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I.
A d a t o k  a z  i n t é z e t  e z  é v i  t ö r t é n e t é h e z .

Az iglói főgymnasium 1896/7-ik tanévi történetének legfontosabb 
mozzanatát képezik azon tárgyalások, melyeket a fentartó hatóság a magas 
tanügyi kormánynyal az intézetnek államsegélye ügyében folytatott s 
melyeknek eddigi lefolyása s jelen állapota a következő:

Az intézet fentartó hatóságának még 1894-ik évi május havában 
átnyújtott kérvényére a nagyra, vallás- és közoktatásügyi m. k. minister 
úr, 1894. évi nov. 15-én 35,294. sz. a. kelt rendeletében — elismervén az 
intézetnek a múltban szerzett érdemeit és tekintetbe véve a jelenben 
is hozzáftiződő nemzeti és közművelődési érdeket, késznek nyilatkozott, 
hogy az iglói ev. főgymnasiumot államsegélyben fogja részesíteni; egyúttal 
pedig a fentartó hatósággal folytatandó helyszíni tárgyalásokhoz s az 
állammal kötendő szerződés tervezetének megállapításához Dr. Heinrich 
Gusztáv tudományegyetemi tanár urat küldötte ki.

E tárgyalások 1895. évi április hónapban folytak s a szerződési 
tervezetet valamint az intézeti épület átalakítására és kibővítésére vonat
kozó építési terveket és költségvetést 1895. évi május havában terjesz
tettük fel a tanügyi kormányhoz.

Azóta a tanügyi kormány részéről a következő hivatalos leiratok 
érkeztek az intézethez:

A nagymélt. vallás- és közoktatásügyi m. k. minister urnák 1895. 
évi junius 8-án, 24432. sz. a. kelt rendeletében felhivatik a fentartó ható
ság az iskola telkét valamint a szomszédos utczákat és telkeket feltüntető 
tervrajzoknak beterjesztésére, melyek az építési terveknek kellő elbírálá
sához szükségeltetnek.

Az 1895. évi június 13-án, 20888. szám alatt kelt rendeletében a 
vallás- és közoktatásügyi m. k. minister úr felvilágosítást kér a szerző
dési tervezethez mellékelt évi- költségvetésnek egyes tételeit illetőleg.

í*
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Az 1895. évi november 8-án, 33846. sz. alatt kelt leiratában a vallás- 
és közoktatásügyi m. k. minister úr a felterjesztett épitési tervek bírálatába 
boesájtkozván, a jelenlegi épületnek nagyobb mérvű átalakítását és kibő
vítését kívánja, egyúttal pedig felszólítja a fentartó hatóságot, hogy a 
terveket leirata értelmében és az 1892. évi 6125. sz. a. kelt rendelettel 
kiadott útmutatásban foglaltak alapján dolgoztassa át.

Az 1896. évi márczius 27-én, 12603. szám alatt kelt leiratában a 
vallás- és közoktatásügyi m. k. minister úr felszólítja a fentartó hatósá
got, hogy Igló városának a főgymnasium dologi kiadásaira szánt eddigi 
hozzájárulása állandó és jogkötelező biztosítását eszközölje ki, egyúttal 
pedig kinyilvánítja, hogy — tekintettel a felhozott, figyelmet érdemlő 
indokokra, — hozzájárul ahhoz, miszerint az intézet évi költségvetésébe 
a fentartó hatóságnak a tőkék kamataiból vett hozzájárulása az eddigi 
nagyobb összeg helyett csupán 4500 írttal vétessék fel és abban állandó 
tételül fentartassék.

Az 1896. évi junius hónapban 28348. szám alatt kelt leiratában a 
vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister úr értesíti a fentartó hatóságot, 
hogy az 1895. évi november 7-én, 33346. sz. a. kelt leiratában foglaltak 
alapján elkészített és eléje terjesztett épitési terveket és költségelőirány
zatot jóváhagyta s hogy az építés keresztülvitelére, valamint a szükséges 
berendezésre 90,000 forintnyi beruházási államsegélyt helyez kilátásba, 
mely kilencz éven keresztül évi 10.000 forintos részletekben lesz az állam- 
pénztárból folyósítva.

Az 1896. évi szeptember 11-én, 46127. szám alatt kelt leiratában a 
vallás- és közoktatásügyi m. k. minister úr felhívást intéz a fentartó 
hatósághoz, hogy a főgymnasiumnak összes bevételeit és kiadásait fel
tüntető legutóbbi zárszámadást, illetőleg költségvetést terjeszsze fel, mint
hogy azt a m. k. pénzügyminister úr, kinek az autonom felekezeti közép
iskolák segélyezésére vonatkozó szerződések a tanügyi kormány részéről 
való jóváhagyás előtt bemutatandók, ismerni kívánja.

Az 1896. évi október 30-án 58766. szám alatt kelt leiratában a 
vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister úr értesíti a fentartó hatósá
got, hogy — hivatkozással 1896. évi márczius 27-én, 12603. szám alatt 
kelt intézvényére, —• mivel Igló városa folyó évi július 10-én tartott 
rendkívüli közgyűlésén az intézeti épület fűtésére évi 1000 frtot szavazott 
meg, —- a főgymnasium állami segélyezése ügyében létesült szerződési 
tervezet részletes elbírálásába bocsátkozott. Kijelenti továbbá, hogy haj
landó az iglói ev. főgymnasiumnak évi 16000 forint maximalis állam
segélyt utalványozni, mely összeg azonban csak fokozatosan, évről-évre 
eszközlendő emeléssel biztosítható.

Ezek alapján közli a fentartó hatósággal az általa megállapított nor
mális költségvetést és értesíti, hogy a szerződési tervezetnek 2., 4., 5.,
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10. és 15. pontjai a visszakéröleg mellékelt példányban eszközölt igazí
tások és kiegészítések értelmében lesznek módositandók, és végül felhívja 
a fentartó hatóságot, hogy úgy a normális költségvetést, mint a jelzett 
módosításokkal megszövegezett szerződési tervezetet vegye újból tárgyalás 
alá s a mennyiben azokat elfogadja, jutassa el azokat a tanügyi kormány
hoz a kellő aláírásokkal ellátott és szabályszerűen kiállított négy eredeti 
példányban elfogadás végett.

A fentartóhatósági gyűlés foglalkozott a tanügyi kormány által 
megállapított költségvetéssel, valamint a szerződési tervezeten eszközlendő 
módosításokkal s elfogadván azokat, a véglegesen megszövegezett és a 
kellő aláírásokkal ellátott szerződést négy eredeti példányban elfogadás 
végett a tanügyi kormány elé terjesztette, kérve a vallás- és közoktatás- 
ügyi m. kir. minister urnák hozzájárulását azon nem lényeges módosítá
sokhoz, melyeket a maga részéről a jóváhagyás reményében már előze
tesen felvett a szerződésbe.

Az 1897. évi április 7-én, 1937(5. szám alatt kelt leiratában a vallás- 
és közoktatásügyi m. kir. minister úr értesíti a fentartóhatóságot, hogy 
utólagosan kifejezett kívánalmai ellen, melyeket az állami segélyezés tár
gyában kötendő szerződésbe pótlóan felvett, a tanügyi kormány részéről 
észrevétel nem forog fenn, mielőtt azonban a szerződést a maga részéről 
is aláírná, figyelmezteti a fentartó hatóságot, hogy — mivel a szerződés 
az építési segélyt 90,000 írtban állapítja meg, az intézet az 1894. évi 
XXYIÍ. t.-cz. 3. §-ának d) pontja szerint kénytelen lesz ezen beruházási 
államsegély után 3"/0-ot, tehát 2700 frtot 15 éven keresztül az országos 
tanári nyugdíj intézetbe fizetni. Figyelmezteti továbbá, hogy ezen 2700 frt 
ellenében az intézet normális költségvetésének kiadási rovatában 12-ik 
pont alatt mint örökös járadék csak 1200 forint szerepel, s igy a hiányzó 
1500 forintot 15 éven keresztül a megtakarításból, vagy más művelet 
utján kell a fentartónak előállítania; viszont azonban a 15 év letelte után 
a normális költségvetésbe felvett 1200 forint egészen felszabadul, a mikor 
is ezen összeget a fentartóhatóság az intézet egyéb szükségleteire fogja 
fordíthatni.

Minthogy a szerződés és normális költségvetés nem 15 évre készül, 
hanem állandó jelleggel bir, a 15 évig fenforgó szükségletet örökös járadék 
alakjában kellett a normális költségvetésben kifejezésre juttatni.

Az eddigiekben vázoltuk az iglói ev. főgymnasium államsegélye ügyé
ben a tanügyi kormánynyal folytatott tárgyalásoknak jelenlegi állapotát.

A szerződés a kormány részéről ez ideig nincsen még ugyan alá
írva, azonban a vallás- és közoktatásügyi m. k. minister ur rendeletileg 
kijelentette, hogy az előtte fekvő szerződésnek minden pontjával, a nor
mális költségvetésnek minden tételével egyetért, s azért reméljük, hogy 
az ügy rövid idő alatt végleges megoldást fog nyerni.
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A vallás- és közoktatásügyi m. k. minister ur 28348/1896 sz. alatt 
kelt rendeletében kinyilvánította, hogy az iglói ev. főgymnasiurnnak be
ruházási államsegély fejében 90,000 forintot fog nyújtani, s hogy ezen 
összeget 9 évi egyenlő részletekben fogja folyósítani.

A beruházási államsegélynek ezen módozatától azonban, hogy a szük
ségelt összeg egyes évi részletekben folyósittassék, ezen, az iglói főgym- 
nasiummal épugy, mint egyéb államilag segélyezett autonom középisko
lákkal szemben elfoglalt állásponttól eltért már azóta a tanügyi kormány, 
a mennyiben a vallás- és közoktatásügyi m. k. minister urnák az utolsó 
költségvetési vita alkalmával kifejezett szándéka, hogy az államsegély 
biztositásával eszközlendő törlesztési kölcsön utján nyújtsa egyszerre a 
szükségelt összeget a segélyezett középiskolának.

Az iglói főgymnasium különben e tárgyalások alatt is már részesült 
államsegélyben. A vallás- és közoktatásügyi m. k. ministeriumnak 1896-ik 
évi költségvetésében intézetünk az ideiglenesen segélyezett autonom közép
iskolák között szerepelt 2000 forintnyi beruházási és 8000 forintnyi fen- 
tartási államsegéllyel, mely utóbbi az intézet személyi kiadásaira fordittatott.

A vallás- és közoktatásügyi m. k. ministeriumnak 1897-ik évi költ
ségvetésében főgymnasiumunk 9000 forintnyi fentartási államsegélylyel 
már az állandóan segélyezett középiskolák között szerepel, a minek oka 
az állami költségvetés indokolásának szavai szerint abban rejlik, hogy „e 
középiskola fentartóival folytatott tárgyalások már közel jutottak befeje
zésükhöz s a szerződés megkötése már rövid idő múlva várható“.

Az 1896/7-ik iskolai évnek egy másik kiemelkedő mozzanata volt a 
fentartóhatóságnak 1896. évi október 4-én lefolyt ritka szép ünnepélye. 
Az iglói ev. egyházközség e napon ünnepelte temploma felépítésének 
századik évfordulóját. Az ünnepélyre évek óta készült az egyházközség, 
ritka áldozatkészséggel gyüjtvén a templom teljes helyreállítására szüksé
ges tetemes összeget.

Az ünnepélynek fényét emelte Zelenka Pál tiszakerületi ág. ev. püs
pök urnák, a XIII szepes városi esperesség elnökségének, valamint szá
mos ev. egyház küldötteinek jelenléte.

Ünnepelt az egyházközséggel főgymnasiumunk is, hiszen múltja, — 
az autonom protestáns középtanodák szervezeténél fogva, — a legszo
rosabb összefüggésben áll a fentartóhatóság múltjával.

Templomát emelte, gymnasiumát létesítette és fcntartotta egyaránt 
az egyházközség lelkes áldozatkészséggel. Ezen az egyház és tanügy terén 
nyilvánuló áldozatkészség intézeti ünnepélylyé is avatta az egyházközség
nek magasztos ünnepét, melynek legkiemelkedőbb része volt a hálaadó is
teni tisztelet és a nyomban utána a templomban Topscher György egyház
felügyelő ur elnöklete alatt megtartott ünnepi egyházközségi közgyűlés.
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Az iá te ni tiszteleten testületileg részt vett a tanári kar és a protest, tanuló 
ifjúság.

Az ünnepélynek intézetünkre nézve még egy fontos mozzanata volt: Az 
iglói izraelita hitközség a tagjai körében eszközölt gyűjtésből egy ezer 
koronás ösztöndíj alapítványt tett főgymnasiumunk javára, elismeréséül 
azon jótéteményeknek, melyekben intézetünk vallásfelekezeti különbség nél
kül minden időben részesítette növendékeit.

Az alapitó okiratot a hitközség küldöttsége a közgyűlés után nyújtotta 
át a fentartóhatósági elnökségnek.

Hálás elismeréssel adózunk azoknak, kik megpendítették az eszmét, 
s azoknak, kik megvalósítását lehetségessé tették.

Az ő császári és apostoli királyi felsége neve napja alkalmából tar
tatni szokott hálaadó isteni tisztelet, ez alkalommal intézetünk nagyter
mében tartatott; részt vett azon a tanárikarral együtt a tanuló ifjúság 
és az egyházi, polgári-, és katonai hatóságokon kívül Zelenka Pál püs
pök ur is.

Egy másik ritka szép ünnepélye is volt főgymnasiumunknak a le-, 
folyt tanévben.

Nov. hó 14-én ünnepeltük az intézet falain belül 40 éven át végzett 
buzgó, fárasztó munkának érdemeit.

Pákh Károly tanári működésének 40 éves jubileumát ünnepelték há
lás tanítványai; hozzájok csatlakoztak a fentartóhatóság, a főgymnasium 
tanári kara a helybeli tanintézetek és vármegyénk középiskoláinak kül
döttei.

Délelőtt a fentartóhatóság fejezte ki az érdemekben megőszült tanár 
iránti háláját, a mikor az egyháztanácsi gyűlésben Topscher György egy
házfelügyelő lelkes szavakban méltatván az ünnepeknek az intézet fej
lesztése körül szerzett bokros érdemeit, tudomására hozta, hogy a fentartó
hatóság hálája jeléül megfestette az intézet számára Stetka Gyula festő
művész által arczképét, hogy itt, hol annyi évet töltött, képe hirdesse a 
kötelességek hű teljesítését.

Délután gyűltek össze szintén az intézet nagytermében volt tanít
ványai. Megjelentek sokan, nemcsak helybeliek, hanem más megyékből 
is; megjelentek az ünnepeknek kartársai s velők városunk értelmiségéből 
nagy és díszes közönség, melynek soraiban voltak: a helybeli intézetek 
tantestületei, a lőcsei-, és késmárki középiskolák tanári testületéinek kül
döttei.

A tisztelői körében megjelent ősz tanárhoz dr. Münnich Aurél orszá
gos képviselő intézett lelkes, meleghangú beszédet tolmácsolván Amit ta
nítványainak háláját és szeretetét, mely érzelmek arra indították őket, 
hogy a maguk körében összegyűjtött egy ezer forintból az iglói f'őgym- 
nasiumban az ünnepeknek nevére ösztöndijalapitványt létesitessenek, mely-
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nek kamatai minden tanév végén egy jó magaviseletű, szorgalmas 'sze- 
génysorsu tanulónak lesznek átnyujtandók.

Szónok az alapítványi oklevélen kívül még egy diszalbumot is nyúj
tott át az ünnepeltnek, mely volt tanítványai közül mintegy kétszáznak 
arczképeit foglalja magában, valamint nagymélt. dr. Wlassies Gyula val
lás és közoktatásügyi m. k. minister urnák üdvözlő levelét is.

Pákli Károly a meghatottságnak hangján köszönte meg e kitünte
tést, volt tanítványainak iránta táplált érzelmeit s azon áldozatkészséget, 
a melylyel ezen intézet számára a tanulók jutalmazására alapítványt tettek.

A lendületes beszédnek elhangzása után jelenlegi tanítványainak 
küldöttsége nyújtotta át az ünnepeltnek a magyar önképzőkör diszelnökévé 
történt megválasztatásáról szóló oklevelet.

Ezután a küldöttségek üdvözölték a tisztelet és ragaszkodás hang
ján: Fischer Miklós igazgató kartársai nevében; Dobó Adolf igazgató a 
helybeli ág. ev. elemi és polgári leányiskolának tanítótestülete nevében; 
Arányi Antal igazgató a helybeli állami tanítóképző intézet tanári testü
leté nevében; Bacsányi József igazgató a helybeli községi polgári fiú 
iskola tantestülete nevében; Grósz Ernő tanár a késmárki kerületi lyceum 
tanári kara nevében és Kurovszky tanár a lőcsei áll. reáliskola tanári 
kara nevében.

Ezen lélekemelő ünnepélynek szép befejezése volt az 1897. évi jan. 
3-án az intézetben lefolyt ünnepély, a mikor gróf Csáky Zeno Szcpes- 
vármegye főispánja megjelent körünkben, hogy a fentartóhatóság, a ta
nári kar s az ünnepeltnek számos más tisztelője jelenlétében meleghangú 
beszéd kíséretében mellére tűzze az ünnepeltnek a koronás arany érdem
keresztet, melyet 0  császári és apostoli királyi Felsége hosszú időn át a 
tanügy terén szerzett kiváló érdemei elismeréseid neki legkegyelmesebben 
adományozni méltóztatott.

Ezen lélekemelő ünnepnapok mellett gyásznapja is volt az intézetnek.
1896. évi deczember 10-én Fábry János XIII szepesvárosi tisztelet

beli főesperes, az iglói ág. ev. egyházközségnek 45 éven keresztül volt 
hitbuzgó lelkésze, 76 éves korában szélhüdés következtében jobblétre 
szenderült.

A boldogult állásánál fogva egyházi elnöke volt a fentartóhatósági 
közgyűlésnek, hivatalánál fogva tagja volt a gymnasiumi tanácsi gyűlés
nek, és sok éven keresztül mint a felekezeti főhatóság által kirendelt 
egyházkerületi biztos elnöke volt az intézet érettségi vizsgálatainak is.

