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Adatok a tan intézet ez évi történetéhez

A tanév ünnepélyes megnyitása szept. 3-án volt, mely alka
lommal az igazgatónak üdvözlő és buzdító beszéde után az egyházi 
és iskolai elöljáróság valamint a tanári testület jelenlétében a 
tanuló ifjúság előtt felolvastattak az iskolai törvények.

Tanintézetünk a tanításban fokozatosan alkalmazkodik az 
állami tantervhez. Azon eltérés, mely az állami tanterv és tan
intézeteink tanterve közt létezett, az egyes tantárgyak osztályon
kénti beosztását illetőleg, lehetetlenné tette az uj tanterv rögtön 
való alkalmazását, mert ez utóbbi esetben egyes tantárgyak elvég
zése nélkül maradtak volna egyes osztályok. Innét van, hogy 
némely tantárgy, példáúl a történelem ugyanazon tananyaggal 
két osztályban is előfordult még a jelen tanévben.

A VIII-ik osztály vizsgálatai május hó 17—21-ig. az Írásbeli 
érettségi vizsgálatok, május hó 24—28-ig tartattak meg. Az 
érettségi vizsgálatokról alább következik részletesebb kimutatás ; 
a szóbeli érettségi vizsgálatok június hó 17-21-ig tartattak meg 
Főtisztelendő Czékus István tiszakerületi ev. püspök úr elnöklete 
alatt Nagyságos Hunfalvy János egyetemi tanár úr és kormány 
képviselő jelenlétében. A hét osztály vizsgálatai junius hó 9-től 
17-ig folytak, és junius 26-án az évzáró ünnepély után a tan
intézet tanuló ifjúsága elbocsáttatott.

Főtisztelendő Czékus István tiszakerületi ev. püspök úr a 
jelen évben tartotta meg az iglói ág. ev. egyházban és annak 
tanintézeteiben a canonica visitatiót. ezen hivatalos működése 
alkalmából két hétnél tovább volt szerencsénk körünkben tisz
telhetni a szeretett főpásztort. A canonica visitatio kiterjedt a 
főgymuasiumra is. Főtisztelendő püspök úr beható vizsgálat alá 
vette tanintézetünket úgy annak épületeit, felszerelését, anyagi
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helyzetét mint szellemi állapotát a tanítást es annak eredmé
nyét tekintve. Lankadatlan buzgalommal és kitartással vizsgálta 
két napig délelőtt 8 órától 12-ig és délután 3 órától 6-ig a hét 
osztály tanuló ifjúságát és 5 napig elnökölt személyesen a szó
beli érettségi vizsgálatokon, résztvett az önképzőkörök „örömün- 
nepély“-én jún. 20-án és a főgymnasium évzáró ünnepélyén jun. 
26-án. Június 24-én és 26-án olvastatott fel a főgymnasium ösz- 
szes ügyeit felölelő terjedelmes jegyzőkönyv, melynek kapcsában 
főtisztelendő püspök úr megtette a főgymnasium megszilárdítását 
és további felvirágzását czélzó észrevételeit. A hivatalos vizsgá
latnál segédkeztek: Nagytiszteletü Fábry János XIII szepesi 
városi főespefes, nagytiszteletű Juszt István XIII városi alesperes 
Méltóságos Breuer Sándor XIII városi felügyelő urak és Nagy- 
tiszteletű Dianiska András lőcséi ev. lelkész úr, mint helyettes 
egyház kerületi jegyző, bokros érdemeket szerezvén magának a 
sok munkával és fáradsággal járó jegyzői teendők teljesítése 
körül. Miután júl. 1-én az egyházi és iskolai elöljáróság és párt- 
íogóság előtt összes tapasztalatait közölte főtisztelendő püspök 
úr, feltüntetve az előnyöket és leplezetlenül feltárva a mi hiányt 
tapasztalt jul 2-án reggel a hosszú, fáradságos munka után, szék
helyére, Rozsnyóra utazott, elkísérve Iglo-Hutáig számos kocsin 
az egyházi és iskolai elöljárók és egyház tagok által. Legyen 
áldás működésén, szolgáljon ezen hivatalos látogatása is taninté
zetünk felvirágzására!

A tanév folytán a tanításban elért eredmény sok tanulónál 
szorgalomról és a tudományok iránti odaadó szeretetről tanúsko
dott. De nem tagadható, hogy voltak elég nagy számmal olyanok 
is, kik a várakozásnak meg nem feleltek; mutatják ezt alább az 
osztályzati rovatos kimutatások is. Ezen utóbbi ténynek oka nem 
épen a hanyagságban — bár sok tanulónál ez is előfordul — 
mint inkább azon körülményben keresendő, hogy sok oly tanuló 
tódul a középiskolába, kinek ezen tanintézet feladatához mért 
tudományos képzettség elsajátításához sem tehetsege, sem akarata 
nincs. Az alsóbb osztályokban a tanítás menetére gátlólag hat 
hazai közoktatás ügyünk azon ferde állapota, hogy oly megyében 
is, mint Szepesmegye, melynek annyi városa van, mint egy me
gyének sem, nem találhatni egyetlen egy polgári vagy ipar isko-
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lat sem; de még felsőbb nép iskola sem kell, az elemi iskolák a 
fiuk számára épen városunkban csak négy osztályúak, a negyedik 
elemi osztályból kilépő tanulók a gymnásiumba mennek, mert orszá
gos törvény kötelezi a szülőket gyermekeik tovább iskoláztatására 
és a gymnasiumon kívül nem áll más iskola rendelkezésükre.

A tanuló ifjúság erkölcsi viselete megfelelő volt. Épen a 
felsőbb osztályú tanulók legnagyobb része, müveit tanuló ifjak
hoz méltó magaviseletét tanúsított. Hogy 440-nél több tanuló 
között az ellenkezőre is voltak esetek, az erkölcsi viselet rovatai 
mutatják. Egy tanuló még október hó elején kizáratott, egynek 
az intézet elhagyása ajánltatott; többen büntetésben, megrovás
ban részesültek.

Az egészségi állapot nem igen volt kedvező. Egész télen 
át, késő tavaszig uralkodtak járványos betegségek városunkban. 
Több tanuló súlyosabb betegségben szenvedett, több esetben 
egészséges tanulók is orvosi rendeletből kénytelenek elmaradni 
a tanórákról, ha lakótársuk ragályos betegségben szenvedett. 
Kaufmann Kálmán, tanintézetünk Y-ik osztályának szelídlelkü, 
szorgalmas tanulója is rövid, de súlyos szenvedés után életének 
15-ik évében márczius 24-én áldozatul esett és 26-án kisértük 
ki a tanári testület, tanuló ifjúság és nagyszámú városi közönség 
jelenlétében az örök nyugalom helyére. Béke lengjen a korán 
elhunyt szép reményű ifjú porai felett!

Tanuló ifjúságunk elismerésre méltó módon adakozott a 
lefolyt tanévben is közhasznú czélokra, igy a rozsnyói kerületi 
év. árvaházra 20 írt. 73 kr., az egyházkerületi gyámintézetre 
40 frt., az erdélyrészi magyar közművelődési egyesületnek 
104 frt. 30 kr., mely adományával az egyesület alapító tagjává 
lett tanuló ifjúságunk a nevezett egyesületnek; a nemet önkép
zőkör ugyanazon czélra 10 'irtot, és igy összesen 185 frt. 3 krt. 
tesz a tanuló ifjúság ez évi adakozása. Ifjú korukban megszokva 
a szözhasznu czélok anyagi támogatását, remélni lehet, hogy férfi 
korukban is készek lesznek áldozni az egyházért és hazáért. 
Április 10-én járultak a tanulók a tanári testülettel az úr asztalá
hoz, ugyanezen napon a más felekezetbeliek saját egyházaikban 
részesültek az úr vacsorájában.

Az első osztály mellett fennállott a jelen tanévben is a pár
huzamos osztály és fenn fog állani a jövő tanévben is. A tanári tes-



tiilct személyzetében változás nem történt. A tiszai egyházkerület 
új rendezető alapján szervezkedett a jelen évben az jglói ev. egy
ház és tanintézetei, minél fogva a tisztviselői állások aj választás alá 
kerültek, különben is letelt a három év, melynek tartaniára vá
lasztattak. Egyházi felügyelőnek ifj. Marschalkó József ügyvéd, 
iskola felügyelőnek Fest Otto kir. járásbiró, második iskola fel
ügyelőnek Seholtz Vilmos ügyvéd urak választattak. Midőn Münnick 
Adolf volt egyház felügyelő, Dr. Lorx Sándor és Jantner Bernát 
iskola felügyelő áraknak több éven át tanintézetünk körül kifej
tett buzgó, áldozatkész munkálkodásukért tanintézetünk nevében 
őszinte hálás köszönetünket nyílvánítjuk, az uj tisztviselőket me
legen üdvözöljük és tanintézetünket szives jó indolatu pártfogá
sukba ajánljuk. Jelen évi értesítőnk még a régi tisztviselők neveit 
közli, mivel a jelen tanév niég hivatalos működésük harmadik 
éve. Újra választatott az iskola tanács is és az egyházkerületi 
rendezet értelmében elkülönittetet az elemi- és polgáriiskolától, 
melynek számára külön iskolaszék szerveztetett.

A gymnasiumi igazgatói állásra a következő három évre ismé
telve Zimann János tanár valásztatott meg az iskola pártfogóság által.

Az iglói ág. ev. egyház, maga, egyedüli fenntartója és ala
pítója, a kebelében fennálló főgymnasiumnak, minden más egyház 
vagy állami segély nélkül. És bár a haladó kor nagyobb igények
kel és követelményekkel lép fel a közép tanodákkal szemben és 
így nagyobb terhek is nehezednek az egyház vállaira, az egyház 
mégis azt határozta a jelen év folyamán, hogy főgymnásiumát 
továbbra is eddigi autonom állásában fenntartja és egyelőre semmi 
idegen segélyt igénybe nem vesz. Hogy ily módon is a terheket 
viselni bírja, kénytelen volt a tandíjt magasabbra emelni, minél
fogva a helybeliek az eddig fizetett 9 frt. 40 kr., helyett 12 frtot. 
a vidékiek az eddig fizetett 16 frt., helyett a jövö tanévtől kezdve 
20 frtot. fognak fizetni.

A szegényebb tanulókon, ezen tandíjemelés mellett, segí
teni kívánván az egyházközség, a tápintézeti díjt ebédért és 
vacsoráért 55 írtról., 52 írtra., csak ebédéi t 45 írtról., 43 írtra., 
szállította le. úgy vélekedvén, hogy a jobb módúakat nem fogja 
nagyon megterhelni a nehány forint tandíj emelés, a szegényeb
beknél pedig enyhíti ezen körülményt a tápintézeti díj némi 
leszállítása.
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Nuber Sándor,
szül. 1840 okt. 15., j- 1885 decz. 22. Szomorú kötelesség jutott 
osztályrészül az iglói ev. főgymnásiumnak a lefolyt tanévben. A 
mindenkitől tisztelt és szeretett beszterczebányai tankerületi kir. 
főigazgatót. Nuber Sándort kellett eltemetnie, ki férfikorának teljes 
erejében, a legjobb egészségben, vidám kedélylyel, zord téli időben 
is eljött tanintézetünkbe hivatalos teendőinek teljesítése végett és 
midőn épen bevégezte hivatalos működését, midőn egy havi tá
voliét után az emberiség megváltója születésének nagy ünnepére 
szerető családja körébe készült, hirtelenűl kegyetlen betegség lepte 
meg, mely por és hamuvá tette két nap alatt, a legerősebb testet 
és kiváló szellemet.

Az 1883-ik évi XXX-ik törvényczikk óta 1885. decz. 16-án 
másodszor volt szerencsénk boldogult nagyságos Nuber Sándor 
beszterczebányai tankerületi kir. főigazgató és királyi tanácsos 
úrhoz. Kemény, zord téli napok jártak akkor. Előzőleg megláto
gatta már a rózsahegyi, podolíni, késmárki és lőcsei közéj) tano
dákat és a szepes-helyi rom. kath. tanítóképző intézetet. Körül- 
belől egy hónapot töltött hivatalos utján, Igló leendett az utolsó 
állomás, deczember 20-án szerető övéi körében akart lenni, hogy 
együtt töltsék a karácsonyi ünnepeket; haza érkezett a bécsi 
keleti akadémián tanuló fia és várta a család a leendő vöt is.

A férfi korának teljes erejében levő és október hóban 45 
éves múlt' férfiú, a legjobb egészségnek és derűit kedélynek ör
vendett ide érkezésekor. Hivatásszerű buzgalommal vizsgálta a 
főgymnásium ügyeit és látogatta a tanórákat két és fél napon á t ; 
szombaton délután megtartotta a tanári tanácskozrnányt, m e l y  
a l k a l o m m a l  h á r o m  ó r á n á l  h o s s z a b b  i d e i g  t a r t ó  
e l ő a d á s b a n  k ö z ö l t e  v é l e m é n y é t  a t a p a s z t a l t a k  
f e l e t t .  Befejezte működését, másnap reggel készült elutazni, 
gyengélkedésnek semmi jelét sem lehetett rajta észrevenni.

Vacsoránál Kövi Imre tanárnál voltunk kisebb körben, fél
tizenegy órakor fejfájásról panaszkodott; mindnyájan távoztunk 
és többen elkisértük lakására a Bányász-hoz czímzett vendéglőbe. 
Ez szombaton este volt, vasárnap reggel ágyban találta e sorok 
írója és féltizenegyig bizalmas természetű ügyekről beszélgettünk. 
Ez volt teljes eszmélettel folytatott utolsó társalgása

Hétfőn reggel még maga mondta tollba a nejének szóló



táviratot, de már igen lázas volt, kedden reggel már képtelen 
volt megbízást adni. Délelőtt Dr. Lorx Sándor orvos és iskola 
felügyelő üveges hintóbán saját lakására vitte felöltözve, hol a 
veszélyes betegség felette gyors lefolyást vett és délután. 4 és 
fél órakor a beteg difteritiszben kiszenvedett. Özvegy nőt három 
leányt és egy fiút hagyott maga után. A mély gyászszal sújtott 
családot, sógorát, Vida Aladár eperjesi tanárt és a közoktatásügyi 
kormányt azonnal értesítettük a megrendítő szomorú esetről. A 
család Eperjesre kívánta vinni a boldogult hűlt tetemeit, de mert 
ragályos betegségben halt meg, úgy az alispán mint a belügymi
nisztérium megtagadták a hulla elszállítását.

A korán elhunyt férfiút nagy közönség részvéte mellett 
temettük el. Dr. Lorx Sándor lakásáról deczember 24-én. Mily 
karácsony este a mélyen megszomorodott és sújtott családnak! 
Képviselve voltak a lőcsei kir. főgymnásium és főreáliskola, az 
iglói ev. főgymnásium és állami tanítóképző-intézet tanári tes
tületéi, a rozsnyói róm. katli. főgymnásiumót Ráth E. Ferencz és 
Kéri Kamii premontrei kanonokok s főgymnásiumi tanárok, az 
eperjesi róm. kath. főgymnásiumót Lévay István, a késmárki ev. 
főgymnásiumót Wéber Pál és Klein Pál tanárok az eperjesi ev. 
collegiumot Klein János tanár képviselték és jelen volt a teme
tésen a szünidők daczára elég szép számmal az iglói ev. főgym
násium tanuló ifjúsága testületileg az egész tanári karral és 
nagyszámú városi közönség. Az elhunyt özvegye gyengélkedő 
egészsége miatt nem jelenhetett meg a családot az elhunyt fia 
Sándor és Sógora Vida Aladár eperjesi gymnásiumi tanár kép
viselték.

Koszorút tettek a koporsóra: az iglói ev. főgymnásium fel
ügyelősége, tanári testületé és tanuló ifjúsága, a lőcsei kir. fő
gymnásium tanári testületé, a lőcsei állami főreáliskola és tanuló 
ifjúsága, az eperjesi róm. kath. főgymnásium tanári testületé, a 
losonczi állami főgymnásium tanári testületé és tanuló ifjúsága, 
Dezsőfy Ignácz családja és mely koszorút első sorban kellett 
volna említenünk, az elhunyt neje és gyermekei. A sírnál Demkó 
Kálmán lőcsei főreáliskolai tanár mondott meleg és őszinte érze
lemtől áthatott beszédet az egész tankerület tanárainak nevében. 
Temetés után a jelen volt összes tanintézetek tanárai megjelen
tek Dr. Lorx Sándor úr házánál, hol Zimann János iglói gym-



násiumi igazgató mondott őszinte és hálás köszönetét a tanári 
testületek nevében Dr. Lorx Sándor úrnak és családjának azon 
nemes emberbaráti és önfeláldozó szeretetért. melyet az elhunyt 
iránt egész betegsége alatt tanúsítottak midőn a betegség ragályos 
volta daczára saját szállásokra hozva a beteget itt is utolsó per- 
czéig híven ápolták. Dr. Lorx Sándor úrnak ezen nemes tettéért 
a vallás- és közoktatásügyi miniszter úr is kifejezte írásban 
magas elismerését.

Nuber Sándor a hazai középtanodai közoktatásügy legképzettebb 
és leghivatottabb férfiai közé tartozott. Volt több szakban kiváló 
képzettsége és gyakorlati jártassága. Általános magasfokú művelt
sége, vidám derült kedélye, a tanuló ifjúság iránti szeretete, min
den ügy körül tanúsított tapintatos eljárása és tanügyünknek álta
lában teljes lélekkel felkarolása, nemcsak a tiszteletet hanem a 
legbensőbb szeretetet szerezték meg neki mindazoknál, kikkel 
érintkezett. Hivatásáért lelkesült, még csak 45 éves múlt, méltán 
kecsegtethette magát azon reménynyel, hogy működése gyümölcseit 
még láthatni fogja. Halálával nagy vesztesség érte tanintézeteinket 
és egész közoktatás ügyünket. Ki voltak jelölve a vezérelvek 
melyeket követni kellett, csak a megkezdett utón kellett tovább 
haladni Tankerületének tanárai közt sokáig fog élni emléke. 
Szigorú volt hivatalos eljárásában, de mindig a közoktatás előbbre 
viteie irányozta eljárását, mellék tekintetek által nem vezéreltette 
magát soha. Legyen amiéke áldott!

Tanintézetünknél, melyet szeretet, melynek fontos hivatását 
méltányolni tudta érte a szomorú sors. Mink kisértük sírjához 
és mindenki, a ki közelebbről ismerte tisztelte a boldogultban 
nemcsak a közoktatásügyi kormány hivatalos ellenőrző közegét, 
de nagyra becsülte tudományát, jó indulata törekvéseit, a komoly 
munkás hazafit és szerette benne a valóban szeretetve méltó 
embert. Megérdemli megemlékezésünket e helyen. Legyen emléke 
még egyszer áldott!
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II .

A tanév folytán a gym nás. igazgatósághoz érke
zett fontosabb hivatalos iratok

1885. jun. 23. 5589. sz. az országos statisztikai hivatal: a gymn. 
könyvtárról kimutatást Ivér.

