. k. Szent- 

Péter. Borsod.
Fest Béla á. b. Igló.
*Folkmann Jakab m. h. 

Biese, Trencsén.
Fiilöp Elemér r. k. Eger, 

Heves.
Füzessy Árpád h. h. Tö- 

rök-Szt.-Miklós, Jász-N.- 
Kun-Szolnok.

15 Gregor Gusztáv á. h. 
Zsófiafalu, Bereg.

Gurko József r. k. Igló.
Hegyessy Béla r. k. Ede- 

lény, Borsod.
Hertz József m. h. Sz.-Ofalu.
Kállay György r. k. Nagy- 

Kálló, Szabolcs.
20 Kovács János h. h. Gyo- 

ma Békés.
*Köhler Gusztáv á. h. Igló.
*Kreutzer Mihály r. k. 

Szolnok, J.-N.-Szolnok.
Küffer Mihály á. h. Me- 

rény, Szepes.
Lemberkovics László r. k. 

Négyes. Borsod.
25 Masztics Dániel á. h. De- 

ménfalva, Liptó.
Megó Ákos r. k. Eger, Hév.

Mocsáry Ferencz h. h. 
Puszta-Kaka J.-N.-Kun- 
Szolnok.

Mogyofossy Bertalan h. h.
Cserépfalu Borsod. 

Neubauer Miksa r. k. Igló. 
30 *Orbán István h. li. Pel- 

söcz, Gömör.
Pálka Béla á. h. Felka, Sz. 
Papp Géza h. h. Gyoma 

Békés.
Péchy Aladár h. h. Ma- 

csola, Bereg.
Perlstein Sándor, m. h. Igló 

35 Puky Lajos h. h. Göncz- 
Abauj-Torna.

Schleifer Bemát á. h. Szo- 
molnok, Szejies 

Szabó Béla h. h. Székely- 
hid, Bihar.

Szekeres István h. h.
Szacsnó, Zemplén. 

Sechser Sándor r. k. Mun 
kács, Bereg.

40 Szikszay Sándor, h. h.
Örhegytanya, Zemplén. 

Sztavistyák János r. k.
Krompach, Szepes. 

Takácsy Sándor g k. N.- 
Yárad, Bihar. 

*Tarnószky Géza r. k.
Enyiszke, Abauj-Torna. 

*Tóth Aurel h. h. Debre- 
czen, Hajdú.

45 Yályi N. István, h. h.
Mező-Keresztes, Borsod. 

*Wittich Lajos r. k. Fil- 
keliáza, Abauj-Torna.

Kimaradt :
Bartsch Samu á. h. Igló. 
Benyiczky r. k. Besztercze, 

Szabolcs.
b) Tantárgyak :

1. Yallástan, bet. 2 óra. Bevezetés az ó-szóvetség könyvébe. 
Egyháztörténelem, a hitjavitásig. K. k. Zsarnay és Pálíy.

Jeszenszky.
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2. Latin nyelv, hét. 6 óra. Olvasmányok: Sallustius de 
bello Jugurthino 54. Fejezet. Cicero in Catalinam első és második 
beszédei szófüzetileg, szónoklattanilag fejtegetve, magyarázva és 
részben emlékelve. Kolmár és Sváby gyakorló könyvének első kö
tetéből 70 gyakorlat: időnként zármunka. Schnitze mondattanának 
ismétlése. Jeszenszky.

3. Görög nyelv; bet. 4 óra. K. k. Szamosi János görög 
nyelvtan. Rendhagyó igék. 50 olvasmány szó- és írásbeli fordítása. 
Szavak. Kimtz.

4. Magyar nyelv, hét. 3 óra. Névy stilisztikája szerint.
Szerkezettan összekötve prózai olvasmányok és stylgyakorlatokkal. 
A második félévben költészettan szorosabb értelemben, (Greguss 
nyomán:) a költemények elemei és nemeiről, különösen pedig el
mélkedő lantos leiró és kisebb elbeszélő fajokról, megfelelő költe
mények magyarázása és emlékelése. Stilgyakorlatok következő téle
lekből. 1) szóértelmezések, rokon értelmű szók magyarázata, 2) 
példák az Ítéletek különböző fajaira, 3) példák, következtetések 
és okkötésekre. 4) Uriházak Erdélyben czimű olvasmány vázlata. 
5) Az iglói főgymnasium tornacsarnoka. Egy kirándulás rajza; vagy 
volta (értekezés és adott vázlat szerint.) 9. A tudomány gyökere 
keserű de gyümölcse édes, 9) vagy „Mit des Geschickes Mächten 
ist kein ew’ger Bund zu flechten.“ 10) Kit tartok a középkori 
tört. férfiak között legkiválóbbaknak és miért? (zármunka.) 11. Az 
énekgyakorlatok hasznáról. 12. A munkásélet örömei. 13. Tompa 
„Eperjes“ czimű mondájának tartalma. 14. Az udvariasság külső 
jelei. 15. Arany „Szt. László“ czimű legendájának tartalma. 16. A 
könyvnyomtatás fontossága (zármunka). 17. Tompa „Szuky Mátyás“ 
czimű legendájának tartalma. Pakk.

5. Német nyelv, bet. 3 óra. K. k. Dr. Heinrich G. „Deut
sches Lehr- und Lesebuch II. Allgemeine und besondere Stilistik. 
A kezdőkkel több olvasmány fordítása, elemezése és emlékelése. 
Havonként önálló dolgozat. Kövi.

6. Történelem, bet. 3 óra. K. k. Yaszary. A római császár
ság történetéből a nevezetesebb mozzanatok. Középkor a népván
dorlástól a nagy felfedezések koráig. Pákh.

7. Mennyiségtan, bet. 3 óra. K. k. Mocnik. Algebra és
Mértan, Viszonylékok. Trigonometria. Fischer.

8. Természettudomány, hét. óra. I. félévben: Állattan. II. 
Növénytan Kriesch k. könyve nyomán. Növény gyűjtés. Geyer.



9. Gyorsírás, hét. 1 óra. K. könyv. Markovics. Magán és
mássalhangzók. Levelezési gyorsírás. K'óvi.

10. Tornázás.
11. F ranezia nyelv.

! mint az V-ik osztályban.13. Ének I J
Kötelezett tanórák száma 30.

VII. OSZTÁLY.
Osztálytanár: Guhr Márton.

a) T a n u l ó k :

1 Baranyi Gábor h. h. Micske. 
Bihar.

Belloncsik Márton r. k. 
Letánfalva, Szepes.

Bródy Vilmos izr. Sajó- 
Sz.-Péter, Borsod.

Bugsch Sándorá. ii. Strázsa, 
Szepes.

5 Danes Gyula h. h. Bereg
szász, Beteg.

Dapsy Zoltán h. h. Ipoly- 
Kiskép, Nógrád.

Dávid Gyula á. h. Sz.- 
Márton, Turócz.

*Dömsödy Zoltán h. h. Jan- 
kafalva, Bihár.

Évva György h. h Király- 
helmecz. Zemplén.

10*Falcsik Dezső r. k. Fegy
vernek, J.-N.-K.-Szolnok.

Farkas Bálint h. h Nyir- 
bogdány, Szabolcs.

Fehér Vilmos izr. Kecske
mét, Pest.-K.-Iíún.

*Friedmann Mór izr. S.-A.- 
Ujhely, Zemplén.

Goldluszt Jakab izr. Igló.
15 Gorka Gyula r. k. Ungvár, 

Ung.
Götz Boldizsár r. k. Eger, 

Heves

Horovitz Ignácz izr. Sz.- 
Miklós, Liptó.

.Horváth Endre h. h. Ál
mosd, Bihar.

*Hubay Pál h. h. Péder, 
Abauj-Torna.

20 Ináncsy Jenő li. h. Zsa
rolja, Szatmár.

Jármy Zoltán r. k. Ibrony, 
Szabolcs.

Kolbenheyer Bertái á. h. 
Torna. Abauj-Torna.

Kriston Pál h. h. Girincs. 
Zemplén.

Lamberger Manó izr. Bé
kés, Békés.

25*Linka István á. h. Pálfalva, 
Nógrád.

*Lorber Adolf izr. Igló.
Lorber József izr. Igló.
Misley Pál h. h. Pere, 

Abauj-Torna.
Morvay Károly h. h. Mar- 

gita, Bihar.
30 Nagy Sándor h. h. Mező

túr. J.-N.-K.-Szolnok.
Nemes Miklós r. k. Sz.- 

Iván, Liptó.
Kis-Orosz Lajos r. k. Cso- 

bád, Abauj-Torna.
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Pallaghy Ödön r. k. Király
nép. Abauj-Tonia.

Pásztélyi Gusztáv g. k. 
Bacskó, Zemplén.

35 Pollner Zsiga á h. Stoosz, 
Abauj-Torna.

Rácz József r. k. N.-Ida, 
Abauj-Torna

Pétermann György r. k. 
Tálya. Zemplén.

Ráthonyi Endre h. h. Ga- 
csaj, Szatmár.

Seifried Jakab á. h. Sved- 
lér, Szepes.

40 Sigmund Mór izr. Szerencs, 
Zemplén.

Simon Endre h. h. Tákos, 
Be reg.

Somlyódi László h. h. Besz- 
déd, Szabolcs.

*Stépán Géza h. h. Morva, 
Zemplén.

Szabados Bazil g. k. Alsó- 
Vereczke. Bereg.

45 Szabó Oroszt g. k. Akna- 
rahó. Máramaros.

Széli Ödön á. h. Igló.
Szénfy Gyula á. h. Nyíregy

háza. Szabolcs.

b) T a n t á r g y a k .

1. Yallástan. hetenként 2 óra. K. k. Pálfy. Egyháztörténe-
l e m: I. félévben a reformatio története és a vallásfelekezetek 
ismertetése ; a II. félévben a protestáns egyház története 
Magyarhonban. Pákh.

2. Latin nyelv, hét. 5 óra, — I. félévben: Ciceronio oratio 
pro lege Manilia tárgyilag és szónoklattanilag magyarázva és 
fordítva edit. Halm. — Yirgiliusból: Aeneid. lib. I-us ed. Veress. 
Fordítások latinra Kolmár és Sváby, k. könyvéből 73—82-ig. — 
Önálló dolgozatok következő tételekből: 1) Adolescentis est maiores 
natu vereri. 2, Nil sine magno vita laboré dedit mortalibus. 
(Horatius). — II. félévben : Ciceronis oratio pro Marcello et pro

Szentiványi Károly á. h. 
Sz.-Iván. Liptó.

*Szikszay György h. h. Ön- 
hegytanya, Zemplén.

50 Szoszniczki Gyula r. k. 
Kassa, Abauj-Torna.

*Thern László á. h. Igló.
Ulreich Jenő á. h. Gölnicz- 

bánya, Szepes.
Üdényi Nándor r. k. Szé- 

kelyhid. Bihar.
Vidovich Ödön h. h. Mar- 

gita, Bihar.
55 Zsoldos Ferencz h. h. 

Szentes, Csongrád.

Magántanulók:
Geiger Simon izr. Kará- 

csonmező, Zemplén.
Zsiak Izidor r. k. Sz.- 

Mihály, Turócz.

Kimaradtak :
Jármy Elemér r. k. Ibrony, 

Szabolcs.
Pasqual Ödön r. k. N.- 

Folkmár. Szepes.
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Ligario magyarázva és fordítva., — Vergiliusbol: Aeneid. lib. III, 
1—587 sorig. — Fordítás latinra Kolmár és Sváby k. könyvéből 
1—16-ig'. — írásbeli dolgozat minden két hétben. — Önálló dol
gozatok következő tételekből : 1. Laetus conte tua vives sapienter. 
2. Tempera labuntur tacitisque senescimus annis. Gulxr.