Akármilyen minőségben jutott érintkezésbe főgymnasiumunkkal, hiva
talos ténykedésében szigorú kötelességérzetet, lelkiismeretes buzgóságot, 
lankadatlan kitartást s általában minden időben az intézet czéljai és fel
adatai iránt meleg érdeklődést tanúsított s a tanári karnak az iskola fej
lesztésére irányuló törekvéseit mindig hathatós pártfogásában részesítette.
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Az egyházközségnek elhunyta fölötti mély gyászában őszintén osz
tozkodott az intézet is, a minek külső nyilvánulása volt, hogy a tanári 
kar testületileg kifejezte a gyászoló család előtt részvétét, és hogy a bol- 
dogultnak 1896. évi deczember 13-án végbement temetésén részt\ett tes
tületileg a tanári testület és a tanulóifjúság.

Az 1896/7-ik tanév bcléletének egyéb lefolyását a következőkben 
adjuk elő:

Az előző tanév végén megtartott tanári tanácskozmánynak feladata 
volt megállapítani az 1896/7-iki tantervet és felosztani a működő tanárok 
között a tantárgyakat.

E határozatnál szem előtt kellett tartani azon már évek óta fenn
álló megállapodást, hogy a felgymnasium mennyiségtani, valamint a III. 
és IV. osztályok latin nyelvi tanításában az illető szaktanárok váltakoz
zanak.

Az előző tanévi tantervben változás nem eszközöltetett, mert az intézet 
már hoszzabb idő óta követi azon eltéréssel az állami tantervet, hogy 
az I. és II. osztályban hetenkénti 2 illetve 3 órával szerepel a német nyelv 
tanítása, és mert az 1890. évi 30,820. sz. alatt kiadott ministeri utasítás 
értelmében szervezett görögpótló tanfolyam már 1893/4-ik iskolai év óta 
szerepel a felgymnasium mind a négy osztályában.

Az alumneumi dijak elengedéséért benyújtott folyamodványokat a 
gymnasiumi tanácsnak 1896. évi aug. 29-én tartott gyűlése intézte el. A 
főgymnasium a hazai középtanodai tanügyi érdekek szolgálatában hit- 
felekezetekre való tekintet nélkül segélyezte a lefolyt tanévben is azon 
segénysorsu, szorgalmas, jó magaviseletű tanulókat, kiknek komoly irá
nya biztosítékot nyújt arra nézve, hogy egykor a hazának kötelességeiket 
híven teljesitő polgárai, — a társadalomnak hasznavehető tagjai lesznek.

Egy későbbi fejezet tünteti fel részletesen az elengedéseket, itt csu
pán azt jegyezzük fel, hogy daczára a rendkívül csekély tápintézeti dijak
nak, -— a gymnasiumi tanács mégis 41 tanulónak összesen 644 frtnyi 
összeget engedett el.

Nagy jótétemény tápintézetünk sok szegénysorsu ifjúra nézve, kik 
családi körülményeik miatt, — ezen olcsó, sok esetben ingyenes ellátás 
nélkül nem folytathatnák tanulmányaikat.

A javító- és fölvételi vizsgálatokat aug. 31-én tartottuk. Az előző 
iskolai év végén megtartott osztályvizsgálatokon javító vizsgára utasított 
tanulók közül az I-ső osztályban a vizsgát kielégítő eredménynyel tette 
le 8 tanuló; a II. osztályban 7; a III. osztályban 5; a IV. osztályban 7 ; 
az V. osztályban 5; a VI. osztályban 3: a VII. osztályban 6 és a VIII. 
osztályban 1 tanuló.

A javító vizsgát kielégítő eredménynyel letette tehát 42 tanuló.
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Nem jelent meg a javitó vizsgán fi tanuló és a javító vizsga alap
ján osztályismétlésre utasittatott 9 tanuló.

Ezeken kívül két oly tanuló tett javitó vizsgát, kik más tanintézet
ben töltötték az előző iskolai évet.

Két tanuló tett fölvételi vizsgát az első osztályba és négy polgári 
iskolai tanuló fölvételi vizsgát, hogy a gymnasium következő osztályába 
felvétessenek.

A tanügyi kormánynak engedelmével egy tanuló tett magánvizsgá
latot a III-ik osztálynak összes tantárgyaiból és a felekezeti főhatóságnak 
engedelmével egy tanuló a Il-ik osztály tananyagából.

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministeriumnak 1897. évi április
21- én 24897. szám alatt kelt rendeletével Korach Regina old. tanítónő en
gedélyt, nyert, hogy az intézetben a YIII-ik osztályról magánvizsgalatot 
tehessen, mely vizsgálat kiterjesztendő a polgári iskola 4, a felső leány
iskola Y-ik, a tanítóképző intézet 3 osztálya és a gymnasium I—VII. 
osztálya közt fenforgó tantervi különbözeire is. Ezen ministeri engedély 
alapján az írásbeli vizsga 1897. évi máj. 19-én, a szóbeli vizsga május
22- én megejtetett. A vizsgának sikeres letevése után Korach Regina 
kisasszony érettségi vizsgát is tett az intézetben.

A beiratások a helybeli tanulókra nézve aug. 31-én, a vidéki tanu
lókra nézve szept. 1. 2. 3 és 4-ik napján eszközöltettek.

Beíratott összesen 450 tanuló. Tehát a lefolyt tanévben is oly ma
gas volt a létszám mint az utolsó két évtizedben minden esztendőben. 
Tekintve, hogy Igló kis város — e körülmény igazolja az intézet iránti 
azon bizalmat, melylyel hazánk számos vidéke főgymnasiumunk iránt vi
seltetik, a minek indoka kedvező körülményei mellett bizonyára abban 
is rejlik, hogy az intézet komolyan igyekszik megfelelni rendeltetésének.

Az alsó osztályokba az utolsó években kevesebb tanuló iratkozik be 
mint elébb, a minek okát azon körülményben kell keresnünk, hogy 
három esztendő óta fenáll Iglón egy községi polgári fiúiskola, melynek 
osztályaiba lépnek azon helybeli tanulók, kiket szüleik nem tudományos 
pályára szántak.

A Y-ik osztályba beirt 54 tanuló közül 38 tanuló vett részt a görög 
tanfolyamban és Ifi a görögpótló tanfolyamban; a Yl-ik osztályba beíra
tott 67 tanuló még pedig a görög tanfolyamra 40; a görög pótlóra 27; 
a Yll-ik osztályba beirt 66 tanuló közül a görög nyelvet tanulta 41; a 
görög pótló tantárgyakat 25; és a VIIl-ik osztályba beirt tanulók közül 
36 tanuló vett részt a görög tanfolyamban és 21 tanuló a görög pótló 
tanfolyamban.

A főgymnasium négy osztályába beíratott tehát 244 tanuló, ezek 
között a görög nyelvet tanulta 155 és a görög pótló tantárgyakat 
89 tanuló.
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Az iskolai évet szeptember 5-én nyitotta meg az igazgató. A meg
nyitó ünnepélyen, melyen a tanári karon, — a tanuló ifjúságon kívül 
részt vettek az egyházi és iskolai elöljárók s nagy számú közönség, az 
igazgató buzdító szavakat intézett az ifjakhoz, fejtegetvén azon czélokat, 
melyek felé törekedniük kell, azon feladatokat, melyeket teljesíteni tartoz
nak, rámutatván egyúttal tanulmányi és fegyelmi szempontból azon esz
közökre is, melyekkel megvalósíthatják szüleik reményeit, megfelelhetnek 
tanáraik várakozásának.

Szeptember hónapban 75 tanuló Xilházy Frigyes és Kiss Albeii tanár 
urak vezetése mellett a fő- és székvárosba utazott, hogy megtekintsék az 
országos kiállítást. A tanulók 3 napot töltöttek a fővárosban és 4 napi 
távoliét után minden baj nélkül tértek vissza az intézetbe.

A lefolyt tanévben is megalakultak azon önképző-körök melyek az 
előző iskolai években fenállottak. A tanári kar elősegítette létesítésüket, 
mert meggyőződött üdvös hatásukról az ifjúság testi és szellemi erőinek 
fejlesztésére. Minden önképző kör tanárnak vezetése alatt állott, kik 
irányt szabtak a kör működésének, kik gondosan őrködtek, hogy az ifjak 
önképzőköri működése egyrészt ne hátráltassa rendes tanulmányaikat, 
másrészt - lépést tartva az ifjúság fejlődési fokával, bírjon fejlesztő 
hatással s előmozdítsa és megerősítse a rendes tanórákban szerzett isme
reteket és ügyességeket.

A tanév kezdetén megalakultak a következő önképzőkörök : Magyar 
kör, Zimann János tanár ur elnöklete alatt; német kör, Réth Márton ta
nár ur elnöklete alatt; gyorsírókor, Köri Imre tanár ur elnöklete alatt; 
dalkör, zene-, tornakor Sehermann Samu tanár ur elnöklete alatt.

Minthogy Stojanow Irán nyugalmazott es. és kir. őrnagy ur hajlandó 
volt a felsőbb osztályok tanulóit a kardvívásban oktatni, megalakult a 
tanév elején a vivőkor is. Tagjai a tanév folyama alatt, hetenkénti két 
órában kitűnő oktatásban részesültek. Stojanow őrnagy ur, ki önzetlenül, 
az ifjúság iránti szeretetből magára vállalta a munkát, nagy mértékben 
kiérdemelte az intézetnek elismerését és háláját.

A tanév elején megalakult a mathematikai kör is, először ez évben. 
A tanári conferentia által elfogadott alapszabályai szerint e körnek czélja, 
hogy tagjai a gymnasiumi mennyiségtani tanyagból vett dolgozatok által 
megerősítsék, esetleg kibővítsék mathematikai ismereteiket és felkarolják 
a mennyiségtannak történetét is.

A kör Köri Imre tanár ur elnöklete alatt alakult meg és vezetése 
mellett működött a tanév végéig.

A lefolyt tanévben is valamennyi önképzőkörben buzgó tevékeny
ség, nemes verseny uralkodott. A rendes ülések és gyakorló órák feltün
tették a szereplőknek azon örömét, a hallgatóknak azon érdeklődését, mely 
kifolyása az elért, és föltétele az elérendő sikernek.
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A magyar és német önképzőkörök gazdag könyvtárral rendelkeznek 
s gondoskodva volt arról is, hogy a serdültebb ifjaknak külön olvasó te
rem álljon rendelkezésére, hol szabad óráikat szépirodalmi folyóiratok, 
természettudományi közlönyök és napilapok olvasásával eltölthetik.

Az önképzőköri könyvtárakon kívül vannak még egyéb ifjúsági 
könyvtárai is az intézetnek: külön könyvtára van az V-ik osztálynak, 
külön könyvtára a III. és IV-ik osztálynak és külön könyvtára az I. 
és Il-ik osztálynak. A serdültebb ifjak használhatják a tanári könyv
tárt is.

A magyar önképzőkör egyik ülésében elhatározta, hogy engedélyt 
kér a tanári kartól arra nézve, hogy az intézetben hangversenyt rendez
hessen, melynek tiszta jövedelme, gyarapítva a körnek a tagsági dijak
ból rendelkezésére álló összeggel, — mint intézeti alapítvány arra fog 
fordittatni, hogy kamatai minden tanév végén mint jutalomdij oly tag
nak kézbesitessenek, ki az önképzőkörben buzgó, sikeres tevékenységet 
fejtett ki.

A tanári kar teljes készséggel, elismeréssel adta meg a kért enge
délyt s a hangverseny, melynek műsorát egy későbbi helyen közöljük, -  
1897. évi febr. 21-én tartatott. Ez alkalommal nagy és díszes közönség 
tisztelte meg az ifjúságot megjelenésével, igazolván, hogy a város intelli
gens lakossága jóakaró érdeklődéssel viseltetik az ifjúságnak minden nemes 
törekvése iránt.

A tanári karban a lefolyt tanév alatt azon változás történt, hogy 
1896. évi decz. 26-án tartott fentartóhatósági közgyűlés Xikházy Frigyes 
helyettes tanár urat rendes tanári minőségben véglegesítette, valamint 
hogy Them László ág. ev. segédlelkész urat, ki eddig is a gymnasiumi 
vallásoktatást ellátta, az ág. hitv. evang. egyház alkotmánya és a tisza- 
kerületi közgyűlés határozata értelmében főgymnasiumi rendes vallásta
nárnak megválasztotta.

A tanév elején a főgymnasiumban Gorrek Bódog, az algymnasium- 
ban Haasz Ede kath. segédlelkész urak tanították a kath. vallástant. 
A tanév folyama alatt Gorrek Bódog segédlelkész urnák távozása után 
Haasz Ede és liáez Gyula segédlelkész urak s később a tanév végéig 
Ráez Gyula és Pajdusák Máté segédlelkész urak. Ezen gyakori személy
változtatás bizonyára nem válik előnyére a vallásoktatásnak.

A tanuló ifjúságnak fegyelmi állapota kielégítő, megnyugtató volt 5 
gyermeki könnyelműségre, pajkosságra, meggondolatlanságra és nem 
rosszakaratra, vagy erkölcsi romlottságra voltak visszavezethetők azon fe
gyelmi esetek, melyekben az osztálytanárok vagy az igazgató voltak kény
telenek eljárni. A tanári kar szigorúan ellenőrizte a tanulóifjúságnak nem 
csak az intézetben, — hanem az iskola falain kívül is tanúsított magavise
letét s a rendes havi tanácskozmányok behatóan foglalkoztak az erre
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vonatkozó jelöntésekkel. Négy tanuló elboesáttatott, egy tanuló pedig a 
tanári sedes és a fegyelmi bizottságnak Ítélete alapján az intézetből 
kizáratott.

Ä tanuló ifjúságnak egészségi állapota a tanév folyama alatt ked
vező volt. Voltak ugyan egyes hosszabb ideig tartó betegségi esetek, de 
sem súlyos természetű megbetegedések, sem ragályos betegségi esetek 
nem fordultak elő.

Az egész tanév folyama alatti mulasztásoknak statisztikai adait egy 
későbbi táblázatos kimutatás tünteti föl; annak kiegészitéseül e helyütt 
még a következőket említjük fe l:

Az első időszakban az I. A. osztály egy-egy tanulójára 3 óramulasztá- 
esett, az I. B. osztályban 4 óra, a Il-ik osztályban 3'4 óra, a III-ik osz
tályban 4'4 óra, a IV-ik osztályban 6'2 óra, az V-ik osztályban 2'6 óra, 
a Vl-ik osztályban 3’7 óra, a Vll-ik osztályban 3'4 óra és a VIII-ik osz
tályban minden tanulóra átlag 7 óra mulasztás.

Ezen adatok alapján tehát legkedvezőbb volt az egészségi állapot a 
karácsonyi szünidőig az áh osztályban; a többi osztályok e tekintetben a 
következő sorrrendben következtek: IA. II. VII. VI. IB. III. IV. VIII.

A második időszakban az IA. osztály egy-egy tanulójára 5 óra
mulasztás eset, az IB. osztályban 4'7 óra, a II-ikban 5.2 órá, a III-ikban 
75 óra, a IY-ikben 7 óra, az V-ikben 6'4 óra, a VI-ikban 3'6 óra, a 
VII-ikben 6’6 óra és a VIII-ik osztályban egy-egy tanítóra 8 óramu
lasztás.

Ezen adatok értelmében a második, — a húsvéti szünidőig terjedő 
időszakban legkedvezőbb volt az egészségi állapot a VI. osztályban; a 
többi osztályok e tekintetben a következő sorrendben következtek egy
m ásután: IB. IA. II. V. VII. IV. III. VIII.

Az 1887. évi XXII. t.-cz. 12. §-a értelmében kötelező ujraoltást az 
intézetben 1897. máj. 14-én dr. Simenszky Sándor városi tiszti főorvos ur 
az igazgató jelenlétében végezte. Ujraoltatott 47 tanuló, kik a törvény
ben előirt kort elérték és ujraoltva még nem voltak.

A középfokú oktatás és nevelés megfelelt egyik fontos feladatának, 
ha az ifjúság szivébe plántálta a mély kegyeletet azok iránt, kik bármely 
irányban jóltevői valának nemzetünknek. A tanári kar megragadott azért 
minden alkalmat, hogy ebbeli kötelességeit teljesítse.

Más helyen említettük már, hogy ő Felsége névnapja alkalmából 
részt vett a tanári testület és a tanuló ifjúság a hálaadó isteni tisz
teleten.

November 1-én az ifjúság a temetőben megkoszorúzta a szabadság- 
harezban a város területén elesett honvédek sírját.

Márczius 15-én kegyelettel ünnepelte meg az ifjúság az intézet nagy
termében a tanári kar és nagy, díszes közönség jelenlétében a szabadság-
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harcz e fontos napjának emlékét beszéddel, dal-, és szavalati elő
adásokkal.

Mátyás királynak Kolozsvárott felállítandó lovas szobrára gyűjtött a 
négy felsőosztálynak tanulóifjúsága is, még pedig az V-ik oszt. 1 frt 50 
krt. a Yl-ik osztály 4 frt 45 kr. a Vll-ik osztály 8 frt és a YIII-ik osz
tály 13 frt 40 kr. összesen tehát 22 frt 35 krt.

A XIII. szepesvárosi esperességnek 1896. évi aug. 19-én Felkán 
tartott közgyűlésén a főgymnasiumot képviselték: Münnich Kálmán gymnas. 
felügyelő, Pákh Károly és Zimann János tanárok.

A tiszai ág. liitv. ev. egyházkerületnek Felkán szept. hó 9. és 10-én 
megtartott közgyűlésén az intézet képviseletében hivatalból részt vettek 
Münnich Kálmán gymnasiumi felügyelő ur és Fischer Miklós igazgató.

A magyarhoni ág. hitv. ev. egyháznak 1896. évi októb. 21. 22 és 
23. napjain Budapesten tartott egyetemes közgyűlésén mint a tiszai ev. 
egyházkerületnek küldötte részt vett az igazgató. Az egyetemes convent 
Fischer Miklós igazgatót az egyetemes tanügyi bizottság tagjává és az 
egyetemes törvényszék birájává választotta.

Yállás erkölcsi irányban nevelvén a tanuló ifjúságot, a tanári kar őr
ködött, hogy a tanulók vasár- és ünnepnapokon az isteni tiszteleten részt 
vegyenek.

Minthogy az ev. egyházközség isteni tisztelete német nyelven tar- 
tatik, tanulóifjúságunk anyanyelve pedig túlnyomóan magyar, az intézet 
a lefolyt tanévben is gondoskodott arról, hogy a tanulók magyar nyelvű 
istenitiszteleten épülhessenek. A katholikus és izraelita vallásu tanulók 
saját hitoktatóik felügyelete mellett vettek részt az isteni tiszteleten. Az 
úr asztalához a protestáns tanuló ifjúság kétszer járult őszszel és tavasz- 
szal. A kath. vallásu tanulók is kétszer gyóntak a tanév folyama alatt.