„ jul 6, 1044. sz. Az eperjesi ev. kér. collegium igazgatósá
gától : Meghívás a szept. 5-én Eperjesen tartandó egyház
kerületi tanári értekezletre.

„ jul. 24. 1522. sz. Tiszakeriileti ev. püspöki hivataltól: 
Kéretik azon összeg kimutatása, a melylyel a tanintézet 
alaptőkéje a tanulók évi járulékából gyarapodott a lefolyt 
tanévben

„ jul. 27, 27,286. sz. Vallás- és közoktatásügyi ministerium : 
az 1884/5-ik tanévre vonatkozó statisztikai adatok felter
jesztése ügyében

,. jul. 30. 1561. sz. Tiszakeriileti ev. püspöki hivataltól: 
Értesítés, hogy a javító érettségi vizsgálatok szept. hó 9-én 
az eperjesi ev. főgymnásiumnál fognak megtartatni.

„ jul. 30. 7862. sz. Az országos m. kir. statisztikai hivatal: 
Magyarország tiszti, czím és névtárához a tanári testület 
czím- és névjegyzékét kéri.

„ aug. 6. 1666. sz. A magyarhoni e. e. e. gyámintézet köz
ponti bizottmányától: Meghívás a Békés-Csabán okt. 3-án 
tartandó gyámintézeti közgyűlésre.

,, aug. 6. 26,598.. sz. Vallás- és közoktatásügyi ministerium : 
„A magyar korona országainak csapadék viszonyai“ czímű 
mű dr. Schenczel Guidótól és a magyar állam uj közigaz
gatási térképe, megvételre ajánltatnak.

„ aug. 6. 28,325. sz. Vallás- és közoktatásügyi ministerium: 
Putzák István VII-ik oszt. tanulónak a VIII-ik osztályból 
a magánvizsgálatot és szept. hóban az érettségi vizsgálatot 
engedélyezi.

„ aug. 8. 25,353. sz. \7allás- és közoktatásügyi ministerium: 
közli dr. Kállay Adolf karlsbadi fürdőorvos ajánlatát a 
fürdőbe menni óhajtó beteg tanárok számára
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1885 aug. 17. 10,074. sz. Vallás- és közoktatásügyi m. kir 
ministerium: intézkedés az ösztöndíjas tanulókról felter
jesztendő kimutatások ügyében.

„ aug. 21. Az „Erdélyrészimagyar közművelődési egyesület“: 
felhívás a tanerőkhöz és szülőkhöz az egyesület pártolása 
ügyében.

„ aug. 29. 538. sz. A miskolczi kir. kath. gymnasium igaz
gatóságától : értesítés Fejér József IV. oszt. tanuló javító 
vizsgálatáról.

,, szept. 5. Az egri kath. főgymuásium igazgatóságától: érte
sítés Vass János II. oszt. tanuló javító vizsgálatáról.

„ szept. 26. 2239. sz Igló város tanácsa köszönetét nyilvánítja 
a tanulóifjúságnak a szept. 24-én városunkban támadt tűz
veszélynél nyújtott segélyért.

,, okt. 4. Az eperjesi ev. főgymuásium igazgatósága: értesítés 
a szept. havi javító érettségi vizsgálatokról.

„ okt. 6. 37,725. sz. A vallás- és közoktatásügyi ministeri- 
umtól: Értesítés, hogy az iglói ev, főgymnásiumban az 
állami főfelügyelet gyakorlásával a folyó tanévre is Nagys. 
Xuber Sándor tankerületi kir. főigazgató bizatott meg.

„ okt. 2. 37,353. sz Vallás- és közoktatásügyi ministerium : 
Faszinger Rezsőnek a III. és IV ik gymnásiumi osztályból 
a magáuvizsgálatot engedélyezi.

„ szept. 30. 37,724. sz. Vallás- és közoktatásügyi ministe
rium : intézkedés az osztály- és érettségi bizonyítványok 
másodlatainak kiállítása iránt.

„ nov. 5. 41,992. sz. Vallás- és közoktatási minisztérium : 
Naményi Imre polg. iskolai tanító magán vizsgálata 
ügyében.

„ nov. 20. 1459. sz. Igló város kapitányi hivatala : a had
köteles gymnásiumi tanulók kimutatását kéri.

, nov. 28. 2525. sz. Tiszakerületi ev. püspöki hivatal: a 
rozsnyói ev. kér. árvaházra eszközlendő gyűjtés ügyében, 
nov. 20. 17,08. sz. Vallás- és közoktatásügyi ministerium : 
az osztrák-magyar monarchiának a bécsi csász és kir. ka
tonai földrajzi intézet által kiadott térképe megvételre 
ajánltatik.

„ nov. 26. 31, 221 sz. Vallás- és közoktatásügyi ministerium
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ajánlja a természetrajzi szemléleti oktatáshoz Kunszt Ká
roly somorjai tanító kitömött állatait.

1885 decz. 2. 4(3,607. sz. Vallás- és közoktatásügyi ministe-
rium : pályázati hirdetés a Bésán József-féle ösztöndíjakra. 

,. decz. 9. 47.281. sz. Vallás- és közoktatásügyi ministe-
riurn : a „Művészi ipar“ czimű közlönyt ajánlja.

„ decz 16. 43,556. sz. Vallás- és közoktatásügyi ministe-
rium : értesités, hogy a pozsonyi ev főiskola tanácsának, 
Kutlik Vladimir VII. oszt. tanulót pánszláv üzelmek miatt az 
ország összes középtanodáiból kitiltó ítélete helyben hagyatott. 

„ nov. 11. 1863. Vallás- és közoktatásügyi ministerium : a 
mozgósítás esetén nélkülözhetlen tanárok névjegyzéke fel
terjesztendő,.

„ decz. 16. 2495. sz. Szepesmegyei tanfelügyelőség: az el
múlt tanévben beírt és 15-ik életévüket még be nem 
töltött gymnásiumi tanulókról statisztikai kimutatást kér.

„ decz. 23. 28. sz. Áz eperjesi ev. főgymnasium igazgató
ságától : értesités a deczember havi javító érettségi vizs
gálatokról.

„ decz. 29. 1837. sz. Beszterczebányai tankerületi kir. fő- 
igazgatóság : Nagys. Nuber Sándor Iglón elhunyt tankerü
leti kir. főigazgató hivatalos iratainak megküldését kén.

1886. jan. 16. 971. sz. Vallás- és közoktatásügyi ministerium:
Hirtenstein Fülöpnek engedélyeztetik a magánvizsgálat 
az I. és II. osztályból.

„ jan. 28. 313. sz. Főtiszt Czékus István tiszakerületi ev.
püspök úrtól: értesités, hogy a folyó tanév végén az iglói 
ev. főgymnásiumban megfogja tartani a hivatalos püspöki 
látogatást.

„ jan. 31. 14. sz. A magyarhoni á. h. ev. egyház egyete
mes felügyelőjétől: Bőd Péter „História Hungarorum Ecc- 
lesiastica“ czimű munkája a gymnásiumi könyvtár számára 
megvételre ajánltatik.

„ febr. 10. 49. sz. A XIII. szepesvárosi ág. ev. esperesség 
elnökségétől: értesítés, hogy az iglói ev. egyházban és 
főgymnásiumban a hivatalos püspöki látogatás f. év jun. 
hó 16 —30 napjain fog megtartatni.

„ jan. 26. 458. sz. A nagym. vallás- és közoktatásügyi



minister úr: a közoktatás állapotáról szóló tizennegyedik 
ministeri jelentés egy példányát küldi meg a gymnásiumi 
igazgatóságnak.

1886 feb. 7. 3512. sz. Vallás- és közoktatásügyi ministeriumtól: 
engedély Lewin Mór illavai lakos és rabbijelölt részére, 
mely szerint 1886-ik év elején az I. és Il-ik, az év végén 
pedig a III. és IV-ik gymnásiumi osztály tantárgyaiból 
magánvizsgálatot tehet az iglói ev. főgymnásiumban.

„ feb 22. A tiszai ág. ev. egyházkerület tanári értekezletének 
elnöksége: megküldi a tiszai ev. egyházkerület tanári 
értekezleteinek szabályzatát.

„ febr. 23. Az iglói ág. ev. egyház felügyelősége: megküldi 
az 1886. febr. 20-án tartott presbyterialis gyűlés jegyző
könyvét a tandíj felemelés ügyében.

„ márcz. 1. 509. sz. Főtisztelendő Czékus István tiszake-
rületi ev. püspök úrtól: értesítés, hogy a nagvmélt. vallás- 
és közoktatásügyi ministerium 1886. febr. 23-án 8434. 
sz. a. kelt értesítése szerint Naher Sándor beszterczebá- 
nya tankerületi főigazgató állomására Szieber Ede úr ne
veztetett ki.

„ márcz. 2. 47.107. sz. Vallás- és közoktatásügyi minisz
térium : Buda várának 1686. szept. 2-án történt vissza
foglalása kétszáz éves fordulója alkalmából rendezendő 
történelmi kiállítás ügyében.

„ márcz. 25. 420. sz. A vallás- és közoktatásügyi mini
ster úrtól: Ő Felségének a csász. kir. katonai földrajzi 
intézet által készített arczképe a tanintézetek által ked
vezményi áron megszerezhető.

„ ápril. 6. 679. sz. Főtisztelendő Czékus István tiszakeríí-
leti ev. püspök úrtól; értesítés, hogy a folyó évi érettségi 
vizsgálatokhoz, a nagym vallás- és közoktatásügyi minis
terium f. é. márcz. 20-áról 9456. sz. a. kelt rendeletével 
kormánybiztosul Dr. Hunfalvy János egyetemi tanár urat 
küldte ki.

„ márcz. 22. 51,773. sz. Vallás- és közoktatásügyi minis
teriumtól : értesítés, hogy a soproni Csöndes-féle tan- és 
nevelő intézetnek (gymnasium és reáliskola) a négy osz
tályra eddig élvezett nyilvánossági jog helyébe az 1885/6
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és 1886/7. tanévre a gymnasium hat osztályára adatott meg.
1886 ápr. 14. 184. sz. A rozsnyói ág. ev. főgymnasium igazga

tóságától : meghívás Kramarcsik Károly rozsnyói tanári 
működésének 50 éves jubileumára.

„ ápr. 24. 765. sz. Főtisztelendő Czékus István tiszakerü-
„ leti püspök úrtól: megküldetnek az 1886. évi érettségi 

vizsgálatokhoz az Írásbeli tételek.
„ ápr. 10. 13,854. sz. Vallás- és közoktatásügyi ininiste-
„ rium : közöltetnek a m. kir. Ludovika Akadémiába való

felvétel pályázati feltételei.
„ márcz. 22. 10566. sz. Vallás- és közoktatásügyi minisz

térium : a soproni Láhne-féle tan- és nevelő intézet (gym
nasium és reáliskola) eddig hat osztályra élvezett nyilvá
nossági joga 1886/7. tanévtől csak a gymnasium hat osz
tályára adatik meg.

„ ápr. 30. A tiszai ev. egyházkerületi pénztárak miskolczi 
bizottságának jelentése az 1885-ik évről.

„ ápr. 26. 16.495. sz. A nagym. vallás- és közoktatás-
ügyi minisztériumtól: közöltetnek a hadapródokra vonat
kozó pályázati feltételek.

„ máj. 3. 18,745. sz. A nagym. vallás- és közoktatásügyi
ministeriumtól: a jelen tanévre vonatkozó statisztikai ada
tok szerkesztése és felterjesztése ügyében.

„ máj. 13. 962. sz. Főtiszt. Czékus István ev. püspök úr
tól : ugyanezen ügybén.

„ máj. 20. 190. sz. Nagytiszteletü Fábry János XIII városi
főesperes ú r : közli a tiszai ev. egyházkerület nyugdíjin
tézetének évi zárszámadásait 1885-ről.

„ május 27. Az ág. ev. egyetemes ösztöndíjosztó bizottság 
ülésének jegyzőkönyvi kivonata a Roth-Teleki Johanna- 
féle ösztöndíjas tanulókat illetőleg.
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i n .

Az iskolatanács tagjai az 1885 —1886 ik tanévben.

Dr. L o rx  Sándor, iskola-felügyelő, a tanács elnöke.
Jantner Bern&t, inásod iskola-felügyelő.
Fábry János, XIII városi főesperes és helybeli ev. lelkész. 
Mnnnicli Adolf, a helybeli ev. egyház felügyelője.
Alpár Ernő,
Gotthardt Albert,
Hajts János,
Klein János Sámuel,
Klein Otto,
Lekoczky Jenő 
Mikolay László,
Széli Hugó,
Széli László,
Ujlaky Jenő,
Váralyi Ferencz,
Windt Lajos.

A főgymnasium tanári kara.
A helybeli ev. nép- és polgári leányiskolaíanitói és tanítónői.

választott tagok.
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IV.

Tanári szem élyzet.
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É szrevé te lek

í Fische r  A. Miklós 6
természettan Vli. Vili. 8 
math. VII. 3 VIII. 2 5 
mértani rajz I. A. B. 3 
magyar nyelv V. 3

19
az V. oszt. főnöke, 
a termt. múzeum 
őre. a gymnasium 

pénztárnoka

2 Geyer Gyula 15
földrajz 1. B 111. 6 
számt. III. 3 néni. III. 6 
termrajz IV. 3. V.2. VI. 2 7 
szépírás II. 1

20
oszt. tanár a III. a 

természetrajzi 
múzeum őre

3 Guhr Márton 21
latin VII. Vili. 10 
görög VII. VIII. 8 
történet V. 3

21 oszt, tanár a 
VII-ben

4 Jeszenszky  Pál 20 valias III. IV. VII. 6 
latin V. VI. 12 18 oszt. tanar a 

Vl.-ban

5 Kövi Imre 24
mértani rajz 11. III. IV. (5 
math. IV. V. VI. 9 
német IV. VI. G

21
oszt. tanár a IV. 
a rajztár őre a 
gyorsírókor ein.

6 Kuntz Ödön 24
vallás V. 2. német V. 3 5 
latin III. 6 
görög V. VI. 8

19

23

tápintézeti gond
nok

7 M arcsek  Andor 4
Latin 1. A. 1. B. 12 
német 1. A. B. 6 
szépírás I. A. B. 2 
földrajz I. A. B. 3

segédt. és osztály
főnök az I. A. osz.- 

tályban.

8 P ák h  Károly 30
történelem VI., VI1. Vili. 9 
magyar VI. VIII. 6 
vallás VII. 2

17 oszt. tan. a VIII. 
gymn. könyvi, őr

9 P a y e r  Jenő 22
magyar 1. A. B. II. 9 
math. I. A. B. 11. 9 
német I. B. 3

21
oszt. fő az 1. B. a 
LII. oszt. könyvt. 

kezelője

10 Róth Márton 15
vallás l. A. B 11. 4 
latin 11.6. földrajz 11.4 10 
német VII. 2. VIII. 3 5 
német önk. kör. 1

20
oszt. fő a II. a né
met önk. kör. ein. 
érem gyűjt, őre

11 S cherm ann  Sam u 11
Torna 1 -IV . 8 
Torna V.—VIII. 4

É n e k  1. A B . 1 1 .2 .  d a l k ö l V - V i l i  2  4

16 torna és zeneköri 
vezető

12 V andrák  Gyula 9
latin IV. 6 
magyar III. IV. 6 
tört. III. 3. IV. 4 7

19
a tanári tauácsk. 
jegyz. s III. IV. 

oszt könyvt. kéz.

13 Zimann János 11

vallás V ili. 2 
bölcs. elem. VII. VIII. 4 
mngy. VII. 3 
franczia ny. I II—VIII. 6 
magy. önk. 1

16
ez idei igazgató 
a magyar önk. 

kör elnöke.
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V.

Az 1885— 86-ik évben  követett tanterv átnézete.

A heti óraszámot tekintve.

c
'Cá
03

T a n tá rg y

O  >$ z t  ;i 1 y
'O
0 I. II. III. IV. V. VI. VII. Vili.

03

Ni
03
03:©

1 V allástan .................... 2 2 2 2 2 2 2 2 16

2 Magyar nyelv . . . 3 3 3 3 3 3 3 3 24

3 Latin nyelv . . . . 6 6 6 6 6 6 5 5 46

4 Görög nyelv . . . . — — — — 4 4 4 4 16

5 Német nyelv . . . . 3 0 3 3 3 3 2 3 23

6 Történelem . . . . — — 3 4 3 3 3 3 19

7 F ö l d r a j z .................... 3 3 3 — — — — — 9

8 Természetrajz . . — — — 3 2 2 — - 7

9 Természettan . . - — — — — - 4 4 8

10 Mathematika . . . . 3 3 3 3 3 3 3 2 23

11 Eajzoló geometria . . 3 2 2 2 — — — — 9

12 Bölcsészet elemei . . — — — - — — 2 2 4

13 Szépírás .................... 1 1 - - — — — — 2

t4 T o r n a ......................... 2 2 2 2 1 1 1 1 12

15 É n e k ......................... 2 2 4

Ö ssz e se n .................... 28 27 27 28 27 27 29 29 222

Franezia nyelv nem köte
lezett tantárgy

— — 2 2 2 2 2 ,
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I A. OSZTÁLY.
Ősz t á l y  t a n á r :  M űvesek A n d o r , 

a) T a n u l ó k  (vallás és lakhely).

1 Alexy Dezső á. h. Matheócz.
Bartsch József á h. Igló.
Beöthy Zsigmondi}, h. Buda

pest.
Böhmisch Konrád á. h. Sztrá- 

zsa, Szepes.
5 Braxator Hellmuth á. h. Sze- 

pes-Sümeg.
Breuer János á. h. Nagy-Szü

lők, Szepes.
Csech. János r. k. Szepes- 

Sümeg.
Deischl Ernő r. k. Igló.
Elischer Gyula á. h. Gölnicz, 

Szepes.
10 Gracz Gusztáv á. h. Gölnicz, 

Szepes.
Guru Károly á. h. Merény, 

Szepes.
Huszkó Tivadar r. k. Igló.
Jelencsik Károly r . k. Igló.
Jurtso János á. h. Batizfalu, 

Szepes.
15 Klein Sándor izr. Igló.

Kmosch István r. k. Igló.
Korach Árpád, izr. Igló.
Korach Jenő jun. izr. Igló.
Korach Jenő sen. izr. Igló.

20 Koska Fái á. h. Igló.
Krütschmar Győző á. h. Igló.
Krebs Gusztáv r. k. Igló.
Kühbächer Sándor á. h. Igló.
Lachmann József r. k. Igló.

25 Lesznyák Gusztáv r. k. Igló.
Lingsch Gyula á. h. Igló.
Lipschütz Árpád izr. Igló. 
Máhr Gusztáv á. h. Igló. 
Marschalko Elemér á. h. Igló 

30 Mikulszky István r. k. Igló.
Neubauer Miklós á. h. Igló.
Nuvotta Tivadar r. k. Igló.
PavUszka Rezső r. k. Igló. 
Fóliák Antal r. k. Igló.

35 Scholi.k János r. k Markus- 
falu, Szepes.

Schwerdt Gusztáv á. h. Igló. 
Singer Sándor izr. Igló.
Széli Zoltán á. h. Igló. 
Sztrisovszky Győző r. k. Ilutt- 
ka, Turócz.