3. dörög nyelv, hetenként 4 óra. Olvasmányok : Xenophon.
Anab. I—I V ; comment. 3—4 fej. K, k. Schenkel-Horváth. — 
Homer Iliasának IV. éneke egészen és az V-ből 370 sor ed. 
Veress Iga. a homéri nyelvezet előrebocsátása után fordítva 
és magyarázva. Guhr.

4. Magyar nyelv, hetenként 3 óra. Az epos, regény, dráma 
és szónoki beszéd elmélete. K. k. Erődi : Költészettan és Névi: 
Uhetorika. Olvastattak : a Zrinyiasz részben, Buda halála, Szemere 
Bert, beszéde a halálbüntetésről. A művészet és aesthetika haszna, 
Greguss Ágosttól. — Irálydolgozatok a következő tételekből: 
1. Gondolatok az iskolaév elején. 2. Szülőföldem (leírás). 3. A 
regény és hősköltemény (összehasonlítás). 4. Egy szabadon válasz
tott vígjáték tartalmi kivonata és méltatása. 5. Buda és Etele 
jellemzése Arany János „Buda halála“ alapján. 6. A jó hír olyan, 
mint a tőke. ki egyszer megszerezte, később kamatjaiból él.
7. Adakozásra buzdító beszéd a létesítendő „szepesi szeretetház“
érdekében. 8. Mi által tanúsíthatja már a tanuló ifjú hazája 
iránti szeretetét. 9. A művészetek haszna Greguss beszéde alapján. 
10. A jó szónok kellékei. Zimann,

5. Kémet nyelv, hetenként 3 óra. Irodalom történet, K. k. 
Dr. Heinrich: Deutsches Lehr- und Lesebuch für Obergymnasien
III. r. I. félévben: Bevezetés, pogány kor, az ó-felnémet kor papi 
költészete, a lovagkori költészet, a nagy népéposok a megfelelő 
olvasmányok magyarázata, illetőleg fordításával és részben emléke
lésével. — II. félévben: A polgári költészet a XIV. és XV. század
ban ; a reformatio kora ; a XVII. század szintén megfelelő olvas
mányokkal. — Irály gyakorlatok a következő tételekből: 1. Der 
Jahrmarkt, 2. Heller Sinn und frischer Mutli, 3. Eine Nacht im 
Freien. 4. Die Sparsamkeit. 5. Durch wiederholte Streiche fällt 
auch die stärkste Eiche. 6. Nütze die Zeit. 7. Der Stutzer.
8. Ehre das Alter. 9. Die Welt ein „perpeduum mobile“. Roth.

6. Történelem, hetenként 3 óra, Újkor Kibáry k. könyve
nyomán. Amerika felfedezésétől a jelenkorig. Pakk.
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7. Mennyiségtan, hetenként 4 óra. k. k. nincs.— Számtan:
Egyenletek, haladványok és azok alkalmazása a kamatos-kamat 
számításra. — Felsőbb rangú haladványok és a kapcsolástan a 
Newton tétellel. 2. Mértan : A trigonometria ismétlése és a három
szögek feloldása logarithmusokkal. — Első és másodrangú egyen
letek vonalai. Kim.

8. Logika, hetenként 2 óra. K. k. Beck-Greguss. — Elemtan 
és módszertan megfelelő példákkal és házi feladványokkal.

Zimann.
9. Torn ázás, hetenként 1 óra, — Rendgyakorlatok, szer

gyakorlatok és tornázás a Jaegerféle vaspálczákkal. Sehet mami.
10. Franczía nyelv, (nem kötelezett tantárgy) hetenként 2

óra. — A tanulók előismereteik szerint töbh csoportba osztva. K. 
k. Dr. Otto Emil. Több költemény és másnemű olvasmány fordí
tása és emlékelése. Zimann.

11. Rajz. (nem kötelezett tantárgy) bet. 2 óra, A dalkörben.
Kövi.

12. Ének. (nem kötelezett tantárgy) bet. 2 óra. A dalkörben.
Schermann.

Kötelezett heti tanórák száma : 27.

Vili. O SZTÁ LY .
Osztálytanár : l’ákh Károly.

a) Tanulók :

'Miatta Kálmán, h. h. Kér, 
Abauj-Torna.

Bénisch r. k. Dományócz, 
Szepes.

Constantin László r. k. 
Bodrog-Kisfalud, Zempl.

Czincz László izr. Bpest.
5 Daits Lajos á. h. Kistere- 

nye, Nógrád.
Diamant Henrik izr. Les- 

kovecz, Trencsén.
Donié Győző r. k. Kassa, 

Abauj-Torna
Elek László r. k. Deme- 

cser, Szabolcs.
Ficker János r. k. Igló.

10 Francz Ede á. h. Eelka, 
Szepes.

Fráter Andor h. h. B.-Te- 
rebes, Bihar.

*Goldliammer Géza izr.
Balmaz-Ujváros, Hajdú. 

Grósz Dezső izr. Deme- 
cser, Szabolcs.

Gura Károly á. h. Merény, 
Szepes.

15 *Henscli Emil á. h. Sze- 
pes-Szombat.

Hlavács Viktor á. h. Ném.
Lipcse, Liptó.

Höflich Ede izr. Dravecz. 
Szepes.
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Kinczly Béla r k. Szent- 
István, Borsod.

Kohn Vilmos izr. Békés, 
Békés.

20 Komlóssy Bálint h. h. 
Komlós, Bereg.

Krasznay Sándor r. k.
Kemecse, Szabolcs 

Lányi Ernő á, h. Hibbe, 
Liptó.

Morvay István h. h. Nagy- 
Szőllős, Ugocs.

Pintér István, r. k. S.-A.- 
Ujliely, Zemplén.

25 Ratzenberger Ferencz á. 
h. Svedlér, Szepes. 

Reinitz Sándor izr. Kés
márk, Szepes.

Scholtz József r. k. Mun
kács, Bereg.

Schwartz Béla izr. Mikó- 
háza, Zemplén.

30 Soltész István r. k. Hid- 
vég-Ardó, Abauj-Torna.

Szekerák János g. k. Ho- 
monna, Zemplén.

Szmoligovics Gerő g. k. 
F.-Csebinye, Zemplén.

Tarnóczy Béla, r. k. Kassa, 
Abauj-Torna.

Thuránszky Zoltán h. h. 
Szalók, Zemplén.

35 Veress Gyula h. h. Nagy- 
Málas, Bars.

Zima Antal á. h. A.-Ma
latin, Liptó.

b) Tantárgyak :

1. Vallástan, hét. 2 óra. Keresztény hit- és erkölcstan.
Zsilinszky kkve szerint. Zhnann

2. Latin nyelv, hét. 4 óra. Olvasmányok Horatiusból.- Carm.
lib. III. 2., 3., 4.. 8., 13., 30-ik óda. Epodon 2. 7. — Satir. lib. 
I. 1. 9. — Ciceróból: De senectute végig. — Tacitusból: Germa
nia 1—37 cap. Fordítás latinra Kolmár és Sváby kkönyvéből 
103—124 gyakorlatig- — Önálló dolgozatok következő tételekből: 
1) Quomodo amet juvenis pátriám? 2) Quidquid agis, prudenter 
agas et respice finem. 3) Gutta cavat lapidem non vi, séd saepe 
cadendo. 4) Noscitur ex sociis. qui non cognoscitur ex se. — Iro
dalom történet, Holub kkönyve szerint. Guhr.

3) Görög nyelv, hét. 4 óra. Olvasmányok Plátóból: Kriton 
végig és Sokrates apológiájából 24 fejezet. — Homerból: Odyssea
IV. ének egészen és az V-ből 100 sor. — Irodalomtörténet, Csá- 
nyi kkönyve szerint. Guhr.

4. Magyar nyelv, hét. 3 óra. A magyar irodalom története. 
Erődi tan- és olvasókönyve szerint. — Önálló dolgozatok követ
kező tételekből: 1) Hogyan tiszteljük hazánk nagy férfiait? Dícső- 
ség arra, a ki dolgozik (Petőfi).- 3) Mi által lettek a görögök vi
lághírű néppé? 4) Mi volt annak eredménye, hogy a magyarok

3
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Taksony halála után a támadó háborúkkal felhagytak? 5) Éltünk 
rögös határain két genius vezet . . . .  remény s emlékezet (Kölcsey.) 
6 ) -Minő szolgálatot tesz a költészet a nemzeteknek? — 8) Miért 
nem volt II József újításainak kívánt sikere ? (érettségi dolgozat.)

Pálck.
5. Német nyelv, hét. 2 óra. Irodalomtörténet Klopstocktól

a jelenkorig dr. Heinrich „Deutsches Lehr- und Lesebuch“ III. r. 
szerint az egyes Írókat jellemző olvasmányok magyarázása-, illető
leg fordításával és emlékelésével. — írásbeli dolgozatok követ
kező tételekből: 1) Die Thräne. 2) Wie sollen wir uns andern 
Confessionen gegenüber benehmen ? 3) Erwirb soviel du kannst, 
— wend an, was du gewannst. 4) Das Wasser im Dienste der 
Menschen. 5) Iphigenie auf Tauris (Inhaltangabe). 6) Die Selbst
beherrschung. 7) Das Leben und das Meer. 8) Sonnenuntergang 
(Klauselarbeit). 9) Hol van isten? Fordítás németre, érettségi 
dolgozat.) Róth.

6. Történelem, bet. 3 óra. Magyarország történelme 1850-ig.
Kkönyv : Ribáry, Magyarország oknyom. történelme. Pakli.

7. Lélektan, hét. 2 óra. Az ismerő, érző és akaró tehetség
dr. Emericzy kkönyve szerint. Zimann.

8. Természettan, hét. 6 óra. Erőműtan. hang-, fény-, hőtan, 
delejesség, villamosság, Fehér Ipoly kkönyve szerint. Fischer.

9. Mennyiségtan, hét. 1 óra. Az algebra és mértan is
métlése. Kövi.

10. Tornázás, hét. 1 óra. Rend- és szergyakorlatok.
Schermann.

Nem kötelezett tantárgyak :
1. Franezia nyelv, hét 2 óra. Otto Emil nyelvtana nyomán. 

A nyelvtani rész mellett olvastatott egy költemény és Voltaire „Le 
siécle de Louis XIV. czimű művének első két fejezete. Zimann.

2. Ének, bet. 2 óra. Négyhangu énekgyakorlatok a dal
körben. Schermann.

A heti órák száma 28.
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V I I . 58 1 59 5 54 55 — 55 3 — - 4 39 46 11 2 11 20 15 3 — 10 7 18 22 12 2 8

V I I I . 36 - 36 1 35 36 — 36 — - — — 21 24 10 2 9 § 1) 2 - 8 - 5 11 20 4 7

423 19 442 102 340 106 9 415 "1 ,° | 1
16| m \ 239 177 26 142 98 131 12 1 58| 5 29 39 66 73 60 63 37 35 34

12
43
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Tekintettel a növendékek lakhelyére megyék szerint volt a 
heirt 442 tanuló k ö zt:

I g l ó i ............................ 102
Szepesmegyéi . . . .  78
Abauj-Torna . . . .  41
B á c s ..........................  1
B a rc s ..........................  1
B ékés..........................  5
Bér eg .................................13
B ih a r ............................. 14
B o r s o d ........................ 18
Budapest ..................... 2
Csongrád ..................... 2
G ö m ö r ........................10
Hajdú ..........................  5
Heves ..........................  °
Jász.-Nagy-Kún-Szolnok . 20
L i p tó .............................30

Tekintettel a helybeli felekezeti viszonyokra volt a tanulók közt:

ág. ev....................................53
római kath . . . . . .  34
móz. .   15_________

Összesen . . 102 iglói tanuló.
A beirt tanulók száma az 1882/3-ik évben volt 492.

VII.

Az érettségi vizsgálat eredménye.

Az érettségi vizsgára jelentkezett ez évben 36 VIII. oszt. 
tanuló.