A confirmatio oktatása, melyet Them László vallastanár ur végzett, 
április elején vette kezdetét s a konfirmatio ünnepe máj. 27-én tartatott. 
Confirmáltatott 13 gymnasiumi tanuló.

A tanulóifjúságnak tanulmányi állapotát későbbi táblázatos kimu
tatások tüntetik fel. Ezen adatok kiegészítéséül e helyütt csupán azt 
jegyezzük meg, hogy az ellenőrzési tanácskozmányokban fölvett statisz
tikai adatok igazolása szerint az eredmény majdnem az összes osztályok
ban jobb volt a második évharmad végén mint az első időszakban.

A tanulmányi állapot ezen folytonos javulása következménye annak, 
hogy a tanári kar lelkiismeretes utánjárással, következetes szigorral, gon
dos ellenőrzéssel elkövetett mindent, hogy a kcvésbbé szorgalmasakra 
nézve is az iskolai évnek sikere biztositassék.

A nagyméltóságu vallás és közoktatásügyi m. kir. minister urnák 
1896. évi szept. 4-én 48539. szám alatt kelt intézkedésével a tanügyi kor
mány az 1883. évi XXX. törvényczikkben gyökerező felügyeleti jogának
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az iglói főgymnasiumban való gyakorlásával dr. Dunay Ferencz kir. ta
nácsos, beszterczebányai tankerületi főigazgató ur bízatott meg, ki 1897. 
évi április hó 29-én teljcsitette intézetünkben a hivatalos látogatást s az 
elnöklete alatt megtartott tanári tanácskozmányban elismeréssel nyilatko
zott a tapasztaltakról.

A tanév folyama alatt a gymnasiumi tanács 2 ülést tartott s a ta
nári kar 27 tanácskozmányban foglalkozott az ifjúság tanulmányi- és 
fegyelmi állapotával, a tanügyi kormánytól, valamint a felekezeti főható
ságtól az igazgatósághoz érkezett hivatalos leiratokkal, és az intézet bel- 
életére vonatkozó administrativ ügyekkel.

Intézetünk részt vett az 1896-ik évi országos kiállításon, annak tan
ügyi- és történelmi részében.

Kiállításáért két kitüntetésben részesült: a kormány által kiadott 
hivatalos kimutatás szerint az iglói ág. ev. főgymnasium kiállítási érmet 
s azonkívül feltüntetett haladásáért elismerő oklevelet nyert.

A tanév folyama alatt kaptuk a vallás és közoktatásügyi m. kir. 
ministeriumtól az 0  csász. és apostoli királyi felsége jelenlétében 1896. 
évi jun. 1. 2 és 3. napjain a fő- és székvárosban megtartott országos tor
naversenyen ifjúságunk által bemutatott gyakorlatokban és versenyekben 
elért szép sikerért az elismerő oklevelet.

A fentartóhatóság által kiküldött bizottság 1897. évi febr. 21-én fog
lalkozott a tandijak elengedése végett benyújtott folyamodványokkal, és 
felekezeti különbségre való tekintet nélkül 32 szorgalmas, jó erkölcsi 
magaviseletű, szegénysorsu tanulónak összesen 274 forintot engedett el 
a tandijakból; azonkívül 7 canensért az ev. egyházközség fizette meg a 
tandijat 115 frt erejéig.

A lefolyt tanévben is áldozott az ifjúság a jótékonyság oltárán. A 
tiszai ev. egyházkerületi árvaháznak 20 forintot, az ev. gyámintézetnek 
40 forintot küldtünk az ifjúság havi krajczáros gyűjtéséből.

A tavaszi és őszi hónapokban a tanulók osztályonként tanárok veze
tése mellett, vagy egyes csoportokban tettek kirándulásokat a város kör
nyékének vadregényes tájaira. Elősegítettük e kirándulásokat a testedzés 
fontossága miatt, s azért, hogy közvetlen tapasztalat és észlelet utján bő
vüljenek az ifjak természetrajzi ismeretei, valamint azért is, hogy szok
ják meg a szabadtermészetben keresni a legnemesebb, korukhoz legmél
tóbb élvezeteket.

A YIII-ik osztály vizsgálatai 1897. évi május hó 17. 18. 20 és 21-én 
tartattak, az ág. ev. tanulók vallástani vizsgája Strauch Béla felkai ev. 
lelkész s egyházkerületi jegyző urnák elnöklete alatt, ki a tiszakerületi 
ág. ev. püspök urnák — az 1891-ik évi egyetemes convent határozata 
értelmében 840/1897. szám alatt kiadott intézkedésével ezen vizsgálathoz 
mint egyházkerületi biztos kiküldetett.
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Az írásbeli érettségi vizsgálatok május hó 24. 25. 26. 28 és 29-én 
tartattak.

Junius hó 12-én volt a tanulóifjúságnak tornaünnepélye s junius 
hó 13-án a szokásos örömünnepélyen mutatták be az önképzőkörök egy 
évi működésüknek eredményét. Az ünnepélyen részt vett az egyházi- és 
iskolai felügyelőségen és a tanári testületen kiviil nagy és díszes kö
zönség.

A szóbeli érettségi vizsgálatokhoz egyházkerületi biztosul a tisza- 
kerületi ág. ev. püspöki hivatalnak 1897. évi máj. 6-án, 1115. sz. a. kelt 
intézkedésével Strauch Béla felkai ev. lelkész, egyházkerületi jegyző ur 
küldetett ki, s kormányképviselőül a vallás és közoktatásügyi m. k. mi- 
nisteriumnak 1897. évi máj. 8-án, 27920. sz. a. kelt rendeletével dr. Pecz 
Vilmos tudomány egyetemi tanár ur.

A szóbeli érettségi vizsgálatok junius hó 14. 15. 16. és 17-ik 
napjain tartattak; junius 17-től 25-ig pedig az I—VII. osztályok évvégi 
vizsgálatai s a junius hó 26-án megtartott évzáró ünnepély után a tanuló 
ifjúság elbocsáttatott. *

*  *

Az iglói ág. hitv. főgymnasium 1896/7-ik tanévi történetéről felhozott 
adatoknak kiegészítéséül közöljük a Pákh Károly-féle ösztöndíjnak, az iglói 
izr. status quo ante hitközség ösztöndíjának, valamint a magyar önképző
kör által létesített jutalomdijnak alapítványi okleveleit:

I. ALAPÍTVÁNYI oklevél .

Pákh Károly, iglói ág. hitv. ev. főgymnasiumi tanár volt tanítványai 
által, nevezett tanárjuk tanári működésének 40-ik évfordulója alkalmából 
ez örvendetes jubiláris ünnepély emlékének megörökítésére összegyűjtött 
összeget az ünnepelt tanár ur tanítványainak Szepes-Iglón, 1896. évi 
augusztus hó 19-én tartott értekezletéből a jubiláris ünnepély rendezésére 
kiküldött végrehajtó bizottság, Pákh Károly tanár úrral egyetértőén egy 
alapítványra szánta és erről örök emlékezetül a következő alapítványi 
oklevelet állította k i :

1. Az alapítvány biztosítása végett a 2000, szóval kétezer korona alapít
ványi tőke a 239227 és 239228. számú egyenkint 1000 koronáról szóló 4%-os 
koronajáradék kötvényekbe helyeztetik el és e kötvények szabályszerűen 
kötményeztetnek. A kőtményezett kötvények további megőrzése az iglói 
ág. hitv. evang. főgymnasiumra bizatik azzal a kéréssel, hogy az, mint 
ez alapitványnyal kedvezményezett, ezen megbízást elvállalni szíves
kedjék.

2. Ez alapítvány akként kezelendő, hogy annak tőkéje mindenkor 
épségben tartatván, mint alapítványi tőke tüntetendő ki a kedvezménye
zett főgymnasium könyveiben és értesítőiben „Pákh Károly alapítvány“
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czitn alatt, s pusztán annak 40, szóval negyven o. é. forintot kitevő 
kamatai fordítandók az alant megjelölt czélra.

3. Az alapítványi tőkének évi kamatösszege Pákh Károly-alapit- 
ványból kiutalványozandó ösztöndíj czimén, nemzetiség, kor- és vallás
különbség nélkül az iglói ág. hitv. evang. főgymnasium VIII. osztálya 
azon tanulójának adományozandó, ki erre úgy szorgalma, mint előmene
tele, nemkülönben jó magaviseleté következtében kiválóan érdemes.

4. Az előző pontban említett ösztöndíj minden évben kiadandó, még 
pedig az évzáró vizsgák befejeztekor, mely alkalommal kívánjuk, hogy 
szeretve tisztelt volt tanárunk Pákh Károly úrnak 40 évi sikeres tanári 
működése alatt az oktatásügy terén szerzett felejthetetlen érdemeiről rövid 
emlékezés történjék.

5. A kijelölési jogot az ösztöndíjra nézve szeretett tanárunk Pákh 
Károly úrnak tartjuk fenn. Ha azonban ő ezen jogát valamely év junius 
hó 1-ig bármely oknál fogva nem gyakorolná, a kijelölés joga átszáll az 
iglói ág. hitv. ev. főgymnasium tanári karára, mely ezen esetben az ösz
töndíj kiadatása felett együttes ülésben, esetleg szavazat-többséggel 
határoz.

Minek nagyobb hiteléül és örök emlékezetül a jelen alapítványi ok
levelet három egyenlő eredeti példányban állítottuk ki, s e példányok egyi
két az iglói ág. hitv. ev. főgymnasium tanári karának, másikát az isko
lát fenntartó egyházi hatóságnak szolgáltattuk át, a harmadikat pedig 
ezen hatóság utján felső kormányhatósági jóváhagyás alá terjesztettük.

Kelt Iglón, 1896. évi november hó 14-én.

II. ALAPÍTVÁNYI o k l e v é l .

Egy szívvel és lélekkel üli a magyar nemzet hazája ezredéves fenn
állásának magasztos ünnepét, megörökítvén és maradandóvá tevén annak 
emlékét a haza, a közmivelődés és az emberszeretet oltárára tett alapít
ványokkal.

Az iglói izr. status quo ante hitközség tagjai is egynek érezvén 
magukat a haza másfelekezetii fiaival, a f. é. szeptember hó 28-án tartott

2

Pákh Károly,
tanár.

T)r. Münnich Aurél, orsz. képv.
biz. elnök.

Dr. Nősz Gyula,
polgármester, elnök-helyettes.

Benigny Gyula,
bankfőpénztámok, biz.pénztárnok.

Dr. Lorber Adolf,
ügyvéd, biz. jegyző.

Gärtner Kálmán,
■gyógyszerész

Klug Ottó,
ügyvéd

Kertscher Ede,
tanító

Dr. Neubauer Lajos,
orvos

Soós László,
ügyvéd

v ó g r e h a j t ó - b i z o t t s á g i  t a g o k .
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rendes hitközségi közgyűlésükön egyhangúlag elhatározták, hogy haza
fiul érzelmeiket és felebaráti szeretetüket csekély erejükhöz képest tettel 
is bebizonyitják.

Tekintve pedig, hogy az iglói ág. hitv. evang. egyházközség tem
ploma fennállásának 100-ik évfordulója összeesik a magyar állam ezred
éves fennállásának ünnepélyével; tekintve, hogy ezen egyházközség az 
iglói ág. hitv. ev. főgymnasium vagyis oly intézet alapitója és fentartója, 
mely intézet a hazafiságnak és közmivelődésnek nagy szolgálatot tesz, 
mely humánus, szellemi és erkölcsi életet fejlesztő működésében sem 
felekezeti, sem nemzetiségi különbséget nem tesz és jótéteményeiben a 
különféle felekezetekhez tartozó tanulóifjúságot egyaránt részesíti: az iglói 
izr. status quo ante hitközség tagjai lelkesedéssel ragadják meg a mai 
örömnap által nyújtott alkalmat, hogy az iglói ág. hitv. ev. egyházközség 
iránt táplált testvéri szeretetüknek szerény, de őszinte kifejezést adjanak 
az által, hogy ezen egyházközség temploma századéves fennállásának 
emlékére egy az iglói izr. hitközség és tagjai adományaiból előteremtett 
ezer (1000) koronás alapítványt tesznek.

Ezen összeget tehát, melyet 4°/0-kal kamatozó magyar államadóssági 
1000 koronás „D“ betűvel jelzett 107031. számú kötvényben az ..Iglói izr. 
status quo ante hitközség alapítvány neve alatt hálánk és elismerésünk 
jeléül az iglói ág. hitv. ev. főgymnasium javára leteszünk, az iglói ág. 
hitv. ev. egyházközség kezelésére bocsátjuk oly kikötéssel, hogy annak 
negyven (40) koronás évi kamatja minden évben az iskolai záróünnep 
alkalmával a tanári kar belátása és rendelkezése szerint ezen tanintézet 
jó magaviseletü, szorgalmas és szegénysorsu egy (1) növendékének vallás
különbségre való tekintet nélkül mint az adományozó hitközség jutalom
dija adassák ki.

Ha pedig a helybeli ág. hitv. ev. egyházközség bármi okból az iglói 
ág. hitv. ev. főgymnasium feletti rendelkezési jogát elveszítené, az alapít
vány akkor is ezen egyházközség által tetszés szerint kijelölendő jóté
konysági czélra fordítandó lesz.

Midőn ezen alapítványunkat a Nagytiszteletü iglói ág. hitv. ev. egy
házközségnek ezennel átadjuk, kérjük, méltóztassék azt kegyesen elfo
gadni, biztosítván a Nagytiszteletü Egyházközséget leutvérszerctetünkről 
és soha meg nem szűnő hálánkról.

Vagyunk
Iglón, 1896. október hó 4-én

a Nagytiszteletü Egyházközségnek alázatos szolgái:
az  iglói izr. s ta tu s  quo a n te  h itközség  m egbizásából:

Lövy Mór, Marek Gábor,
hitközségi jegyző. (P- H.) hitközségi elnök.

* **
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III. ALAPÍTÓ-LEVÉL.
Az iglói ág. ev. főgymnasium tanulóifjúságának „Magyar Önképző

körbe már régebben, a kör fennállásának '25 éves fordulója alkalmából 
akart egy maradandó alapítványt létesíteni, de a leszállóit kamatláb mel
lett a rendelkezésre álló összeg csekélynek bizonyult.

Az elmúlt 1896-ik évben nagy lelkesedéssel ünnepelte nemzetünk 
szeretett hazánk ezeréves fennállásának magasztos örömünnepét, ezen 
örvendetes alkalmat használta fel önképzőkörünk az alapítványhoz szük
séges összeg kiegészítésére, az ezredéves ünnepély emlékét akarván meg
örökíteni önképzőkörünkben és tanintézetünkben. A folyó tanévben a 
tanintézet körén belül rendezett dal-, szavalati és zeneelőadás a nagyér
demű közönségnek szives érdeklődése és nemes áldozatkészsége mellett 
lehetővé tette az alapítványi összeg 200 forintra (400 koronára) való 
kiegészítését.

Rendelkezésre állván a tervezett alapítványi összeg, a kör „Az iglói 
ág. er. főgymnasium magyar önképzőkörének millenniumi alapítványa" czim- 
mel az iglói ág. ev. főgymnasium kebelében alapítványt létesít a követ
kező módozatok m ellett:

1. Az iglói ág. ev. főgymnasium „Magyar Önképzőkörbe átszolgáltat 
a jelen alapító-levéllel a nagyérdemű iglói ág. ev. egyházközségnek, mint 
a főgymnasiumot föntartó hatóságnak örök alapitványképen 200 osztr. 
ért. forintot (400 koronát) egy darab 118959 számú kétszáz korona értékű, 
egy darab 023,334 számú és egy darab 057 számú száz-száz forintos, 
1891. deczembor 1-én keltezett, évi 5 százalékot jövedelmező m. kir. 
államkötvények alakjában.

2. Az alapítványt az iglói ág. ev. nagyérdemű egyházközség külön 
kezeli, évi kamatjait pedig a tanév végén kiszolgáltatja a főgymnasium 
kebelében működő „Magyar Önképzőkör“ azon tanulójának, a ki a tanév 
alatt a körben a legjobb sikerrel működött. A dijat az önképzőkör jutalom- 
dijosztó gyűlésén a kör elnöke Ítéli oda, a gymnasium igazgatója pedig 
az évzáró ünnepély alkalmával a többi iskolai jutalmak kiosztása közt 
szolgáltatja ki.

3. Ha valamely tanévben a magyar önképzőkör bármely körülmé
nyeknél fogva nem alakulna meg vagy évközben feloszlana, az évi kamat 
a jövő tanévre maradt s akkor két tanuló részesül egyenként 8—8 forint 
(16—16 korona) jutalomban.

4. Ha az önképzőköri intézmény hazai középiskoláinkban egyáltalá
ban megszűnne, azon esetben a VIIl-ik osztálynak a magyar nemzet 
irodalomtörtónelmében és a magyar történelemben a szaktanár véleménye 
szerint legszebb előmenetelt mutatott tanulónak adassék a jutalomdij.

5. Végre miután az önképzőkör ezen alapítvány által az iglói főgym- 
nasiumnál mindenkorra kívánja megörökiteni az ezredéves ünnepély emlé

2*
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két, azon esetre, ha az egyházközség valamikor az államnak adná át a 
főgymnasiumot, ezen alapítvány menjen át az állami főgymnasium birto
kába a fentebb megjelölt rendeltetéssel.

Jelen alapitó levél 3 eredeti példányban állittatik ki, és pedig egy- 
egy példány a nagyérdemű iglói ev. egyházközség, a főgymnasium levél
tára és az önképzőkör irattára részére.

Midőn a nagyérdemű iglói ág. ev. egyházközséget ezen hazafias 
érzésből eredő alapítványunk szives elfogadására és kezelésére a legtisz- 
teletteljesebben felkérjük, teszszük ezt ezen forró óhajtással:

A letűnt ezredév után is óvja és tartsa meg a Gondviselés szere
tett hazánkat hosszú időre, tartsa meg boldogságban és dicsőségben! 
Virágozzék az iglói ág. evang. főgymnasium sokáig, neveljen, képezzen 
még sok derék honpolgárt a hazának, segítse elő a nemes törekvést jelen 
szerény alapítványunk is.

Kelt Iglón, 1897. junius 5.
Az iglói ev. főgymnasium magyar önképzőkörének üléséből.