\ 40 Them Sándor á. h. Igló. 
Tessmer Gusztáv á h. Oder

berg, Szilézia.
Turzák Lajos á. h. Igló. 
Ungar József izr. Forács, 

Szepes.
Ungar Mór izr. Por ács, Szepes. 

45 Vanlce Ede r. k. Igló. 
Weiser Jermi izr. Igló.
Wolf Simon izr. Igló. 
Zavalidroga Nándor r. k. Igló.

Kimaradtak:
Kálna Gusztáv r. k. Igló. 

50 Matejka Ödön r. k. Trsztena, 
Árva.

b) T a n t á r g y a k :
1. Y allástan, bet. 2. óra. Együttesen az IB. osztálylyal. 

K. k. Brünnert: „Ausgewählte biblische Geschichten-í. O-szövet- 
ségi történetek. Róth.
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2. Magyar nyelv, bet. 3 óra. ív. k. Bakó: „Ungarisches 
Lesebuch IV.“ Értelmes és kellően hangsúlyozott olvasás. Prózai 
és költői olvasmányok németre való fordítása, megmagyarázása s 
megtanulása. Az olvasmányok száma 10: A szegény tanuló. A 
gyermek álmai. A fekete kenyér. A megfagyott gyermek. A füstbe 
ment terv. Szép Balaton. Socrates. Zarándok. Mátyás a szántó. 
Vízcseppecske. — Egyszerű mondat. Fő- és mellékmondat. Az alak
tanból a név- és igeragozás. Hetenkint egy Írásbeli dolgozat, hol 
a nyelvtan, hol a helyesírás begyakorlását tartva szem előtt.

Payer.
3. Latin nyelv, hét. 6 óra. K. k. Dr. Schultz: „Kleine 

lateinische Sprachlehre“ és „Übungsbuch zur lateinischen Sprach
lehre.“ Nyelvtan mondattani alapon; a főnév és ennek declinati- 
ója; a melléknév declinatiója és comparatiója; a számnév, név
más, „esse“ segítő ige és az ige négy conjugatiója, mindenütt azon
ban csak a rendes alakokat tartva szem előtt. Fordítási gyakor
latok latinból és latinra; hetenkint egy-egy gyakorlat az isko
lában, a hol a tanulók magok javították dolgozataikat.

Mar esek.
4. Német nyelv, hét. 3 óra. K. k. Lüben: „Lesebuch

IV.“ Nyelvtan mondattani alapon; az egyszerű, bővített és össze
vont mondatok elemzése; 19 költői és prózai olvasmány elemzése 
és emlékelése; ezek a következők: Mit Gott. Sehet die Lilien 
auf dem Felde. Der Löve in Florenz. Die Vögel unter dem Him
mel. Der Elephant und der Schneider. Die Forelle. Der gelähmte 
Kranich. Der Hahn und der Fuchs. Der Fuchs und die Trauben. 
Das Riesenspielzeug. Maley und Malone. Die Rache. Bestrafte 
Ungenügsamkei:. Hofers Tod. Salamon und der Sämann. Die drei 
Hausräthe. Nacht, und Tag. Die Krone des Alters. Einmal ist 
keinmal. Kéthetenkint egy Írásbeli dolgozat. Marcsek.

5. Földrajz, bet. 3 óra. K. k. Dr. Schwicker: „Allgemeine 
Geographie.“ Magyarország és a földközi tengerrel határos országok.

Marcsek.
0. Mennyiségtan, bet. 3 óra. K. k. nélkül. A négy alap- 

mívelet egész számokkal, közönséges és tizedes törttel. Méter
mérték, időszámítás. Vagy 250 föladat oldása. Payer.

7. Rajzoló geometria és szabadkézi rajz, hét. 3 óra 
Együttesen az I. B. osztálylyal. K. k. Dr. Mocnik-Szabóky: „A

.j*
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geometria elemei “ Tananyag: a) Planimetriai elemek: pontok, 
vonalak és szögek fekvési és mérési viszonyai. A legfontosabb 
sík idomok tulajdonságai és alakításai u. m. három-, négy- és 
sokszög, különösen a szabályos sokszög. Az idomok összeillősége, 
symmetriája, hasonlósága, b) Az ornamentális rajzolás elemei 
rendszeresen haladó táblarajzok után előbb rajzeszközökkel, majd 
szabad kézzel, c) Szabadkézi rajzolás minták után. Fischer.

8. Tornázás, hét. 2 óra. Együttesen az I. B. osztálylyal.
Szabad-, rend- és szergyakorlatok. Schermann.

9. Szépírás, hét. 1 óra. Magyar és német folyóirás ütem
rendszer szerint. Marcsuk.

10. Ének, hét. 2 óra. Együttesen az I. B. osztálylyal. Az 
énektan rövid vázlata, egy és több szóllamu egyházi énekek és 
világi dalok begyakorlása. Möszl Lajos dalfüzére nyomán, a) 
Egyházi énekek: Allein Gott, — Wer nur den lieben. — Wer 
weiss wie nahe, — Aus Gnaden soll, — Nun danket, — 0 Gott 
du frommer, — Vom Himmel hoch, — Also hat Gott, — Befiehl 
du deine Wege, — Eine feste Burg, — Unschuldiger Jesu, —- 
Aus des Todes Banden, — Ihm dem Todesüberwinder. — Mache 
dich mein Geist bereit, — Mir nach spricht Christus, — Was 
Gott thut, — Was mein Gott will, — Valet will ich dir sagen,
— Jesus meine Zuversicht, — Sollt ich meinen Gott, b) Világi 
dalok: Serkentő ének. — Járjatok, — Tavaszi dal, — Hab oft 
im Kreise, — Reggeli dal, — Üb immer Treu, —- Nun ade du,
— Kedves hon, — Gelübde, — Hymnus, — Beszegődtem. —
Esti ének, — Abschied, — Szózat, — Tornászdal, — Rundge
sang, — Reiters Morgengesang. Schermann,

I. B. OSZTÁLY.
O s z t á l y  t a n á r :  P a y e r  Jenő. 

a) Tanu l ók .

1 Baksay István h. h. Nagy- 
Káta, Pest-Pilis. 

Baiázsházy Bertalan h. h.
Ködomb-Puszta, Bihar. 

Boly Ferencz r. k. lluttka, 
Túrócz.

Bassó Andor h. h. Zalkod, 
Szabolcs.

ő Csépes Péter g. k. Nagy-Szöl- 
lös, Ugocsa.

Fazekas József h. h. Dénes- 
háza, Baranya.



21

Hodobay Theophil g. Jc. Új
város, Abauj.

Jszkray Géza r. Je. Ófalu, 
Szepes.

Kardos László h.h. Debreczen, 
Hajdú.

10 Kenyeres János r. Jc. Szele- 
vény, J.-N.-K.-SzolnoJc.

KuszJca Géza a. Ji. Igló, Szepes.
LehoczJty Pál á. h. Újvár, 

Liptó.
Maldáry Károly h. Ji. Papi, 

Borsod.
Marossy Kálmán h. h. Király- 

helmecz, Zemplén, 
lő  MedziliradszJcy János á. h. 

Alsó-Kubin, Árva.
Mojses Géza á. h. Rozsnyó, 

Göm'ör.
Pallaghy Zoltán g. Jc. Miskolcz, 

Borsod.
Palugyay Victor á. h. Boda- 

falva, Liptó.
Polner Tihamér á. h. Gödöllő, 

Pest-Pilis.

20 Skripenyi János á. h. Lestény, 
Árva.

Tóth Albert h. h. Kis-Tár- 
kány, Zemplén.

Wittich Gusztáv r. k. Holló
háza, Abauj.

Zathureczky Árpád á h. Újlak, 
Zemplén.

Kimaradt:
Miticzky István r. k. Eger, 

Heves.

Magántanulók:
25 Hosszufalusy Nándor h. h. 

Heö-Szalonta, Borsod.
Koracli Árpád rn. v. Odorin, 

Szepes.
Münnich Sándor á. Ji. Poprád, 

Szepes.
Tilf Kálmán á. li. Tisza-Örs, 

Heves.
29 Ujág Zoltán á. h. Merény, 

Szepes.

b) T a n t á r g y a  k.
1. Yallástan, mint az A osztályban.
2. Magyar nyely, hét. 3 óra. K. k. mint az A-ban. Olvas

mányok és azok földolgozása mint az A-ban. Az olvasmányok 
száma 17 : A zarándok. Socrates. Koldúsfiú. Nagylaki iskolásfiúk. 
A levegő. A tél. A kovács. Balaton eredete. A víz. Tanúlj, hogy 
boldogúlj. Az árva. Kormányzás. A három jó barát. Az öreg és 
a halál. Tiszteljed az öregeket. A megfagyott gyermek. A tatárok 
hazánkban. — Egyszerű mondat. Fő- és mellékmondat. Mondattani 
alapon az egész alaktan, súlyt fektetve a ragozásra. Hetenkint 
egy írásbeli dolgozat, mind a nyelvtan, mind a helyesírás begya
korlását tartva szem előtt. - Payer.

3. Latin nyelv, mint az A-ban.
4. Német nyelv, óraszám és k. k. mint az A-ban. Olva

sási, Írási gyakorlatok. Olvasmányok magyarra való fordítása, 
megmagyarázása és megtanulása. Az olvasmányok száma 20: Die
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Rache. Morgenlied. Mein Vaterland. Die Kapelle. Maley und 
Malone. Der betrogene Teufel. Der Esel und die 3 Herren. Die 
Weiden am Bache. Der Löwe in Florenz. Der Tanzbär. Die 
Hirsche im Wildgarten. Der Elephant und der Schneider. Die 
Stufenleiter. Der Hahn und der Fuchs. Der Hamster und die 
Ameise. Das Ross und der Stier. Der Stier und der Hirsch. 
Stadtleben. Turnen. Der Fuchs und die Trauben. — Egyszerű 
mondat. Fő- és mellékmondat. Az alaktanban súlyt fektetve a név-, 
különösen az igeragozásra. Kezdetben másolási, azután helyes
írási gyakorlatok hetenkint. Payer.

5. Földrajz; — 6. Mennyiségtan; — 7. Rajzoló mér
tan; — 8. Tornázás; — 9. Szépírás; — 10. Ének, egészen 
úgy mint az A-osztályban.

A I. B-osztályba soroztainak azon nem-német ajkú növen
dékek, kik idejövet vagy igen keveset, vagy mitsem tudnak a 
németből és leginkább a német nyelv megtanulása kedvéért láto
gatják az intézetet, minek folytán ez osztályban különös gond 
fordíttatik a német nyelv elsajátíthatására.

II. OSZTÁLY
O s z t á l y  t a n  ár :  JB öth M árton.

1 Antal János r. Jc. Igló.
Antal Kálmán á. h. Igló.
Barna Árpád, r, k. Kápolna ' 

Haves.
Bellóny László, r. k. Igló.

5 Baretvás György h h. N.-Kö- ! 
rös. Pest-Pilis-Solt.

Berger Mór izr. Igló.
Bogsch Artúr á. h. Igló.
Bottlik János h. h. Tibold- 

Darócz, Borsod.
Búzás Árpád á. h. Igló.

10 Csiszár Kálmán h.h Torna, 
Abaúj-Torna.

Czenthe Zoltán h. h. Tornaija, 
Gömör.

Dzubay Emil g. k, Szerednye, 
Bereg.

Eltscher Alajos r. k. Upor, 
Zemplén.

Fabinyi János á. h Buda
pest.

15 Fabriczy Samu á. h. Igló.
Friedmann Zsiga izr. Szécs- 

Polyánka. Zemplén.
Gallovics Pál r. k. Vidernik, 

Szepes.
Ganz Simon izr. Igló.
Gencsy Gábor h. Ii. Tisza- 

Füred, Heves.
20 Goldhammer Árpád izr, Lef- 

Icócz, Szepes.
Greiner Hugo á. h. Chizsnó, 

Gömör.
Gronner József izr. Igló.
Gronner Samu izr. Igló.

a) Tanulók.
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Hagen Alfréd á. h. Phönix- 
hutta, Sáros.

25 Hajts Jenő á. h. Igló.
Hatig Gyula á. h. Szepes- 

Szombat.
Izsépy Zoltán h. h. Magyar- 

lzsép. Zemplén.
Jarabin Alajos r. k. Igló.
Jarabin Alfréd r. k. Igló.

80 Jezierski Mihály r. k. Tófalu. 
Heves.

Keil Mihály á. h. Sredlér, Szép.
Klacskó Lajos r. k. Kosecz, 

Tr mesén.
Kravjanszki Ede r. k. Mar- 

kusfalva, Szepes.
Laczkó György á. h. Liptó- 

Szt.-Miklós.
35 Langsfeld Rezső á. h. Igló.

Lingsch Géza á. h. Igló.
Lippner Gyula izr. Igló.
Lorx Viktor á. h. Igló.
Máday Aladár á. h. Igló.

40 Marczeli Kornél á. Ii. Igló.
Marczy Gyula á. li. Igló.
Marek József á h. Igló.
Muska György á. h. Igló.
Nagy Zoltán r k. Kún-Szt. 

Márton. Jász.-N.-Kún. 1

45 Nyusztay Béla h. h. Mező
kövesd, Borsod.

Palugyay Kálmán á li, Bo- 
dafalva, Liptó.

Petrás Lajos á. h. Kótaj, 
Szabolcs.

Ritzinger László r. k. Igló.
Rosenthal Nándor izr. Igló.

50 Schmör Kornél á. h. Igló.
Schwarz Mór izr. Igló.
Singer Gyula izr. Igló.
Stépán Géza á. h. Tolcsva, 

Zemplén.
Szaiay Ottó r. k. Parasznya, 

Borsod
55 Székely József h. h. Csákvár, 

Fehér.
Sztanik Tivadar á. li. Igló.
Tricska Győző r. k. Igló.
Wallach Mór izr. Igló.

Magántanulók.
Csengeri Kálmán á. h. Nyír

egyháza, Szabolcs.
60 Hirtenstein Fillöp izr. Szepes- 

Váralja.
Kaufmann Béla á. h. Igló- 

Huta.
Ribiczey Béla r. k. Teplicz, 

Szepes.

b) T a n t á r  gy ak.
1 Vallástan, hét. 2 óra. K. k. Brünnert: „Ausgewählte 

biblische Geschichten“. 42 új-szövetségi történet. Róth.
2. Magyar nyelv, hét. 3 óra. K. k. mint az I-ben. 

Prózai és költői olvasmányok megmagyarázása s megtanulásai 
Az olvasmányok száma 20: Magyarország lakói: Romulus és Re
mus. Hunnia. Honalkotás. Nándorfehérvári diadal. Kis fali órám. 
Az idő eljár. Biztatás. Balázs vitéz Jelige. Arany ezüst. Szép vagy 
óh hon. Hová íutamsz ? Sziget. A vastoli. A szamár. Hadnagy 
uram. Hunyady. Szószát. Mohács. — Összetett mondat. A mellék- 
mondat. nemei. A szótan tüzetes ismétlése és kibővítése. Rago
zás. — Hetenként Írásbeli dolgozat, mind a nyelvtan, mind a 
helyesírás begyakorlását tartva szem előtt. Payer.
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3. Latin nyelv. het. 6 óra. K. k. mint az I-ben. A decli-
natio. comparatio és conjugatio rendhagyóságai, főként az igék 
egybeállítása és begyakorlása; praepositiók; vocabularium elkészí
tése; fordítások latinból és latinra. A gyakorlatok száma 38. — 
Azonkívül a mythologiából; Jupiter, Juno, Minerva, Vesta, Ceres. 
Mars, Mercurius, Apollo, Diana fordítva és könyvnélkülözve. — 
Genusra vonatkozó szabályok. Róth.

4. Német nyelv, het. 3 óra. K. k. Lüben „Lesebuch IV“.' 
Az I. osztály tananyagának ismétlése; öszevont, rövidített és össze
tett mondat; szóképzés. — A következő 15 részint prózai, részint 
költői olvasmány elemzése és megtanulása: Der Mönch auf dem 
Set. Bernhard. Heinrich IV. und Heinrich V. Die Schule der 
Stutzer. Das Hufeisen. Schwäbische Kunde. Das Almosen. Bel
sazar. Graf Hugo von Egisheim. Frankfurt am Main. Semiramis. 
Dido. Der Argonautenzug. Das hölzerne Pferd. Ulysses in der 
Cyclopenhöhle. Romulus und Remus. — Kéthetenként házi feladat.

Mar csali.
5. Földrajz, het. 4 óra. K. k. Schwicker: „Allgemeine 

Geographie“. Az öt világrész oro-hydrographiai és politikai föld
rajza, közbeszövén egyes zoológiái, botanikai és mineralogiai tár
gyak ismertetését. — Kirándulások, térképek rajzolása. Róth.

6. Mennyiségtan, het. 3 óra. K. k. nélkül. Viszony,
arány, hármas szabály, kettes szabály, tőke-, százalék- és kamat
számítás, olaszgyakorlat, külföldi pénz, mérték és súly. — Az 
egyenes vonalú idomok kerületének s területének meghatározása. — 
Vagy 250 feladat oldása. Payer.

7. Rajzoló geometria, het. 2 óra. K k. Moőnik-Schmidt. —
Térbeli vonalok és lapok; szabályos testek. Az egyenes vonalú 
idomok összeillősége. Szerkesztési feladatok és hasonló idomok. 
Az összeillő és hasonló háromszögek alkalmazása díszítményekre, 
legnagyobbrészt Fellner és Steigl, valamint Schulze szerint. — 
A kisebbített mérték. A másolás különféle nemei (térképrajzolás). 
A távlattan elemei. Köri.

8. Tornázás, het. 2. óra, mint az I-ben. Schermann.
9. Szépírás, het. 1 óra. Magyar és német folyóírás az 

ütemes rendszer szerint. Geyer.
10. Ének, het. 2 óra, mint az I-ben. Schermann.

A heti órák száma.- 28.
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1 Ballo Emil á. h. Liptó-Szent- 
Miklós.r

Balogh Ákos h. li. Debreczen, 
Hajdú.

Bömisch Pál á. h. Igló.
Constantin Géza r.k. Tarczal, 

Zemplén.
5 Csemiczky József á. h. Csemicze, 

Liptó.
Fabry Vincze r. k. Filicz, 

Szepes.
Fleischer Gyula á. h. Igló.
Fuchs Sándor á. h Teplicska, 

Liptó.
Gaál Jenő r. k. Varannó, 

Zemplén.
10 Gencsy Géza h. h. Tiszafüred,, 

Heves.
Guhr Géza á. h. Igló.
Hajász Lajos á. h. Miskolcz, 

Borsod.
Hofmann Károly róm. kath. 

Igló.
Húsz Hugo r. k. Zsadány, 

Abauj-Torna.
15 Kardos Béla h. h. Debreczen, 

Hajdú.
Kerek Ferencz h. h. Kisúj

szállás, J.-N-K.-Szolnok.
Klug László á. h. Igló.
Krompecher Gyula á. h. Pop- 

rád, Szepes.
Matuska József á. h. Liptó- 

Szentmiklós.
20 Melczer Károly á. h.Kun- 

Szent-Miklós, Pest P.-Solt.
Ordelt János á. h. Svedlér, 

Szepes.
Pitze Gusztáv á. h. Igló.