Az Írásbeli dolgozatokra kitüzettek a következő tételek : 
a) Önálló magyar dolgozatra ; Miért nem volt II. József újí

tásainak kívánt sikere.

Mára m a r o s ..................... 4
N ó g r á d .......................... 6
N y i t r a ..........................  1
P e s t ............................... 2
Szabolcs................................ 27
S za tm ár.................................11
Trencsén ..................... 4
T u r ó c z ..........................  6
U g o c s a ..........................  4
U n g ...............................  4
Z em plén................................ 23
S á ro s ...............................  1
S z i l á g y ..........................  1
T e m e s ..........................  1

442



b) Fordítás magyarból németre : Hol van isten V Bárány ol
vasókönyvéből 374 lap.

c) Fordítás magyarból latinra: A halál megvetése. Kolraár és 
Sváby gyakorló könyvéből 25-ik gyak.

d) Fordítás görögből magyarra : Xenophon Anabasis. V. 3—5.
e) Mennyiségtanból: (A) helység magassága a tengerfölött 

765 met. ; (B) helység, mely 24 Km. távolságra van (A)-tól 765 
met. Milyen magas ugyanazon irányban fekvő (C) hegy, ha BC 
irány a vízszintessel 36° 14' és AC 33° 52' szöget képez.

Az Írásbeli érettségi vizsgálat megtartatott f. év máj. 19—24. 
napjain. Három tanuló két Írásbeli dolgozatának osztályozási jegye 
elégtelen lévén, az országos törvény és minist, utasítások értelmé
ben, szóbeli vizsgálatra nem bocsáttatott.

A szóbeli vizsga nagyságos Hunfalvy János egyetemi tanár 
és kormányképviselő és nagytiszteletü Fábry János XIII. városi 
főesperes és egyli. kerületi biztos ur jelenlétében junius 23, 24. 
25-én tartatott meg 33 tanulóval és a következő eredménynyel: 
érettnek nyilváníttatott : 31 és pedig jeles eredménynyel 4, jó 7. 
elégséges eredménynyel 20, 2 egy tantárgyból két hónapra javító 
vizsgára utasittatott.

Ezenkívül Sáfáry László, a vallás- és közoktatásügyi minisz
térium 1884. máj. 19. 17,340 sz. kelt engedélyével a természet- 
tanból tett javító vizsgálatot elégséges eredménynyel, minélfogva 
érettnek nyilváníttatott.

Az érettségi vizsgát tett 31 tanuló közül : hittudományi 
szakra szándékozik lépni 2, jogtud. 5, orvosi szakra 6, hadipá
lyára 3, hivatalnokira 3, kereskedelmire 1, mérnök építészeti 1, 
erdészeti 2, gazdasági pályára 8.

V i l i .

Önképzőköri működés s egyéb mellékfoglalkozás.
1. Magyar önképzőkör. Elnök : Zimann János. Rendes tag í 

53, rendkívüli 60, összesen 113. Tagsági dij 1 frt 25 kr. A lefolyt 
évben 26 gyűlésen volt: szavalat 64, dolgozat 36, bírálat 22. Pá
lyamunka beadatott 13, dijat nyertek a következők:

I. Leopold kora hazánkban, 12 frt, szerző Batta Kálmán



VIII. oszt. tanuló. Szónok és költő. 8 fit Goldhammer Géza VIII. 
oszt. Az elbeszélő költeményre kitűzött dijat 5 irtot Stépán Géza 
VII. oszt. az elnök által kitűzött dijat Lorber Adolf „Az ifjúság 
hivatása“ czimű dolgozata egy 10 frankos arany.

A kör könyvtára áll jelenleg 7115 kötetből, ez évi szaporo
dás 48 kötet.

Bevétele volt a körnek 185 frt 25 kr. Kiadása hírlap- és fo
lyóiratokra 62 frt 16 kr. könyvekre 74 frt, pályadijakra 25 frt, 
összesen 151 frt 16 kr.

2. Német önképzőkör Róth Márton tanár vezetése alatt 38 
rendes. 29 rendkívüli, összesen tehát 67 taggal. Tagsági dij 1 
frt. Gyakorlatok (30) minden szerdán délután. A kör bevétele volt 
119 frt 07 kr. Kiadása 46 frt 83 kr. maradt a pénztárban 72 frt 
24 kr. Könyvtárállomány : 572 kötet; évi szaporodás 23 kötet.

3. A dalkörnek ez évben volt 50 tagja. Schermann tanár 
vezetése alatt minden szerdán és szombaton délelőtt tartattak a 
gyakorlatok a műénekben. Tagsági dij 20 kr.

4. A zenekör Schermann tanár vezetése alatt 8 működő 
taggal.

5. A gyorsirókör Kövi J. tanár vezetése alatt 12 taggal.
6. Tornakor Schermann S. tanár vezetése alatt 43 taggal.
7. A franczia nyelvet, mint nem kötelezett tantárgyat 45 

tanuló tanulta ; ez évben különösen az alsó osztályokban többen 
jó eredménynyel.

8. A rajzban mint nem kötelezett tantárgyban a négy felső 
osztályban 34 tanuló vett oktatást.

Az önképzőkörök örömünnepélye folyó év jun. 15-én a tor
nacsarnokban tartatott meg igen szép számű közönség jelenlé
tében. Fogadja a nagyérdemű közönség szives megjelenése és érdek
lődéséért e helyen is őszinte köszönetünket.

IX.

Ösztöndíjak, jutalmak és egyéb segélyezések,
a) Ösztöndíjas tanulók.

1. A gr. Teleki-Rotb Johanna-féle 39 frtos ösztöndijban ré
szesültek : Francz Ede és Ratzenberger Ferencz VIII. oszt. és 
Them László VII. oszt. tanulók.
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A Tavassy-íéle 60 forintos ösztöndíjban B atta  Kálmán 
VIII. oszt.

2. A Scholtz-Kailing Amanda-féle 45 fitos ösztöndíjban : Köh
ler Gusztáv VI. és Bömisch Pál I. oszt.

A Szontagh Lajos-féle ösztöndíjalapból 8 írt 33 krral : Rö- 
czey Dániel VIII. oszt. Ulreich Jenő VII. oszt. és Bazilidesz 
Károly V. oszt.

5. A Scholtz József-féle ösztóndijt 5 forintot Konkoly István 
II. oszt. tanuló kapta.

6. A Búzás-féle 4 frtos ösztöndíjban részesült Horvay Róbert 
IV. oszt.

7. A Payer Jenő-féle 4 frtos ösztöndíjban részesült Csemiczky 
József I. oszt. tanuló.

b) Jutalmakkal kitüntetett tanulók.
Az iglói takarék- és hitelintézet 30 frtnyi adományából 5 

írttal részesültek : Daits Lajos VIII. oszt., Lorber Adolf, Sigmund 
Alór VII oszt., Folkmanu Jakab VI. oszt., Fábry Kornél IV. és 
Odrobina Jakab III. oszt. tanulók.

Dr. Lorx Sándor iskolafelügyelő ur adományát, egy tiz frankos 
arany, Wittich Lajos VI. oszt. tanuló kapta.

2. Az iglói egyházi és iskolai elöljárók s más nemeskeblű 
adakozók által adományozott 57 írtból jutalomkönyveket kaptak 
Hensch Emil VIII. oszt. Faulmann: Kulturgeschichte. Kinszli Béla 
VIII. oszt. Kemény Zsigmond: Tanulmányok. Krasznay Sándor 
VIII. oszt. Csengery: Történelmi tanulmányok. Komlóssy Bálint 
Vili. oszt. Jókai Mór: Emlékeim. Ratzenberger Ferencz Vili. oszt. 
Rau: Die Entwickelung des menschlichen Geistes. Francz Ede 
VIII. oszt. Hunfalvy: Magyarország Ethnographiája. Széli Ödön 
All. oszt. Scherer: Deutscher Dichterwald. Hubay Pál VII. oszt. 
Stépán Géza VII. oszt. Greguss: Tanulmányok. Tóth Aurél VI. 
oszt. Arany: Toldi szerelme. Kuszka István TV. oszt. Anacharsis 
utazása Görögországban. Lehoczky Jenő IV. oszt. Arany Toldija, 
Lehr-Alb. kiadás. Krompecher Ödön III. oszt. Die Öleise um den 
Mond, Jules Verne után gyermekek számára Hotfmanntól. Guhr 
Géza I. oszt. Die Reise unter dem Aleere, Jules Verne után gyer
mekek számára Burmáimtól.

c) Egyéb segélyezésben részesült tanulók.
1. Tápintézeti dij következő tanulóknak engedtetett el: a
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VIII. osztályból: Batta Kálmán 25 írt, Röczey Dániel 20 frt, 
Francz Ede 25 frt, Iíatzenberger Ferencz 25 frt. Szmoligovics 
Gerő 10 frt, Schwartz Bert. 10 frt, Kölni Vilmos 10 frt, Daits 
Lajos 20 frt, a VII-ik osztályból: Ulreich J enő 25 frt, Szoszniczky 
Gyula 10 frt, Friedmann Mór 10 frt, a VI. osztályból: Sztavis- 
tyák János 30 frt. Tarnovszky Géza 10 frt, Wittich Lajos 25 frt, 
Bartsch Samu 22 frt 20 kr, Szekeres István 15 frt, Sechser Sán
dor 10 frt, Folkmann Jakab 20 frt. Az V-ik osztályból : Bugsch 
Aladár 15 frt, Bazilidesz Károly 15 frt, Herbst László 10 frt. A 
IV-ik osztályból: Horvay Róbert 25 frt. A III-ik osztályból: Gavo- 
lics Bert. 5 frt. A Il-ik osztályból: Zimányi Kálmán 55 frt 20 kr, 
Patz Kálmán 10 frt, Schönwizner János 10 frt, Poneváts Sándor 
I, oszt. 15 frt, Rácz József VII. oszt. 27 frt 50 kr, Puky Béla III. 
oszt. 13 frt 75 kr, Puky Lajos VI. oszt. 13 frt 75 kr =  összesen 
527 frt 40 kr.

2. Tandijelengedésben részesültek: A VlII-ik osztályból : 
Schwartz Bertalan 4 frt, Röczey Dániel 8 frt, Ratzenberger Fe
rencz 8 frt. Francz Ede 8 frt. Ficuer János 5 frt 20 kr. Diamant 
Henrik 8 frt. Batta Kálmán 8 frt. A VII-ik osztályból: Ulreich 
Jenő 8 frt, Sigmund Mór 10 frt, Rácz József 8 frt, Pétermann 
György 8 frt, Lorber József 5 frt 20 kr, Lorber Adolf 5 frt 20 
kr, Liszka István 5 frt, Friedmann Mór 5 frt. A VII-ik osztály
ból : Puky Lajos 8 frt, Wittich Lajos 8 frt, Sztavistyák János 13 
frt, Szekeres István 8 frt, Folkmann Jakab 8 frt, Bergsmann Ig- 
nácz 5 frt 20 kr. Az V-ik osztályból: Varga József 8 frt, Simandl 
Miksa 5 frt, Pétermann Ferencz 5 frt, Kertscher Gusztáv 5 frt 20 
kr, Herbszt László 5 frt, Bugsch Aladár 5 frt. A IV. osztályból: 
Pitze Lajos 9 frt 40 kr, Horvay Róbert 8 frt, Börkey Árpád 5 
frt, Puky Béla 8 frt. A III. osztályból: Odrobina Jakab 5 frt, 
Löwy Mór 8 frt 40 kr. A Il-ik osztályból: Rásztokay 8 frt. Csiz- 
marcsik Márton 5 frt 40 kr, Boharcsik Márton 8 frt. Az I-ső osz
tályból Bömisch Pál 8 frt 40 kr, Guhr Géza 6 frt 40 kr, Ku- 
bajko András 4 frt 20 kr. Pitze Gusztáv 9 frt 40 kr, Schmögner 
János 3 frt, Vancsák György 5 frt, Schlesinger Jakab 5 frt, ösz- 
szesen 43 tanuló 293 frt 60 kr.