Zimann János,
elnök.

Szita István,
jegyző.

Ezen ösztöndijalapitványokon kívül a lefolyt tanévben még három
mal szaporodtak ösztöndijalapitványaink.

IV. Az intézetnek fentartó hatósága a lefolyt tanévben vette át 
azon egyezer forintot, melyet néhai Dobos Kálmán volt növendékünk vég
rendeletében az iglói ev. főgymnasiunmak hagyományozott. Dobos Kálmán, 
Dobos József ev. ref. lelkésznek fia, született 1868. szept. 30-án Uszkán, 
Szatmármegyében. Az 1880—1-ilc évben lépett az iglói főgymnasium III-ik 
osztályába, melyet a következő tanévben ismételnie kellett. Azután minden 
fennakadás nélkül, sőt dicséretes törekvéssel itt végezte a gymnasium 
többi osztályait is s az érettségi vizsgálatot az 1886—7. tanév végén tette 
le az intézetben.

A körünkben töltött 7 esztendő a korán elhunyt ifjú rövid életének 
legszebb korszakát képezte. Az ezen boldog időre való visszaemlékezés, 
az intézet iránti ragaszkodás, a tisztelet és hálaérzelmek tanárai iránt 
arra indították, hogy végrendeletében főgymnasium mikről is megemlé
kezzék. Jótéteményével állandó emléket emelt magának. A nemeslelkü 
ifjúnak nevét hálaérzelemmel Írjuk be évkönyveinkbe. A gymnasiumi 
tanácsnak határozata értelmében az ezer forint mint ...Dobos Kálmán-féle 
ösztöndijalapitvány“ fog kezeltetni és kamatai minden évzáró ünnepélyen 
fognak egy jó erkölcsi magaviseletü, szegénysorsu, szorgalmas tanulónak 
kézbesittetni.

V. Az 1896. évi október hó 28-án Iglón végbement országgyűlési 
képviselői választás után egybegyült szabadelvű választó polgárok Ujágh
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Károly, merényi ev. lelkész urnák, indítványára gyűjtést rendeztek, mely
nek czélja volt, hogy a begyült összegből az iglói főgymnasium javára 
ösztöndíj alapítvány létesittessék.

Az ösztöndíj-alapítvány magvát képező összeg gyűjtésére az impul- 
sust azon öröm és lelkesedés adta meg, hogy a liberális eszmék választó- 
kerületünkben ismét diadalt arattak s hogy eddigi szeretett és tisztelt 
képviselőnek, Dr. Münnich Aurél urnák, neve ezen választás alkalmával 
is győzedelmesen került ki a pártok küzdelméből.

A gyűjtés 108 irtot eredményezett, mely összeget Münnich Kálmán, 
gymnasiumi felügyelő ur, 150 írtra és dr. Münnich Aurél 200 forintra 
emelt.

A gymnasiumi tanácsi gyűlésnek lelkesedéssel hozott határozata 
értelmében ezen uj ösztöndíj a ..Dr. Münnich Aurél-féle ösztöndíj" nevet 
fogja viselni.

VI. Fischer Miklós igazgató egyszáz forintnyi ösztöndíj alapítványt 
tett azon kikötéssel, hogy ezen alapítvány a 200 forintos ösztöndíj alapít
ványától elkülönítve kezeltessék s hogy kamatai minden évzáró ünne
pélyen vallásfelekezeti különbség nélkül olyan első- vagy másodosztály
beli tanulónak nyittassanak át, kinek anyanyelve német vagy tót és ki 
jóerkölcsű magaviselet mellett a magyar nyelvben, annak szó- és Írásbeli 
használatában dicséretes előmenetelt tanúsított.



II.
Ä  t a n é v  f o l y a m a  a l a t t  a  g y m n a s i u m i  i g a z g a t ó s á g h o z  

é r k e z e t t  f o n t o s a b b  h i v a t a l o s  i p a t o k .

1896. évi szept. 2-án. 706. sz. a. A tiszai ág. ev. egyházkerület gyáminté
zetének elnökségétől: az ifjúsági gyám intézeti egylet állapotára 
vonatkozó kimutatás kéretik.

„ szept. 4-én. 48539. sz. a. Vallás- és közoktatásügyi m. k. ministe- 
rium tól: értesítés, hogy a tanügyi kormány az 1883. évi XXX. 
t.-cz.-ben gyökerező felügyeleti jogát az intézetben dr. Dunay Ferencz, 
beszterczebányai tankerületi kir. főigazgató ur, fogja gyakorolni.

„ szept. 17-én. 18. sz. a. Rimaszombati egyes. prot. főgymnasium 
igazgatóságától: értesítés a szeptember havi javító érettségi vizs
gálatok eredményéről.

„ szept. 18-án. 27. sz. a. Csurgói ev. ref. főgymnasium igazgatóságá
tól: értesítés Ihászy Lajos, volt iglói gymnasiumi tanuló, javító vizs
gálatáról.

„ szept. 30-án. Meghívó az ág. evang. egyetemes gyámintézet XXX\TI-ik 
közgyűléséhez.

„ október 1-én. 59. sz. a. Ág. evang. egyetemes egyház felügyelőjétől: 
meghívó az egyetemes tanügyi bizottságnak közgyűléséhez.

„ októb. 6-án, 3365. sz. a. Tiszakerületi ág. ev. püspöki hivataltól: 
meghívó az ág. ev. egyetemes egyháznak közgyűléséhez.

„ október 24-én, 28997. sz. a. Vallás- és közoktatásügyi m. k. minis- 
teriumtól: értesítés, hogy Coper Aurél, naszódi főgymnasiumi VIII. 
osztályt végzett tamdó, az ország összes középiskoláiból kizáratott 
és érettségi vizsgálatra nem bocsátható.

„ októb. 27-én. Rozsnyói ág. ev. főgymnasium igazgatóságától a kerü
leti tanári gyűlés elnökségének betöltése tárgyában.
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1896. november 6-án, 3527. sz. a. Tiszakerületi ág. ev. püspöki hivatal
tól : az állami ösztöndíjakat élvező tanulóknak kimutatása kéretik.

„ november 13-án. 56866. sz. a. Vallás- és közoktatásügyi ministe- 
riumtól: rendelet özv. Payer Jenőné nyugdija ügyében.

„ nov. 14-én. Pákh Károly-féle ösztöndíjnak alapítványi oklevele.
„ deez. 4-én 68694. sz. a. Vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministe- 

riumtól: az államilag segélyezett középiskoláknál a kormány által 
kinevezett tanároknak minősítési táblázata bekivántatik.

„ deez 9-én, 63483. sz. a. Vallás- és közoktatásügyi m. k. ministeri- 
umtól: az intézetnek az országos kiállításon kiállított értesítője a 
tanárképző intézet gyakorló főgymnasiuma számára kéretik.

„ deez 29-én, 69 sz. a. A helybeli katonai térparancsnokságtól: az in
tézeti épületnek háború esetén kórházi czélokra való felhasználása 
tárgyában.

1897. évi január hó 4-én, 4725. sz. a. Országos statisztikai hivataltól: 
Magyarország népességi-, kulturális-, közgazdasági- stb. viszonyait 
feltüntető térképek az intézet számára küldettek.

„ január 22-én, 47310. sz. a. Vallás- és közoktatásügyi m. k. ministe- 
riumtól: a es. és kir. hadapród-iskolákba való fölvételre vonatkozó 
röpiratoknak a tanulók közt való szétosztása tárgyában.

„ január. Tiszakerületi ág. ev. püspöki hivataltól: püspöki körlevelek 
1896. LX1—XCIII. számig.

,. évi január. Tiszakerületi ág. ev. püspöki hivataltól: püspöki körle
velek 1897. I—IX. számig.

,, január. A magyarhoni egyetemes ev. egyházi gyámintézet jelentése 
1896. évről.

„ január 30-án, 70514. sz. a. Vallás- és közoktatásügyi m. kir. minis- 
teriumtól: értesítés, hogy a kolozsvári unitárius főgymnasium követ
kező tanulói: Szimonidesz Ödön IV. o. t., Nemes Dénes IV. o. t., 
Kovács Gábor III. o. t. az ország összes középiskoláiból kizárattak. 

„ február 22-én, 66906. sz. a. Vallás- és közoktatásügyi m. k. minis- 
teriumtól: Schermann Samu torna- és ének-tanár urnák az országos 
tanári nyugdíjintézetbe való felvétele tárgyában.

,, márczius. Tiszakerületi ág. ev. püspöki hivataltól: szabályrendelet 
a tiszai ág. ev. egyházkerület háztartására nézve.

„ márczius 23-án. Tiszakerületi ág. hitv. ev. püspöki hivataltól: pályá
zati hirdetmény a hadsereg katonai nevelő s képzőintézetében rend
szeresített s az 1897/8. iskolai év kezdetén betöltendő magyar állami 
alapítványi helyekre.

„ márczius 25-én. Tiszakerületi ág. ev. püspöki hivataltól: pályázati 
hirdetmény a fiumei cs. és kir. hadtengerészeti akadémiába való 
fölvétel tárgyában.
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1897. ápr. 1-én, 20302. sz. a. Vallás- és közoktatásügyi m. k. minisztérium
tól : rendelet a folyó tanévben megtartandó kerületi tornaversenyek 
tárgyában.

„ április 1-én. 810. sz. a. Tiszakerületi ág. ev. püspöki hivataltól: 
pályázati hirdetmény a m. kir. honvédségi Ludovika akadémiában 
az 1897/8. tanév kezdetén betöltendő magy. állami illetőleg alapít
ványi- és fizetéses helyekre.

„ évi ápr. 6-án 840. sz. a. Tiszakerületi ág. ev. püspöki hivataltól: 
értesítés, hogy a VIII-ik osztályban megtartandó vallástani vizsgálat
hoz mint kerületi biztos Strauch Béla felkai lelkész, egyházkerületi 
jegyző ur, küldetett ki.

„ április 13-án, 21433. sz. a. Vallás- és közoktatásügyi m. k. minis- 
teriumtól: a tanári kar felhivatik, hogy véleményes jelentését ter- 
jeszsze fel Korach Regina okleveles tanítónő azon kén énye ügyében, 
hogy az intézetben a VIII-ik osztály tantárgyaiból maganvizsgát és 
annak sikeres letevése után érettségi vizsgálatot tehessen.

„ április 26-án, 24897. sz. a. Vallás- és közoktatásügyi m. k. minis- 
teriumtól: Korach Regina tanítónő engedélyt nyert, hogy az intézet
ben a VIII-ik osztályból magánvizsgát s annak sikeres letevése után 
érettségi vizsgát tehessen.

„ április 17-én, 19796 sz. a. Vallás- és közoktatásügyi m. k. minis- 
teriumtól: Sehermann Samu tanár urnák az országos tanári nyug
díjintézetbe való fölvétele tárgyában.

„ április. Egyetemes ág. ev. tanügyi bizottság elnökségétől: javaslat 
az iskolai bizottságok szervezetét, hatáskörét s ügyrendjét tárgyaló 
szabályrendeletre nézve.

„ április. Tiszai ág. liitv. ev. egyházkerület elnökségétől: egyházke
rületi körlevelek, 1897. év X—XXV. számig.

„ május 6-án, 1115. sz. a. Tiszakerületi ág. ev. püspöki hivataltól: 
értesítés, hogy a folyó évi érettségi vizsgálatokhoz Strauch Béla 
felkai lelkész, egyházkerületi jegyző ur, küldetett ki.

„ évi máj. 8-án, 27930. sz. a. Vallás- és közoktatásügyi m. k. minis- 
teriumtól: értesítés, hogy az április hó 10-én, 15997. sz. a. kelt ren
delettel kiküldött Klein Gyula műegyetemi tanár helyett az érett
ségi vizsgálatokhoz kormánybiztosul Petz Vilmos, tudomány-egye
temi tanár ur, küldetett ki.

„ május 18-án, 1210. sz. a. Tiszakerületi ág. ev. püspöki hivataltól: 
értesítés a nagyin, vallás- és közoktatásügyi m. k. ininisteriumnak 
28482. sz. a. kiadott rendeletéről, mely szerint a középiskolák igaz
gatói felhivatnak, hogy valamely tanuló felvétele alkalmából 
annak összes előbbi bizonyítványait szigorúan tekintsék és vizsgál
ják meg.



A gymnasiumi tanácsnak tagjai az 1896—97-ik tanévben.

Münnich Kálmán, főgyinnasiumi felügyelő, a tanács elnöke.
Topscher György, a helybeli ág. ev. egyházközség felügyelője.
Fábry János, XIII szepesvárosi tb. főesperes, helybeli ev. lelkész. Az 

1897. évi junius 7-én tartott ev. egyházközségi közgyűlés utódjául ár. 
Walser Gyula segédlelkész urat választotta.

Bömisch Ede,
Fest Ottó,
Gärtner Kálmán,
Gotthard: Albert,
Klug Ottó,
Lehoczlcy Jenő,
Münnich Adolf,
Dr. Neubauer Lajos,
Soós László,
Széli Hugó,
Széli László, 
lilaki Jenő,

III.

a gymnasiumi tanácsnak választott 
tagjai.

A főgymnasium igazgatója és tanári kara, valamint a helybeli ev. 
elemi- és polgári leányiskola igazgatója: Dobó Adolf.

A fegyelmi bizottság tagjai az 1896 97-ik tanévben.

Münnich Kálmán, főgyinnasiumi felügyelő, a bizottság elnöke. 
Topscher György, a helybeli ev. egyházközség felügyelője.
Soós László, helybeli ev. egyházi ügyész.
Fest Ottó,
Gotthard Albert,
Lehoczlcy Jenő,
Münnich Adolf,
Újlaki Jenő,

a fegyelmi bizottság választott tagjai.
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IV.

Az 1896 97. tanévben követett tanterv átnézete.

A heti óraszámot tekintve.
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I.
II. in. IV. V. VI. VII. VIII.

A) B)

1 Vallástan 2 2 2 2 2_ 9 2 2 2 16 18
2 Magyar nyelv 6 5 5 3 4 3 3 3 3 30 35
8 Latin nyelv 6 6 6 6 6 6 6 6 5 47 53
4 Görög nyelv — — — — 5 5 5 4 19 19

5
Magyar Írók bővebb tanul
mányozása, kapcsolatban a 
görög classicusok magyar 9 9 9 9 8

23

8

266

fordításban való ismerte
tésével 1)

Német nyelv 2_ 3 3 4 3 3 3 3 2
7 Történelem — — 4 3 3 3 23) 3 18 18
8 Földrajz 4 4 4 9 — — — — 10 14
9 Természetrajz — — — 3 2 3 — — 8 8

10 Természettan _ __ _ __ __ — 4 4 8 8
11 Mathematika 3 3 3 3 3 3 3 3 9 23 26
12 Rajzoló geometria 2 2 9 9 9 — — — — 8 10
13 Rajz (a comp. ctir- 

snsban) 2) 2 9 2*)
3

2*)
3

8 8
14 Bölcsészet elemei _ __ __ _ — 9u 3
15 Szépírás 1 1 1 — — — — — 2 3
16 Torna 9 9 9 9 9 9 9 9 9 16 18
17 Ének 2 2 2 — — _ — 4 6

Összesen . 30 b 305)30 s) 28 28 33 34 34 34 251 281

Jegyzet. '), 2) facultativ tantárgyak az 1890. évi XXX. t.-czikk 
értelmében.

3) Politikai földrajz.
5) Két énekóra beszámítva.
*) A VII. és VIII. osztályban a görög-pótló szabadkézi rajz egye

sítve volt.
Az IA., IB. és Il-ik osztályok heti óraszáma a hetenkénti két ének

óra miatt meghaladja az algymnasiumi osztályok óra-maximumát. Az
V., VI., VII. és VIII. osztály heti óraszámában be van számítva a pótló 
tanfolyam 4 órája is.
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A vallás, torna és szépirási órákban az IA. és IB. osztályok, az ének
órákban az I. és II. osztályok combinálva voltak.

A római- és görög kath. vallása tanulók osztályonként hetenként 1 
órában, az izraelita vallásu tanulók pedig 3 csoportban hetenként szintén 
1 órában nyertek a vallástanban oktatást.

A franczia nyelvi tanfolyamba a III-ik osztálytól kezdve vétettek fel 
a tanulók. Ismereteik szerint három csoportba osztva, hetenkénti két-két 
órában nyertek oktatást.

A magyar és német önkópző-körök hetenként egyszer tartottak 
gyűlést, a gyorsiró-, dal-, vivő- és torna-körök pedig hetenként kétszer 
gyakorlatokat.
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V.

Tanári személyzet.
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Tantárgy, melyet tanitott
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Észrevétel

1 F is c h e r  M ik ló s 17
I

physika VII. 4, VIII. 4, 8 
mathesis V. 3, VI. 3, 6 14

:

[ e. igazgató, osztály ta
nár a Vili., a termé- 
szettani rnuzeum és V. 

oszt. könyvt. őre.

2 G e y e r  G. G y u la 2(5
! természetrajz IV. 3, V.2, VI. 3, 8 

földrajz IB. 4, 4 
mathesis 111. 3, 3 
német III. 4, 4

19
osztályt, a 111-ban, 

a természeti', rnuzeum 
őre.

3 G u h r M á r to n 32 latin VII. 6, VIII. 5. 11 
görög VII. 5, VIII. 4, 9 20 osztályt, a Vll-ben.

4 K is s  A lb e r t 4 magyar IB. 5, II. 5, 10 
latin V. 6, VI. 6, 12 22

osztálytanár a Vl-ban 
a tanári tanácskoz- 

mány jegyzője.

5 K ö v i I m r e 35
mathesis IV. 3, VII. 3, VII. 2, 8 
rajzoló geometria IV. 2, 2 
cmp. rajz V. 2, VI. 2, VII. VIII. 3, 7 
német IV. 3, 3

20 a rajztár őre, a gyors- 
iró-kör elnöke.

6 K u n tz  Ö d ö n 35
latin III. 6, 6 
görög V. 5, VI. 5, 10 
német V. 3, 3

19 osztálytanár az V-ben 
tápintézeti gondnok.

7 M a r c s e k  A n d o r 15

8

latin IA. 6, IB. 6, 12 
német IA. 2, II. 3, IB. 3, 8 
földrajz IA. 4, 4

24
osztályt, az 1A. és Ili. 
az 1.11. oszt. könyvt. 
őre, gymn. pénztáros.