Schlesinger Jakab izr. Szta- 
nisics, Bács-Bodrog.

Schmögner János á. h. Igló.
25 Schön Miklós izr. Szepes- 

Váralja.
Serák Sándor róm. k, Török- 

Szent - Miklós, J.-N.-K- 
Szolnok.

Símig Lajos r. k. Kalocsa, 
Pest P. Solt.

Singer Miksa izr. Igló.
Szabó Kálmán h. h. Székely - 

híd, Bihar.
30 Szarka Sándor li. ii. Császári, 

Szatmár.
Széli Géza á. h. Igló.
Trnovszky Pál á. h. Liptó- 

Szentmiklós.
Várady Miklós h. h. Székely- 

híd, Bihar.
Weidinger Géza r. k. Göl- 

niczbánya, Szepes.
35 Wieland, Aladár á. h. Far

kasfalva, Szepes.
Wittich Károly r. k Holló

háza, Abauj-Torna.
Zajcz József r. k. Igló.

Kilépett:
Moskovics Emil izr. Kereszt, 

Ung.

Magántanulók:
Lux Nándor róm. k. IJptó- 

Ujvár.
40 Lux Vilmos róm kát. Liptó- 

Ujoár.
Moskovics Jenő izr. Kereszt, 

Ung.
I

Ili OSZTÁLY.
O s z t á l y  t a n á r :  G eyer G. G yu la .

a) ' Tanulók.
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b) Tantárgyak:
1. Egyháztörténet. Hét. 2 óra. K. k. Palmer-Pálffy. A 

keresztény egyház megalapításától a westpháli békekötésig.
Jeszenszky.

2. Magyar nyelv. Hét. 3 óra. K k. Gáspár-Kovácsi olvasó
könyve és Ihász-Mayer magyar nyelvtana. Hangtan, szótan, rago
zás, szóképzés, mondattan, szóvonzás, szóegyeztetés, szórend, meg
jelelő szóbeli s írásbeli gyakorlatokkal. 20, részint otthon — részint 
az iskolában készített önálló Írásbeli dolgozat — 25 — részint 
költői — részint prózai olvasmány magyarázva, elemezve s részint 
emlékelve. Czímeik: Az ősz. Hymnusz. Árpád. A farkas s a róka. 
Botond. Ősidőkből. Ifjúkor. Salamon. Távolból Két vándor. Jóte- 
vőség. Legszebb ének. Ősz bajnok. Néhány példabeszéd eredete. 
Családi kör. Harczjáték Budán. Mohács. István öcsémhez Isten 
szeretete. A Tisza. Szózat. A huszti beteglátogatók. Szent László 
A kenyérmezei csata. Árpád vezér. Szálán futása. Az erdőelvi 
földről. Vandrák.

3. Latin nyelv. Hét. 6 óra. K. k. Schultz latin gyakorló 
könyve, Phaedrus és Cornelius Nepos. — Az esettan, megfelelő 
feladatok szó- és Írásbeli fordításával — 17 mese elemezve, fordítva 
és emlékelve. — Epaminondas és Aristides életrajza elemezve, for
dítva és egészen emlékelve. — Szavak emlékelése. Kuntz.

4. Német nyelv. Hét. 3 óra K. k. Emericzy-Krausz olvasó
könyve I. és Szemák elméleti és gyakorlati német nyelvtana. — 
Az írásjelek használata. Az egyszerű, összevont- és összetett mon
dat. A körmondat, megfelelő szó- és Írásbeli házi dolgozat. — A 
magyarajka kezdők az olvasásban, Írásban, a szó alakokban és 
fordításban gyakoroltattak. A fejtegetett és fordított olvasmányo
kon kívül szavakat is emlékeitek.

A fejtegetett és emlékeit olvasmányok czimei: Die Amsei. 
Die Bienen. Ungarns grösster See. Himmelsblau und Wolken. 
Der Glockenguss zu Breslau. Ein gutes Recept. Die Neujahrs
nacht eines Unglücklichen. Ermahnungen an die Studirenden. 
25 darab válogatott körmondat. — Die Kapelle. Aus dem Krebs
büchlein. Der Voglein Dank. Des Kindes Engel. Der Wanderer 
in der Sagemühle. Des Knaben Berglied. Haidenröslein. Schützen
lied. Lied eines Armen. Der gute Kamerad. Geyer.
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5. Történelem. Hét. 3 óra. K. k. Batizfalvy István: A 
magyarok történelme Árpádtól — lS67-ig. Vundrák.

G. Természettani földrajz. Hét. 3 óra. K. k. Schmidt 
Ágost: „Fizikai földrajz.1 * * * 5“ I. A fizika főbb törvényei, kísérletek
kel. II. A föld mint világtest III. A földgömb száraza, vize és 
légköre. Térképrajzolás.

Geyer.
7. Mennyiségtan Hét. 3 óra. Moőnik-Schmidt kézikönyve 

nyomán: az összetett viszonyok a hármasszabályra való alkalma
zása. Vonalmódszer. Határidő számítás. Társasszabály. Elegyi- 
tési szabály. Lánczszabály. Összetett kamatszámítás. Geyer.

8. Rajzoló geometria. Hét. 2 óra K. k. Moönik-Schmidt
Ágost. Területmérés. A pythagorási tantét. Átalakítások. Tájraj
zolás. Rajzolás mérőasztallal Vizszintezés. A kör és a többi kúp
metszetek. A kör és a körív mint díszítmények különféle stylben. 
A körülék és csigavonal mint díszítmény, különösen a görög, 
arabs és német renaissance stylban. Köm.

9. Tornázás. Hét. 2 óra. Szabad-, rend- és szertornázás.
Scliermann.

10. Franczia nyelv (szabad tantárgy). Hét. 2 óra. K. k.
Ottó Emil nyelvtana. A nyelv elemei. A fő- és melléknév. A 
bárom rendes igeragozás. A névmás. Olvasási és fordítási gya
korlatok. Zimann.

(A kötelezett heti órák száma: 27.)

IV. OSZTÁLY
Os z t á l y  t a n á r :  K ö r i Im r e .  

a) T a n u l  ó k.
1 Ballo Aurél á. h. LiptóSz-.- 

Miklós.
Barcs Elek á. h. Merény, 

Szepes.
Bassó Béla h. h Zalkod, Sza

bolcs.
Bazilidesz Barna á. h. Johva, 

Gömör.
5 Csizsmarcsik József r. k. Igló, 

Szepes.

Elek Árpád r. k. Sz.-Péter, 
Borsod.

Engel Béla m. v Olaszi, 
Szepes.

Fabó Zoltán h. h. Kisér.
K.-N-Szolnok.

Gacsáry Károly h. li. Ftizes- 
Gyarmath, Békés.

10 Gelley József h. It. Féder, 
Abauj-Torna.



28

Gercser Bálint r. k. Ózd, 
Borsod.

Hajts Béla á. li. Igló, Szeges. 
Hajtsch Samu á. h. Kis-Lom- 

nicz, Szepes.
Hazay Ödön h. h. Budapest, 

Pest.
15 Höflich Mór m. v. Lőcse, 

Szepes.
Hubai) István h. h. Dobfenek, 

Gömör.
Kintzly Pál r: k. Sz.-István, 

Borsod.
Koncz Lajos h. h. Debreczen, 

Hajdú.
Konkoly István h. h. Túrkeve,

J . - K.-N.-Szolnok.
20 Klein Károly á. h. lyló, Szepes. 

Lázár Lajos h. h. Hódmezt) 
Vásárhely, Csongrád. 

Lehoczky Jenő á. h. Igló, 
Szepes.

Löivy Gyula m. v. Krompach, \ 
Szepes.

Müller Frigyes r. k. Rosz- 
kova, Máram.

25 Nagy Imre h. h. Madaras,
J-K.-N.-Szolnok.

Némety Lajos r. k. Semse, 
Abauj-Torna.

Reich Ernő á. h. Igló, Szepes. 
Répászky Géza r. k. Igló, 

Szepes.
Richter János r. k. Igló, 

Szepes.
30 Rónay Jenő h. h. Kisér, J.-

K. -N.-Szolnok.
Rottmann Sándor m v. Ha- 

raszt, Szepes.

Rozmann Ernő á. h. Szánthó, 
Abauj-Torna.

Safcsák Gyula r. k. Igló, 
Szepes.

Sólcz Sándor á. h. István- 
Hutta, Szepes.

35 Széli László á. h. Igló, Szepes.
Szontágh Sándor á. h. Dobsina, 

Gömör. r
Szuchomel Ágoston r. k. Cso- 

bánka, Gömör.
Thaisz Kálmán á. h. Remete, 

Szepes.
Them Kálmán ág. ev. Igló, 

Szepes.
40 Tinyó János g. k. Zdoba, 

Abauj.
Tóth Eerencz h. h. Dévaványa, 

J.-K.-N.-Szolnok.
Varga Jenő h. h. Torna. 

Abaúj-Torna.
Weisz Eerencz m. v. Markus- 

falva, Szepes.

Kilépett:
Knieszner Albert á. h. Igló, 

Szepes.

Magántanulók :
45 Faszinger Rezső ágost. hitv. 

Gölnioz bánya, Szepes.
Jelenik Béla á. h. Budapest, 

Pest.
Jeney Béla h. h. Debreczen, 

Hajdú.
Levin Mór, m. v. Illává, 

Trencsén.

b) T a n t á r g y a k .

1. Vallástan, hét. 2 óra. K. k. Palmer és Csisko. Keresz
tyén hit- és erkölcstan. Evangyeliumok, egyházi énekek.

Jeszenszky.
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2. Magyar nyelv, hét. 3 óra. K. k. űengi János: Magyar 
stilistika. Arany János: Toldi Miklós. Tananyag: Az egyszerű s 
szép stilus tulajdonságai; megfelelő gyakorlatokkal Toldi Miklós 
12 éneke magyarázva, szavalva, a szebb helyeket emlékelve. 18 
önálló dolgozot. melyeknek tárgyai az ókor történelme, Toldi 
Miklós hősköltemény- s az ipar köréből vannak véve. Vandrák.

3. Latin nyelv, hét. tí óra. K. k. Schultz: latin nyelvtan 
s gyakorló könyve. Caesar de hello gallico. (Gyurics.) Phaedri 
fabularum libri V. (Szarvas.) Tananyag: Latin mondattan 2 
óra. A tulajdon nevek s névmások sajátságai. Az igeidők, az 
indicativus, conjunctivus, imperativus, accusativus, s nominativus 
cum infinitivo, participium, ablativi absoluti, gerundium s supinum 
használata megfelelő gyakorlatokkal, b) Caesar: De hello gallico,
2 óra. Lib. I. cap. 15, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 38, 39, 40,
41, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 53 természetes szórend szerint 
fordítva, magyarázva s részben emlékelve. c) Phaedri fabularum 
libri V, 2 óra. Lib. I. Fab. 1—5, 8, 11—14, 21. 26, 28, Lib.
II. F'ab. 4, 7, Lib. III. Fab. 5, 6. 8, 12, 13, 15, magyarázva, 
fordítva s részben emlékelve. Húsz Írásbeli dolgozat az átvett 
tananyagból az ex emporizálás elve szerint. Vandrák.

4. Német nyelv, bet. 3 óra. K. k. Szemák: Német nyelv
tan. Emericzy és Krausz: Olvasókönyv. Tananyag: Prosodia és 
metrika füzetekből; a kezdőkkel: az ige, megfelelő fordítási gya
korlatokkal. három olvasmány s több költemény, fordítva magya
rázva, emlékelve s szavalva. A haladók 12 önálló dolgozatot 
készítettek. Kövi.

5. Történelem, hét. 4 óra. Ív. k. Vaszary Kolos. Ókori 
történelem. Tananyag: A keleti népek történelme s miveltsége 
vázlatosan. Behatóbban a görög s római nép történelme, különös 
tekintettel azoknak állami szervezete s műveltségére. N. Sándor 
birodalma. — Görögország s Italia térképeinek rajzolása.

Vandrák.
6. Természetrajz, Chemia, ásvány- kőzet- és földtan, bet.

3 óra K. k. Dr. Both S.: Az ásvány-, kőzet- és földtan alap
vonalai. Kellő kísérletekkel és kisebbszerű gyűjtemények beren
dezésével. Geyer.

7. Mennyiségtan, bet. 3 óra. K. k. nincs. Segédkönyv 
Kövi Imre : Példatár. Bevezetés az algebrába. A négy alapműve-



let egész s törtszámokkal. Elsőfokú egyenletek egy ismeretlennel, 
kiterjeszkedve az arányiatokra s az azokon alapuló számműve- 
letekre. Kövi.

8, Rajzoló geometria, hét. 2 óra. K. k. Moőnik-Schmidt
A. Tömörmértan. A mértani testek felületének s köb tártál mának 
kiszámítása. A vetülettan elemei. Oly testek rajzolása, melyeknek 
alapalakja valamely mértani test. Termények s azoknak kereszt
metszései. Köm.

9. Tornázás, bet. 2 óra. Szabad-, rend- és szergyakorlatok.
Schermunn.

V OSZTÁLY
0  s z t á 1 y t a n á r : F isc h e r  M ik i  ős.

a) Tanulók.

1 Balázsházy Iván h. li. Kö- 
domb, Bihar.

Bokor István h. h. Székely- 
hid, Bihar.

Csepel Béla h. h. Nagy-Sza- 
lonta, Bihar.

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

5 Csiszár Kálmán h. h. Magyar- 
Izsóp, Zemplén.

Czölder Aurél á. h. Lefkócz. 
Szép es.

Dely Gyula róm. k. Sarud. 
Heves.

Elek István h. h. Király-Hel- 
mecz, Zemplén.

Falcsik Gábor r. k. Fegy
vernek, J.-N.-K.-Szolnok.

10 Fejes Ernő h. h. S. A. Uj- 
liely, Zemplén.

Fischer Károly á. h. Göllnicz- 
bánya, Szepes.

Grünwald Lajos r k. Igló.
Guber Miksa róm. k. Árva- 

Váralja.
Hajts Pál á. h. Kis-Lomnicz. 

Szepes.

15 Hatvani Antal h. h. Vadmócz. 
Zemplén.

Horváth Sándor h. h. Papos, 
Szatmár.

Hrabár Elek gör. k. Uzsok, 
Ung.

Hutter Lajos r. k. Kápolna, 
Heves.

Idrányi Ferencz li. h. Idrány, 
Abauj.

20 Járó Ferencz r. k. Kápolna, 
Heves.

Krompecher Ödön ág. hitv.
Poprád, Szepes.

Kulinyi Béla r. k. Rozsnyó, 
Gömnr,

Lövy Árpád móz. váll. Igló. 
lJszkay Aladár r. k. Kassa, 

Abauj.
25 Márton Miklós á. h. Igló. 

Móricz Pál ev. ref. Nádás, 
Hajdú.

Nagy Ferencz h. h. Eger Lövő, 
Borsod.

Nagy Géza róm. kath. K.- 
Szent - Márton. J. - N. - K. 
Szolnok.



Kimaradtak:Pákh Albert gör. hath. Nagy- 
Rosto/ca, tíerey

30 Pallaghy Dezső görög hath. 
Enyiczke, Abauj.

Peschko Ödön á.h. Felka,Szép.
Pethö Barna helv. h. Felső 

Nyárád, Borsód.
Pilisy Nándor helv. h. Kis- 

Rozvágy, Zemplén.
Puky Béla h. h. Zsujta, Abauj

35 Ritter Gyula ág. h. Kulán, 
Bács-Bodrog.

Suhajda Béla rom. k. Tisza- 
PJolgár, Szabolcs.

Szádeczky Béla h. h. Puszta 
Falu, Abauj.

Széli Tivadar á. h. Igló.
Tatár Péter h. h. Romocsa- 

háza, Szabolcs.
40 Prompter Elek á. h. Szepes- 

Sümeg.
Vécsey Mátyás h. h. Szendr'ó- 

Lád, Borsód.
Wiener Sándor r. k. Igló.

Eies Lászlóit, h. S.-A.-Ujhely, 
Zemplén.

Farkas Zoltán á. h. Tapió- 
Györgye Pestmegye.

4ö Guttmann Henrik m. v. Igló.
Korda Lajos helv. h. Pazom, 

Szabolcs.
Williger Pál r. k. Torna, 

Abauj-Torna.
Takács István r. k. Varannó, 

Zemplén.

Meghalt :
Kauf'maiin Kálmán á. h. Igló- 

Hutta.

Magántanulók:
Flaskay Kálmán r. k. Fúrta, 

Bihar.
50 Szmrecsányi József ág. hitv. 

Szmrecsány, Liptó.

b) T a n t á r g y a k :

1. Yalliistan, hét. '2 óra. Bibliai bevezetés iskolai használatra 
Az ó-szövetség történeti könyvei és a nagyobb próféták. Kuntz.

2. Latin nyelv, hét. 6 óra. Kézi könyvek: Schultz-Kiss 
mondattan, ismételve. T. Livii ab űrbe condita librorum partes 
selectae Iványi Istvántól. P. Ovidius Naso válogatott költeményei
ből kiadva Veress Ignácztól; a négy korszak. Icarus, Deucalion 
és Pyrrha, Philemon és Baucis, Kolmár és Sváby fordítási gya
korló könyvéből gyakorlatok magyarból latinra. Jeszenszky.

3. (xörög nyelv. K. k. Szamosi Görög nyelvtan I. és II.
rész. Alaktan, névragozás, melléknevek, igehatározás, a megfelelő 
feladatok szó- és Írásbeli fordítása, szavak emlékelése. Erkölcsi 
mondások jambnsi versekben (130 vers); 19 mese elemezése, 
szó- és írásbeli fordítása. Kuntz.

4. Magyar nyelv, hét. 3 óra. Kézik: Névy Stilisztika II. 
rész. Szerkezettan. A feltalálás képzetek, fogalom értelmezés.



Felosztás, részelés. ítéletek. Következtetés, inductio, deductio. Az 
anyaggyűjtés forrásai. Az anyaggyűjtés a tárgyak sajátszerűsége 
szerint (Példák). Bevezetés. Tárgyalás. Befejezés. Az előadás álta
lános formái úgy mint a leírás, elbeszélés, magyarázat, elmélkedés, 
értekezés.

Prózai olvasmányok: Az első hó Hermann Otto-tól. A dél
amerikai síkságok Humboldt Sándor-tól. A Kriván, Hermann 
Ottó-tól. Az énekes pinty Lázár Kálmán-tól. Athénében Szemere 
Bertalan-tól. Egy nevezetes gazda honunkban Jókai M.-tól. A 
germánok erkölcsei Tacitus ford. Télfy. A csikós, Kuthy Lajos
tól. Vörösmarty Mihály tanuló korában Gyulai Pál-tól. Hannibal 
útja az Alpeseken át. Livius. Báró Wesselényi Miklós életéből 
Báró Kemény Zs.-tól. Szondi két apródja, Arany János, Greguss 
Ágost-tól.