A tápintézeti és tandijelengedés összesen tesz : 821 irtot.
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X.

Tanszergyűjtemények gyarapodása.

A) Gymnasium! múzeum.

I. Természetrajzi gyűjtemény. Kezeli: Geyer G. Gyula.

1. Ajándékok: P l ö d e r e r  C a j e t a n  m. k. halászmester 
Igló-Huttári: 1 db. Lazaczot (keresztezési korcs), 1 db Chondrostoma 
nasust Ag (Paducz), 1 db Scardinius erythrophthalmust Bon. (Piros- 
szemű Konczér), 1 db Cottns gobiot Cuv, ('Békahal), 1 db Cobitis 
fossilist Lin. (Csík), 1 db Albnrnus lucid üst Ilekl. (Fehérke). 1 db 
Squalius dobnlat Heck. (Dobáncs), 1 db Sus serophat (idétlen 
malacz vaddisznóból); — valamennyien borszeszben. — Gu b r  
Má r t o n  tanár 1 db gránátalmát. — Fa l e s i k  L a j o s  úr Fegy- 
vernekről 1 db vadlibát húsban, melyet S z é k é  r á k  J á n o s  VIII. 
o. t. tömött ki. — G e y e r  G. Gyu l a  t. több rendbeli tiszafa
darabokat és 50 darabnál több kristály mintát papírból, és sodrony 
meg fonalból készítve. — B o d n á r  Z o l t á n  VI. o. t. 1 db rhyo- 
litkőzetet, barnapáttal bevonva. — S z i k s z a y  S á n d o r  VI. o. t. 
5 pár madárszárnyat és több rendbeli kisebb tengeri kagylót. — 
F o l k m a n n  J a k a b  VI. o. t. 1 db Lepus cuniculust kitömve 
valamint 1 Talpa europaea — meg 1 Bombvcilla garrula példányt 
is ő tömött. — B a r t  hó ly Gy u l a  V. o. t. 1 db szőrgömbőt 
tehén gyomrából. — D z u b a y  V i d o r  V. o. t. 8 kisebb db 
ásványt. — J a c o b s  Ot t o V. o. t. 3 db mókuskölyköt borszesz
ben. — Ko c h  Ödön  V. o. t. 2 db limonit-ot (Zeleznikről. Gömör- 
ben). — K u r u c  z Bá l i n t  V. o. t. 2 db. mészköves bevonulatot 
Gánóczról. — P é t e r m a n n  F e r e n c z  V. o. t. 1 db. fakövű- 
letet Hegyaljáról. — H e l y  G y u l a  III. o. t, 1 db gzörgömbőt 
bika gyomrából és 1 db. íüggőczinkefészket, Sarud környékéről 
(Heves m.). — K r e t s c h m a i  K o r n é l  III. o. t. 2 db tobozt 
és magvakat a czörbőly fenyőről. — R e i c h  G y ö r g y  III. o. t. 
2 db ü'rgekölyköt (Spermopliilus citillus) borszeszben. — Ho l e  ni  a 
R e z s ő  I. o. t. 1 db kitömött héját (Astur palumbarius), 1 db. 
vascsillámot, 2 db. tengeri denevért, 1 kisebb db. teng, rákot;
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1 db Syngnathust, 1 db Hiporampust, 2 db édesvízi törpe tekenős- 
békát. — J a r a b i n  A l a j o s  I. o. t. 1 pár kecskeszarvat. — 
Kaplarcsik J á n o s  I. o. t. 1 pár kecskeszarvat. — P a l  la g  hy 
A n d o r  I. o. t. 2 db. Acherontia Atropost (lepke, ki nem feszí
tett állapotban). — T h e m  K á l m á n  I. o. t. 1 db. kisebb ökör- 
szarvat. — W a l l a c h  Mó r  I. o, t. 1 db nagy ökörszarvat és 2 
db kosszarvat, — ezeken kívül 2 db Bombinator igneust és több 
db Tritont borszeszben, — Mely összes adományokért az illető 
adakozóknak itt e helyen is nyilvánitjuk szíves köszönetünket !

2. Vétel útján múzeumunk ez év lefolytában csak annyiban 
gyarapodott a mennyiben az osztályokban használatban levő ásványok 
számára czélszerű ládákat és fiókokat csináltattunk fából és ezeken 
kívül egy némely kifogyott chemiai szert kisebb mennyiségben 
szereztünk be. A készletben lévő (körülbelül 150 irtot tévő) össze
get a múzeum kezelője csak a legközelebbi tanév kezdetén — a 
most már befejezéséhez közel álló leltározás után — a tanításhoz 
még szükséges tárgyak beszerzésére fogja fordítani.

A feljebb felsorolt ajándékok által szaporodtak a múzeumi 
tárgyak 49 állattani, — 8 növénytani — és 65 ásványtani tárgy- 
gyal és e szerint volna — a tavalyi kimutatás alapján — 6903 
állattani, — 1856 növénytani — és 2376 ásványtani tárgy és 60 
nagy szinnyomatu kép. — Mindezeket a következő részletesebb 
kimutatásban ismételve felsorolni fogjuk.

A természetrajzi muzeuin költsége a lefolyt tanévben 7 forint 
44 krt tett.

A természetrajzi gyiijteménytár részletesebb kimutatása.

A természetrajzi múzeumunkban lévő tárgyak már harmadik 
évben folyó leltározása még mostanáig s e m v o 11 teljesen befejez
hető úgy, hogy a benne található minden apró-cseprő tárgyat 
névszerint felsorolhatnánk ; hanem a lényegesebb és a tanításhoz 
szükséges dolgok tekintetében már tisztában lévén, az alább követ
kező kimutatásban azok legalább számszeriuti vázlatát közöljük.

I. Állattanhoz.

a) Emlős állat (mamalia) van: kitömött 42 darab
borszeszben 7 darab ------------------------------= 49 db
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Átvitel 49 db
b) Madár (aves) van : kitömött 193 darab, bor

szeszben 1 darab — ......... — ...................... - =  194 db
Madár bőr, fej. láb, szárny, íészek összesen — =  50 „

„ tojásgyűjtemény.................... ................— =  200 „
c) Hüllők (reptilia) szárított tekenősbéka........ ......... =  7 „

„ fiók krokodil 1 db szeszben, 1 db szárított =  2 „
„ kígyók, gyikok és békák borszeszben =  27 „

d) Halak (pisces) borszeszben 17 db, ikra 1 üveg =  18 ,,
„ 1 db kitömött állapotban ............ ........ ...... 1 „

e) Csontvázak (skele't) 1 db ember, egyéb emlős
3 darab ------------------ — .................... .......=  4 „

Csontvázak madár 1 db, bal 2 db, gyik 1 db,
béka 1 db ------ -------------------------------------=  5 „

Csontvázak kígyó 1 db, egyéb csontváz 7 db,
koponya 30 db. --------------------------------------  38 „

Csontvázak agancs, szarv, és ösállatok többféle
csontjai ------- —--------- -----------—...............=  60 „

Kitömött őz- és borjufej .........................— — =  6 „
f) Molluszkák (puhányok): cephalopoda szeszben 2 db =  2 „

„ csigaház 41 db nagyobb és 600 db
apró 58 fajban — ----------------— =  641 „

Molluszkák kagyló 7 db nagyobb és 550 db
apró 60 fajban — — -...........  =  557 „

g) Rovarok (insecta) bogarak (coleoptera) szárított =  1391 „
„ lepkék (lepidoptera) szárított------------ =  1540 „
„ hymenoptera, diptera, orthoptera, he-

miptera, neuroptera ........................- =  120 „
h) Pankányok (araclinoidea) pók szeszben — — =  30 „
i) Százlábúak (myirapoda) szárított — — ----=  10 „
k) Rákok (crustacea) szeszben 6 db, szárított 7 db == 13 ,,

„ skorpiók szeszben és szárított-------- =  5 „
l) Férgek (vermes) szeszben — — — — — —  =  5 „
m) Tüskebörüek (echinodermata) szárított állapotban =  10 „
n) Polipok (polypi) koraltelepek — ...........  =  25 „
o) Kóvesült állat, csiga és kagyló --------------------  190 „

5210 db
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Az imént számszerűit felsorolt tárgyakon kivííl az állattan 
tanításánál használatban van 5 boncztani — 51 állattani nagy fali 
kép és 7 csoportosan egybeállított fali tábla 63 db.

II. Növénytanhoz.
a) Szárított növény 12 könyvalaku nagy tokba

berendezve — ----------------------------- ---------=121(1 faj
Szárított növény még nem rendezett ----------------  500 ,,

b) Gomba-minta gipszből készítve-------------------------  72 „
c) Fagyüjtemény haránt és hosszmetszetben, rész

ben csiszolva ---------------- -------------------- — =  110 db
d) Galygyüjtemény 9 kemény papirostáblán------- ----  9 tbl
e) Szárított fagomba 7 db, fenyűtoboz 10 db. kó

kuszdió 1 db -................................— ---------=  18 db
f) Gyapolgyiimölcs, gránátalma és egyéb növényrészek =  20 „

1945 „
Ezeken kívül használatban van még 25 színezett fali tábla 

hol egyenkénti — hol csoportos összeállításban.

III. Ásványtanhoz.

a) Kristályminta: vastag papirosból készített nagyobb =  41 db
„ „ „ „ kisebb =  150 „
„ fából készített kisebb -------------- = 1 2 0  „
,, gipszből készített kisebb ..........- =  45 „
„ táblaüvegből készített ...........— =  12 „
„ fa-, sodrony-és fonalból combinálva =  24 „

összesen 392 db
b) Ásványok : A Trangous Lajos hagyománya külön

üvegszekrénybe berendezve -------  — — — =  458 db
A muzeum régibb gyűjteménye hasonlóan külön

üvegszekrényben — ............... — — — — =  500 „
A még be nem rendezett, ajándékul kapott

ásványok — - — -------------    200 „
b) Kőzetek 4 tolófiókba berendezve 160 db és még

nem rendezett 500 db ------------------ ------ =  660 „
c) Kövületek, lenyomatok •— — ----------- — — =  30 „
d) Üvegtermények és ezek anyaga .............. — =  12 „
e) Réz- és vastermények ----------------------- - — =  28 „

összesen 1888 db
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IV . Chémidhoz. .
a) Elemek kisebb gyűjtemény egy tokban ---------- =  60 db

„ és egyéb kémszerek 162 üvegben —: =  162 „
b) Olvasztó tégely grapliitból -------------  =  15 .,
c) Göreb, próbacső......... ..........   =  40 „
d) Woulf- és egyébféle palaczkok ------------------ =  220 „
e) Üvegtál, hengerüveg, hosszabb s rövidebb

üvegcső ---------------------- ------------------- =  125 „
f) Szeszlámpa 2 db, csőtartó és egyéb állvány — — 8 „
g) Réz- és platin olvasztó készülék 5 db, porcze-

lántégely 5    =  10 „
összesen 640 db

Összesen van; 10,163 darab kimutatva.

Jegyz. Az itten felsorolt tárgyak tíz nagyobb álló öregszekrényben ás 24 
kisebb függő szekrényben .valamint 32 tolóládában csoportosan vannak elhelyezve 
úgy. hogy p. ó. az emlősök 1 szekrényben, a madarak két szekrényben, 
a növények kettőben, az ásványok szintén kettőben, — a chémiai szerek pedig 
egy álló üvegszekrényben, foglalnak helyet. A kisebb függő üvegládákban a 
rovarok és egyéb kisebb állatok vannak berendezve. A nagyobb állatok, a 
növények és ásványok valamennyien számokkal vannak ellátva és ezek szerint 
a lajstromba- bevezetve, úgy hogy azok visszahelyezése lényeges nehézséggel 
nem jár. Ezeken felül vau az illető osztályokban egy-egy kisebb függő üveg- 
szekrény a falhoz erősítve, elég tágas és nagy, hogy a megbeszélt tárgyak benne 
elférnek és nem csak az illető természetrajzi órában, hanem a következő óráig 
közszemlére kiállítva maradnak, mi által legjobb alkalom nyujtatik a tanulónak 
aulopsis folytán az illető tárgygyal behatóbban ismerkedni

Jelentés a természettani múzeumról.
Ore : Fischer Miklós tanár.