8 N ik h á z y  F r ig y e s
magyar IA. 6, 6 
mathesis IA. 3, IB. 3, II. 3, 9 
rajz.geom. 1A. 2,IB.2,11.2,111.2, 8

23 osztálytan. a 11-ban.

9 P a k li  K á r o ly 41
magyar V. 3, Vili. 3, 6 
eomp. magyar V. 2, 2 
történet V. 3, VI. 3, Vili. 3, 9 
földrajz VII. 2, 2

19 agymn. könyvtár őre.

10 R ó th  M á r to n 27
latin 11. G, 6 
földrajz 11. 4, 4 
német. VI. 3, Vll. 3, Vili. 2, 8

az éremgyüjt. őre, 
18 a német önképző

kör elnöke.

11 S c h e r m a n n  S a m u 22
torna 1—Vili. á 2, 16 
szépírás 1A. IB. 1, 11. 1, 2 
ének 1—11. 2, 2

20
a zene-, a dal-, a 
v í v ó -  é s  torna-kör 

elnöke.

12 T h e m  L á s z ló 7
protest, vallás 1—Vili. osztály
ban, osztályonként heti 2 
órában 10 |

16 vallástanár.

13 Y a n d r á k  G y u la 20
magyar IV. 4, 4 
latin IV. G. 6 
történet 111. 4, IV. 3, 7 J  
Földrajz 111. 2, 2

19
osztályt, a lV-ben, a 
111. éslV. oszt.könyv
tárának őre, a phi- 
lolog. rnuzeum őre.

14 Z im a n n  J á n o s 22
1

magyar 111. 3, VI. 3, Vll. 3, 9 
comp.magyarVI.2,VII.2,VIII.2, 6 j 
Bölcsészet Vili. 3, 3 1

lg I a magyar önképző
kör elnöke.
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Az 1896/7. tanév folyama alatt mint gymnasiumi hitoktatók mű
ködtek: Gorrek Bódog, Haasz Ede, Ráez Gyula és Pajdusák Máté róm. katli. 
segédlelkészek, kik a róm. kath. vallásu tanulókat osztályonként heten
kénti 1—1 órában oktatták, és Lövy Mór, iglói izrael. népiskolai igazgató, 
ki az izrael. vallásu tanulókat három csoportban, még pedig az 1. II. III. 
oszt. tanulókat; a IV. V. VI. oszt. tanulókat — és a VII. VIII. oszt. tanu
lókat külön csoportban hetenkénti 1—1 órában oktatta.

=-&@000̂ e -

VI.

Jelentés az osztályok tanulóiról és végzett tananyagáról.
IA. OSZTÁLY.

Osztálytanár: Művesek A ndor.
a) T a n u l ó k .

Braun Géza izr. lyló 
Buehalla Berthold ág. ev. Iyló 
Buehstabierer Béla r. kath. Iyló 
Gajotto Károly r. kath. Pere- 

cseny, Ung m.
5 Gyurszky Ferencz r. kath. lyló 

Herman János ctg. ev. Iyló 
Horka Árpád r. kath. lyló 
Hosszufalussy Miklós ev. ref.

Sóstófalva, Zemplén rn. 
Jantner Ervin ág. ev. Iyló 

10 Késmárszky Gyula ág. ev. Iyló

Kikta Mihály r. kath. Popra d,
Szepes m.

Martinko Endre r. kath. Iyló 
Mátyások Rezső r. kath. Iyló 
Mikus József r. kath. Iyló 

15 Oszifesin Béla ág. ev. Iyló 
Barcsik Gusztáv r. kath. Sz.- 

Véghely
Philipp József ág. ev. Iyló 
Schuller Róbert r. kath. Iyló 
Stark Károly ág. ev. Gölnicz- 

bánya, Szepes ni.

Kim aradt:
20 Greschler Adolf izr., Vilcartócz, Szepes m. 

Gulyás János Rezső r. kath., Iyló.

b) T an tá rg y ak .
1. Vallástan, hetenként 2 óra. Együttesen az IB. osztálylyal. K. k.

„Zweimal zweiundfünfzig biblische Geschichten.“ Válogatott bibliai törté
netek az ó-testamentumból. th ern .

2. Magyar nyelv, hetenként 6 óra. K. k. Kalmár Elek: „Magyar 
olvasókönyv.“ Hangtan; hangtani módosulások; a beszédrészek ismerte
tése ; név- és igeragozás; az egyszerű mondat; az alany, állítmány és a 
bővítések; a fő- és mellékmondat megkülönböztetése. Prózai és költői 
olvasmányok olvasása, elemzése, fordítása és szabadon való elmondása;
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versek szavalása. Kéthetenként írásbeli feladat a mondattan és alaktan 
köréből; fordítási gyakorlatok németből magyarra. NIKHÁZY.

3. Latin nyelv, hetenként 6 óra. K. k. Bartal és Malmosi: „Latei
nische Sprachlehre“ és „Lateinisches Übungsbuch“. Nyelvtan mondattani 
alapon: a főnév declinatiója; a melléknév declinatiója és comparatiója; 
a számnév, névmás, esse segítő ige és a rendes igeragozás activum- és 
passivumban. A gyakorlókönyvből Róma történetének első részéből az
I.—XXX. fejezeteknek fordítása és elemzése. Hetenként egy-egy Írásbeli 
dolgozat az iskolában. MARCSEK.

4. Német nyelv, hetenként 2 óra. K. k. J. Felsm ann: „Deutsches
Lesebuch T.“ Nyelvtan mondattani alapon: az egyszerű, bővített és össze
vont mondatok elemzése; név- és igeragozás. 24 részint prózai, részint 
költői olvasmány magyarázása, megbeszélése, elemzése és megtanulása. 
14 írásbeli házi feladat és 12 helyesírási gyakorlat. MARCSEK.

5. Földrajz, hetenként 4 óra. K. k. Dr. Némethy K. és Cserey A.:
„Európa földrajza“. Magyarország és Európa többi államainak leírása. 
Térképrajzolás. MARCSEK.

6. Mennyiségtan, hetenként 3 óra. K. k. nélkül. A tizes számrendszer. 
A négy számolási művelet egész számokkal és tizedes törtekkel. Több- 
nevű mennyiségekkel való műveletek. Időszámítás. Mérték, közös mérték ; 
többes, közös többes; a legnagyobb közös mérték és a legkisebb közös 
többes keresése. A tört elmélete; közönséges törtekkel való számolás. 
Olasz gyakorlat. NIKHÁZY.

7. Rajzoló geometria, hetenként 2 óra. K. k. Dr. Gerevich Emil: 
„Rajzoló geometria“. Pont és vonal; az egyenesek mérése, egyenesekkel való 
műveletek. Axiális és centricus symmetria. A körvonal. A szög és mérése; 
szögpárok ; műveletek szögekkel. A három-, négy- és sokszögek főtulaj
donságai. Az idomok hasonlósága és összeillősége. Az idomok mérése; 
kerület- és területmérés. A kör főtulajdonságai és mérése; szerkesztések. 
A négyzetes hálón, a három-, négy és sokszögben alapuló ornamentális 
rajz; maeander-szallagok; körcombinátiók. Levél- és pajzsidomok.

NIKHÁZY.
8. Tornázás, hetenként 2 óra. Együttesen az IB. osztálylyal. Szabad,

rend- és szergyakorlat. SCHERMANN.
9. Szépírás, hetenként 1 óra. Együttesen az IB. osztálylyal. Magyar

és német folyóírás az ütemes módszer szerint. SCHERMANN.
10. Ének, hetenként 2 óra. Együttesen az IB. oszt. Az énektan rövid 

vázlata. Egyházi énekek és egy- s többszólamú világi dalok begyakorlása 
Möszl Lajos dalfüzére nyomán, a) Egyházi énekek: Dicsérd Istent keresz
ténység. Szivem szerint kívánom. Menyből jövök. Jézus én bizodalmám. 
Erős vár. Ki csak Istenre. Tündöklő hajnali csillag. A ki bízik. Krisztus 
az én életem. Készítsd magad. Teremtő Istenünk. Ébredj fel szivem.
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Mint a szép hűvös patakra. Mind jó, a mit Isten tészen. Isten, oh szent 
Isten. Az Űr gondot visel. Szerelmes Jézus. A nap immár elenyészett. 
Dicséret, tisztesség. Vigyázzatok! azt kiáltják. — b) Világi dalok : Árpád 
apánk. Fohász. Serkentő ének. A magyar nemzet. Kis patak. Őszi lom
bok. Kördal. Tavaszkor. Elválás az anyától. Tornász-induló. Hymnus. 
Szózat. Winterlied. Frisch gesungen. Waldlied. Ade. Der Jägersmann. 
Frühlingsruf. Vergiss mein nicht. SCHERMANN.

A heti tanórák száma 30.

-z&M

IB. OSZTÁLY.

Osztálytanár: M ar esek A ndor,
a) T anulók .

Arányi Árpád r. hath., Igló.
Berecz Bertalan ev. ref, Jiezo- 

Kervesztes, Borsod m.
Bihari János ev. ref., Berettyó

újfalu. Bihar m.
Chován Márton ág. ev., Vi- 

chodna, Liptó m.
5 Cseh József ev. ref., Miskolcz, 

Borsod m.
Dobos László r. hath., Polomka, 

Gömör m.
Fábry Tivadar ág. ev., Bindt, 

Szepes m.
Galló Lajos ág. ev., Igló.
Greschik Pál r. hath., Igló.

10 Grajfel Béla r. k., K.-Szt-Márton
Jávor János ev. ref., Duna- 

Vecse, Pestmegye.
Jeney Miklós ev. ref., Legyes- 

Bénye, Zemplén.
Józsa Kálmán ev. ref., Igló.
Kovács Elek r. k., Igló. 

lő  Küffer Béla ág. ev., Rókamező, 
Máramaros.

Laurovies János ág. ev., Fagy
lak, Csanád.

Magyar Gyula ev. ref., Mező- 
Keresztes, Borsod.

Maholányi Kálmán ev. ref., 
Abauj-Szántó.

Malatinszky Zoltán ev. ref., 
Haj du- Szob oszló.

20 Marcsek Andor ág. ev., Igló.
Papp Ferencz ev. ref., Berencs, 

Abauj.
Rácz Gyula ev. ref., Pány, 

Abauj.
Ridi István r. k., Peeze-Szöllös, 

Bihar.
Szepesi Gyula ág. ev., Tót-Pel- 

söcz, Zólyom.
25 Ujházy Gyula ág. ev., Losoncz, 

Nógrád.
Zsendovics Mihály r. le., Nagy- 

Kér, Abauj.
Zuszkin Ferencz r. le., Liptó- 

Szt.-Iván.

K im aradt:
Bohus József, Czegléd, Pest m.
Haeffner Ervin ág. ev., Markusfalu, Szepes m.
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b) T an tá rg y a k .
1. Vallástan, együttesen az IA. osztálylyal. K. k. Pálfy József:

„Bibliai történetek“. THERN.
2. Magyar nyelv, heti 5 óra. K. k. Kalmár Elek : Magyar olvasókönyv“.

Nyelvtani rész: A hangok. A szók: 1. A beszédrészek; a szótövek s azok 
változásai, a járulékok, különösen a névszókhoz és igékhez járuló ragok. 
2. A mondatrészek. A mondat, az alakot, a kijelentést és a viszonyt 
tekintve. A fő- és mellékmondat fölismerésének módja a vonzó mondat
ban föltehető kérdés és a kötőszók alapján. Mellérendelés és alárendelés. 
— Olvasmányi rész : Helyesen hangsúlyozott, értelmes olvasás, itt-ott 
nyelvtani elemzéssel. Az olvasmányoknak szabadon való elmondása. — 
Kéthetenként iskolai dolgozat. KISS.

3. Latin nyelv, hetenként 6 óra. K. k. Bartal és Malmosi: „Latin 
alaktan“ és „Latin olvasókönyv.“ Mint az IA. osztályban. MARCSEK.

4. Német nyelv, hetenként 3 óra. K. k. Felsmann József: „Deutsches
Lesebuch I.“ Tananyag: Betűismertetés, olvasási, írási gyakorlatok, sza
vak emlékelése, fordítási gyakorlatok, név- és igeragozás, egyszerű mon
datok elemzése és szerkesztése, 5 prózai és 16 költői olvasmány fordítása, 
elemzése és megtanulása. Hetenként Írásbeli dolgozat. m a r c sek .

5. Földrajz,
6. Mennyiségtan,
7. Rajzoló mértan,
8. Tornáz ás,
9. Szépírás,

10. Ének,

mint az 
IA. osztályban.

GEYER.
NIKHÁZY.
NIKHÁZY.

SGHERMANN.

A heti órák száma 30.
Az IB. osztályba azon nem németajkú tanulók vétettek fel, kik ide

jű vet vagy igen keveset, vagy mitsem tudnak a németből, és leginkább 
a német nyelv megtanulása kedvéért látogatják az intézetet.

II. OSZTÁLY.
Osztálytanár: N ik h ü zy  F rig yes , 

a) T anulók .
Bogár Lajos ág. ev., Árva- 

Váralja.
Borsós Samu, ev. ref., Tisza- 

Füred, Heves m.
Breuer Mihály ág. ev., Igló. 
Dadej Miklós, r. kath., igló.

5 Danielisz Aurél, ág. ev., Igló.

Dobos Aladár, r. k., Polomka, 
Oömör m.

Esze Kornél, ev. ref., Igló. 
Fábry János, ág. ev., Teplicz, 

Szepes m.
Falussy Károly ev. ref., Mczö- 

Telegd, Bihar m.

együttesen 
az IA. osztálylyal.
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10 Fest Ernő ág. er., Igló.
Friedmann Zoltán izr., Igló.
Fuchs Béla izr., Erdőbénye, 

Zemplén rn.
Genersich István ág. ev., 

Igló.
Hodobay Sándor g. lath., Új

város, Abauj-Torna m.
15 Hoff elder Emil r. hath., Igló.

Hoffelder János r. hath., Igló_
Huszkó Sándor r. hath., Igló.
Jármay Arthur ág. ev., Rákos, 

Pest-Pilis m.
Klug Jenő ág ev., Igló.

20 Kolontáry János ág. ev., Ör
vend, Bihar m.

Kovács Miklós ev ref., Gálszécs, 
Zemplén m.

Kovácsy Béla ág. er., Krom- 
pach, Szepes m.

Koz sár Béla r. hath., Igló.
Köszeghy József ev. ref., Rá- 

sony-Sáp, Abauj m.
25 Krajnyák István ág. ev., Tokaj, 

Zemplén rn.
Kravjánszky Győző r. k., Ba- 

tiza, Már maros m.
Majos Pál ev. ref., Thass, Sza

bolcs m.

Mizsey Árpád. r. hath., Jász
berény, J.-N.-K.-Szolnok m.

Papp Antal ev. ref., Vésztő, 
Békés m.

30 Papp Béla r. k., Nagyvárad, 
Bihar m.

Pádisz Árpád ág. ev., Igló.
Polgár Sándor izr., F.- Gyar

mat, Békés m.
Róth Gusztáv ág. ev., Igló.
Schlesinger Miksct izr., Igló.

35 Seliga Mihály r. k., Teplicz, 
Szepes m.

Sommer Béla r. k., Igló.
Spitzer József izr., Igló.
Sztanlco Mihály r. k., Illésfalu,

Szepes m.
Szeifried Gyula r. hath., Kis- 

várda, Szabolcs m.
40 Stojanow Wladimir g. kel., Igló.

Thron Gyula r. k.. Igló.
Tóbiás Zsiga izr., Forró-Encs, 

Abauj rn.
Vadon Géza ev. ref., Zsáha, 

Bihar rn.
Vágás Árpád r. h., Savnyik, 

Szepes m.
45 Wachdeutsch Leo r. k., Igló.

Zsaitlik Zsigmond r. k., Igló.
Kiléptek:

Katona József r. k., Igló.
Haeffner Arthur ág. ev., Markusfalva, Szepes m.

Magántanuló:
Förster Kálmán ág. ev., Szepes-Olaszi. 

b) T a n tá rg y a k .
1. Vallástan, hetenként 2 óra. K. k. Pálfy József: „Bibliai történetek“ 

és „Zweimal zweiundfünfzig bibi. Geschichten“ ; segédkönyvA z új
szövetség. Jézus születése, gyermekkora, nyilvános működése, hegyi pré- 
dikácziója, parabolái, csodatételei, szenvedése, halála, feltámadása, mennybe
menetele, a  szentlélek kitöltése és a kér. egyház megalapítása. t h e r n .

3
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2. Magyar nyelv, hetenként 5 óra. K. k. Kalmár E lek : „Magyar
olvasókönyv, II. rész“. Nyelvtani rész: A rágós és névutós határozók 
részletes tárgyalása; névszó és igeképzés; a járulékok összefoglalása, a 
szótövek változása. Az összetett mondat; alárendelés és mellérendelés ; 
a mellékmondatok felosztása; többszörösen összetett mondat. Olvasmányi 
rész: helyesen hangsúlyozott, értelmes olvasás, helyenkint nyelvtani elem
zéssel ; megfelelő olvasmányok szabad elmondása. Költemények szavalása. 
Kéthetenként iskolai dolgozat. KISS-

3. Latin nyelv, hetenként 6 óra. K. k. Hartal és Malmosi. Nyelvtan 
mondattani alapon: az első osztálybeli alaktan ismétlése után a declinatio, 
comparatio és conjugatio rendliagyóságai, főként az igék begyakorlása; 
praepositiók; vocabularium; fordítások latinból és latinra, összesen 50 
gyakorlat; genusra vonatkozó szabályok. Iskolai dolgozatok. RÓTH.

4. Német nyelv, hetenként 3 óra. K. k. Felsmann J . : „Deutsches
Lesebuch I.“ Nyelvtan mondattani alapon: az első osztály tananyagának 
ismétlése után az összetett mondat; mellé- és alárendelt mondatok; a 
mellékmondatok különböző nemei; prózai és költői olvasmányok elem
zése és megtanulása. Kéthetenként Írásbeli dolgozat. marcsek.

5. Földrajz, hetenként 4 óra. K. k. Dr. Némethy—Cserey, II. rész.
Az öt világrész oro-hydrographiai és politikai földrajza; jellemző zooló
giái, botanikai és mineralogiai tárgyak ismertetése; térképek rajzolása, 
kirándulások. RÓTH.