Arany János következő balladáinak elemzése, emlékelése 
és előadása : A walesi bárdok. Szondi két apródja ; Mátyás anyja; 
V. László; Rozgonyiné; Szibinyáni Jank; Both bajnok özvegye.

Lyrai költemények emlékelése és előadása.
Verstan: hangsúlyos — időmértékes verselés és rímtan.
írásbeli dolgozatok következő tételekből: A madár kalitká

ban és szabadon. Szibinyáni Jank balladának tartalma. A csárda. 
Mit nyújt a természettani oktatás ? Egy nyári vihar. Az állatok 
értelmessége és tanulékonysága. A szülők iránti szeretet. Hogyan 
fogom a húsvéti szünidőt tölteni ? Hogyan töltöttem a húsvéti 
szünidőt? Hannibal jelleme. Fischer.

5. Német nyelv, hét. 3 óra. K. k. Dr. Gusztáv Heinrich: 
Deutsches Lehr- und Lesebuch. I. Band. A haladók csoportjával 
következő olvasmányok nyelvtani, irálytani és széptani taglalása: 
Der Ring des Polykrates. Der sterbende Schwan. Leben und Tod. 
Die Erzählung von den drei Ringen. Alexander Petőfi. Das Ge
witter. Die Sonne bringt es an den Tag. Bertrand de Born. Die 
Bürgschaft. Die Kraniche des Ibykus. Der Zauberlehrling. Der 
Sänger. Das Lied vom braven Mann. Der Bergmönch im Harz. 
Der Erlkönig. Tell's Tod. Wilhelm Teil. Dietrich von Berne. Der 
gerettete Jüngling. Der Taucher. Lützows wilde Jagd. Das Glück 
von Edenhall. Die Kreuzschau. Das Schloss Boncourt. 0 lieb so 
lang du lieben kannst. Des Sängers Fluch. Der Pilgrim von 
Szt.-Just. 19 költemény elszavalása. Önálló dolgozatok következő



tételekből: 1. Der Wald im Herbste. 2. Beschreibung einer 
Ueberschwemmung (Briefform). 3. Die Wiege und der Sarg (Ver
gleichung). 4. Die Sage von den Siebenschläfern. 5. Der Stroh
halm. 6. Der Wolkenbruch. 7. Ueber die Dankbarkeit. 8. Der 
März (Schilderung). 9. Die Hütte. 10. Die Sonne und ihr Wirken, 
ein Vorbild für uns zur Nachahmung. Második csoport: 61 kisebb 
olvasmány szó- és Írásbeli fordítása magyarból németre; 16 
költemény magyarázata, emlékelése és elszavalása. Kuntz.

6. Történelem, hét. 3 óra. K. k. Vaszary, Ókor a római
császárságig. Guhr.

7. Mennyiségtan, bet. 3 óra. K. k. nélkül, a) Algebra.
Első fokú egyenletek két és több ismeretlennel. A binom maga
sabb hatványai a Pascal-féle háromszög segítségével. Számtani 
haladványok. Négyzetgyök és az ismeretlennek kiszámítása másod
fokú egyenletekből. Köbgyök. Számolás gyökjelekkel, b) Mértan. 
Síkmértan a kör területének kiszámításáig. Köm.

8. Ténnészetrajz növénytan, hét. 2. óra. K. k. Dr. Róth
Samu. A növénytan alapvonalai. Szövetalak — élet és rendszer
tan. A növények geographiai elterjedése. A növényanyagok az 
ember szolgálatában. Egyes növények részletes leírása. Gyűjte
mények berendezése. Geyer.

9. Torna, hét. 1 óra. Gyakorlatok vasbotokkal, szergya
korlatok. Schermann.

10. Ének, (szabad tantárgy), hét. kétszer a dalkörben.
Schermann.

A kötelezett heti tanórák száma: 27.

1 Auerbach Ede izr. Hadház, 
Abauj.

Bakos Ödön rom. katholik. 
Szolnok.

Bartha Elemér h. h. Fillér, 
Szathmár.

Borhy Ferencz r. k. Erdő
telek, Heves.

VI. OSZTÁLY.
O s z t á l y t a n á r :  J e s z e n s z k y  P á l. 

a) T a n u l  ó le.
ő Borhy Károly r. k. Erdő

telek, Heves.
Bornemisza György rám. k.

Ajnácskö, Gömör.
Börkey Árpád á. h. ev. Igló. 
Csiszár Andor h. h. Nagy- 

Jzsép, Borsod.
Csiszár Géza h. h. Igriczi Bors.

3
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10 Dán László gör. k. Borsa, 
Már mar os.

Dócza Gyula rom. k. Tisza 
Valk, Borsod.

Draveczky Kálmán rom. k. 
Povrád, Szepes.

Elek Imre r. k. Sajó - Szent 
Péter, Borsod.

Elek Lajos h. h. Ki.rályhelmecz.
lő  Fedor Sándor rom. k. Igló,

Szepes.
Frindt László r. k Bódoló, 

Abauj-Torna.
Fuchs Béla á. h. TepUcska. 

Liptó.
Gaál Sándor r. k. Varanó, 

Zemplén.
Gyurcsák József r. k. Felső 

Zubricza. Gömör.
20 Holéczy Gyula á h. Telgárd. 

Gömör.
Horvay Róbert á. h. Felka, 

Szepes.
Jancsó Dániel helvét. hitv., 

Fegyvernek, Jász.-N. Kún- 
Szolnok.

Józsay Andor r. k. Leines, 
Sáros.

Keller Károly rám. k. Igló, 
Szepes.

25 Kóródy Lajos helv. h. Bereg
szász.

Kuszka István helv. hitval. 
Túrkeve, Jász-Nagy-Kún- 
Szolnok.

Lázár Imre, h. h. Hódmező
vásárhely. Csongrád.

Lehoczky Béla ág. hitv. Igló, 
Szepes.

Lencsó József á. h. Szucsány 
Turócz.

SO Litschner Róbert á. h. Igló, 
Ssepes.

Márczy Béla h. li, Munkács, 
Beregit.

Markovits István róm. kath. 
Igló, Szepes.

Matusz József h. h. Felsö- 
Méra, Abauj.

Mészöly Aron h. h. Sárbo- 
gárd, Fehér.

35 Nemetz Sándor r. k. Kere- 
csend, Heves.

Neuhauer Jenő r. k. Igló, 
Szepes.

Paliéin János ág. hitv. Igló, 
Szepes.

Petheö István helv. h. Felső- 
Nyárád, Borsod.

Pilisy Géza, h. h. Eperjeske, 
Szabolcs

40 Piros Aurél h. h. Czegléd.
Pitzey Lajos, ág. hitv. Igló, 

Szepes.
Ribáry Gábor r. k. Ároktő- 

Borsod.
Rózsa Félix izr. Balmaz-üj- 

város, Hajdú.
Selyebi Endre h. h. Atya- 

Sima, Szathmár.
45 Szabados János görög. kath. 

0 Sztudnicza, Mármaros.
Szabó Zoltán ág. hitv. Tótli- 

Pelsőcz, Zólyom.
Szakraida József r. k. Csány, 

Abauj.
Széli Gyula ágost. h. Igló, 

Szepes.
Szentpály Miklós helv. hitv. 

Nagy - Szöllős, Halmi, 
Ugocsa.

50 Szilágyi Sándor h. It. Okö- 
ritó, Szathmár.

Szilágyi Zoltán h h. Tunyog, 
Szathmár.

Szontágh László á. h. Dob- 
siiia, Gömör.

Zöldi József helv. hitv. Jász- 
kisér, Jász - Nagy - Kún- 
Szolnok.
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b) T a n t á r g y a k .
1. Vallástan, hét, 2 óra. Bevezetés az újszövetség köny

veibe. Egyház történelem a tridenti zsinatig. K. k. Zsarnay és 
Pálffy. Jeszenszky.

2. Latin nyelv, hét. 6 óra. Olvasmányok: M. P. Ciceró
nak Catilina elleni I és II beszédei, szófüzésileg, szónoklattanilag 
fejtegetve, magyarázva, és részben emlékelve. — P. Virgilius 
Maró Aeneis ének Il-ik könyve szófiizésileg és prozódiailag fej
tegetve és részben emlékelve. Kolmár és Sváby gyakorló könyvének 
első kötetéből 76 gyakorlat magyarra fordítva. Schultze mondat
tanának ismétlése. Zármunkák. Jeszenszky.

3. Görög nyelv, bet. 4 óra. K. k. Szamosi János görög 
nyelvtana, I és Il-ik rész. Rendhagyó igék. Olvasmányul 48 gya
korlat. szó és Írásbeli fordítása. Aesopus mesék. Szavak emlékelése.

Kuntz
4. Magyar nyelv. bet. 3 óra. Az első félévben: Szerkezet

tan Névy László tankönyve szerint; a másodikban: költeménytan 
(Greguss nyomán), különösen az elmélkedő lantos, leiró, és kisebb 
elbeszélő költeményekről megfelelő olvasmányokkal. Stylgyakorla- 
tok következő tételekből: 1.) Példák a logikai értelmezésre, az 
ítéletek különféle nemeire és a felosztásra. 2.) Az iglói főgym- 
nasium tornacsarnoka. 3.) Az istenítéletek. 4.) Igló városának 
leírása. 5.) Ferro nocentius aurum, (chria) 6 ) Von der Stirne 
heiss, rinnen muss der Schweiss etc. (chria). 7.) Két folyamod
vány. 8.) A szelek káros és hasznos volta. 9 ) Vörösmarty „Volt 
tanítványaimhoz“ czimű tanköltemény tartalma. 10.) Arany és 
Tompa egy-egy népmondájának tartalma. 11.) „Szuhay“ költői 
beszély tartalma. 12.) A munkás élet nem teher, hanem jótéte
mény. 13.) Nincs, mi férfit inkább férfivá emeljen, mint szilárd 
kitörés, állhatatos jellem. (Zármunka). Pakli.

5. Történelem, bet. 3 óra. Középkor. Ribáry kézikönyve
szerint, a népvándorlástól Amerika felfedezéséig. Pákh.

3'

Kimaradtak:

Bródy Sándor móz. Sajó- 
Szt.-Péter. Borsod.

55 Gölniczky Géza r. k. Helpa, 
Gömör.

Magántanulók:
( N e m  te t te i t  v i z s g á la to t . )

Bartsch Samu ág. liitv. Igló, 
Szepes

Medveczky József á. li. Liptó- 
Uivár.



6. Német nyelv, hét. 3 óra. K. k. G. Heinrich Lesebuch
II. rész. A haladókkal irály tan. A kezdőkkel 3 elbeszélés, 1 levél, 
1 leirás és 1 rövidebb beszéd fordítása, elemezése és emlékelése. 
Havonként Írásbeli dolgozat. Kövi.

7. Mennyiségtan, bet. 3 óra. K.-könyv nélkül, a) Algebra.
A hatványozás általánosítása. A logaríthmusok. Azok kiszámítása 
és számítás logaritmusokkal. — b) Mértan. Trigonometria Lüb- 
sen nyomán. Stereometria Mocnik nyomán: a szögletes testek 
ismertetése. Kövi.

8. Természetrajz, bet. 2 óra. Állattan. K. k. Dr. Róth
Samu: az állattan alapvonalai. Általános állattan. Geyer.

9. Torna, hét l óra. Gyakorlatok vasbotokkal.
Schermann.

10. Eranczia nyelv, |
11. Rajz,
12. Ének,

A kötelezett tanórák száma 27.

1 Baintner Imre r. k. Buda
pest, P-P.-K.-K.

Bartsch Árpád á. h. Merény, 
Szepes.

Batta Ferencz h. h. Gégény, 
Szabolcs.

Batta József, helv. h. Kér, 
Abauj-Torna.

ő Battáry Béni h. h. Pazony, 
Szabolcs.

Bazilidesz Károly ág. hitv. 
Jolsva, Gömör.

Béky Albert h. h. Kis-Kinizs, 
Abauj■ Torna

Bélteky Albert, helv. h. Ér- 
Olaszi, Bihar.

Bleuer Bertalan izr. Ibrány, 
Szabolcs.

10 Bónis István rom. k Huszt 
Máramaros.

Budaházy Lajos h. h. En- 
csencs, Szabolcs.

Bugsch Aladár á. h. Sztrázsar 
Szepes.

Csépes Béla gör. le. Nagy- 
SzölVós, TJgocsa.

Csiszái Gyula h. h. Magyar- 
Izsóp, Zemplén.

15 Dobos Kálmán h. h. Uszka, 
Szatmár.

Dókus László li. h. S.-A.-Uj- 
hely, Zemplén.

Dzubay Vidor görög. hath. 
Szerednye, Ung.

Erey Pál r. k. Szent-Iván, 
Liptó.

VII. OSZTÁLY
O s z t á l y  t a n  á r : G uh r  M á rto n .

a) Tanu l ó  k :

mint az Y. osztályban.



Fillöp Fe.ren.cz helvet, hitval. 
Mezőtúr, Jász - Nagy - Kim 
Szolnok.

20 Gelley János h. h. Féder, 
Abauj-Torna.

Gurkó József róm. k. Igló, 
Szepes.

Gyórffy Lajos helvét, hitval. 
Túrkevi. Jász-Nagy Kún- 
Szolnok.

Häuszer Ede róm. k. Igló, 
Szepes.

Hirschler Sándor izr. Gyön
gyös, Heves.

25 Ilrabár Mirosláv gör. kath. 
Munkács. Bereg.

Hubay József h. h .' Féder, 
Abauj- Torna.

Jantner István ág. h. Kis- 
Kinizs, Abauj-Torna.

Kállay Miklós h. h. Beret, 
Abauj-Torna.

Keresztúri Gyula iielv. hitv. 
Túrócz-Szent-Márton, Sza
bolcs.

30 Klein Alajos r. k. Szomol- 
nok. Szepes.

Kolbenheyer Sámuel ág. h. 
Torna, Abauj-Torna.

Kovglik István, r. k. Kriván, 
Árva.

Kúndt József róm. kathol. 
ólsó - Metzenséf, Abauj- 
Torna.

Kutassy József h. h. Dom- 
brád, Szabolcs.

35 Lehoczky János r. k. Mun
kács, Bereg.

Matuska János á. h. Liptó- 
Szt.-Miklós, Liptó.

Nagy Lajos h. h. Szatmár- 
Németi, Szatmár.

Naményi Béla helvét, hit
val. Futó - Kércs, Abauj 
Torna.

Orván Ede izr. Nagy-Biese, 
Tr evesén.

40 Perényi László r. k. Szol
nok, Jász - Nagy - Kún-
Szolnok.

Peschkó Gyula á. h. Felka, 
Szepes.

Pilissy István h. h. Eperjeslce, 
Szabolcs.

Piávits Zoltán, rom. kath.
Balmaz-Ujváros, Hajdú.

Portelekig László h. h. Kis
újszállás, Jász- Nagy-Kún- 
Szolnok.

45) Riszdorfer Imre ágast. hitv. 
Nyíregyháza, Szabolcs.

Scholtz István róm. kathol. 
Munkács, Bereg.

Schön Elek izr. Szepes-Vár
alja, Szepes.

Stuckner József á h. Hibbe, 
Liptó.

Szabó Antal h. h. Tunyog, 
Szatmár.

50 Szabó Gyula, h. h. Eszény, 
Szabolcs.

Szarka Gyula, h. h Bereg
szász, Bereg.

Szathmáry Lajos helv. hitv. 
N-Szalonta, Bihar.

Szegedig Lajos h. h. Sáránd, 
Bihar.

Sztanik Árpád, ág. h. Igló, 
Szepes.

55 Tricska Rezső, róm. k. Igló, 
Szepes.

Varga József helvét, hitval. 
Túr keni, Jász- Nagy- Kún- 
Szolnok.

Vitéz Endre róm k. Eger, 
Heves.

Zaicz Tivadar róm. k. Igló, 
Szepes.
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Kimaradtak :Magántanulók:

K i m a r a d t a k :

Masztics David ágast. hitv. 
Daménf alva, Liptó.

60 Mogyorósi/ Bertalan helv. h. 
Cserépfalva. Borsod. 

Saritsák Árpád r. k. Kassa, 
Abuuj-T'orna

Goldberger Gyula, izr. Tisza- 
Bereg, Szatmár.

Honti Rezső r. k. Losoncz, 
Neográd.

Macsata Géza r. k. Jászó, 
Abauj-Torna.

b'ő Sztanko István r. k. Privigye, 
Nyitra.

b) T a n t á r g y a k :
1. Vallástan, bet. 2 óra. A hitújítás története általában. —

A prot. egyház története Magyarbonban. Pálffy J. „A keresztény 
egyház története“ czímii kézikönyve szerint. Pákh.

2. Magyar nyelv, bet 3 óra. Az tpos, regény, dráma és 
szónoki beszéd elmélete. K. k. Erődy és Névy: Rhetorika. 
A tanórákban részletesebben tárgyaltattak: A Zrinyiász, Buda 
halála, Cserhalom, Elveszett alkotmány, Bánkban és több szó
noki beszéd. Egyes iskolai olvasmányok Írásbeli dolgozatok alap
jáéi szolgáltak.

írásbeli dolgozatok a következő tételekből: 1) Kezdj buzgón 
már sokra ménéi, halad, a ki megindul, Mig porban fetreng a 
henye, gyáva erő. Vörösmarty. 2) Szülőföldem (leírás). 3) Az 
eposzi hős jellemzése. 4) A lyrai, epikai és drámai költészet ere
dete s egymáshoz való viszonya, (olvasmányok alapján). 5) Egy 
szabadon választott vígjáték tartalma és széptani méltatása. 
6.. Akárki mit ábrándoz, csak vagyonos nemzet lehet szabad. 
Gr. Széchényi István. 7) Szónoki beszéd egy vasúti vonal meg
nyitása alkalmával. 8) Hogyan kelljen jó stílusra szert tenni? 
Blair Hugó után. 9) Szilágyi Mihály beszéde Hunyady Mátyás 
királvlyá választatása mellett, (történelmi beszéd olvasmány alap
ján). 10) Búcsúbeszéd a tanév végén. Zimann.

3. L atin  nyelv, bet. 5 óra. Olvasmányok: Ciccronis oratio-
nes pro M. Marcello, pro Q. Ligario et pro rege Dejotaro ed. 
Kadlecsik Rikárd fordítva, magyarázva és szónoklattanilag mél
tatva.— Yirgilii Aeueid. lib. III-us et lib. V. 1—103, 604—718, 
745—761 fordítva, alak-, mondat- és verstanilag méltatva edit. 
Veress Ign. — Fordítások latinra Vagács és Schubinger „Latin 
irályképző gyakorlatok“ czímü könyvéből 76—93-ig. Guhr.



I. Görög nyelv, hét. 4 óra. Xenophon. Anab. I. Ill, IV ; 
Comment III. IV. ed. Schenkel-Horváth. — Homer: Ilias IV. ének 
egészen; V. 1—219; VI. 1—120; 210—295-ig ed. Veress Ignácz. 
— írásbeli dolgozatok a szöveg alapján. Gulir.