Az iglói ág. ev. főgymnasium múzeuma, daczára annak, hogy 
alig bir egynéhány évtizedes múlttal, jelenleg mégis teljesen meg
felel a középtanodai tanitás fokozódott igényeinek, vetekedhetik 
bármely hazai gymnasium vagy reáliskola múzeumával s azért a 
mathematikai és természettudományi tanitást nagy mértékben köny- 
nyiti, -előmozdítja. — Gyors felvirágzását köszöni részint az iglói

I



ág. h, ev. egyház valódi protestáns szellemtől áthatott buzgalmának, 
mely a legnagyobb áldozatokra is kész volt. hogy gymnasiumát a 
kor igényeinek megfelelő fejlődési fokra emelje, részint oly nemes 
szivű férfiaknak az iglói egyház kebelében, kik mint a Trangous 
testvérek, áthatva az ifjúság nevelésének fontosságától s serkentve 
azon tudattól, hogy a haza boldogságának, jövője megszilárdításá
nak elérésében leghatékonyabban működnek közre, ha a nevelés 
ügy felvirágoztatásához hozzájárulnak : nemcsak száz ezer forintot 
meghaladó hagyományt hagytak hátra nagylelkűen az iglói ev. egy
ház iskolái javára, hanem a főgymnasium múzeumát is gyarapítot
ták s fejlődésének alapkövét vetették meg nagybecsű természetrajzi 
főleg ásványtani gyűjtemények s értékes természettani főleg opti
kai műszerek ajándékozása által. — Az intézet tanuló ifjúsága is 
nagy mértékben járul hozzá a muzeum gyarapításához részint aján
dékok, részint pedig azáltal, hogy minden vidéki tanuló évenként 
a muzeum, könyvtár és egyéb tanszerekre két forintot, minden 
helybeli pedig egy forintot lefizetni köteles.

Az 1879/80 tanév első semestere végéig a múzeumnak két 
fő osztálya : a természettani, mathematikai, csillagászati archaeolo- 
giai és a vegytani, természetrajzi együttesen kezeltettek ; de akkor 
Jenny Gusztáv tanár ur, a múzeumnak őre letevén tanári hivata
lát, mivel az akkor már gazdag physikai és természetrajzi leltárak
nak együttes kezelése nagyon is elhalmozott volna egyetlen egy 
tanárt : a muzeum ketté választatott s azóta mindegyik rész az 
illető szaktanár mint őr alatt áll.

A numismatikai gyűjteményt külön őr kezeli. 1803-ban, a mi
kor az iglói ág. liitv. ev. egyház algymnasiumát felgymnasiummá 
kibővítette, az intézet kezdetleges múzeuma fejlődésében erősebb 
lendületet nyert.

Az 1863/4-iki tanévben a muzeum kiadása volt : 677 frt 75 
kr. Ez évben szereztettek meg : a gázok fejlesztésére szolgáló ap
parátusok, görebek, csövek, tégelyek, mozsarak, vízfürdő készülé- 
lékek mérlegek, gazometer, szűrő apparatus, borszesz és Rottenba- 
cher-féle lámpák s egyéb vegytani készülékek ; Büchner mérges 
és megehető gombák gyűjtemény föszmintákban ; a testek halmaz 
állapotát feltüntető, a lég egyoldalú nyomásán alapuló s egyéb ki
sebb mechanikai szerek ; Winter-féle villanygép, electrophorok, 
electrometerek, a dörzsölési villamossági tünemények demonstrá
lására szolgáló műszerek; delejek, villamos galvan battériák, a gal-
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vánáram erőműtani, fény-, hő- és vegytani hatásait feltüntető sze
rek ; sik, homorú, domború tükrök.

Az 1864/5. tanévben a kiadás volt 120 frt 60 kr. Ez évben 
a természetrajzi leltár 250 frt értékű, becses madárgyüjteménynyel 
gyarapodott.

Az 1865/6. tanévben a muzeum kiadása tett 1308 frt 02 
krt, — mely összegből 150 forint a madárgyüjteményre a többi 
1158 frt következő physikai és chemiai szerek megszerzésére for- 
dittatott :

Különféle mérlegek sulyokkal, nonius, Tere vizemelő gépe, 
központi gép, a viz. egyoldalú nyomásán alapuló készülékek; a 
légsúlymérők különféle nemei, légszivattyúk, légsűrítők, villam- 
gyüjtő készülékek, Grove-féle battéria. Volta eleme, oszlopa s 
electrometerje ; Ampére készülék. Neef-féle kalapács, multiplicator, 
Humfort fénymérője, apparatus a hővillanyossághoz, a fénysugarak 
visszaverődését, megtörődését — egyenes irányú terjedését feltün
tető készülékek; carnara magica, obscura ; fénysarkitási készülék, 
napnagyitó, heliostat, Dove-féle Sirene, közönséges és maximal- 
minimal hőmérők, biztositó tölcsér, éreny tégely s egyéb vegytani 
szerek-

A következő három iskolai tanévben a kiadások 377 frt 85 
krra rúgtak. Ezen idő alatt szereztettek meg kisebb vegytani sze
rek ; — egy szekrényben elhelyezett lepkegyüjtemény az algymna- 
sium számára ; kémszer üvegek, lombikok, üveg, porczellán csé
szék. borszesz lámpák, üveg-csövek, tégelyek, mosdó üvegek, parafa 
lemezek, Platnerféle forrasztó lámpa; piknométerek; légveder pléh- 
ből; kovag folysav, borsav, kékeny, álany, folvpát, Bolus, kali föld 
higany és sok más vegytani elem és összetett test. — A termé- 
szettani leltár léptékes araeometerekkel, elhajlási és lehajlási delej
tűkkel, fúvó asztallal, elszigetelt rézsodronyokkal, a testek töré
kenységét feltüntető szerekkel, Cartesi búvárokkal, Bourdon Ane- 
roiddal, Dasyméterrel, Heron-féle labdával, Savart Syrene korong
jával, ’/io fokra osztott normalhőmérővel, emeltyű pyrometerrel, 
vizkalapácscsal; a természetrajzi pedig kövületek, forró égövi ma
darakkal s egyéb terményekkel szaporodott.

Az 1869/70-iki tanévben 449 frt árán következő physikai 
műszerek: Atwood esgépe, megforditási inga, Fessel gyroscopja 
Haldat-féle apparatus, Mariotte törvényét igazoló készülék, Treve- 
lian Termophonja, hangvilla, orgona asztal, Geissler-féle csövek,



roham változtató, Ritschié-féle villammozgató készülék, Neef-féle 
kalapács, szikrázó kerék, üveg hasáb és lencse állványon, Holz- 
mann és Breguet-féle hőmérők, testek a fajsuly demonstrálására, 
a rezgéstan törvényeit magyarázó körenyek, rúgómérleg és értékes 
ritkább ásványok, mint pl.: Folypát (Szászhonból), Turmalin, vas- 
pát (Elba szigetről), Adulár só, Boracit, Apatit, Kettőző pát, Be
ryll, Borostyánkő rovarokkal, Azurit stb. szereztettek meg.

Az 1870/1 és 1871/2-iki tanévben a kiadás 179 frt 03 krt 
tett. E két évben a muzeum szaporodása, vegytani szereken kivül 
egy 72 frt értékű magas nyomatú gőzgép mintája ; állandó gal
ván elemek és lánczok úgy mint Bunsen féle láncz, Smec-féle 
láncz, hővillanytelep, kéneny és rézelem és 6 db agyaghenger. — 
A mathematikai földrajz leltára egy, láthatárral és délkörrel ellá
tott földgömbbel gyarapodott.

Az 1872/3-ik tanévben kautsuk, lombikok, görebek, súlyok, 
kautsuk fúvó, Bunsen-féle gázlámpa, platina sodronyok, kanalak s 
egyéb vegytani készletek és szereken kivül egy 90 frt értékű 
Morse-féle táviró-készűlék a hozzátartozó gépekkel; egy Bennet- 
féle villammutató és egy edényes légsulymérő valamint egy Holos- 
terik szereztettek meg 155 frt 95 kr árán.

Az 1873/4-ik tanévben a kiadás volt 532 frt 46 kr. Ez év
ben a természetrajzi szertár következő csontvázakkal: homo sa
piens, mustella martes, gallus cochinchina, testudo graeca, rana 
esculenta, abramis brama és következő kitömött állatokkal: meles 
vulgaris, mustela martes, mustela vulgaris, lutra vulgaris, canis 
vulpes, felis catus. aretomys marmota, Cervus capreolus, antilopé 
rupicapra, vultur cinereus — és 10 darab kisebb állattal meg nö
vény, gyümölcscsel gyarapodott. — A vegytani leltár szaporodása: 
Jód, ciridium, natrium, palladium seien, silicium, wismut; a physi- 
kai leltáré: henger és csonka kupalakú ürmérők folyadékokra, 
száraz testekre; súlyponti alakok; mennyiségtani és siklengési 
ingagép az összeütközés törvényeinek demonstrálására; emberi fül 
minta; emberi hangszer minta; Melde-féle hangvilla ; Nicholson- 
féle araeometer; egy 25 frt értékű emberi szem minta és egy 65 
frt értékű declinatorium és inclinatorium.

Az 1874/5. tanév kiadásai 343 frt 05 krra rúgnak, megvé
tettek pedig a villany áram fényhatásait légüres térben demon
stráló készülékek; a villanyfolyam eltérítő hatását feltüntető Ain- 
pére-féle állvány; villáminditási készülék; Ithumkorf-féle 120 frt
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értékű szikra inductora; Geissler-féle csövek. A mechanikai appa
rátusok közül: szivornya alakú légsulymérő; a hőtani műszerek kö
zül: Eudberg-féle thermobarometer, Papin féle fazék manometerrel 
és hőmérővel, és vizikalapács; a fénytaniak közül: szintelenitő 
üveg hasáb, tükörhatod. Boussolt-féle szinpörgetyű szereztettek 
meg. A vegytani szertár egyéb szereken kívül egy 35 frt értékű 
elemgyüjteménynyel gyarapodott.

Az 1875/6-ik iskolai évben 444 frt 18 kr. árán részint a 
vegytani kísérletekhez szükséges szerek mint: üveg és porczellán- 
csészék, üvegpoharak, mirenyszinitő csövek, kautsuk csövek, üveg 
hengerek, próbacsövek, gázfejlesztő és kavaró palaczkok, tégelyek, 
jegeczedési csészék, Liebig féle hűtők, biztositó csövek, tölcsérek, 
olvasztási tégelyek, kémszerek üvegekben, osztályozott edények 
szereztettek meg ; — részint Geissler-féle csövek, fényődzési appa
rátusok. műszer a villanyfény forgásához delej körül, Rhumkorf 
villanytelepe és egy 150 frt értékű Spectroskop.

Ez évben szereztetett meg 11 magától a muzeumőrtől egy 400 
forint értékű lepke és rovargyüjtemény.

Az 1870,7. tanévben a kiadás tett 244 frt 79 krt. Szaporo
dott pedig az állattani szertár következő kitömött állatokkal és 
csontvázakkal; Cebus robustus, Vesperugo noct, Erinaceus euro- 
peus, Talpa ear., Sciurus vulgaris, Mus rattus, Coluber natria, 
Salamandra macul; a természettani szertár egy 65 frt értékű meg
osztási villamgéppel, diaphragmákkal és agyaghengerekkel.