6. Mennyiségtan, hetenként 3 óra. Kézikönyv nélkül. Számolási rövi
dítések, számtani műveletek korlátolt pontossággal, rövidített szorzás és 
osztás. A viszony, az aránylat; egyszerű hármas-szabályi feladatok meg
oldása következtetések utján és aránylat segélyével. Százalék-számítás 
száztól, százra és százban; kamatok kiszámítása évekre, hónapokra és 
napokra az olasz módszer segélyével; a százalékszámítás mindennemű 
alkalmazása: alkusz- és üzérdij, biztosítási dij, göngy- és feleslegsuly, 
ágio-, lerovat-, veszteség- és nyereségszámítás; váltóleszámítolás; az egy
szerű társaság- és vegyitési szabály. n ik h á zy .

7. Rajzoló mértan, hetenként 2 óra. K. k. Dr. Gerevich Emil: „Stereo-
metria“. A koczka, oszlopok, egyenes és ferde hasábok, a szabályos és 
szabálytalan, egyenes és ferde gúlák, a szabályos testek, a henger, a kúp 
és a gömb származtatása, leírása, hálózata, ábrázolása parallel perspectiva 
szerint; a testek felszínének és köbtartalmának kiszámítása. Az egyenes, 
a sik és a testszög. A testek síkmetszetei. A hasonló, egyenlő, összeillő 
és symmetrikus testek. Testminták készítése. Hullám- és csigavonalok, 
köridomok combinatiói, fonadék-, szalag- és párkánydiszitmények; rosetták, 
arabs és mór minták rajzolása. NIKHÁZY.

8. Tornázás, hetenként 2 óra. Mint az I-sőben. SCHERMANN.
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9. Szépírás, hetenként 1 óra. Magyar és német folyóírás az ütemes
módszer szerint. SCHERMANN.

10. Ének, hetenként 2 ó ra . Mint az  I-sőben. SCHERMANN.
A heti tanórák száma 30.

III. OSZTÁLY.
Osztálytanár: Geyer G. Gyula,  

a) T anulók .
Antony Károly ág. ev., Poho- 

rella, Gömör m.
Benkő Gusztáv r. k., Liptó- 

Ujvár.
Bjel Béla r. k., Polomka, Gö

mör m.
Bobko Sándor ág. ev., Gölnicz- 

bánya, Szepes m.
5 Bogluez László r. k., Tenke, 

Bihar m.
Bogsch Zoltán ág. ev., Igló.
Cservenka Károly r. k., Igló.
Csilléry Lajos ev. ref, Szada, 

Pest m.
Fabinyi Elek ág. ev., Igló.

10 Farkas László ev. ref., Son
kád, Szatmár rn.

Fest Sándor ág. ev., Szepes- 
Váralja.

Fridrichovszky Nándor r. katli., 
Igló.

Gerber Béla ág. ev., Szinyér- 
Váralja, Szatmár m.

Kanná Lajos ev. ref., Váncsod, 
Bihar m.

lő  Kánya Gyula ev. ref., Bod- 
Palád, Szatmár m.

Kapralcsik János r. k., Igló.
Késmárszky Jenő, ág. ev., Igló.
Kolczon Lajos, r. kath., Igló.
Kolozsi László ev. ref., Vésztő 

Békés m.

20 Komán György gör. k. Batiza 
Mármaros m.

Kovács Kálmán ev. ref., Jász- 
Kisér, J.-N.-K. Szolnok m.

Létay Menyhért ev. ref., Déda 
Bér eg m.

Mihelyko Andor r. kath., Igló.
Morvay István r. kath, Mezö- 

Kövesd Borsod m.
Muntyán Emil gör. k., Akna- 

Szlatina, Mármaros m.
Müller Lajos r. kath., Jolsva, 

Gömör m.
Nagy Jenő ev. ref., Berettyó

újfalu, Bihar m.
Novak János r. kath., Szepes- 

Vár alja
Nemesik Mátyás r. k., Szepes- 

Váralja.
30 Nyúl István r. le., Kőbánya, 

Pest m.
Oravecz Róbert r. k., Igló.
Orosz Lajos r. kath., Gesztely 

Zemplén m.
Ponevács János ág. ev. Igló.
Ragettli János ev. ref. T.-Szt.- 

Miklós, J.-N.-K.-Szolnok m.
35 Reinprecht Jenő r. le., Mezö- 

Kövesd, Borsod m.
Rozlosnik János ág. ev., Mária- 

huta, Szepes m.

3*
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Szabó Zsigmond er. ref, Nagy- 
Léta, Bihar m.

Szónali Ferencz r. hath., Igló. 
45 Tarnay Árpád r. k., L.-Mizse, 

Pest m.
Vucskovics Lajos r. k., Igló. 
Zalibera József r. k. Léthán- 

falu, Szepes m.
Zuslcin Mihály r. hath. Liptó- 

Szt.-Iván.

Schaffartsik Jenő r. 1c., Fohns- 
dorf, Stájerország.

Schivetz Ferencz r. k., Igló. 
Scholtz Emil ág. ev., Szepes- 

Remete.
40 SimJcovics Pál ág. ev., Pazdics 

Zemplén ni.
Spitzkopf Gyula ág. ev. Igló. 
Szabó Elek 'ev. ref., N.-Léta, 

Bihar m.

Kimaradtak:
Johnért Nándor r. k., Igló.

50 Wittich Béla r. k., Hollóháza, Ab.-Torna m. (elbocsáttatott) 

Magántanulók:
Förster Béla ág. ev., Szepes- Olaszi.
Pálinkás Tibor ev. ref., Ákos, Szilágy ni.
Czebe László ev. ref., Mezőtúr, J.-N.-K.-Szolnok m.

1. Vallástan, hetenként 2 óra. K. k. Pálffy József: „A kereszt, anya-
szentegyház története“. Tananyag: A keresztény egyház története, annak 
megalapításától a legújabb időkig, különös tekintettel a reformáczió korára 
és a magyar protestáns egyházra. THERN.

2. Magyar nyelv, hetenként 3 óra. K. k. Szinnyei József: „Magyar
nyelvtan és olvasókönyv“. Tananyag: A hang- és szótan ismétlése s a 
mondattan tüzetesebb tárgyalása a rendszeres nyelvtan alapján, szó- és 
írásbeli gyakorlatokkal. Az olvasmányok tárgyi magyarázata, elemzése. 
Költemények emlékelése és szavalása. Prózai olvasmányok: Nagy Lajos 
és a nápolyi hadjáratok; Az olympiai játékok; A római mindennapi élet. 
Költemények: Családi kör; A jó öreg korcsmáros; A tudós; Szózat; Hym
nus; Hunyadi; Mátyás király Gömörben; Kent; Mátyás anyja; írásbeli 
dolgozatok. zím a nn .

3. Latin nyelv, hetenként 6 óra. K. K. Elischer József: „Latin olvasó
könyv a gymnasiumok III. és IV. osztálya számára“. Tananyag: a) T, 
Liviusból magyarázva, fordítva és emlékelve: Aeneas megtelepedik Lap
umban ; Aeneas a rutulusok és etruskusok elleni harezban elesik; Numitor 
és Amulius; Romulus és Remus ifjúsága; Amulius halála; Róma városának 
alapítása; Romulus; Nőrablás; Harcz a Sabinusokkal; A rómaiak egye
sülése a Sabinusokkal; Numa királylyá lesz; A vallás reformja; Papok 
választása; Szent paizs; Róma állapota; Numa halála; Tullus Hostilius;

b) T an tá rg y ak .
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A két sereg helyett megvívnak a Horatiusok és Curiatiusok; A győztes 
Horatius meggyilkolja nővérét; A halálra Ítélt Horatiust megmenti öreg 
atyja; Mettius ármánya; Róma gyarapodása; Harcz a Sabinusokkal; 
Ancus Március helyreállítja az istenitiszteletet és megállapítja a harczüzenés 
módját: Ancus legyőzi a latinusokat és nagyobbitja a várost; Lucius 
Tarquinus Priseus Rómába jön és a királyfiak gyámjává lesz. — b) Phae- 
drusból nehány mese. — c) Syntaxisból: Esettan, accusativus cum infi- 
nitivo, ablativi absoluti, megfelelő szó- és Írásbeli fordításokkal latinra 
(Dőring), kijavítva a tanár által. kuntz.

4. Német nyelv, hetenként 4 óra. K. k. Hoffmann Mór: „Német nyelv
tan és olvasókönyv, I. rész“. Tananyag: Az Írásjelek használata; az egy
szerű, bővített, összevont és összetett mondat, megfelelő szó- és írásbeli 
gyakorlatokkal. 12 prózai és 16 költői olvasmány tárgyi és nyelvtani elem
zése, fordítása, többnyire emlékelve és élőszóval előadva. 12 Írásbeli 
dolgozat. 25 válogatott körmondat fejtegetése. — A magyarajka kezdők 
az olvasásban, Írásban, a szóalakokban és mindkét rendbeli fordításban 
gyakoroltattak. A könnyebb olvasmányokon kívül szavakat is emlékeitek. 
— A fejtegetett olvasmányok czimei: a) Prózaiak: Geschichten v. Herakles
I—XII. b) Költőiek: Das Schwert; Die Riesen und die Zwerge; Der Win
ter; Nachtlied; Der Mutter Grab; Das Grab im Busento; Salamon und 
der Säemann; Des Knaben Berglied; Der Hirsch der sich im Wasser 
besieht; Die wandelnde Glocke; Der Pilgrim von St. Ju s t; Siegfrieds 
Schwert; Sprüche des Confuzius; Räthsel; Lied eines Armen; Zimmer
spruch. GEYER.

5. Történelem, hetenként 4 óra. K. k. Gaál-Helmár: „A magyarok 
története és az Osztrák-Magyar monarchia politikai földrajza“. Tananyag:
a) A magyarok történelme a honfoglalástól az 1867-ik évi kiegyezésig.
b) Mágyarország részei, hegységei, vizei, népessége s ennek vallása, anyagi 
s szellemi műveltsége. Országgyűlés, igazságszolgáltatás, politikai felosztás. 
Az osztrák császárság politikai földrajzának vázlatos áttekintése. Ausztria 
és Magyarország kölcsönös viszonya. Chronologiai táblák készítése.

VANDRÁK.
6. Physikai földrajz, hetenként 2 óra. K. k. Schmidt Ágost: „Phys.

földrajz“. Tananyag: a) A physika főbb törvényei kísérletek alapján, b) 
A föld mint világtest. Földünk vízszintes és függélyes tagozata; vizei, 
légköre. Földünk belseje. A föld útja, a hold változatai s a félgömbök 
térképeinek rajzolása. VANDRÁK.

7. Mennyiségtan, hetenként 3 óra. Moenik nyomán. Tananyag: A 
viszonyok és arányok kellő ismétlése u tán : az összetett hármas-szabály, 
a vonalmódszer, az egyszerű kamatszámolás, elengedés, üzletdij, brutto-, 
tara- és netto-suly, az időhatár-számolás, a társaság-szabály, a vegyitési 
szabály, a láncz-szabály és az összetett kamatszámolás úgy szétbontás
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u t já n ,  v a la m in t  a  k a m a to z á s i  té n y e z ő  —  ille tő le g  a  lá n c z - s z a b á ly  a lk a l 
m a z á s á v a l .  GEYER.

8. Rajzoló mértan, hetenként 2 óra. K. k. Fodor—W agner: „Con- 
structiv Planimetria“. Tananyag: A távolságok, szögek, háromszögek, 
négyszögek és sokszögek meghatározása, felmérése, ábrázolása. Felmérés 
triangulatio és coordinaták segélyével. Hasonló, symmetricus és összeillő 
sokszögek. A kör, húr és érintő sajátságai; a kerületi és a központi szög. 
A másolás módjai; a nivellálás, sikitás és az egyenesek kijelölése. Görbe 
vonalú idomok combinatiói; arabs diszitmények és levélidomok rajzolása.

NIKHÁZY.
9. Tornázás, hetenként 2 óra. Szabad-, rend- és szergyakorlatok.

SCHERMANN.
10. Franczia nyelv (nem kötelezett tantárgy), hetenként 2 óra. K. k.

„Otto Emil nyelvtana“. Tananyag: A nyelvtan elemei, a főnév, mellék
név, segédigék, számnév, a rendtartó igék ragozása megfelelő forditási 
gyakorlatokkal. Z1MANN.

-4— H —'«5«---

IV. OSZTÁLY.
Osztály tanár: V andrák G yula, 

a) T anu lók .
Almássy Bertalan ev. ref. Kánó, 

Gömör m.
Balogh Lajos ev. ref., Sarkad, 

Bihar m.
Bánó József ág. ev., Igló.
Borody Béla r. l\, Nagy-Ká- 

roly, Szatmár m.
ö Bűzcis Antal ev. ref. Debreczen, 

Hajdú m.
Fábry Géza ág. ev.. Igló.
Fábry Lajos ág. ev., Bindt. 

Szepes m.
Friedmann Miksa izr., Krom- 

pach, Szép es m.
Friedmann Sándor izr., igló.

10 Haáz Rezső ág. ev., Igló.
Hatig Emil ág. ev., Szcpes- 

Szombat.
Hegenbart Emil r. k., Igló.
Hollaender Miksa izr., Márkus- 

falu. Szepes m.

Horka Alfréd r. k., Igló.
15 Horka Sándor r. k.. Igló.

Horváth Márton ev. ref., Felsö- 
Méra, Abauj-Torna m.

Kánya Lajos ev. ref., Bot- 
Palád. Szatmár m.

Kiss György ev. ref., Tisza- 
Fiired, Heves m.

Korsalla Károly r. k. Witkócz 
Szepes m.

20 Krompaszky Ede ág, ev., Igló.
Kulina Géza r. k., Igló.
Lantos Ágost ev. ref., Sztropkó, 

Zemplén rn.
Laurovics Ferencz ág. ev„ N.- 

Lák, Csanád ni.
Licskó Béla r. k., Igló.

25 Lórencz Hugó r. k. Igló.
Marton István ág. ev. Igló.
Maschek Ernő r. k., Becs.
Milder József ág. ev., Igló.
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Kimaradtak :
Ferlcó Tivadar r. Jc., Odorin, Szop es m. (elbocsáttatott).
Klug Ervin ág. ev., Igló (kizáratott).

Magántanuló:
Friedmann Arthur, izr., Igló.

h) T an tá rg y a k .
1. Vallástan. Heti 2 óra. K. k. Mayer Endre, Evangeliomi hit- és

erkölcstan. THERN-
2. Magyar nyelv, heti 4 óra. K. k. „Toldi“ Arany J .;  Góbi Imre: 

„Magyar irálytan és olvasókönyv“. Tananyag: a) Körmondatok magyarázata 
s a példáknak hangsúlyos olvasása és elmondása, b) Irálytan: Az irály 
és irálytan fogalma. Nyelv. Képes beszéd. Szóképek. Alakzatok. Az irály 
tiszta magyarsága, világossága, szabatossága, ereje és csinossága, c) Vers
tan : Verslábak és szakaszok, ütemek, rímek. A prózai olvasmányok hang
súlyos olvasása, magyarázata és tartalmának elmondása. A költemények 
tárgyi magyarázata és a szóképek, alakzatok, rímek, ütemek és verslábak 
szerinti elemzése és elszavalása. Prózai olvasmányok: Attila temetése 
(Jókai), Szent István, Huszti beteglátogatók. Kassai István. Az ó görög 
ember lakása. Athaenei élet. Olimpiai játékok. Az elveszett csibék. Római 
élet. Wesselényi Miklós. Vaskapu. Római műemlékek. Csalóka Péter.

40 Singer Miksa izr., Igló.
Sterbinszky Ottó r. k., Sz.-Olaszi.
Stiegler Kálmán ág. ev., Liptó- 

Ujvár.
Szabó Ödön ev. ref. Debreczen, 

Hajdu m.
Saltzer Sándor ág. ev. Sz.-Olaszi.

45 Szomor Mihály ev. ref., Duna- 
Vecse, Pestmegye,

Szőke Sándor ev. ref., Okány, 
Bihar m.

Sztankó József, r. k., lllésfalu, 
Szepes ni.

Tolnáig Lajos ev. ref., Novaj, 
Abavj-Torna ni.

Varga Imre ág. er. Igló.
50 Waldmann Sándor izr., Igló.

Zilahy Imre izr. Budapest.

Nozdrovitekg Sándor r. Te., Uj- 
Fehértó, Szabolcs m.

30 Papp András r. le., Mező-Ko
vács háza, Csanád m.

Payer Pál ág. ev., Felka, Sze- 
pes m.

Peley József ev. ref., X.-Létei, 
Bihar m.

Petényi Árpád ev. ref., Geyern,
Petényi Jenő ev. ref., Geyern, 

Bajorország.
35 Bóth Andor ág. ev., Igló.

Sámi László ev. ref., Dcbreczen, 
Ha jdú ni.

Schmör Gyula ág. ev., Igló.
Seng er Ferencz r. h., Igló.
Simkovits István r. k. Léthán- 

falu, Szepes m.
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Költemények: „Toldi“ I—XII. (I—IV.) Közelitő tél. A madár 
fiaihoz. A magyarokhoz. Mohács (Kisfaludy K.). Rózsavölgyi halálára. 
Okatootája. A legszebb ének. Az én osztályrészem. Bolond Istók (Arany J.).

15 részint iskolai, részint házi dolgozat. (Leirások, elbeszélések az 
ókorból, könnyebb értekezések, olvasmányok tartalma. v a n d r á K.

3. Latin nyelv, hetenként 6 óra. K. k. Elischer J . : „Latin olvasó
könyv“, Bartal—Malmosi: „Latin gyakorlókönyv“. „Cornelius Nepos.“ a) 
Syntaxis: Participium. Consecutio temporum. Függő kérdés. Hely-, idő
határozó ; föltételes-, megengedő- és ellentétes-, ok-, eredet-, czél- és vég- 
határozó-, következményes-, felszólító- és jelzői- mondatok. Oratio obliqua 
szó- és írásbeli gyakorlatokkal. 40 Sentontia (hexameter és distichon) 
forditva, magyarázva, scandálva és emlékelve. 21 iskolai dolgozat (fordítás 
magyarból latinra), b) Cornelius Nepos: Miltiades, Themistokles, Aristides, 
Pausanias élete tárgyilag magyarázva, természetes szórend szerint forditva 
és a syntaxis szabályai szerint elemezve, e) Ovidius: Róma alapítása, 
Fabiusok veszte, Phaéton, az előbbi mód szerint tárgyalva. VANDRÁK.