5. Német nyelv, hét. 3 óra. K. k. Dr. Heinrich „Deutsches
Lehr- und Lesebueh“. Ill Irodalomtörténet a legrégibb időktől 
Klopstockig; az egyes korokat és írókat jellemző olvasmányok 
fejtegetése és részben emlékelése, — Fordítások magyarból és 
magyarra. Róth.

6. Történelem, hét. 3 óra. Újkor és legújabb kor, a nagy
felfedezések korától 1876-ig Mangold L. Világtörténelme III. kö
tetének fonalán. Pakli.

7. Term észettan, bet. 4. óra. K. k. Fehér Ipolyi : „Ter
mészettan a középtanodák felső osztályai számára. A természettan 
általános fogalma, felosztása. A testek általános tulajdonainak 
ismertetése. Előismeretek az erőről és mozgásról. Az anyagvonzás 
mint általános természeterő. Az erők összetétele és szétbontása. 
A szilárd testek egyensúlya a nehézségerőre nézve. A szilárd 
testek egyensúlya a gépeken. Haladó mozgás: szabad esés. 
esés a lejtőn, hajítás. Központi mozgás. Ütközés. Hydrostatika 
általános törvényei. Higtestek egyensúlya a nehézségerőre nézve. 
A folyadékba mártott testek egyensúlya. Higtestek egyensúlya a 
tömecserők hatása mellett. Légnemüek nyugvástana. Légnemüek 
mozgástana. Hőtani előismeretek. A hő forrásai. A hő terjedése. 
A hő hatása a testek térfogatára. A hő hatása a testek halmaz- 
állapotára. A gőzök és párák törvényei. Gőzerő müvek. A hő 
mennyiségének mérése. A hang magassága. A hang terjedése. A 
hang keletkezése. A testek rezgése. A húrok hangmagasságai. 
Csomópontok. Harmonikus hangok. A rudak rezgése. Hangvilla. A 
lapok rezgése. A levegő mint hangforrás. A levegő hullámzása. 
A hang terjedési sebessége. A hang visszaverődése. A hang 
törése. Bischer.

8. M ennyiségtan, hét. 3 óra. K. k. Dr. Mocnik. Algebra 
és Mértan felgym. számára és az előadás után irt jegyzetek. Az 
egyenletek általános elmélete. Első fokú egyenletek egy és több 
ismeretlennel. Tiszta és vegyes másodfokú egyenletek teljes elmé
lete. Magasabb fokú egyenletek, melyek négyzetes egyenletekre 
vezethetők vissza, vagy a melyek kellő transformatió által első
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fokú egyenletek feloldási szabályai szerint megoldhatók. Kitevős 
egyenletek. Számtani kaladványok. Mértani haladványok. A szám
tani és mértani haladványok alkalmazása (tőke, lakosság- szaporo
dás, szabad esés).

A sik háromszögmértan ismételve. Háromszögmértani fel
adatok megoldása különös tekintettel a gyakorlati életre. Az 
algebra alkalmazása mértani feladatok megoldására. Első és má
sodfokú egyenletek graphikai szerkesztése.

Elemző mértan: Derékszögű összrendezői rendszer. Két pont 
egymástóli távolságának meghatározása coordinaták segélyével. Sark- 
rendszer. Az összrendezők átalakítása. Az egyenes vonal analyt. 
egyenlete. Az egyenlet szerkesztése. Egy és két adott ponton 
keresztűlmenő egyenes vonal analyt. egyenlete. Az egyenes vonal 
egyenlete a sarkrendszerben. Két — az egyenletek által adott, 
egyenes vonal által képezett szög kiszámítása. A merőlegesség- 
és párhuzamosságnak analyt. feltétele. — A háromszög oldalainak 
egyenletei. A háromszög területe meghatározva a csúcsok coordi- 
natainak segélyével. Fischer

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

Zimann.
10. Tornázás. hét. 1 óra. Rendgyakorlatok, szergyakorlatok

és tornázás a Jaegerféle vaspálczákkal. Schermann.
11. F ranczia nyelv, (nem kötelezett tantárgy) hét. 2 óra.

A tanulók előismereteik szerint több csoportba voltak osztva. — 
A kezdőknél Dr. Otto Emil kézikönyve nyomán a nyelvtan elemei 
megfelelő fordítási gyakorlatokkal; a haladóknál: költemények és 
prózai olvasmányok fordítása és emlékelése, a nyelvtan rendszeres 
áttekintése; végre a haladottabbaknál: Voltaire „Charles XII“ 
Chap. II—VII. Zimann

12. Ének, (nem kötelezett tantárgy) hét. 2 óra. A dal
körben. Schermanv.

Kötelezett heti tanórák száma: 30.
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Vili. OSZTÁLY.
O s z t á l y  t a n á r :  P á k h  K á ro ly .

a) T a n ú i ó k .

1 Auerswald Gusztáv r k. Tőke- 
Terebes, Zemplén.

Bartók Jenő h. h. Sárköz- 
Újlak. Szatmár.

Bencsik István h. h. N.-Palád, 
Szatmár.

Bergsmann Ignácz izr. Igló. 
Szép es.

5 Bottlik Lajos li. h. Tibold- 
Darócz, Borsod

Brayer József r. k. Markus- 
falva, Szepes,

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

Csatáry Lajos h. h. Déva- 
ványa, Jász - Nagy - Kún- 
Szolnok.

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

10 Dávid Béla á. h. Turócz Sz.- 
Márton.

Demjén Zoltán, h. h. S.-A.- 
Ujhély, Zemplén.

Fényes Iván h. h. Berettyó- 
Ujfalu, Bihar.

Folkmann János li. h. Nagy- 
Bicse, Trencsén.

Friedlieber Sándor izr. Nyír
egyháza, Szabolcs.

15 FiiJöp Elemér r. k Eger, 
Heves. r

lüzessy Árpád h. li. Török- 
Szent-Miklós, Jász-Nagy- 
Kún, Szolnok.

Grúsz Antal r. k. Lőcse. 
Szepes.

Grün Ede izr. Kis-Próna, 
Nyitva.

Henger Béla, r. k. Tamásda. 
Bihar.

20 Hercz József izr. O-Falva, 
Szepes.

Hodobay Miklós g. k. Újvá
ros, Abauj-Torna.

Kállay György r. k. Nagy- 
Halász, Szabolcs.

Klein Dezső Izrael. Bevető, 
Sáros.

Köhler Gusztáv á. h. Igló. 
Szepes.

25 Kreuczer Mihály rom. hath. 
Szolnok. Jász-Nagy-Kún- 
Szolnok.

Madarassy György róm. k. 
Lőcse, Szepes.

Murczy Gyula h. h. Munkács, 
Bereg.

Molnár Ákos, r k. Székelylnd, 
Bihar.

Nagy István li. h. Gyula, 
Békés.

30 Neubauer Miksa r. k. Igló. 
Szepes.

Pálka Béta ág. hitv. Felka, 
Szepes.

Pap Imre h. h. Munkács, 
Bereg.

Pásztélyi Gusztáv g. k. Bacskó, 
Zemplén.

Perl stein Sándor izr. Igló, 
Szepes.

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

Pólya Endre li. h. Budapest. 
Puky Lajos h. h. Zsujta, 

Abauj-Torna.
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Ráthonyi Ákos h. h. Kü- 
köru/ösd, Ugocsa.

Rónay Béla h. h. Jáxzkisér, 
Jász.-N.-Kún. Szolnok.

40 Sárközy Adorján helv. hitv. 
R.-Kokat, Jász - N. - Kún- 
Szolnok.

Sclimotzer Eerencz r. k. Stősz, 
Abauj- Torna.

Schwarcz Simon izr. Máté
szalka, Szatmár.

Selyebi Géza h. h. Atya, 
Szatmár.

Sóhalmi György á. h. Tállya, 
Zemplén.

45 Szabó Béla h. h. Székelyhid, 
Bihar.

Szekeres István h, h. Mogyo
róska, Zemplén.

Szekszer Sándor r. k. Mun
kács, Bereg.

Tarnószky Gézar.k. Enyiczke, 
Abauj-Torna.

Thomann Sándor izr. S.-M. 
Ujhely, Zemplén.

50 Tóth Géza li. h. Erk'őrös, 
Szilágy.

Vályi-Nagy István h h. Me
zőkeresztes. Borsod.

Várady István h. h. Kis- 
Ujszállás, Jász.- N.- Kún- 
Szolnok.

Wittich Lajos r. k. Holló
háza, Abauj-Torna.

b) T a n t á r g y a k .

1. Vallástan, liet. 2 óra. Keresztény hit- és erkölcstan,
Zsilinszky k. könyve szerint. Zimann.

2. Magyar nyelv, hét. 3 óra. A magyar nemzeti irodalom
története, dr. Boros G. k. könyve szerint, az egyes korokat és 
Írókat jellemző szemelvények olvasásával. Irály gyakorlatok követ
kező tételekből: 1) Ki a művelt ember? 2) Tátrai kirándulásunk 
leírása. 3) A XVIII. század irodalmi hanyatlásának okai, s minő 
tanulságot meríthetünk e korból. 4) „A költő jóltevője az emberi
ségnek“ (Kölcsey.) 5) Erény és tudomány leghűbb kalauzok az 
emberi életben (vagy tetszés szerint: Vörösmarty hatása a ma
gyar irodalomra.) 6) A türelmességről. 7) Miért nem volt II. 
József újításainak sikere? 8) Érettségi dolgozat (a tételeket lásd 
az érettségi vizsgákról szóló jelentésben.) Pákh.

3. Latin nyelv, hét. 5. óra. Olvasmányok : Cicero: Laelius 
(edit. Heinrich) fordítva, magyarázva és bölcsészeti szempontból 
méltatva. Horatius, Satir. lib. I. 1, 6, 9; —  Epod. 2, 7 ; — 
Carminum lib. I. 1, 2, 3, 4. 10, 12, 14, 15, 22, 24; lib. II. 3; 
lib. III. 2, 3, 10; Epist. lib. I. 2 és ad pisones 1—72 vers. 
(edit. Gyurits és szöveg kiadás edit. Petschenig.) — Fordítás 
latinra Kolmár és Sváby k. könyvéből 154--167 ford, gyakor-
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latok. — Önálló dolgozat e tételből: De amicitiae origine et 
ejus utilitate. — Latin irodalomtörténet vázlata Holub k. könyve 
nyomán. Gvhr.

4. Görög nyelv, bet. 4 óra. Homer Odysseája (edit. Veres) 
IV. ének egészen; az Y-ből 1—62, 7 5 —90. 2B1— 364 versig; a
VI. ének egészen. Platóból: Ivriton Horváth Zs. kiadása szerint.

Guhr.
5. Német nyelv, bet. 3 óra. Kézikönyv dr. Heinrich

„Deutsches Lehr- und Lesebuch“ III. rész. Irodalomtörténet 
Klopstocktól a jelenkorig; egyes szemelvények fejtegetésén és 
részben emlékelésén kívül tárgyaltatott: Laokoon, Hermann und 
Dorothea és Über naive und sentimentale Dichtung. Fordítások 
magyarból és magyarra Róth.

6. Történelem, bet. 3 óra. Magyarország történelme 1849-ig 
k. könyv Varga Ottó „V magyarok oknyomozó történelme.“

Pakli.
7. Mennyiségtan, hét. 2 óra. a) Mértan : a kör, kerülék,

hajtalék és mentelék analyt. tárgyalása. Ismételve az egyenes 
vonalak és a háromszög elemző mártana ; planimetria, stereometria. 
goniometria, trigonometria s az algebra alkalmazása mértani fel
adványok megoldásánál, b) Algebra: kapcsolástan, Newton tan
tétele és alkalmazása. Ismételve a viszonylékok szerepe az algeb
rában ; első, másod s kitevőleges egyenletek teljes elmélete ; 
számtani, mértani haladványok és alkalmazásuk. Fischer.

8. Természettan, hét. 4 óra. K. könyv: Fehér Ipoly,
Természettana középisk. felső osztályai számára Fénytan. Sugárzó 
hő. Delejesség. Villamosság. Ismételve a szilárd, híg és terjengős 
testek erőműtana, hő- és hangtan. Fischer.

9. Lélektan, hét. 2 óra. Dr. Emericzy kézikönyve szerint,
Az ismerő, érző és akaró tehetség. Zimann.

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

11. Franczia nyelv, (nem kötelezett tantárgy), mint a
VII. osztályban. Zimann.

12. Ének, (nem kötelezett), bet. 2-szer. Négy hangú gya
korlatok a dalkörben. Schermann.

A kötelezett tanórák száma : 29.
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Tekintettel a növendékek lakhelyére megyék szerint a 
beirt 456 tanuló k özt:

I g l ü i ....................................114
Szepesmegyei . . .  57
Abanj-Torna . . 36
Á r v a ...............................  5
Bács-Bodrog . . 2
Baranya . . . .  1
B ék és ...............................  3
B e re g ...............................  11
B ih a r ......................................15
B o r s o d .................................23
Csongrád . 2
F e h é r ...............................  2
G ö m ö r .....................  14
Hajdú .    8
H eves...............................  16
Jász-N.-Iíún-Szolnok . . 27

3'ó4

Az elmúlt tanévben beíratott összesen 466 tanuló.
A helybeli felekezeti viszonyokat tekintve a 114 iglói ta

nuló közül volt:
Ág. ev. hitv. 55 rom. kath. 37 moz. vall. 22 összesen 114.

VIII.

Az érettségi vizsgálatok eredm énye.
A jelen tanévben a nyolezadik osztályban volt 53 nyilvános 

tanuló, magán tanuló nem volt; érettségi vizsgálatra jelentkeztek 
mindannyian és az elmúlt évben az Írásbeli érettségi vizsgálaton 
egész évre visszavetett egy tanuló, összesen tehát 54-en. A 
május hó 17 -22-ig megtartott osztály vizsgálatokon két tanuló 
több tantárgyból elégtelen osztályzatot kapván, az érettségi vizs
gálattól a jelen tanévre elutasíttatott és így Írásbeli érettségi 
vizsgálatra bocsáttatott 52 tanuló

Átvitel 334 
Liptó . . . . .  21
M á rm a ro s ..................... 4
N eográd ..........................  1
Nyitra ..........................  2
P e s t ...............................  13
S á ro s ...............................  3
Szabolcs..........................  19
S z a tm á r .................................14
S z i l á g y ..........................  1
Trencsén . . . . .  4
Turócz ..................... 4
Ugocsa . .. . 4
U n g ...............................  4
Z em plén.................................26
Z ó ly o m ..........................  1
K ü lfö ld i..........................  1

456
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Az írásbeli érettségi vizsgálatok május hó 24 — 28. napjain 
tartattak meg ; az írásbeli dolgozatokra kitűzött tételek a követ
kezők voltak:

a) Önálló magyar dolgozatra: Embereket s népeket meg
próbáltatások érlelnek. Milyen befolyást gyakorolt a reformatio a 
magyar irodalomra? Mikor érintkezett a magyar és a lengyel 
politikailag s mik voltak ezen érintkezés eredményei ?

b) Fordítás magyarból németre : Deák Ferencz levele. Gás
pár János: Magyar olvasókönyv 272. lap.

c) Fordítás magyarból latinra : Az igaz barátság. Vagács és 
Schiebinger gyakorló könyve 125. gyakorlat.

d) Fordítás görögből magyarra: Homer Odyssen VII. 
35—56 versig.

e) A mennyiségtanból: 1. Minő sebességgel fog egy vitor
lás hajó nyugvó vízen előre mozogni, ha a szél sebessége 1 
méter s ha vitorlái a szél irányával 750 és a hajó gerinczének 
irányával 60° szöget képeznek ; miképen állítandók a vitorlák, 
hogy a hajó ugyanazon nagyságú és irányú szél mellett elébi 
irányában a lehető legnagyobb sebességgel mozogjon ; végűi minő 
sebességgel fog a hajó a hullámok felé nyomatni ? 2. Valamely 
város lakosságának száma jelenleg 20,000. Hány lakossal bírt a 
város, ha ezen idő alatt évenként- 180 lélekre 9 születés és 7 
halálos eset jut ?

A szóbeli érettségi vizsgálatokhoz bocsáttatott 52 tanuló; 
a vizsgálatok Főtisztelendő Czékus István tiszakerületi ev. püspök 
úr elnöklete alatt és Nagyságos Hunfalvy János budapesti m. 
kir. egyetemi tanár urnák, mint kormány kégviselőnek jelenlété
ben junius 17—21 napjain következő eredménynyel tartattak 
meg : az 52 tanuló közül jeles 10, jó 15, elégséges 18, egy tan
tárgyból elégtelen osztályzatott kapott 8 tanuló és pedig: a latin 
nyelvből 5, magyar nyelv és irodalomból 1, a hazai történelem
ből 2 ; egy tanuló ki a jelen évben az érettségi vizsgálatot ismé
telte, három tantárgyból kapott elégtelen osztályzatott és így a 
további érettségi vizsgálattól elutasíttatott. Az 52 tanuló közül 
az iglói ev. íőgymnásiumban végezte mind a nyolcz osztályt 9 
tanuló; ezek közül: 3 jeles, 1 jó, 2 elégséges eredménynyel 
állotta ki a vizsgálatot, cgv tantárgyból elégtelen 1 és három 
tantárgyból elégtelen 1. A gymnásiumi tanfolyamon át az 54
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jelentkező közül osztályt ismételt 12, az érettségit ismételte 4. 
Az életpályát tekintve, az 52 tanuló közül: gazdászati pályára 
készül 18, orvosira 4, erdészetire 2, jogira 8, theologiai pályára 
3, tanárira 2, kereskedelmire 1, hivatalnok 6, mérnökire 1, ka
tonaira 4, vegyész 1.

IX.

Ö nképzőköri m űködés s egyéb m ellékfoglalkozás.

1. Magyar önképzőkör. Elnök: Zimann János. Rendes tag 
59, rendkívüli 71, összesen 130. Könyvtára 592 mű 818 kötetből 
áll. A jelen évben vétel utján 91 mű, 97 kötettel szaporodott; 
köri tagok ajándéka 9 mű, 10 kötet, összes évi szaporodás 100 
mű, 107 kötet. Könyvekre és folyó iratokra 171 frt 10 krt. adott 
ki a kör a lefolyt évben ; pályadíjakra 15 irtot és az elnök egy 
10 frankos aranyat. Pályadíjat nyertek : Varga József VII. osztály 
tanuló írásbeli dolgozatáért egy 10 frankos aranyat Bottlik Lajos 
VIII. osztály tanuló : Az emberi művelődés történetét P. Szath- 
máry Károlytól, Pilissy István VII. osztály. Államférfiak és irók 
Toldi Ferencztől, Porteleky László VII. osztály. Magyar költők 
élete Toldy Ferencztől, kiválóbb dolgozatok és szavalatokért.

2. Német önképzőkör. Elnök : Rótb Márton tanár. Rendes 
tagjainak száma 35, rendkívüli 19 összesen 53. Könyvtára 304 
mű, 655 kötet; évi kiadása 100 frt 95 kr. A lefolyt tanéven át 
volt 32 rendes gyűlése, ezeken 93 szavalat, 44 írásbeli dolgozat, 
42 bírálat, 2 ellen bírálat.