A következő 1877/8-iki tanévben 496 frt 58 kr. következő 
physikai még pedig optikai és villamosságtani műszerek megszer
zésére fordittatott: egy 75 li t értékű camera mag; egy 85 frt ér
tékű Dubosque-féle Regulator a hozzátartozó széncsúcsokkal; liaj- 
talékos tükör; szénkéneg hasáb; kétszer domború lencse; kisebb 
laterna magica; festett tájképek a lat. magicahoz; Chromatrop; Te
lephon; fölfegyverzett természetes delej; Bohnenberg villanymutató ; 
tájoló; Lane készülék; Leideni üvegtelep; \ illáin tábla; Henley-íéle 
kisütő; Hany-féle apparatus; Meidinger-féle elem. Barlow-íéle inga; 
Polil-félc apparatus ; készülék a delej forgatására szilárd ro
ham körül.

Az 1878/9. tanévben a kiadás tett 296 frt 75 kr. Megsze
reztettek pedig: Grenet és Noe-féle villanylánczok; boncztani ké
pek és kitömött madarak, csigák, kagylók.

Az 1879/80. tanévben a kiadás tett 255 frt 09 krt — meg-
4
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szereztettek pedig a mennyiségtani földrajzhoz szükséges földi és 
csillagászati abroszok — glóbusok, a gyakorlati mértanhoz szüksé
ges mérőrudak, laucsok és egy Bunsenféle villamláncz. Ivlinkerfues 
féle hygrometer. — 7 darab amerikai kitömött madár, 30 darab 
nagyobb és számos kisebb csiga és kagyló. — Ez évben vétetett 
át a természetrajzi múzeumba boldogult Trangous József hagyomá
nyából a 450 darab ásványból álló és igen értékes példányokat tar
talmazó gyűjtem ény.

\  következő 1880/1. tanév elején a múzeumnak természet- 
rajzi része a physikaitól elválasztatván, mind a két rész uj leltá
rak felvétele által újonnan rendeztetett. Ez évben a phisikai mú
zeumnak kiadása 182 írt és 35 krt tett. Mivel a műszerek ele
gendő számú szekrények hiányában sokat szenvedtek, azért uj 
szekrények megszerzése vált szükségessé. A műszerek a physiká- 
nak fő tanai, csoportjai szerint hat külön üvegszekrényben helyez
tettek el, — miáltal, mivel a tanulók az egy csoport alá tartozó 
természettani ismereteiknek megfelelő műszereket egy más mellett 
egyesítve látják, a múzeumnak látogatása hasznosabbá vált, nagyobb 
mértékben mozdítja elő, támogatja az elméleti oktatást és köny- 
nyitt'etik az experimentálás. Az első szekrényben a mechanikának 
mozgástani és nyugvástani műszerei. — a másodikban a csillagá
szati földrajz műszerei, a harmadikban hőtani készülékek, — a ne
gyedikben a rezgéstani, a hang és fénytani apparátusok, az ötödik
ben delejességi, a hatodikban villamossági műszerek vannak elhe
lyezve. Mivel számos eszköz rongált állapotban volt, azért azok 
egy budapesti műgépész által kijavitattak és következő uj erőmű- 
tani készülékek : hengerkerék, végnélküli csavar, Jolly-féle mérleg 
tűzi fecskendő és egy vitorlás hajó mintája szereztettek meg.

Ezen évben vitettek át a czélszerűbb elhelyezés végett a mú
zeumba a negyedik osztály sajátját képező kisebb hőtani, delejes
ség, villamosságtani műszerek és azon egyszerű szerkezetű erőműtani 
gépek, melyeket a tanár utasításai szerint a növendékek készítettek.

A természetrajzi muzeum kiadása 99 írt 93 krt tett. Leltára 
szaporodott egy 1200 fajból álló és iskolai használatra berendezett 
növénygyüjteménynyel és egy 341 példányban összeállított és 208 
fajból álló, függő szekrényekben elhelyezett lepkegyüjteinénynyel. 
Megszereztettek ezenkívül különféle üvegek szeszpraeparatumokra 
és szerszámok, melyek a tárgyak kikészítése és felállításához ok
vetlenül szükségesek.



Növekedett ez idén, ka az ajándékokat is beleszámítjuk, az 
állattani állomány 418, a növénytani 1246 és áz ásványtani 332 
példánynyal.

A múlt iskolai évben megszerzett négy üvegszekrény újból 
befestve és berendezve a következő tárgycsoportokat tartalmazza : 
az elsőben kisebb csontvázak, kagylók, csigák, tüskebőrűek, habar- 
czok, rákok stb., a másikban a gombaminták és a fagyüjtemény; 
a harmadikban a kisebb madarak (150 és néhány faj), a negyedik
ben a Trangous-féle ásványgyüjtemény. A 18 üvegszekrényben el
helyezett 400 írt értékű lepke és téhelyröpű (bogár) gyűjtemény 
ez évben vitetett át a physikai muzeum terméből a természet
rajziba.

Az 188 '/2 tanévben a physikai muzeum kiadása volt 84 frt 
45 kr a a természetrajzié 380 f r t ; az összes kiadás tehát 461 frt 
45. Vétel útján szaporodott a physikai muzeum leltára következő 
műszerekkel: Boahmaféle vizsajtó ; Montgolfier féle vizmoztani kos; 
Crookes féle Radiometer; Daniel féle Hygrometer; gyarapodott 
továbbá következő ajándékok álta l: Holenia állomási főnök úrtól: 
Napóra delejtűvel tokban. Marschalko ügyvéd úrtól: edényes lég- 
súlymérő tokja háromlábú állványon, Flütsch úrtól: hangvezető 
készülék. — A természetrajzi tár vétel utján következő tárgyakkal 
gyarapodott: Trangous Károly Lajos mellszobra gipszből; Pavo 
cristatus; Tetrao lagopus ; Circaetos brachydactylus ; Falco laniarius ; 
Cruscinercus; Eudyles arcticus; Podiceps cristatus; Marchetes 
pugnax ; Charadrius auratus ; Cuculus canorus; Gternus vulgaris es 
300 darab madártojással. — Ha a megelőző évi állományt alapúi 
vészük, akkor az ajándékokat is bele számítva, a folyó évi szapo
rodás 340 állat, 58 ásvány és a természetrajzi tár állománya 6780 
állat, 1846 növény és 2293 ásvány.

Az 1882/3-iki tanévben a muzeum összes kiadása tett: 190 frt 
59 kr. még pedig a tennészettanié 104 frt a természetrajzié 86 frt 
59 kr. Vétel utján szaporodott a physikai tár következő részint 
hő részint villamossági készülékekkel; Készülék a gázok kiterjedé
séhez; Vascső a megfagyó víz kiterjedésének demonstrálához ; Jég
hőmérő; Vízfagyasztó készülék; Wollaston féle Kryopbor; Davy 
izzító lámpa; Vízkalapács; Leslie féle különzéki hőmérő; Davy 
féle biztosító lámpa; Bunsonféle Calorimeter; Delej villanygép; 
Gramméi éle Motor; villám delejes Motor; Telephon; Villamos 
lámpa ; Fluorescalo folyadékok; Pbosphoroscop; 200 meter hosszú



elszigetelt vezető sodrony; és a gépek tisztogatásához és kijavitá- 
sához szükséges szerszámok. A természetrajzi tár vétel útján a 
következő tárgyakkal gyarapodott: Rinolophus hiposideros (patkós 
orrú denevér); Plecotus auritus (nagyfáin denevér); Vesperugo 
pipistrellus (törpe denevér); Sorex fodiens (vizi cziczkány); Sorex 
araneus (pillás cziczkány); Mustella inartes (nyuszt) ; Myoxus glis 
(pelyhes egér); Myoxús dryas (kerti pele); Myoxus avellanarius 
(mogyoró pele); Mus silvaticus (erdei egér); Arvicola amphibius 
(mocsári poczok); Árvicola arvalis (mezei poczok); Arvicola alpi- 
nus (havasi poczok); Arvicola glareolus (hegyi poczok) összesen 16.

Megszereztettek továbbá a Lehmann féle állattani atlaszból 
öl szinnyomatú fali tábla és a Schreiberféle növénytani képekből 5 
szinnyomatú fali tábla.

Megemlítendő hogy a Felső-magyarországi Halászegylet egy 
díszoklevéllel tisztelte meg múzeumunkat az 1882. év szept. 8. és 
9. napján Iglón tartott közgyűlése alkalmával rendezett kiállításhoz 
küldött kitömött vizi állatokért.

Az eddig felsorolt adatok nyomán kiderül, hogy az iglói ág. 
h. ev. főgymnasium múzeuma az utolsó két évtized alatt h a t  e z e r  
h é t  s z á z  h ú s z o n  egy  f o r i n t  és Öl krajczárt adott ki ter- 
mészettani és természetrajzi műszerek és tárgyak beszerzésére.

Ezen. egy gymnasium múzeumában nagyon is tekintélyes 
kiadások fedezésére az intézet tanuló ifjúsága 5076 írt 54 krral. 
az iglói ág. hitv. ev. egyház 880 forinttal, az iglói takarékpénztár, az 
iglói hitelintézet és az intézet barátai, pártfogió 764frt77 krral járultak.

A lefolyt 188:i/4-iki tanévben a physikai múzeumnak kiadása 
volt 110 frt. -— Megszereztettek: egy szétszedhető Tellurium és 
két villamdelejes Motor. — Ezen műszereket is beleszámítva az 
iglói főgymn. múzeuma physikai részének jelenlegi állománya : 365 
műszer. Ezek között van : erőműtani: 134 ; hangtani 21 ; fénytani 
58; hötani 40; delejesség és villamosságtani: 112 műszer.

A régiségtár állománya : 19 darab.

V. Pénz- és éremgyiijtemény.

Kezeli: Rőth Márton tanár.

Gyarapodás a j á n d é k  útján kővetkező uraktól: F l e i s c h e r  
S a m u  két quodlibet magyar bankóból, G a á l  S á n d o r (Varannó) 
1 db pénz. H a j t s  R ó b e r t  1 db pénz, K ö v i  tanár 1 db pénz.



L ö v y  Mór  1 db pénz, P á k l i  P á l  (Pohorella) 8 db murányi 
uradalmi bankó (1849-ből); P o l l á k  Cz e c z i l i a  asszonyságtól: 
47 db pénz, — és következő tanulóktól: C o n s t a n t i n  VIII. oszt. 
1 db pénz, L á n y i  Vili. oszt. 1 db pénz, R ő c z e y  VIII. oszt, 1 
dp pénz, S o l t é s z  VIII. oszt. 4 db pénz és 1 db érem, V e r e s s  
84 db pénz és 12 db érem, VII. osztálybeliektől 2 db pénz és 
1 db érem, B o t t l i k  VI. oszt. 1 db pénz, Koc h  V. oszt, 1 db 
pénz, F i s c h e r  III. oszt. 19 db pénz, B o h a r c s i k  II. oszt, 2 db 
pénz, C s i z s m a r c s i k  II. oszt. 3 db pénz, H a d o f s z k y  II. oszt. 
4 db pénz és I l a r s á n y i l l .  oszt. 1 db pénz, c s e r e  útján: 
S c h me r  J á n o s  úrtól 6 db.

Megemlítendő, hogy a kezelő a gyűjteményt újonnan rendezte 
s ez alkalommal számos duplicatuinot eltávolított.

Az összes állomány — a bankót leszámítván — 883 darabot 
tesz, még pedig :

A) P é n z e k :  görög 9. római 206, kelta (?) 1, magyar 123 
(árpádkori 14, vegyesházbeli 21, osztrák h 75, bányavárosi 7, 
erdélyi 6) ; osztrák 121. német 87. lengyel 60. orosz 35, romániai 
4, török 7. görög 3, olasz 35, svajczi 6, franczia 22, belga 4, dán 
4, svéd 2 angol 14. Európán kívüli 14 ; összesen 757.