4. Német nyelv, hetenként 3 óra. K. k. Hoffmann N. Olvasókönyve. 
Tanultak prosodiát könyvből, továbbá költeményeket. Olvasmányokat ele
meztek. Gyakorlatokat (1—40) forditotttak. Olvasmányok: Der Argonauten
zug, Tobias Witt, Der hörnerne Siegfried, Siegfried Empfang am Hofe 
zu Worms, Siegfried und Chrimhilde, Siegfrieds Verrath und Tod, Der 
alte Gott lebt noch, Das Erdbeben von Caracas. Költemények: Morgen
lied, Das Riesenspielzeug, Wanderers Nachtlied, Legende vom Hufeisen, 
Der Sänger, Der wilde Jäger, Das Schloss Boncourt, Der Postillon, Der 
betrogene Teufel, Die ungarische Haide, Der Graf von Habsburg, Räthsel.

KÖVI.
5. Történelem, hetenként 3 óra. K. k. Ribári F . : „O-kor“. Tananyag: 

A történelem fogalma, haszna, czélja, felosztása, kutforrásai. Emberfajok. 
Őskor. Nyelv. Egyptom. Phönikia. Perzsia. A görögök és rómaiak törté
nelme. Graecia és Itália térképének rajzolása. Chronologiai táblák készítése.

VANDRÁK.

6. Természetrajz, hetenk. 3 óra. K. k. Dr. Szterényi Hugó: „Ásvány
tan“. Tananyag: Chemia és az ásványtan alapelvei kísérletekkel. Kőzettan. 
Geológiai korszakok vázlatai. Sajátgyüjtésü ásványok és kristályminták 
bemutatása. GEYER.

7. Mennyiségtan, hetenként 3 óra. K. k. Kövi I . : „Példatár“. Az 
Algebra négy alapművelete egész és törtszámokkal. Elsőfokú egyenletek 
egy ismeretlennel. Viszonyok, arányok és ezeken alapuló számmüveletek.

KÖVI.
8. Rajzoló geometria, hetenként 2 óra. K. k. Fodor és W ágner: „Geo

metria. A kúpszeletek és egyéb görbe vonalak. Stereometria. Vetülettan. 
Távolságtan. KÖVI.
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9. Torna, hetenként 2 óra. Szabad-, rend- és szergyakorlatok.
SCHERMANN.

10. Franczia nyelv, hetenként 2 óra. (Mint a III. oszt.) ZIMANN.

—5PE— ----

V. OSZTÁLY.

Osztálytanár: K u n tz  Ödön.

a) Tanulók.

Almássy Lajos ev. ref., Kánó, 
Gömör m.

Bartyik Sándor, ev. ref., Igló.
Bencsik Szilárd r. k. Kalocsa, 

Pest ni.
Benkö Rezső r. k., Liptó- Újvár.

5 Berger Dezső izr., Igló.
Bitskey Gáspár r. k. Edelény, 

Borsod m.
Bihar Jenő r. k.. Igló
Buda Károly ev. ref., Tisza- 

Lúcz, Zemplén m.
Buttykay Béla r. k., Dcbreczen, 

Hajdú m.
10 Buttykay Tibor r. k., Dcb- 

reczen
CsiUéry Zoltán ev. ref., Szada, 

Pest ni.
Danjelisz Elek ág. ev., Igló.
Dubraviczky Adám ág. evang., 

Karpe-Gécz, Nógrád ni.
Fest Ottó ág. ev., Igló. 

lő  Förster János ág. ev., Szepes- 
Olaszi

Fucker Géza r, k., Igló.
Grosz Armin izr., Igló.
Grosz Miksa izr., Kravján, 

Szepes ni.

Gulovics László g. kath., Igló.
20 Guttmann Gábor izr., Igló.

Halász Géza ev. ref., Almás, 
Komárom ni.

Hensch Arthur ág. ev., Jolsva, 
Gömör m.

Henzély Károly r. k.. Igló
Holecsko János r. k., Igló.

25 Kapralcsik György r. k., Iyló.
Kincses László ev. ref., Okány, 

Bihar ni.
Komán Arthur g. k., A.- Visó, 

Alá ramaros ni.
Kovács László r. k., Polgárd, 

Szabolcs ni.
Kőrössy Gusztáv ev. ref., Felső- 

Dobsza, Abauj m.
30 Kőrössy József ev. ref'., Szalonta, 

Borsod ni.
Láng István ev. ref., Devecser, 

Abauj ni.
Maholányi László ev. reform., 

Abauj-Szántó.
Micsák Márton r. k., Neszlucsa, 

Trencsén ni.
Móczár Sándor r. k., Árokszál

lás, Jász-N.-K.-Szolnok ni.
35 Morvay László r. kath., Mező- 

Kövesd, Borsod m.
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45 Simon Pál ev. rcf., Hadház, 
Hajdú m.

Steinauer Ernő ág. ev., Lemberg. 
Stiegler Gyula ág. ev.,L.-Újvár. 
Tóth Endre ev. reform., Gyüre, 

Szabolcs m.
Vaszil Gyula r. le.. Debreezen. 

50 Weisz Sándor izr., Nagy-Sza- 
lonta, Bihar m.

Zathureczky Nándor ág. ev., 
Turócz-Szt-Márton. 

Zeilendorf Jakab izr., Liptó- 
Szent-Miklós.

Zsíros István r. k., Szolnok, 
J.-N.-K.-Szolnok m.

Magántanuló:
Greif József r. 7c., Kalocsa, Pest m.

b) T an tá rg y ak .
1. Vallástan, hetenként 2 óra. Bevezetés az ó- és uj-szövetség köny

veibe, Zsarnay kézikönyve nyomán. THERN.

2. Magyar nyelv, hetenként 3 óra. Szerkesztéstan prózai olvasmá
nyokkal, hetenként két órán dr. Négyesy László szerkesztéstana szerint; 
költemények (balladafélék és lyraiak) tárgyalása hetenként egy órán ugyan
azon tankönyv szerint. Olvastatott két Xenoplioni beszélgetés, négy római 
levél (ifj. Plinius levelezéséből), 12 magyar levél (Thurzó, Rákóczy, Mikes 
és Deák Ferencz leveleiből), két értekezés (Az állatok színéről, Az indu
latokról), három kisebb mű a rábeszélő előadásra (I. Rákóczy Gy. kiált
ványa, II. Rákóczy F. beszéde a gyömrői táborban, Gyulai beszéde Arany 
János ravatalánál) és részletek a Parainesisből; 20 költemény: Hunyadi 
csillaga, Both bajnok özvegye, Szibinyáni Jank, Pókainé, Y. László, Mo
hács, Régi dal, A magyarokhoz, Osztályrészem, A felkölt nemességhez, 
Szózat, Török Bálint, Szondi két apródja, Waleszi bárdok, Tetemrehivás, 
A forgandó szerencse, Remény és emlékezet, Enyhülés, Arokháti Lőrincz, 
Mikes. — Irálygyakorlatok következő tételekből: 1. A szülők iránti sze
retet. 2. Példák az Ítéletek különféle nemeire. 3. Pókainé czimii költemény 
tartalma. 4. A halogatás rossz szokás. 5. Az iglói főgymnasium torna- 
csarnoka. 6. Török Bálint czimü költemény tartalma. 7. A tenger és a 
sivatag. (Összehasonlítás.) 8. A Avalesi bárdok czimü ballada tartalma. 9. 
Von der Stirne heiss stb. (Chria.) 10. Köszönő-levél a szülőkhöz az isk. 
év végén. PAKH.

Muszi János ev. ref, Hernád- 
Szurdók, Ábauj m.

Paksy Zsigmond ev. ref., Bereg
szász, Bereg m.

Pinkóczy Sándor ev. ref., Bot- 
Palád, Szatmár m.

Pozewitz Tivadar ág. ev., Bpest.
40 Bóth János r. le., Békés-Gyula.

Saltzer Lajos ág. ev., Sz.-Olaszi.
Sarkadi Antal ev. ref., Sáros

patak, Zemplén m.
Schmor Oszkár ág. ev., Igló.
Schönfeld Ferencz r. k., Jász
berény, Jisz-N-K.-Szolnok m.
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Görögpótló magyar, hetenként 2 óra. Tankönyvek: Endrődy Sándor 
„Magyar olvasmányok“ és Szilasi Móricz „Szemelvények Thukydidesből“. 
Olvastatott: Urania, A nemzet csinosodása, Kazinczy levelezése Berzse
nyivel (6 levél) a magyar nyelv ügyében. Részletek a Parainesisből. Ódák 
a klasszikái irány költőitől: Nagy Pálhoz, Wesselényi hamvaihoz, A ma
gyarokhoz, A felkölt nemességhez, Kazinczy Ferenczhez, Fohászkodás, 
Magyarország, Egy ledőlt diófához, Kesergés, Fantomhoz. Ezekhez járult 
Kármán, Kazinczy, Berzsenyi, Kölcsey, Révay, B. Szabó Dávid és Virág 
rövid életrajza. — Thukydidesből olvastatott: I. 23, 66—78, 140—145;
II. 34—54, 60—65, 70—78; III. 35-40, 70—83; IV. 10—14, 17—22, 
26—28, 85—87, 102—106; V. 14—17, 25—26; VI. 8 -1 8 , 30—32; VII. 
10—17, 42—87. fejezetek. p á k h .

3. Latin nyelv, hetenként 6 óra. K. k. Dávid J. „T. Livii ab űrbe
condita libri X X I—XXV.“ és Dávid J. „Anthologia latina“. Liviusból a 
római történetírás fejlődésének s az iró életének és müvének rövid ismer
tetése után megfelelő alaki és tárgyi magyarázat kíséretében a XXI. könyv 
válogatott részeit olvasták. — Az Antliologiából a római költészet fejlő
désének áttekintése és a metrika szabályainak begyakorlása után s közben 
az egyes költők ismertetésével a következő költemények kerültek tár
gyalás alá: Catullus III., VI., X., XI. és X II.; Virgilius I., Horatius VIII. 
és X V I.; Ovidius VI. -  Az alaktan és mondattan ismétlő és kiegészítő 
tárgyalása. — Kéthetenként iskolai Írásbeli dolgozat. KISS-

4. Görög nyelv, hetenként 5 óra. K. k. Szamosi János „Görög nyelv
tana“ és „Görög olvasókönyv“. Alaktan: névragozás, melléknév, névmás, 
számnév, omega végzetü rendes igék; megfelelő szó- és Írásbeli fordítások 
magyarra és görögre. 18 görög olvasmány elemzése, szóbeli fordítása és 
emlékelése. Hangsúly. Szavak emlékelése minden órára. KUNTZ.

5. Német nyelv, hetenként 3 óra. K. k. Dr. Heinrich G. „Lehr- und 
Lesebuch“ II. Band. A kezdők számára: Dr. Heinrich G. „Német olvasó
könyv középiskolák számára“ I. r.

a) A haladók csoportjával a következő olvasmányok nyelv-, irály- 
és széptani taglalása, emlékelése és elszavalása: Der Pilgrim v. St. Just, 
Des Sängers Fluch, Das Glück v. Edenhall, Die Sonne bringt es an den 
Tag, Abendlandschaft, Die Bürgschaft, Wilhelm Teil, Der Ring des Poly- 
krates, Kassandra, Nänie, Der letzte Dichter, Alexander Petőfi, Cid, O 
lieb’ so lang du lieben kannst. — Eintheilung der Poesie. Eintheilung 
der epischen Poesie. Das Wesen der epischen Poesie. Eintheilung der 
Sagen. Sage und Märchen. Mythe. Legende. Ballade. Romanze. Poetische 
Erzählung. Idylle. Fabel. Parabel. Paramythie. Elegie. Lied. Ode. Hymne.

Dolgozatok a következő tételekből: 1. Ein seltzamer Vogel. 2. Das 
bessere Land. 3. Die Waldhütte. 4. Der sächsische Prinzenraub. 5. Die 
Sterbende. 6. Das Gespenst. 7. Wechsel der Jahreszeiten. 8. Die Verdienste
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Kaiser Karl des Grossen. 9. Was sind die Blumen den Menschen. 10. 
Zwei wichtige Ruhestätten. — Zármunkák.

b) A magyarajkunk csoportjával a következő számú olvasmányok 
nyelvtani elemzése, fordítása és emlékelése: 1, 4, 52, 57, 54, 66, 13, 65, 
61, 62, 64, 56, 68, 23, 48, 46, 49, 50, 51, 9, 53, 14, 19, 7, 2, 10, 67, 59, 
60, 47, 58. — Nyelvtani gyakorlatok.

Dolgozatok a következő tételekből: 1. Zufriedenheit. 2. Das Straf
gericht. 3. Die guten Werke. 4. Der Einsiedler. 5. Der Strohhalm. 6. Das 
Bildniss. 7. Der Jäger und sein Hund. 8. Der Blinde. 9. Der Leichtgläubige.
— Zármunkák. Helyesírás. Szavak emlékelése minden órára. KUNTZ.

6. Történelem, hetenként 3 óra. Varga O. tankönyve nyomán. Közép
kor. A római császárság áttekintése után a középkori intézmények meg
alakulása, virágzása és bukásának története. p á k h .

7. Mennyiségtan, hetenként 3 óra. K. k. Mocnik: „Algebra és geo
metria felgymnasiumok számára“. Egyenletek tana. Az egyenletek fel
osztása, rendezése, elsőfokú egyenletek feloldása. Hatványmennyiségek 
tana. A hatványozás fogalma; a hatványmennyiségek előjelei. Nzámmüve- 
letek hatványmennyiségekkel; hatványmennyiségek hatványozása. Több- 
taguak hatványozása. Pascal-féle háromszög. Számtani haladványok tana.
— Planimetria: Általános tételek a térbeli mennyiségekről. A vonalak,
szögek, három-, négy- és sokszögek felosztása. A háromszögek hasonló
sága és összeillősége. A hasonlóságon és összeül őségen alapuló planimet- 
riai tételek tárgyalása. A területek összehasonlítása és kiszámítása. A kör 
tulajdonságai és elemei; szögek a körben; arányok, melyek a húrok, érin
tők és szelőkre vonatkoznak; a körbe beirt háromszögek- és szabályos 
sokszögekre vonatkozó tételek; a kör kerületének, és területének, a körkivá
gat területének, a körgyűrű területének kiszámítása. FISCHER.

8. Görögpótló-rajz, hét. 20 óra. Stylszerű symmetrikus alakok Szem-
lér u tá n . Görög d ís z í tm é n y e k  Balló Ede u tá n .  k ö v i.

9. Természetrajz, hét. 2 óra. lvk. Dr. Róth Samu „A növénytan alap
vonalai“. Egyes növények részletes leírása (lehetőleg élő példányok szerint), 
alaktan, a növénytan vázlatos története, szövettan, élettan, rendszertan, 
telepes növények, mohok, edényes virágtalanok, nyitva termők. A növé
nyek földrajzi elterjedése. Iskolai jegyzőfüzetek és sajátkezű gyűjtemények 
bemutatása. GEYER.

10. Tornázás, hét. 2 óra. Gyakorlatok vasbottal és szergyakorlatok.
SCHERMANN.

11. Gyorsírás, (Nem kötelezett tantárgy) heti 2 óra. Bódog János tan
könyve nyomán, Gabelsberg-Markovics rendszere szerint. SCHERMANN.

12. Franczia nyelv, hét. 2 óra. (Nem kötelezett tantárgy). Kk. Ottó
Emil „Nyelvtan“. Tananyag mint a IV. osztályban. zim a n n .
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13. Ének. (Szabad tantárgy) hetenként kétszer a dalkörben.
SCHERMANN.

A kötelezett heti tanórák száma a görög nyelvet tanulóknál 30 óra; 
a görögpótló tanfolyamban 29 óra.

VI. OSZTÁLY.
Osztálytanár: K iss  A lbert, 

a) T anulók.
Adriányi Pál áy. ev., Fekete- 

Váy, Liptó ni.
Ajtay Kálmán r. k., Rétszent- 

miklósi puszta, Bihar ni.
Bakó Gábor ev. ref., Bereg

szász, Bér eg m.
Bartsch Róbert ág. ev., Felka, 

Szcpes ni.
5 Basch Jenő izr., Dunavecse, 

Pest m.
Biró Géza ev. r., Geszt, Biharm.
Bukovinszky István r. k., Igló.
Cselkó Kálmán r. k., Kisucza- 

Ujhely, Trencsén m.
Czirbesz Dezső ág. ev., Jolsva, 

Gömör ni.
10 Dömötör Bertalan ev. ref., Tass, 

Pest m.
Dómer Gyula ág. ev., Igló
Drucker Ödön izr., Orosháza, 

Békés m.
Engel Náthán izr., Gölnicz- 

bánya, Szepes ni.
Esze Ferencz ev. ref., Igló.

15 Fabinyi Sándor ág. ev., Igló.
Fejérváry Géza ev. ref., Aszaló, 

Abauj-Torna m.
Flütsch István ev. ref., Igló.
Fox Aurél ág. ev., Merény, 

Szepes ni.
Freytagh Imre ág. ev., Felka, 

Szepes ni.

20 Friedmann Jenő izr., Igló.
Friedmann Sándor izr., Krom- 

pach, Szepes m.
Hajdú Károly ág. ev., Csapi, 

Ung ni.
Hanke Emil r. k., Tót-Komlós, 

Békés m.
Hrabár Győző g. k., Uzsok, 

Ung ni.
25 Jakó Pál ev. ref., Ar.-Medgyes, 

Szatmár ni.
Jurcsik Károly r. k., Igló
Keresztfalvy Antal r. k., Kört- 

vélyes, Szepes m.
Keresztfalvy Jenő r. k., Kört- 

vélyes, Szepes ni.
Kiss Péter ev. reform., Mező- 

Kövesd, Borsod m.
30 Klein Kornél ág. ev., Igló.

Kocsis István ev. ref., Aszaló, 
Abauj-Torna m.

Kolontáry Dezső ág. ev., Örvénd 
Bihar m.

Kormány Gyula ev. ref., Bod
rog- Olaszi, Zemplén m.

Kőszeghy János ev. ref., Rásony- 
Sáp, Abauj-Torna ni.

35 Kovácsig Sándor ág. ev., Krom- 
pach, Szepes ni.

Kuntz Ervin ág. ev., Igló.
Makláry Dániel ev. ref., Mezö- 

Csáth, Borsod ni.
Marecsák András r. k., Iglóhuta.
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Sélley László ev. ref., Tisza- 
Lucz, Zemplén m. 

Simonidesz Károly ág. evang., 
Szécsény, Nógrád m.

55 Sinkovics Dezső r. k., Gyön
gyös-Halász, Heves ni.

Szabó Papp Károly ev. ref., 
Mező-Keresztes, Borsod m. 