3. Gyorsírókor Kövi Imre tanár védnöksége alatt, ez évben 
20 taggal; a körnek van 118 kötet, 124 műből álló könyvtára, 
jelen évi gyarapodás 20 kötet, ugyanannyi mű.

4. Dalkör -vezető elnök : Schermann Samu tanár. Tagjainak 
száma 60, hetenként kétszer tartott gyakorlatokat. Könyvtárában 
van: 6 nyomtatott mű, 105 kötetben, 2 írott mű 45 kötetben.

5. Zenekör. Elnök : Schermann Samu tanár. A jelen évben 
12 tagja volt a körnek.

6. Tornakor tagjainak száma 61, elnök Schermann Samu
tanár.

4



7. A franczia nyelvet, mint nem kötelezett tantárgyat évi 
6 írt. fizetés mellett 45 tanuló tanulta és pedig nagyobb részben 
jó eredménynyel.

Az önképző körök tagjai évközben kifejtett működésük 
eredményeit junius hó 20-án délután 4 órakor, a téli tornacsar
nok feldíszített tágas termében, Főtisztelendő Czékus István tisza- 
kerületi ev. püspök, Nagyságos Hunfalvy János kormány képvi
selő urak, az egyházi és iskolai elöljáróság és díszes, nagyszámú 
városi közönség jelenlétében mutatattak be, dal-, zene-, szavalati 
előadások és torna gyakorlatokkal. A megjelent nagyérdemű kö
zönség tanintézetünk iránt ez alkalommal is tanúsított szíves 
figyelme és érdeklődéséért fogadja e helyen is őszinte hálás 
köszönetünket.

X.

Ösztöndíjak, jutalm ak és eg y éb  segé lyezések .

a) Ö sztö n d íja s  tan u lók .
1. A gr. Teleki - Roth Johanna-féle 40 fi tos ösztöndíjban 

részesültek: Köhler Gusztáv VIII. osztály. Bazilidesz Károly és 
Kiszdorfer Imre ATI. osztály tanulók.

2. A Tavassy Lajos-féle 60 frtos ösztöndíjban Bartók Jenő 
VIII. osztály tanuló részesült.

3. A Scholfz - Railing Amanda - féle 45 frtos ösztöndíjban : 
Varga József VIII. osztály és Bömisch Pál III. osztály tanuló.

4. A Scholtz József-féle 4 frtos ösztöndíjban: Lorx Victor
II. osztály tanuló.

5 A Szontag Lajos-féle 25 frtos ösztöndijból.- Bencsik 
István VIII. osztály 8 fit. 33 kr. Porteleky László VIII. osztály 
8 frt. 34 kr. és Horvay Bobért VI. osztály tanuló.

6. A Búzás Lajos-féle 4 fi tos ösztöndíjban : Fábry Vincze
III. osztály tanuló

7. A Payer Jenő-féle 4 frtos ösztöndíjban Wittich Gusztáv
I. osztály tanuló részesült.
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b) J u ta lm a k k a l k itü n te te t t  ta n u ló k .
1. Az iglói takarék- és hitelintézet 30 írtnyi adományából 

részesültek: Folkmann Jakab VIII, osztály 5 fit., Börkey Árpád 
VI. osztály, Kállay Miklós VII. osztály, Balló Aurél IV. osz'ály, 
Tinyó János IV. osztály, Gura Károly I. osztály egyenként 5 írttal.

2. Dr. Lorx Sándor úr adományából egy 10-frankos aranyat 
Wiitich Lajos VIII. osztály.

3. Lehoczky Jenő fővárosi főjegyző úr adományából egy 10- 
frankos aranyat: Fényes Iván VIII. osztály.

4. Az iglói egyházi és iskolai elöljárók s más nemeskeblü 
adakozók által adományozott 54 írtból jutalom könyveket kaptak: 
Ráthonyi Ákos VIII. osztály, Pelőfy Sándor összes költeményei. 
4 kötetben, Szekeres István VIII osztály, Lessing; Bölcs Náthán; 
Auerswald Gusztáv VIII.osztály, Jókai Mór: Negyven év viszhangja, 
Neubauer Gyula VIII. osztály, Brevier: „Weltliteratur“, Lehoczky 
Béla VI. osztály, Ruthardt: „Chronik der Weltgeschichte“. Czöl- 
der Aurél V. osztály, Grube: „Geschichtsbilder“, Kuszka István 
VI. osztály, Gyulai Pál: Vörösmarty életrajza, Krompeclier Ödön 
V. osztály, Heyse’s Fremdwörterbuch, Bazílidesz Barna IV. osz
tály, Thomas: „Fölfedezések könyve“, Guhr Géza III. osztály, 
„Tausend und eine Nacht“, Kardos László I. osztály, Beniczky: 
„A világ népei“, Peschko Ödön V. osztály, Greguss: Shakespeare 
pályája.

5. A magyar királyi természettudományi társulat ajándéká
ból : Csatáry Lajos VIII. osztály. Természettudományi értekezések. 
Arago, Bessel, Dove stb. műveiből. Molnár Ákos VIII osztály, 
Greguss Gyula: Összegyűjtött értekezései. Batta Ferencz VII. osz
tály. Népszerű természettudományi értekezések Faraday, Helm
holtz és Pettenkofer munkáiból. Fülöp Ferencz VII. osztály, 
Népszerű természettudományi előadások gyűjteménye, Száthmáry 
Lajos VII osztály, Népszerű tudományos előadások. H. Helmholtz, 
ford. Br Eötvös Loránd és Jendrássik Jenő.

c) E gyéb  segélyezésben  ré sze sü lt ta n u ló k .
1. Tápintézeti dijelengedésben részesültek: I. osztály: Koska 

Pál 30 frt. 20 kr„ Barcs József 55 frt. 20 kr., Bömisch Konrád 
15 frt.; II. osztály: Klacskó Lajos 10 frt.. Szalay Otto 10 frt., 
Fabriczy Samu 46 frt. 20 kr., Hang Gyula 20 fr t .: III. osztály:
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Tóth Kálmán 10 frt. ; IV. osztály: Tinyó János 15 írt., Bazili- 
desz Barna 10 frt.; V.osztály: Puky Béla 15 fit.; VI. osztály: 
Dócza Gyula 10 frt., Csiszár András 10 frt., Horvay Róbert 
30 frt . ; VII. osztály : Tóth Ferencz 10 frt., Orván Ede 10 frt., 
Csiszár Gyula 10 frt., Bugsch Aladár 15 frt., Batta József 10 frt., 
Bazilidesz Károly 30 frt., Kállay Miklós 15 frt., Varga József 
30 frt., Riszdorfer Imre 30 f r t , Bélteky Albert 15 frt.; VIII. osz
tály : Szekeres István 20 frt, Pap Imre 15 frt., Bencsik István 
25 frt., Puky Lajos 15 frt., Tarnóczky Géza 15 frt., Folkman 
Jakab 25 frt, Vittich Lajos 30 frt., Bartók Jenő 25 frt., össze
sen 32 tanuló 630 frt. 60 kr. o. é.

2. Tandíjelengedésben részesültek: I.osztály:WittichGusztáv 
8 frt., Lachmann József 3 frt.; II.osztály: Máday Aladárd frt. 70 kr., 
Antal János 5 frt., Ganz Simon 6 frt., Marek József 9 frt. 40 kr.; 
III. osztály: Schmögner János 5 frt.; IV. osztály: Balló Aurél 
6 frt., Hajts Samu 6 frt., Csizsmarcsik József 5 frt. 20 kr.; V. osz
tály: Hajts Pál 6 frt., Lövy Árpád 8 frt. 40 kr., Puky Béla, 8 frt. 
A VI. osztály-ból: Lenesé József 8 frt., Paliéin János 5 frt., Bor - 
key Árpád 11 frt., Horvay Róbert 8 frt., Csiszár Andor 8 frt.; 
A VII. osztály-ból : Kállay Miklós 8 frt., Riszdorfer Imre 12 frt., 
Orván Ede 5 frt., Varga József 8 frt., Budaházy Lajos 4 frt., Bat- 
táry Béni 8 frt., Szekeres István 8 frt., Pap Imre 4 frt,; A Vili. osz
tály-ból: Bartók Jenő 4 frt., Bergsmann Ignáez 5 frt., Folkmann 
Jakab 15 frt, Schmotzer Ferencz 4 frt., Wittich Lajos 8 frt. 
Összesen 31 tanuló 213 frt, 70 kr. tandíjelengedésben részesült. 

Segélyezésben részesültek tehát a lefolyt tanévben a tanulók:
1. Tápintézeti díjelengedés . . .  32 tanuló 630 frt. 60 kr.
2. Tandíjelengedésben . . 31 „ 213 ,, 70 „
3. Ö sztöndíjak............................ 10 „ 308 . — ,,
4. Jutalmak készpénzben . . .  6 „ 30 — „ és

3 darab 10 frankos arany
5. Jutalmak könyvekben. . . .  20 „ 53 „ — ,.
6. A Jantner-féle alapból szegény

tanulóknak kézikönyvek . . — „ 16 ,. —
7. A magyar önképzőkörben juta

lom könyvek........  — „ 15 „ — „
Összesen 1265 frt 30 kr. és

3 darab 10 frankos arany.



XL

T anszergyűjtem ények  gyarapodása.

A) Gyinnásiuini múzeum
T e r m é s z e t r a j z i  g y ü j  t e m é  ny.

Kezeli: Geyer G. Gyula.

1. Ajándékok: A d a mo v s z k y  L i p ó t  főberczegi bánya
tiszt úrtól (a Bindt-en) 1 db. idétlen bárány búsban (szája helyén 
szemmel bír. — A d r i á n y i  An t a l  m. k. főerdész úrtól a Fe
kete-Vágón 1 db. jégmadár (Alcedo ispida) húsban (kitömte 
Folkmann Jakab VIII. osztály tanuló.) — F u c h s  J e n ő  úrtól 
(Erdőbényén) 1 db. száz éves (?) szőlőtő. — Kl e i n  Ot t o lovag 
úrtól 2 madár búsban (melyeket miután gyűjteményünkben már 
meg vannak, az illető tanulóknak átadtam, hogy magokat a tömés 
mesterségében azokon gyakorolják.) — K r ä t s c h  ma r  V i k t o r  
úrtól (Modorban) 2 db. szelíd gesztenye tüskés burokjában. — 
Ró t h  Má r t o n  tanár úrtól 65 db. különféle kőzet (többnyire 
Szepes megyéből.) — G e y e r  G y u l a  tanártól 1 db. Falco 
vespertinust ( =  F. rufipes, mely nálunk igen ritka madár 1886. 
május 5-ikén a hófergeteg és időjárás következtében elevenen 
megfogatott, későbben az eziránt érdeklődő tanulók jelenlétében 
ki is tömetett.) — Wittick Lajos VIII. osztály tanulótól 12 apró 
drb. tengeri csiga és kagyló. — S e c h s e r  S á n d o r  VIII. oszt. 
tan. 1 pár uj íaczipő. — Sz a b ó  Z o l t á n  VI. osztály-tói 8 
ív a Weissinger-féle kristályminta-hálózatokból és 12 kisebb drb. 
közönséges ásvány és kőzet. — G r ü n w a l d  La j os  V. osztály 
1 drb mészszel incrustált virágcsokor. — M ó r i c z  P á l V .  
osztály 42 drb megnevezett madártojás. — C z ö l d e r  A u r é l  
V. osztály a növénytan tanításához szükséges hypsometricus tér
képet rajzolt. — Ba l l o  A u r é l  IV. osztály két drb. térképet, 
melyeket maga nagy szorgalommal rajzolt. — L e h o c z k y J e n ő
IV. és Hu s z k o  T i v a d a r  I. osztály egy tengeri rák héjának 
egy némely részeit, és egy ágacskára ránőtt zuzmót (Peltidea 
canina) 1 drbban. — H a j t s  Samu IV. osztály 30 drb apróbb 
tengeri csigát és kagylót. — N é m e t h y  L a j o s  IV. osztály 10 
drb. szárított, de ki nem peczkelt lepkét és bogarat, és 1 drb.
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Cypraea-csigát. hat oldalán kivágott kerek lyukkal. — R é p á s z k y 
Gé z a  IV. osztály 8 ív kristály minta-hálózatot, (húsban lévő 
madarakat is hozott, melyek azonban a muzeum részére ki nem 
tömettek, miután a gyűjteményünkben úgy is már megvannak.) — 
S a f e s á k  Gy u l a .  IV. osztály 1 drb. limonítot behintett ma- 
lachittal, 1 db. malomkő-trachytot és 2 drb. melaphir-kőzetet. — 
S z o n t á g h  S á n d o r  IV. osztály 1 drb. egyik oldalán kicsiszolt 
serpentint és 1 drb. gabbro-kőzetet Dobsináról. — T h e m  
Kálmán IV. osztály 1 drb. lókoponyát. — S c h l e s i n g e r  J a k a b
III. osztály 1 db. madárfészket és 1 db. ki nem peczkelt folyon- 
dár-szendert (Sphinx Convolvuli.) — W i t t i c h  K á r o l y  III. 
osztály készített 1 db legegyszerűbb ingaóra-mintát, és 1 drb. 
hő által forgásba hozható kereket, ehhez alkalmazott favágóval. 
— Hódo b a y  T h e o p h i l  I. osztály 2 drb. szárított „törékeny 
kuzmát“ (Anguis fragilis), — T es m er Gu s z t á v  I. osztály 2 
db. kiváló szép kősó-kristály csoportot. — Mely összes adományok
ért a tisztelt adakozóknak itt e helyen is legszívesebb köszöne- 
tünket nyilvánítjuk.

2. Vétel útján gyarapodott a természetrajzi muzeum 18 drb. 
drágakő-utánzatokkal, tokba elhelyezve.

Gyűjtemény tárunk ez elmúlt 1885—86. tanévben gyara
podott tehát: 234 darabbal, melyek közűi van : állat és állattani 
tárgy: 104 drb'; — növéuytani tárgy: 5 drb. ásvány és kőzet 
104: — térkép és kristályminta-hálózat: 19 drb ; — a természet- 
tan tanításához szükséges tárgy : 2 drb. A tavalyi „Értesítőben“ 
közzétett számok alapján van tehát a természetrajzi gyűjtemény
tárban : a) állat és állattani tárgy: 5344 darab 69 állattani ké
pestábla ; — b) növény és növénytani tárgy : 2444 drb. és 25 
növénytani képestábla ; — c) ásvány és ásványtani tárgy: 2471 
darab, 5 drb térkép és 24 ív kristályminta-hálózat ; — d) a 
chemia tanításához szükséges tárgyak száma: 640 darab.

A természetrajzi gyűjteménytárra vonatkozó kiadás a lefolyt 
tanévben 27 forintot és 69 krajczárt tett. (Ide értvén a múzeumi 
őr ez évre szóló tiszteletdíját is).
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II. Jelentés a természéttani mvzeumróí.
Ore: F ischer Miklós, tanár.

Az 1885/6 tanév folyama alatt jutott a gymnasium természet- 
és mennyiségtani szertára egy Gramme féle dynamo-elektrikus gép 
birtokába. A gép ára 623 frt. Electro-motorikus ereje oly áramot 
szolgáltat, mely a physika és chemia minden experimentumánál 
kielégítő. El van látva egy rheostattal, melyben forgantyu segélyé
vel 0-2. 0.6, 1-0, 2-0, 3-5 és 5-0 Ohm. beilleszthetők“.

A gép elektrikus méretei a következők :

Belső
elleutállás. Roham erőség

Szorítok
távola Elektrom. erő

Külső
ellentállás j

0'6 Ohm. 3 Ampéres 15 Volt, 16-8 Volt. 5 Ohm.
0-6 „ n  ,, 17 6 „ 1
0-6 , 20 „ 4 » 16-0 „ 0-2 „

Mozgatására egy férfi elegendő s kellő működésben perczen
ként 150—200 cm3 durranó léget fejleszt; egy galvano plastikus 
készülékben a perczenként kiválasztott réz súlya: 0-35 gr. ; egy 
500—600 mm. hosszú s 0-5 mm. vastag érenv sodrony a fehér 
izzásig hevittetik és egy 250 mm. hosszú s 0 5 mm. vastag aczél- 
sodrony megolvasztatik. Swan-féle lámpák segítségével 40—50 
normalgyertyával egyenértékű fény hozható létre. Alkalmazható a 
gép a villamos erő átvitel demonstrálására valamint accumulato- 
rok töltésére is.

Megszereztettek ezen értékes műszeren kivfil: 6 darab villa
mos lámpa, platina sodrony villamos gyújtó készülék, Döbereinerféle 
gyújtó gép, villamos rheo - inductio készülék Irenet-féle elemmel.

Megemlítendő, hogy az iglói egyház a dynamo-elektrikus 
gép valamint a múzeum egyéb értékes műszereinek czélsze- 
rűbb elhelyezése és megőrzése czéljából egy nagy — 75 forintnyi 
értékű üvegszekrényt és egy állványon álló — kettős ellensúlyok 
segítségével feltolható iskolai táblát készíttetett.

A természettani múzeumnak jelenlegi állománya 373 darab 
physikai és mennyiségtani műszer. Ezek között van erőműtani 137, 
hangtani 21, fénytani 59, hőtani 40, villamosság és delejesség- 
tani 116 műszer.
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A természettani szertárral összekötött s jelenleg még csak 
kezclettleges állapotban levő régiségtár állománya : 19 darab.

B) Ctymnasiunii könyvtár.
K ö n y v t á r n o k U P á k h  K á r o l y  t a n á r .

Az 1885—6-iki gyarapodás következő:
I. Y é t e l  u t j á n .  Carthy, Anglia története korunkban.— 

Iíanke, Weltgeschichte i l l—V. — Oncken. Geschichte in Einzel
darstellungen 91—114 füzetig. — Klapka, Emlékeimből. — Magy. 
történeti életrajzok (folytat.) — Jäger 0. Aus der Praxis. — 
Ackermann, Pädagogische Fragen. — Ufer, Vorschule der Päda
gogik Herbarts. — Eckardt, Anleitung dichterische Meisterwerke 
auf eine geist- und herzbildende Weise zu lesen. ■— v. Soden, 
Die Einflüsse unseres Gymnasiums auf die Jugendbildung. — 
Goerth. die Lehrkunst. — Frary. A latin nyelv kérdése. — Deák, 
F. beszédei II. — Kazinczy F., Pályám emlékezete. — Neményi, 
Magy. szerkezettan. — Guillemin, A mágnesség és elektromos
ság. — Müller-Pouillet. Mathem. Supplementband sammt Auflö
sungen. — Gserni, Tájékozás a csillagos égen. — Encylopädie 
der Naturwissenschaften I. 43—47., II. 30—36 füzetig. — Filo
zófiai irók tára 6., 7. füzet. — A Budapesti Szemle, Századok, 
Magyar Nyelvőr, Filozófiai Szemle, Magyar Tanügy, Pädagogium, 
Evang, Egyház, Prot. Egyházi és Iskolai Lap, Természettudományi 
Közlöny, Földtani Közlöny 1886-ik és a Magyar Könyvszemle 
1884-ik évfolyamát.