B) É r m e k :  magyar 47, osztrák-német 38. egyéb 25. külön
féle jeton 16; összesen 126. Kiadás 3 frt.

B) Gymnasium! könyvtár.

Kezeli Pákli Károly tanár.

1) S z e r z e m é n y e k :  Boissier Gaston, Archaeologiai sé
ták. — Boch-Árkossy, Meisterschaftssystem für den Unterricht in 
der lateinischen und griech. Sprache. — Breznyäk, A selmeczi ev. 
egyház és lyceum története I. — Budapesti Szemle 1884. évf. — 
Budenz Album. — Darwin. Az ember származása I. — Emery, 
Növények élete. — Encyclopädie der Naturwissenschaften I. 33., 
34.. 35., 37., II. 15—22 fűz. — Evang. Egyház és Iskola 1884. 
évf. — Földtani Értesitő és Közlöny 1884. évf. — Füstéi de Cou- 
langes, Az ókori község. — Horváth Árp., Oklevéltani jegyzetek 
I. II. és oklev. hasonmások. — Jahrbuch der zool. botan. Gesell
schaft in Wien 1883. évf. — Kárpátegyesület évkönyve 1884. — 
Lucas. Obstkunde I—VIII. — Magyar Tanügy 1884. évf. — Ma
gyar Nyelvőr 1884. — Márki, Dózsa György. — Oncken, Ge-



schichte 66—69.. 71—74.. 76—84., összesen 17 fűz. — Ormós, 
Árpádkori művelődésünk története. — Petermanns Mittheilungen 
1884. — Pädagogium 1886/4. — Philol. Közlöny 1884. — Pro
test. Egyházi és Isk, lap 1884. — Régi magyar költők tára IV.
— Simonyi, Kötőszók II. — Stülpnagel. Kai te von Deutschland.
— Századok 1884. évf. — Taine az angol irod. története III. — 
Természettud. Közlöny 1884. — Törvény a középiskolákról. — 
Trefort, Emlékbeszédek.

A nmlt. v a l l .  és k ö z o k t. m i n i s z t e r  ú r  kegyes intéz
kedése folytán a következő akadémiai kiadványok leszállított áron : 

Ábel, Adalékok a humanismus történetéhez. — Ábel, Egyete
meink a középkorban. — Anjoukori diplorn. emlékek 3 k. — 
Aristophanes vigjátékai, ford. Arany. — Aristoteles Ethikája. — 
Bánóczi, Révai élete. — Beöthy L., A társad, fejlődés kezdetei. — 
Bethlen Gábor kiadatlan levelei. — Csanády, A must és bor. — 
Curtius, A görögök tört. 6 k. — Erdélyi országgyűlési emlékek. 
8 k. — Euclides elemei. — Henszlmann, Székesfehérvári ásatások. 
Helmar, Boutin jellemzése. Kalchbrenner, Magyarorsz. hártyagom
bái. — Knauz. Kortan. — Knauz, Országos tanács története. — 
Koch, Dunai trachytcsoport. — Kruspér, légtüneti észleletek. — 
Lewes, Göthe élete. — Lavelaye, kormányformák. — Magyar 
orsz. gyűlési emlékek 8 k. — Mátyáskori dipl. emlékek 4 k. — 
Maine-Summer, A jog őskora. — Mayr, A társad élet törvénysze
rűsége. — Molnár, A közoktatás története Magyarországon. — Mű
régészeti kalauz. Nádasdy nádor levelezése. — Nyáry, az aggteleki 
barlang. — Nyelvemléktár 8 k. — Nyelv, és szép tudományi ér
tekezések 51 fűz. — Pauler Gy., Wesselényi összeesküvése. — 
Pesty, Eltűnt régi vármegyék. — Pesty, Várispánságok. — Pest.}’, 
A Szörényi bánság 3 k. — II. Rákóczy F. levéltára I. oszt. 9 k.
— II. Rákóczy F. önéletrajza. — II. Rákóczy Gy. és az európ. 
diplomatia. — A két Rákóczy Gy. családi levelezése. — Régi 
magy. költők tára 4 k. -— Rupp, Budapest helyrajzi története. — 
Rupp, Magyarország helyrajzi tört. 4 k. — Simonyi, Kötőszók, 2 
k. — Symonds, A renaissance Olaszországban 2 k. — Szász. Gr. 
Széchenyi és az Akadémia megalapítása. — Szabó K., Régi magy. 
könyvtár. — Szilády, Temesvári Pelbárt. — Szilágyi, Bethlen G. 
és a svéd diplomatia. — Szinnyei, Repertorium 2 k. — Taine, A 
jelenkori Francziaország alakulása. — Thaly, Ocskay László. — 
Thierry, A római bírod. képe. — Tököly Imre levelei. — Tököly
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naplói 3 k. Török-magyarkori történ, emlékek 9 k. — Történelmi 
tár 19 k, — Történettudományi értekezések 26 fűz. — Trefort 
tanulmányok. — Vámbéry. a magyarok eredete 2-ik kiad. Vass, 
Iskolázás az Árpád-korszak alatt. — Wenzel, Magyarország bányá
szatának története.

2. A j á n d é k o k :
A t i s z a i  e v. e g y h á z k e r ü l e t t ő l :  Linberger, Ge

schichte des Evangeliums in Ungarn.
J a n t n e r  B. i s k .  f e l ü g y e l ő  ú r t ó l :  Pesti Napló 

1860 és 1861-ki évf. — Harms, Geom. Aufgaben. — Több isk. 
értesítő és egyházi (alkalmi) beszéd.

M a r s c h a l k o  J. ügyvéd úrtól: Prag, Syntagma históriáim 
de sigillis regum Hung.

Dr. Szón t a gh  Mi kl ós  úrtól: Tátra-Vidék 1884. évf.
S z o n t a g h  F r i g y e s  úrtól: Neue Zipser Chronik, irta 

dr. Szontagh Mihály (kézirat, 54 iv).
H a j t s  J á n o s  úrtól : Hungarisch-türkische Chronik 1685.

— Dr. M. Lutheri scholia in Esaiam.
Ma h r  E d e  úrtól: Skarga, Ziwotow switich 1603; — egy 

erfurti biblia.
T h a i s z  lőcsei tanár úrtól: Thaisz, Rendszeres franczia 

nyelvtan.
S c h o 1 t z Fr. kézsmárki tanár úrtól: Karpathenpost 1884. 

évfolyam.
S z a b ó  K. flip est): Nem-magyar nyelvű hazai nyomtatvá

nyok jegyzéke 1473—1711.
T h e w r e  w k Á. (Bpest) : Simonyi nyelvtanának bírálata.
W é b e r S. lelkész úrtól (Béla): Szepes - Bélaer Tropf

steinhöhle
D o b r o w s z k i  é s  F r a n k e  kkereskedése (Bpest): Kiss, 

Magyarorsz. történelme.
E g g e  n b e r g e  r kkereskedése (Bpest): Dengi: Stilistika.

— Dávid, Ung. Gramatik. -  Bartal, Lat. Formenlehre und Übungs
buch. — Pecz, Görög mondattan. — Polgár, Gör. nyelvkönyv. — 
Varga, Polit. földrajz. — Sebestha, A magy, nemz. története. — 
Simonyi, Német nyelvkönyv, — Német nyelvtan és Német olva
sókönyv. — Szemelvény Pláton müveiből.

F r a n k l i n  t á r s u 1 a t (Bpest:) Mangold, Világtörténe
lem II. — Schill, Gör. nyelvtan és gyakorló k. — Scholtz A.



Földrajz II. Ill — Harrach, Német olv. könyv III. — Hofmann, 
Ném. nyelvtan I. — Szvorényi. Olvasmányok I. III. — Szabó J.. 
Ásványtan.

K i 1 i á n kker. (Bpest): Dierner-Mihályfi, Magyarország 
története.

L a m p e 1 kker. (Bpest): Bibliotheca script, graecor. et ro- 
manor. 5 íiiz. — Cornelius Nép. ed. Vass. — Görög és latin irók 
gyűjteménye 4.. 7.. 9., 10., 11., 12.. 13.. 16, 17., 19., 26., 27., 
28., 32. és 33-ik fűz. — Heinrich. Deutsches Lehr- und Lesebuch 
I—HI. — Koltai, Stilistika. — Boros. Magy. irod. története. — 
Lange uj isk. atlasza. — Lévay, Gör.-magyar és magyar-görög 
szótár. — Ihász-Majer, Magy. nyelvtan. — Noéi, Franczia nyelv
tan. — Némethy, Kath. szertartások kézikönyve. — Mocnik, 
Arányszámok. — Schultz, Kis. lat. nyelvtan. — Tanko, Magyar- 
orsz. történ. — Tóth. A magy. irod. története és olv. könyv. — 
Schröder, Mértani szabadkézi rajzolás. — Vaszary, Világtörténelem 
I—HL — Veress, Latin-magy. szótár. — Visontav. Egyetemes 
íöldirat. — Visontay, Ausztria-Magyarország földirata. — Tömör, 
Magy. olv. könyv. L— IV.

L ä u f e r  kkeresk. (Budapest): Szemák, Magyar nyelvtan.
Z i l a h i  kkeresk. (Bpest): Szamosi, Lat. nyelvtan.
L ö w y tanító úrtól: Protokoll der Zips. Lehrerversammlung 

2 fűz. — A szabadkőművesség lényege. — Die Trunksucht.
G i l l í r  tanár úrtól: A tanáregylet közlönye 1882/3. évf.
Kövi  tanár úrtól: Lübsen, Sik- és háromszögtan. — Kövi, 

Számtani példatár.
R ó t h  tanár úrtól: Protokolle der XV., XVI.  XX., XXL Zip- 

ser Lehrer-Versammlung. — Buxtorfi lexikon hebr. — Schöttgenii 
lexikon graeco lat. in N. Testam. — Struve, Historie der Reli- 
ligionsbeschwerden im Deutschen Reiche 1772. — Burger, Sing
chor des Tempels Ezechielis. — Keleti, Jelentés az 1879-ki szé
kesfehérvári kiállításról. — Zipser Kalender 1878. — 9 db porosz 
gymnasiumi programm.

N e u b a u e r  Felix úrtól: Budenz Finn nyelvtan. — Bech- 
told, Göthes Götz von Berlichingen.

H u b a y  VII. oszt. tanulótól: Das Evangelium in verschie
denen Sprachen.

T h e r n  VII. oszt. tanulótól: Gigl Geschichte des deutsch
französischen Krieges 1870.



P á k h gymnas. könyvtárnoktól: Hausner, Vergleichende 
Statistik von Europa, 2 k. — De Gerandoné, Hedvig és Andor 
utazása Rómában. — Jahn, Illustr. Reisebuch 2 k. — Cams, Die 
Lebenskunst nach den Schriften des Tempels zu Delphi. — Thót 
F., A bölcsészet történelme (középkor). ■— Magyarhon királyainak 
nemzetségfája, 2 tábla. Törvényczikkek az Árpádok korából, ford. 
Borsos. - -  Mühlbach, Hortensia királynő. — Zelenka. Emléklapok 
a miskolczi ev. egyház életkönyvéből. — Polit. Újdonságok 1883. 
évfolyam.

Az ö s s z e s  k ö n y v á l l o má n y  4492 mű 6244 kötetben.

Rajztár.
A  rajztárban  a következő rajzeszközök vannak.

1. A mértani és technikai rajzhoz.

a) M i n t á k.

1 drb vetületi készülék Stefflicsektől.
12 „ sodronyminta az ábr. mértanhoz.
10 „ üvegminta a tömör-mértan és vetülettanhoz.