II. A j á n d é k o k,
A n m 11 m. k i r. v a 11 á s és  k ö z o k t a t á s i  m i n i s 

t e r  ú r t ó l :  A reáliskolai tanítás terve és utasítások.
A. M. T. A k a d é m i á t ó l :  Magyarországgyülési emlé

kek IX. — A linczi béke okirattára. — Fehérpafaky, Magyar- 
országi városok régi számadás könyvei. — Fehérpataky, A kir. 
kanczellária az Árpádok korában. — Dr. Szentkláray, A dunai 
hajóhadak története. — Majláth, A szőnyi béke okmánytára I. — 
Chronica minora. — Tbaly, A gróf Bercsényi család I. — Archäo- 
logiai Értesítő V. 4. — Értekezések a történ, tudom, köréből XII. 
5—10., XIII. 1—3. — Dr. Duka, körösi Csorna Sándor dolgoza
tai. — Régi magy. nyelvemléktár XIII. — Régi magy. költők 
tára V. — Irodalomtörténeti Emlékek I. — Hellebrandt, A. M.
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T. Akadémia könyvtárában levő ősnyomtatványok jegyzéke. — 
Danko, A franczia könyvdísz. — Emlékbeszédek III. 4—8, 10, 
IY. 1. — Nyelvtudományi közlemények XIX. 2, XX. 1. — Dr. 
Halász, A svéd-lapp nyelv. — Értekezések a nyelv- és széptudo
mányok köréből XII. 6—12. XIII. 1—6. 8. Wlassics, A bünki- 
sérlet I. — Értekezések a társadalmi tudományok köréből VIII. 
1—4. — Mikalkovics, A gerinczes állatok kiválasztó és ivarszer
veinek fejlődése. — Értekezések a természettudományok köréből 
XIV. 9, XV. 1—10, 12. 14, 15, 17, 18. — Mathem. és természeti- 
tudományi közlemények XX. 1, 2. — Mathemat. és természet
tudom. Értesítő III. 8, 9. IV. 1- 4. Értekezések a mathem. köréből 
XI. 10. XII. 1—4. 6 — 10. — AM. T Akadémia XLY. közülésének 
tárgyai. — Akadémiai Értesítő XIX. 1—3. — Akadémiai Almanach.

A M. F ö l d t a n i  i n t é z e t t ő l :  Dr. Chyzer, Magyarország 
gyógyhelyei és ásványvizei. — A földtani intézet kiállítási tárgyai.

A b u d a p e s t i  k i á l l í t á s  o r s z á g o s  b i z o t t s á g á 
t ó l  20 különféle kiállítási irat.

Özv.  S c h a f f a r t s i k n é  a s s z o n y t ó l :  egy latin biblia 
(czíml. hiányz.), nyomatott Baselben 1491 (ősnyomtatvány.) — 
Major, Magnum speculum exemplorum. — Ciceronis Epistolae ex 
emend. Lambini 1583.

L e h o c z k y  T i v a d a r  úrtól : Bereg vármegye monographi- 
ája I— III.

D r. B i h a r i  P é t e r  úrtól: Embertan, Lélektan, Gondolko
dástan (az ajándékozó saját művei.)

D o 1 i n a y G y u l a  úrtól: Dolinay, Történeti arczkép- 
csarnok (díszkötés).

B r a x a t o r  úrtól: Atlas zu Humboldts Kosmos in 42 
Taf. mit Text.

F r a n k l i n  t á r s u l a t t ó l :  Hofmann, Magyar nyelvtan.
— NégyesL Magyar verstan. — Góbi, Magyar irálytan. — Polgár, 
kis Livius. — Varga, A magyarok történelme, als. oszt. számára.
— Ráth Ara., Természettan. — Lutter, Közöns. számtan.

D o m b r o v s z k y  és F r a n k e  kiadóktól: Kiss, Világ- 
történelmi kézikönyv I. II. — Kozma, Iskolai atlasz.

G r o s z  kiadótól: Csemez, Német-magyar zsebszótár.
H o f f m a n n  és M o l n á r  kiadóktól: Dengi, Szerkesztés

tan. — Dengi, Verstan. — Dengi, Költői olvasmányok. — Barátk,



Magyar olv. könyv IV. — Mauricz, Számtan. — Mauricz, Algebra.
— Thomé-Borbás. Növénytan. — Cicero válogatott levelei (Jánosi).
— Pirchala. Latin stilgyakorlatok. — Homer Iliasa (Csengeri 
Ján.) — Szemelvény Platon műveiből (Szamosi).

Lam p e l kiadó úrtól: Batizfalvi, magy. történelem. Batiz- 
falvi, Bibliai ismertetés. — Schenkl-Abel, Görög olv. könyv. — 
Dávid. Latin gyakorló könyv. Zanathy magy. szótárával.

Ki s p á l  Mi h á l y  ártól: Az indoeurópai gutturalis sorok 
fejlődése.

F e s t  Ot t ó  gymnas. felügyelő úrtól : Magyarország tiszti 
czím- és névtára 1884.

G u h r tanár úrtól: Rumi K. Anleitung zum deutschen pros. 
Stil. — Trendelenburg. Elementa logices Aristoteleae. — Less. 
Predigten. — Ilungarns Aufklärung unserer Zeiten 1790. 

G e y e r  tanár úrtól: Kalender für 1731. Leutschau.
R ó t h  tanár űrtől: Genersich G. Zwei Gelegenheitsreden. 

Ung. Schulbote, több évfolyam — Deutsche Schulblätter, két évfoly.
D e m j é n VIII. oszt. tanulótól: Péczeli. Mindenes gyűjte

mény V-ik negyed. — M. A. A gondolkodástan elemei. — Kis
faludy K. Iréné 1820.

T h o m  a n n  VIII. osztály, tan. Szigetin Mózes Eredet
meséi. 1824.

N a g y  L a j o s  VII. osztály', tan. A Szathmármegyében 
tartott 4 első prot. zsinat végzései.

P á k h  Kár  o 1 y könyvtárnoktól: Dr. Schmidt, Anthropolog. 
Briefe. — Bilderatlas zum Conv. Lexicon: Geschichte der Bau
kunst. — Gerenday Albuma. — Herwegh, Gedichte eines Le
bendigen. — Viehof, Handbuch der deutschen Nationalliteratur.
— Der Wasserfreund I. Jahrgang. — Zsilinszky, Adalékok a 
szarvasi ev. egyház történetéhez. — Meinhardts deutsches Schimpf
wörterbuch. — Selten, Über den Gebrauch der Lehrhülfsmittel 
beim Unterricht in der Geogr. — Leusden, Compend. graecum 
Nov. Testamenti. — Kotzebue jelesb színdarabjai, 5-ik füzet. — 
Mikulik J., A bánya- és vasipar története Dobsinán. — Gömör 
vármegye térképe; — Karte vom Kaukasus, Europ. Türkei, 
Asiat. Türkei, Griechenland, Russische Ostseeprovinzen, Karte 
der Ostsee, Karte von Dresden, Karte von Paris 1862.

1884/5-ik évi értesítők 80 tanintézettől.



Rajztár.
A rajztárban a következő eszközök vannak.

I. A mértani és technikai rajzhoz.
a) Minták: 43 darab, b) Előlapok : 4 füzet és 99 példány, 

c) Könyvek: 7 példány.

II. A szabadkézi rajzhoz.
a) Minták: 219 darab, b) Előlapok: 1225 darab, c) Könyvek: 

4 példány. Jelen évi szaporodás 1 példány: Vadé mecimi Scholtz- 
tól. A rajztár kezelője Kövi Imre tanár.

.
' . . ... .L enz- es eremgyujtemeny.

Kezeli Ilót l i  M á r t o n  tanár.
Gyarapodás az 1885/6-ki iskolai évben ajándék útján kö

vetkező uraktól: K u n t z  tanár 1 drb., id. Ma r s c h a 1 k ó J ó z s e f  
3 drb., P ák l i  tanár 4 drb.. V a n d r á k  tanár 1 drb.. és követ
kező tanulóktól: Gratz 1. ősz. 1 drb., Kálay, VII. oszt. 1 drb., 
és T e s m e r  I. oszt. 1 drb. — Vétel útján 1 drb. — Összes 
gyarapodás 12 drb.

Multévi állomány 815 drb pénz és 12.9 drb. érem.

XII.

T ápin tézet
Gondnok K u n t z  Ödön  tanár.

A tápintézetbe felvétetett 190 tanuló, évközben kilépett 
7, maradt a tanév végéig 183 tanuló. Tápintézeti elengedésben 
részesült 32 tanuló 630 frt. 60 kr. erejéig. Évi bevétel volt 
8534 frt. 69 kr. kiadás 8324 frt. 70 kr. Megtakaritás 209 frt. 
99 kr.
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Jótékonysági rovat.
Főgymnásiumunkat a lefolyt tanévben nemeskeblű jótékony 

adományaikkal támogatták:
1. A szepesi XVI. városi takarékpénztár: a gymnasiumi 

könyvtárra 10 frt., a múzeumra 10 írt, tápintézeti alapra 10 frt., 
a tanári és tanítói özvegy-, árva- és nyugdíjintézetre 25. össze
sen 55 frt.

2. Iglói takarék- és hitelintézet: jutalomdíjakra 30 frt, a 
gymnasiumi könyvtárra 10 frt., összesen 40 frt.

3. Gaál Sándor varannói gyógyszerész a tanári és tanítói 
nyugdíjalapra 10 frt.

4. Dr. Lorx Sándor ugyanazon czélra 5 frt.
5. Schrnál János tánczmester ugyanazon czélra 8 frt.
6. Dr. Lorx Sándor jutalomdíjra egy 10 frankos aranyat.
7. Lehoczky Jenő városi főjegyző ugyanazon czélra egy 

10 frankos aranyat.
8. Zirnann János a magyar önképző körnek pályadíjul egy 

10 frankos aranyat.
9. Az önképző körökben kiválóbb munkásságot tanúsított 

tanulóknak jutalomkönyvekre: Fest Otto iskolafelügyelő 2 frt. 
Marschalkó József egyházfelügyelő 2 frt. Scholtz Vilmos másod
iskola felügyelő 2 frt.. Prikradny Guido 2 frt., Széli Hugo 3 frt., 
Újlaki Jenő 2 frt.. Melczer Ágost 2 frt.. Klein Otto 2 frt. Dr. 
Neubauer Lajos 2 frt.. Langsfeld Ede 2 frt., Schwartz Lajos 
1 frt., Beuigny Ervin 2 frt., Glósz Eugenia 2 frt., Klein J. S.
1 frt., Langsfeld Kálmán 1 frt., Széli László 1 frt,, Topscher 
György 2 frt.. Jantner Armand 1 frt., Jendrassik Mária 5 frt., 
Kolba Mihály 1 fit., Széli Ede 1 frt., Gärtner János 1 frt., 
Klug Bernát 1 f r t , Klug Otto 1 frt,. Bartsch Gusztáv 2 frt., 
Kostialik István apát 2 frt.. Alpár Ernő 1 frt.. Bömisch Ede
2 frt., Dr. Korach 1 frt,. Dr. Emericzy Géza 1 frt., Putsch 
Tóbiás 1 frt,, Gärtner Kálmán 1 frt., Fábry János főesperes 
2 frt., Schrnál János 2 frt Összen 57 frt.

Tápintézetünk segélyezésére adakoztak: Dr. Lorx Sándor 
iskolafelügyelő 5 frt o. é. Fábry János XIII városi főesperes és

XIII.



helyb. ev. lelkész 2 írt., Jantner Bernát másod iskolafelügyelő 
3 fit. Széli Ede lfrt., Klein J. S. 2 frt., Klein Otto 2 frt., Gärt
ner Kálmán 1 frt., Alpár Ernő 1 frt., ifj. Marschalkó József 
1 frt., Hajts János 1 frt., Windt L J. 1 frt.. Kalmár Berth. 
1 fit., Lehoczky Jenő 2 frt., Rosenberg 1 frt., Széli Hugó 3 frt., 
Langsfeld Kálm. 2 frt., Ritter Sándor 1 frt., Ujházy Sam. 1 frt, 
özv. Knieszner Matbild 1 frt., Jantner Arm. 1 frt., üzv. Jantner 
Arm. 1 frt., özv. Jantner Sam. 1 frt., özv. Knieszner Kát. 2 frt., 
özv. Glósz Eugenia 4 frt., özv. Jendrassik M. 5 frt. Kenyeresi 
Lajosné 1 f r t , Patz Sándor 1 frt., Kolba M. 1 frt., Schmör 
Cornél 1 frt., özv. Windt Klót. 1 frt., Gotthard Albert 1 frt., 
özv. Münnich Ritter Jul. 1 frt., Várallyi Fér. 1 frt., Somogyi 
Géza 1 frt., Dobay Amália 2 frt., Langsfeld Ede 3 frt., Schwarz 
Lajos 1 frt., Fest Otto 1 frt., Huszko Antal 2 frt. Scbivetz 
Lipót 1 frt., Münnich Adolf a helyb. ev. egyház felügyelője 
3 frt., Dr. Schubert L. 2 frt., Dr. Neubauer 1 frt., Schelle Ján. 
1 frt., Fábry Lajos 1 frt., Dr. Simenszky S. 1 frt., Topscher 
György 1 frt., Putsch Tóbiás 1 frt., Schwarz Károly 1 frt., Guhr 
Márton 1 frt., Ujtelky Emilia 1 frt., Fábry Júlia 1 frt. Róth 
Charlotte 1 frt. Bömisch Ede 2 frt. Dr. Emericzy Géza 1 frt., 
Összesen 83 frt. o. é.

Terményekben: Bogsch Samu 2 mérő burgonya. Antal 
Herrn. 2. Bogsch Lajos 2. Széli László 2. Fábry Tóbiás 2. id, 
Marschalkó József 2. Krompaszky Lajos 2. Benigny Lajos 2. 
Késmárszky 2. Bartholy M. 2. Róth Andr. 2. Gally Ede 2. Alex 
Erzsébet 2. Strauch Erzsébet 2. Összesen 28 mérő burgonya.

Gymnásiumi könyvtárunk a jelen tanévben is díj nélkül 
kapta a magy. tud. akadémia kiadványait; Trefort Ágost vallás- 
és közoktatásügyi minister úr „A közoktatás állapotáról“ szóló 
és az országgyűlés eléterjesztett tizennegyedik jelentését a főgym- 
násiumi igazgatósághoz használat végett megküldeni kegyes volt. Az 
1885-iki országos kiállítás bizottsága a kiállítást illető nyomtatott 
müvekkel volt szíves gazdagítani tanintézetünk könyvtárát. A magy. 
kir. természettudományi társulat, a kiadásában megjelent népszerű 
természettudományi értekezések és előadásokból 5 kötetet ado
mányozott tanintézetünknek oly czélból, hogy ezen müvek, a felsőbb 
osztályú érettebb ifjúság körében jutalom könyvekül osztassanak 
ki a tanév végén, mi mégis történt. A magyar éjszak-keleti vala-



mint a kassa-oderbergi vasút igazgatóságai a szünidőkre hazautazó 
tanulóinknak mérsékelt árujegyeket engedélyezni kegyeskedtek.

Fogadják a nemeskeblű pártfogók és adakozók mind ezen 
szíves jótéteményekért a tanintézet leghálásabb köszönetét.

XIV.

A jövő 1886/7 ik tanévre vonatkozók.
Aug. 31-én fognak megtartatni a javító vizsgálatok a hely

beli tanulókkal. A beiratásokra kitűzött napok : szept. 1 2. 3.; 
ugyanezen napokon tesznek javító vizsgálatot a vidéki tanulók. 
Az iskolai év ünnepélyes megnyitása szept. 4-én lesz.

A gymnásium első osztályába lépő tanulók születési bizo
nyítvánnyal tartoznak igazolni, hogy életük kilenczedik életévét 
betöltötték ; a helybeli ág ev. tanulók, kik a helybeli elemi isko
lából lépnek a gymnásium első osztályába, felvannak mentve ezen 
kötelezettség alól, mivel anyakönyvi kivonat alapján vétettek 
már az elemi osztályba.

Minden tanuló, kivétel nélkül, tartozik előmutatni a beiratás 
alkalmával az előző évről szóló iskolai bizonyítványt, e nélkül 
senki sem vétetik fel.

A tandíj az 1886/7-ik tanévtől kezdve helybeli tanulóknál 
6 frt 40 kr., mellékdíjak 5 frt. 60 k r .; vidéki tanulóknál a tan
díj 11 frt, mellékdíjak 9 frt, összesen 20 frt, melynek első fele 
a beiratás alkalmával, a második fele febr. 1-én a gymnásiumi 
pénztárnoknál fizetendő.

A gymnásium első osztályába lépők, a helybeli ág. ev. tanu
lók kivételével, valamint a más tanintézetekből először beiratko
zok 1 frt beiratási díjt fizetnek az igazgatónál. A franczia nyelv 
tanításáért, melyben a III—VIII. osztály tanulói, előhaladásuk 
szerint több csoportra osztva hetenként 2 órában vehetnek részt, 
egész évre 6 frt fizetendő. Gymnásiumi pénztárnok a jövő évre 
Kövi Imre tanár.

A tápintézetbe való felvételre nézve figyelembe veendők a 
következők:

a) A felvétel a tápintézetbe, valláskülöinbség nélkül, az 
igazgató által történik.
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b) A tápintézeti díj egész évre ebéd- és vacsoráért 52 frt. 
csak ebédért 43 frt; teríték használatáért 20 kr. A díj első fele 
a felvételkor, második fele febr. 1-én a tápintézeti gondnoknál 
pontosan fizetendő, különben a tápintézetből való kizáratás kelle
metlenségének teszi ki magát a tanuló.

c) Az ebéd á l l : leves, 14 dkgr. bús, 40 dkgr. kenyér és 
elegendő főzelékből; a vacsora: főzelékből és minden csütörtökön 
gulyásból.

d) Minden tápintézeti tanuló a fenálló intézeti szabályokhoz 
alkalmazkodni tartozik.

e) A tápintézeti díj részbeni elengedéséért folyó évi aug. 
15-ig nyújtandók be a folyamodványok, szegénységi és jó iskolai 
bizonyitványnyal felszerelve és béruientesen küldve. Azoknál kik 
a múlt tanévben is részesültek elengedésben, elegendő a folya
modvány beküldése bizonyítvány nélkül. A kitűzött batáridőn túl 
érkező folyamodványok figyelembe nem vétetnek.

A tandíj részbeni elengedéséért folyamadhotnak a szegénysé
güket kellőleg igazoló, jó magaviseletü és legalább jó előmenetelő 
tanulók, a folyamodványok benyújtásának határideje a folyó tanév 
május 15-ke és az igazgatónál nyújtandók be.

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

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

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

c) azok, kik csak ebédre járnak a tápintézetbe, úgynevezett 
félkosztosok, az ebéden kivűl teljes ellátásért 13-16 frtot havonként.

Zongora (zene) tanításért fizetnek egy-egy óráért 60—80 krt.
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