1 „ minta kemény papirosból (A henger keresztmetszete).
5 „ faminta (mértani testek, klipmetszetek sat.).
1 „ deszka és sodronyrudacskák.
8 „ sodronyminta állványnyal.
5 „ födélszékminta.

b) E l ő l a p o k .
1 füzet Vignola oszloprendje Heidelofftól.
1 „ Klette R. „Távlati rajzolás“.
1 „ Andel „Távlati rajzolás“.
1 „ Böklen: Constructives Zeichnen.

27 példány tervek (színes) Holztól.
28 „ homlokrajz Ketfersteintól.
40 „ tervek Behsetől.

4 „ fakötések és lépcsők.

c) K ö n y v e k .
1 példány Fiedler : Geometria.
1 „ Streissler: Ábrázoló mértan.



— 58 —

b) E l ő l a p o k .

12 példány fejek Taubingertől.
44 „ Hermes (nagy).

1000 „ „ (kis).
26 „ díszítmények és fejek Szemlértől.
90 „ falitábla Troschel Hugótól.

2 füzet díszítmények Möllingertől.
1 „ „ Stegemanntól.
1 „ mértani szab. kézirajz Zierertől.
1 „ díszítmények Landautól.
1 „ fejek Landautól.
2 „ rajziskola Schieffertől.
6 „ Elemi rajziskola Steigl és Fellnertől.

c) K ö n y v e  k.

1 példány Mért. szab. kézi rajz Schrődertől.
1 „ Útmutatás a term, után való rajzolásban Kövitől.
1 „ (évfolyam) Zeichenhalle.

A rajztár szaporodása az 1883/4 tanévben.

Hemleb rajziskolája.........................................  5 frt 32 kr.
Összes kiadása 1862 ó t a ...............................801 „ 62 „

1 példány Meyerhofer: .. „
1 „ Hieser: „ „
1 „ Kuchynka: „Távlati rajzolás“.
1 „ Peschko: „ „
1 „ Tilscher: „ „ atlaszszal.

II. A szabadkézi rajzhoz.

a) M i n t  á'k.

103 drb Terra-Cotta minta.
30 „ fősz minta.
12 „ fa minta.
60 „ féldombor minta főszből.
14 „ főszmásolat.



59

XL

Tápintézet.
Gondnok az 1883/4-ik és a következő iskolai évben is Kuntz 

Ödön tanár. A tápintézetbe felvétetett a lefolyt iskolaévben 207 
tanuló. — Évközben kilépett 16. maradt az iskolai év végén 191. 
Tápintézetidíj elengedésben részesült 30 tanuló, az elengedett 
összeg 257 frt 40 kr.

XII.

Jótékonyságirovat.
A tanintézet nevében hálás köszönetünknek adunk kifejezést 

e helyen mind azon jótéteményekért, melyekben úgy testületek 
mint egyesek gymnásiumunkat ez évben is részesíteni kegyeskedtek :

Az iglói takarék- és hitel egylet szorgalmas és jó magavise- 
letü tanulók jutalmazására 30 frt.

A XVI. szepesi város takarékpénztára a gymnas. múzeumnak 
10 frt, a könyvtárnak 10 frt. összesen 20 frt.

Az önképző körökben kiválóbb munkásságot tanúsított tanulók 
könyvek általi jutalmázására adakoztak: Dr. Lorx Sándor iskolafel
ügyelő 1 drb 10 frankos arany. Fábry János XIII. városi főesperes 
és helybeli ev. leikész 2 frt, Jendrassik Miksa 5, Prihradny Guidó 
2, Újlaki Jenő 2, Melczer Ágost 2, Váralyi Ferencz 1, iíj. Mar- 
schalko József 2, Schwarz Lajos 1, Dundas Hamilton 2, Klein 
János S. 2, Bartsch Gusztáv 1, Dr. Korach 1, Széli Hugo 3, 
Langsfeld Kálmán 1. Széli László 1. Lehoczky Jenő 2, Gärtner 
Kálmán 1, Széli Ede 2, Jantner Bernát 2, Münnich Adolf 2, Guhr 
Márton 2, Fest Otto 1, Alpár Ernő 1. Klug Otto 1, Topscher 
György 2, Windt Lajos 2, Dr. Emericzy Géza 1, Payer Jenő 2, 
Knieszner János 2. Mikolay László 2, Bömisch Ede 2 frt össze
sen 57 frt és 1 tiz frankos arany.

A tanári és tanítói nyugdíjalap javára: Széli Ede 100 frt. 
Teöke Viktor 4 frt 50 kr. Lehoczky Jenő 2 frt. Gaál Sándor 
10 frt. Reinitz József 11 frt 20 kr. Kováts István Szénáson 6 frt
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70 kr. Vidovich Jakab 2 fit. Schmál János 15 frt. — Összesen 
151 frt 40 kr.

Táp intézetünk segélyezésére adakoztak: Dr. Lorx Sándor 
iskolafelügyelő 5 frt, Münnich Adolf egyházi felügyelő 3, Jantner 
Bernát iskolafelügyelő 3, Fábry János főesperes 2. Újlaki Jenő 2, 
Klein J. S. 2, Váralyi Ferencz 1. Dobay A. 1. Topscher György 2, 
ifj. Marschalko József 3, Fábry Lajos 1, Mikolay László 2, Dr. 
Schubert 2, Fábry Tóbiás 1, Marschalko József 1. Münnich Rozália 
1, Gura Károly 40 kr, Brüderlein 1. Windt J. L. 3, Fábry Juli- 
auna 1, Schwartz Károly 1, Guhr Márton 2, Kalmár Bertalan 2,
A -------1, Hajts János 1, Danielisz Lajos l. Frenda Gyula 1,
Széli Hugo 3, Langsfeld Kálmán 1, Huszko Antal 2, Schiwecz
Lipót 1, Rosenberg 1, Ujtelky Emilia 1, Bobory Imre 1, Rótk 
Sarolta 1, Czölder Frigyes 2, Ritter Sándor 2, Ujkázy Soma 1, 
Jantner S. 1, Knieszner János 3, Gotthard Albert 1, Melczer 
Ágost 1, Bogscli L. 1, Lehoczky Jenő 2, Fest Otto 1, Benigny 
Ervin 1. Langsfeld Ede 3, Pozevitz Emilia 2, Dr. Emericzy G. 1, 
Jantner Armand 1, Jendrassik Miksa 1, U . . .  1. Alpár Ernő 1, 
Széli Ede 1. Patz Sándor 1, Glós Eugenia 5, Payer Jenő 2. Kövi 
Imre 1, N. N. 1, Fábry Alfréd 1, Róth M. 1, Klug Otto 1, Schmor 
Kornél 1, Gärtner Kálmán 1, Köhler Gusztáv 1. Hajts Robert 1, 
Havlovek József 1, A. B. 1. Neubauer Bódog 2, Schumann 1, 
Bömisch Ede 2, Goldlust Dávid L, összesen 109 fit 40 kr.

Terményekben: Them Sámuel 1 mérő, Scholtz Amalia 2, 
Krompaszky Lajos 2, Schwarz Lajos 2, Marek Gábor 1, Nősz Lajos 
2, Benigny Lajos 2, Széli László 2, Sztanik L. 2, Them Amalia 1, 
Bartholy Mihály 2, Roth Erzsébet 2, Alex Erzsébet 1, Strauch 
Erzsébet 1, Hayde Lud. 1, Gally Ede 1, Bartholy Lajos 1, Scholtz 
Zsuzsanna 1, Bartsch Erzsébet, Münnich-Ritter Julia 2, Knieszner 
Mathild 1. Bogsch Sam. 1, Kertscher Kristóf 1, összesen 34 mérő 
burgonya és Meitzer Erzsébettől l/4 mérő borsó.

A nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi minisztérium és a 
magy. tud. Akadémia nemes áldozat készsége folytán, úgy gymnási- 
urnunk, mint egyes tanárai, kik a kedvezménnyel éltek, azon 
szerencsében részesültek, hogy az Akadémia kiadványait kedvez
ményes, igen mérsékelt áron megszerezhették. A felekezeti közép- 
tanodák és azok tanárainak szorult anyagi viszonyai között két
szeres jótétemény.



A magyar éjszak-keleti és a kassa-oderbergi vasút mélyen 
tisztelt igazgatóságai, a szünidőkre hazautazó tanuló ifjainknak mérsé
kelt áru vasúti jegyeket engedélyezni, ez évben is kegyeskedtek.

Mind ezen jótéteményekért fogadják a nemeslelkü adományo
zók őszinte, hálás köszönetünket.

XIII.

A jövő 1887ó-ik tanévre vonatkozók.

Az iskolaiév ünnepélyes megnyitása folyó évi szept. 4-ére 
tűzetett ki. Aug. 30 és ólén fognak megtartatni a javitó- és pót
vizsgák. A beiratás szept. 1. 2. és 3-án fog eszközöltetni.

Helybeli tanulóknál a tiszta tandíj 6 írt 40 k r ; mellék díjak 
3 frt =  összesen 9 frt 40 kr ; vidékitanulóknál a tisztatandíj 11 
f r t ; mellék díjak 5 frt =  összesen 15 frt, melynek első fele 
beíratás alkalmával, második fele febr. 1-én a gymnásiumi pénztár
noknál fizetendő.

Gymnásiumi pénztárnok a jövő tanévre Fischer A. Miklós 
tanár. A gymnásium első osztályába lépők, valamint a más tanin
tézetből érkezők 1 frt beiratási díjt is fizetnek az igazgatónál. A 
franczianyelv oktatásáért, melyben a III-ik osztálytól kezdve minden 
tanuló heti két órában részt vehet, félévenként 3 frt fizetendő.

Tápintézeti gondnok az 1884/5-ik tanévre Kuntz Ödön tanár.
A tápintézetbe való felvételre nézve figyelembe veendők a 

következők :
a) A felvétel a tápintézetbe vallás külömbség nélkül az igaz

gató által történik.
b) A tápintézeti díj egész évre ebéd- és vacsoráért 55 f r t ; 

csak ebédért 45 f r t ; teríték használatáért 20 kr. A díj első fele 
a felvételkor, második fele febr. 1-én a tápintézeti gondnoknál 
pontosan fizetendő, külömben a tápintézetből való kizáratás kelle
metlenségének teszi ki magát a tanuló.

c) Az ebéd áll : leves, 14 dkgr. hús, 40 dkgr, kenyér és ele
gendő főzelékből; a vacsora: főzelékből és minden csütörtökön 
gulyásból.
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d) Minden tápintézeti tanuló a fennálló tápintézeti szabályok
hoz alkalmazkodni tartozik.

e) A tápintézeti díj részbeni elengedéséért folyó évi aug. 
15-ig nyújtandók be az igazgatónál a folyamodványok, szegénységi 
és jó iskolai bizonyítvánnyal felszerelve és bérmentesen küldve. 
Azoknál, kik a múlt tanévben is részesültek elengedésben, elegendő 
a folyamodvány beküldése bizonyítványok nélkül. A kitűzött határ
időn túl érkező folyamodványok figyelembe nem vétetnek.

A tandíj részbeni elengedéséért folyamodhatnak a szegénysé
güket kellőleg igazoló, jó magaviseletű és legalább jó előmenetelű 
tanulók, a folyamodványok benyújtásának batárideje a folyó tan-év 
május 15-ke és az igazgatónál nyújtandók be.

Azon t. szülők tájékozásául, kik a helybeli viszonyokat nem 
ismerik közölhetjük:

a) teljes ellátásért fizetnek a tanulók. 16. 18, 20, 25, 30, 
35 irtot,

b) lakásért reggelivel, mosással, takarítással (télen fűtéssel) 
havonként 6—7 frtot.

c) azok, kik csak ebédre járnak a tápintézetbe, úgynevezett 
fél kosztosok, az ebédenkivűli teljes ellátásért 13—16 frtot havonként.

Zongora (zene) tanításért fizetnek egy-egy óráért 40—50 krt. 
Rajztanitásért. gyorsírásért különdíjat nem fizetnek.
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