Szilágyi Péter g. k., Penészlek, 
Szatmár m.

Szita István r. kath., Héhalom, 
Nógrád m.

Szontagh Andor ág. ev., Cset- 
nek, Gömör m.

60 Tarnay Lajos r. k., Szolnok, 
J.-N.-K.-Szolnok m.

Them Gusztáv ág. ev., Igló. 
Tolnáig Zoltán ev. ref., Idrány, 

Abauj-Torna m.
Valko József ág. ev., Gölnicz- 

bánya, 8zepes m.
Vecsei Gyula izr., Duna-Vecse, 

Pestm.
65 Wolf Sándor izr., Igló.

Zathureczky László ág. evang., 
Turócz- S zt-Már ton.

Kimaradt:
Harsányi Barna ev. ref., Kenézlő, Szabolcs ni. (elbocsáttatott). 

b) T a n tá rg y a k .
1. Vallástan, hét. 2 óra. Kk. Batizfalvy István. „A keresztyén anya-

szentegyház története“. t h e r n .
2. Magyar nyelv, hét. 3 óra. A prózai műfajok elmélete. Kk. Névy 

László: Rhetorika és olvasókönyv a rhetorikához. Iskolai olvasmányok: 
Több szemelvény a krónikákról és általában a magyar történelmi prózából, 
a szónoklatból: Deák F. beszéde a felirati javaslat tárgyában és felirati 
javaslata; beszéde a lengyelek ügyében. Kölcsey F. védőbeszéde P. I. 
ügyében. Kossuth Lajostól: Tengerhez magyar ! Br. Eötvös Józseftől: Emlék
beszéd Szalay László és Kőrössy Csorna felett. — írásbeli dolgozatok: 1. 
Nyári szünidőn. 2. AVatheféle lázadás Márk krónikája nyomán. 3. Deák F. 
felirati javaslatának gondolatmenete. 4. A történelem tanulásának haszna.
5. Bizonyítás a körülményekből Kölcsey F. P. I. ügyében irt védőbeszédé-

Máthé Zoltán ev. ref., Abony, 
Pest m.

40 Mauer Richard ev. ref., Uj- 
Verbász, Bács-Bodrog m.

Muzsay Sándor r. k., Árpád, 
Bihar m.

Paksy Zoltán ev. ref., Bereg
szász, Bér eg m.

Pilczer Miklós izr., Török-Szt- 
Miklós, J.-N .-K.-Szolnok ni.

Podólinszky Lajos r. k., Igló.
45 Prúnyi Albert ág. ev., Vichodna, 

Liptó rn.
Regéczy Nagy József ev. ref., 

Nyék, Borsod m.
Reiter Jenő izr., Szép.-Remete
Ribáry József r. k., Folyás- 

puszta, Szabolcs ni.
Rozlosnik Pál ág. ev., Mária- 

huta, Szepes m.
50 Scholtz . Gusztáv ág. ev., Igló.

Schivarz Izidor izr., Igló.
Sefcsik Károly r. k., Baldócz, 

Szepes m.
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ben. 6. A természet ébredése. 7. Alkalmi beszéd márczius 15-én. 8. A jó 
hir olyan, mint a tőke, ki egyszer megszerezte, később kamatjaiból él. 9. 
Búcsúbeszéd a tanév végén. ZIMANN.

3. Latin nyelv, liet. 6 óra. Kk. Dr. Némethy Géza „Vergilii Aeneis“
és-Dr. Pecz Vilmos „Sallusti Bellum Jugurthinum et Bellum Catilinae“. 
Tárgyalt rész: Sail. Bell. Jug. és Verg. Aen. II. A római történetírás és 
költészet fejlődése, a tárgyalt szerzők élete és művei, prozódia, alaktan és 
mondattan, tárgyi magyarázat. A kéthetenként irt iskolai dolgozat a for
dított szöveg alapján készült. KISS.

4. Görög nyelv, hét. 5 óra. Kk. Szamosi János „Görög nyelvtan“ és
Schenke-Horváth -Elischer „Crestomathia Xenophon Kyropaedia, Anabasis 
és Sokrates nevezetességei“ c. művéből. A m. végzetű rendhagyó igék; 
29 feladat Írásbeli fordítása magyarból görögre; ékezés; nyelvtani ismét
lések. A következő szakaszok elemzése, fordítása és részben való emléke
lése : Kyros és Astyages, a kunaxai ütközet és Kyros jelleme (egy része). 
Szavak emlékelése óráról-órára. KUNTZ.

Görögpótló magyar, hét. 2 óra. Kk. Endrődi Sándor: Magyar olvas
mányok a VI. osztály számára. Olvastattak: Mindszenti Gábor naplója 
János király végnapjáról. Pázmány P. Mily üdvösséges a magunk isme
rése. Gróf Zrínyi Miklós : A török áfium ellen való orvosság. Bethlen 
Miklós: Zrínyi Miklós gróf halála. Fogarasi rabságomból. Szalárdy János:
I. Rákóezy Gy. fejedelem méltatása. Cserey Mihály: Teleki Mihály. Mi
kes Kelemen leveleiből. Homeros Iliasa Dr. Csengeri János fordításában: 
Bevezetés az Iliashoz. Achilles haragja. Thetis az Olympuson. Agamemnon 
álma. Népgyűlés. Alexandras és Menelaos párviadala. Pandaros frigysze- 
gése. Diomedes vitézkedése. Rektor a városban. Rektor és Andromache. 
Patroklos harcza és halála. Achilles paizsa. Görög vallás és művészet 
Dr. Geréb János kézikönyve nyomán. ZIMANN.

Görögpótló rajz, hét. 2 óra. Görög, román, mór, modern díszítmények 
festve Balló Ede és Zigler u tá n . KÖVi.

5. Német nyelv, hét. 3 óra. Kk. Dr. Heinrich Gusztáv „Lehr- und 
Lesebuch“ II. r. A declinatio és conjugatio ismétlése után és a szórend 
folytonos gyakorlása mellett a következő olvasmányok elemzése, fordítása 
és emlékelése: Attilas Schwert. Frau Hütt. Amen der Steine. Römische 
Elegie. Der Taucher. Der Reiter und der Bodensee. Set. Stephans Eid. 
Gott ist gross. Geharnischtes Sonett. Aus dem Walde. Der letzte Dichter. 
Der achte Psalm. Venedig. Sprüche der Weisheit. Tragische Geschichte. 
Pegasus im Joche. Die Grenadiere. Hoffnung. Die Lorelei. Erlkönig. Der 
Sänger. Zauberlehrling. Bertran de Born. Des Sängers Fluch. Das Glück 
von Edenhall. Der Bauer und sein Sohn. Der Bauer und sein Kind. 
Adler und Taube. Leben und Tod. Die Kreuzschau, Sprüche und Reime in
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Prosa. Epigramm. Weisheit des Brahmanen. Wanderers Nachtlied. — 
Havonkint Írásbeli dolgozat. RÓTH.

6. Történelem, hét. 3 óra. Kk. Varga Ottó. Az újkori világtörténeti
események áttekintése. (1492—1878.) pákh .

7. Mennyiségtan, hét, 3 óra. Kk. Mocnik, Algebra és Geometria —
a) Algebra: Hatványmennyiségek tana, hatványozás negativ és tört ki
tevőkkel ; több tagnak hatványozása, számolás hatványmennyiségek
kel. Gyökmennyiségek tan a ; számolás gyökmennyiségegkel; képzetes 
mennyiségek; gyökvonás összetett algebrai kifejezésekből. Logarithmu- 
sok tana; logarithmusi rendszerek; számolás logarithmusokkal. — b) 
Geometria: Trigonometriai functiok; a trigonometriai funetiok közötti 
viszonylatok; a functiok mértani ábrázolása a derékszögű és ferdeszögű 
háromszögek trigonometriai feloldása ; a szabályos sokszögek trigonomet
riai feloldása; a trigonometria alkalmazása gyakorlati feladatok megoldá
sánál. Stereometria : mértani testekre vonatkozó szabályok; a testek terü
letének meghatározása. FISCHER.

8. Természetzajz, hét. 3 óra. Kk. Báthory Nándor „Állattan“. Tan
anyag: Bevezetés, az ember, az állatok, rendszeres állattana, gerinczesek, puha
testűek, izeit lábúak, férgek, tüskebőrüek, bélnélküliek, őslények. Az állatok 
földrajzi elterjedése. Sajátkezű gyűjtemények bemutatása. GEYER.

9 Torna, hot. 2 óra. Gyakorlatok vasbotokkal, szergyakorlatok.
SCHERMANN.

10. Gyorsírás, hét. 2 óra. (szabad tantárgy.) Forrai S. Gabelsberger-
Markovics rendszere szerint. SCHERMANN.

11. Franczia nyelv, (szabad tantárgy) hét. 2. óra. Kk. Ottó Emil. 
Nyelvtan: A névmások, szenvedő, visszaható és személytelen igék, hatá
rozók, elöljárók és a rendhagyó igék. Megfelelőd fordítási gyakorlatok. — 
Több prózai elbeszélés és költemény tárgyalása és szabad előadása.

ZIMANN.

12. Ének, ( s z a b a d  ta n tá r g y )  h é t .  k é ts z e r  a  d a lk ö rb e n . SCHERNANN.
A kötelezett heti tanórák száma a görög nyelvet tanulóknál 30, a

görögpótló tanfolyamban 29.
-o-ft£oee>e>é̂ <-------

VII. OSZTÁLY.
Osztálytanár: GuJir M árton, 

a) T a n u l ó k .
Adriányi Elemér ág. *evang., 

Tolcsva, Zemplén m.
Alexy Béla r. k., Rózsahegy, 

Liptó m.

Bartal Kornél ág. ev., Batiz- 
falva, Szepes ni.

Bartha László ev. ref., Kész- 
nyéte, Zemplén rn.
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5 Baur István r. k., Nagylak, 
Csanád m.

Banyák Rezső r. kath., Ribény, 
Trenesén m.

Buday János r. k., Margita, 
Szabolcs m.

Christoph Frigyes r. k., Csaba- 
Csüd, Békés m.

Dicenty Dezső r. k.. Szegszánl, 
Tolna ni.

10 Erdőhegyi Ferencz ev. reform., 
Gyiire, Szabolcs m.

Felföldi Sándor r. k., Békés- 
Gyula.

Ferenczy Boránd r. k., Debre- 
czen, Hajdú m.

Ferenczy Tibor r. k., Debreczen, 
Hajdú m.

Filep György g. Penészlek, 
Szatrnár m.

lö  Förster Jenő ág. ev., Szepes- 
Olaszi.

Frenyó Sándor ág. ev., Dévá
ványa, J.-N.-K.-SzolnoJc m.

Greschik Géza r. k., Igló.
Grosz Vilmos izr., Igló.
Gulyás Mihály r. kath., Jász

berény, J.-N.-K.-Szolnok ni.
'20 Harmann Cyrill ág. ev., Batiz- 

falva, Szepes m.
Hoffmann László ág. ev., Liptó- 

Szt-Miklós.
Ilykovits Irén g. k., Bogdány, 

Mármaros m.
Jaczó Sándor r. k., Gyöngyös, 

Heves m.
Jeney István ev. ref., Legyes- 

Bénye, Zemplén m.
25 Juhász István r. k., Jászberény, 

J.-N.-K.-Szolnok m.
Kalmár Béla r. kath., Loócz, 

Nógrád m.

Kató József ev. ref., Gyonia 
Békés m.

KiS]iái Ferencz ev. ref., Beret, 
Abauj-Torna m.

Kóbor Kornél r. le., Debreczen, 
Hajdú m.

30 Kovatsik Ede r. k., Igló.
Laczkó Aurél r. le., Gnézda, 

Szepes m.
Bohnert Károly r. k., Igló.
Lustsek Ferencz r. k., Teschen, 

Szilézia.
Makra Zoltán ev. ref., Gyön

gyös, Heves ni.
35 Maksa Lajos ev. ref., Duna- 

vecse, Pest m.
Mathia Andor r. k., Eperjes, 

Sáros ni.
Mizsey Pál r. k., Jászberény, 

J.-N.-K.-Szolnok m.
Mohr Győző ág. ev., Gölniez- 

bánya, Szepes ni.
Nagy Dezső ev. ref., Füzes- 

Gyarmat, Békés m.
10 I’. Nagy Imre ev. ref., Mezö- 

Keresztes, Békés ni.
Ott Ferencz ág. ev., Uj- Verbász, 

Bács-Bodrog ni.
Páll Bajos r. kath., Tompa- 

Puszta, Csanád, ni.
Papp István ev. ref., Berencs, 

Abauj-Torna ni.
Philipp Marczell ág. ev., Igló.

45 Pojtek Alajos r. k., Kunhegyes, 
J.-N.-K.-Szolnok in.

Porteleky Sándor ev. ref., Kis
újszállás, J.-N.-K.-Szolnok ni.

Répássy Aurél ág. ev., Kört- 
vélyes, Szepes ni.

Róth Villibald ág. ev., Igló.
Schneider Béla ág. ev., Merény, 

Szepes ni.
4
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50 Sima Dezső r. k., Igló.
Símig Gyula r. hath., Kalocsa, 

Pest ni.
Singer Jenő izr., Gyöngyös, 

Heves m.
Stojanovits Szilárd görög kel., 

Csorvás, Békés m.
Strauch Jenő ág. ev., Felka, 

Szepes m.
55 Strausz Gyula r. k., Budapesst. 

Széli Lehel ág. ev., Igló. 
Szentandrássy István ev. ref., 

Komódi, Bihar m.

Szmrecsányi Imre r. le., Szmre- 
csány, Liptó ni.

Szontágh Sándor ág. ev., Xagy- 
Kikinda, Torontál ni.

60 Thuranszky Tibor ág. evang., 
L  ip tó- Szt-Miklós.

Timesák Aladár r. kath., Lőcse, 
Szeg es ni.

Tolcsvay Lajos ev. ref., Füzes- 
Gyarmat, Békés m.

Zemann Ferenezr.k.,Zakamene, 
Árva m.

Rajczy Gyula r. k., Debreczen, 
Hajdú m.

b) T a n tá rg y a k .

1. Vallástan, hetenként 2 óra. „A magyarországi protestáns egyház
története.“ Batizfalvy István kézikönyve nyomán. t h e r n .

2. Magyar nyelv, hétfőiként 3 óra. K. k. Riedl Frigyes: „Poétika“. 
A művészetek elmélete, a verstan rövid áttekintése. A költői műfajok 
elmélete, tekintettel történelmi fejlődésükre, főleg a mintákul szolgált 
remekművek taglaló ismertetése. Az iskolai tanításnál a kisebb költői 
műfajokból számos költemény taglalása és emlékelése. A nagyobb mű
fajokból olvastattak és tárgy altattak : A Zrinyiász. Buda halála. Elveszett 
alkotmány. Cserhalom. Bánk bán. Az ember tragoediája. — Részletek 
egyes müvekből. írásbeli dolgozatok következő tételekből: I. A fenséges
ről. 2. A családi érzelmek Petőfi Sándor költészetében. 3. Mit és hogyan 
olvassunk? 4. Karácsonyi népszokások. 5. Cserhalom tárgya a krónikában 
és Vörösmarty „Cserhalom“ czimü költeményében. 6. Az antik és modern 
dráma. 7. Az utazás haszna. 8. Beszámolás ez évi olvasmányaimról. —• 
Egy iskolai dolgozat.

Görögpótló magyar, hetenként 2 óra. K. k. Dr. Badics Ferencz: ..Ma
gyar irodalmi olvasókönyv“. Balassa Bálint élete, irodalmi méltatása és 
több költeménye. Gyöngyössy István. Marssal társalkodó murányi Vénus. 
Kurucz költészet; több költemény tárgyalása. Csokonay Mihály, Kisfaludy 
Sándor. Antigone, Csiky Gergely fordításában. Iphigenia Aulisban, Radó Antal 
fordításában. Görög állami régiségek. Dr. James Gow kézikönyve nyomán: 
A thén és Spárta alkotmánya. zim a n n .

Kimaradtak:
65 Folkmann Armin izr., Kőrösmező, Mármaros m. 

Sánta Imre ev. ref., Karczag, d.-Xk.-Szolnok m.
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3. Latin nyelv, hetenként 6 óra. M. Tullii Cieeronis oratio de imperio 
Cn. Pompeji, edit. Köpesdy. Vergilii Aeneid. lib. I. et III-us; lib. VI. v. 
1 235. fordítva, magyarázva, nyelvtanilag és tárgyikig méltatva, edit. 
Veress Ign. — Fordítások latinra Vagács és Schiebinger „Latin irályképző 
gyakorlatok " czimü könyvéből 118—136-ig. írásbeli gyakorlat hetenként.

GUHR.
4. Görög nyelv, hetenként 5 óra. Olvasmányok: Szemelvények Hero-

dotos müveiből, edit. Dávid István, 1. II. III. V. VII. IX. X. elbeszélés. 
Homer Odysseája dr. Csengery Jánostól: Athene és Telemachos I. ének 
1 -324.; Telemaclios utrakelése II. 260 432.; Nausikan A4. 1—331. for
dítva, magyarázva a homerosi nyelvezet sajátságainak kitüntetésével. — 
írásbeli dolgozat havonként. GUHR.

5. Német nyelv, hetenként 3 óra. K. k. Dr. Heinrich: „Deutsches Lehr-
und Lesebuch III.“ Irodalomtörténet a legrégibb időtől Klopstockig, az 
egyes korokat és Írókat jellemző szemelvények olvasásával és emléke- 
lésével. Ró th .

6. Földrajz, hetenként 2 óra. Tankönyv: Varga Ottó „Politikaiföld
rajz". Az európai államok politikai földrajza, történeti fejlődésének áttekin
tésével ; az európai államok gyarmatbirtokai. Az észak-amerikai Egyesült 
államok. p á k h .

7. Természettan, hetenként 4 óra. K. k. Fehér-Ipoly: „Természettan“.
A természettudományok és természettan felosztása, a természettan kifej
tési módja. A mozgás nemei és törvényei (kinematika), a mozgás tárgya 
és oka (dinamika). A testek sajátos tulajdonai. Szilárd, hig és légnemű 
testek egyensúlya és mozgása. Rezgéstan. Hangtan. (Általános törvények, 
hangébresztők, hangelemzés, hangterjedés.) Fénytani előismeretek; elméletek 
a fény mibenlétéről; a fény terjedése, fényvisszaverődés, fénytörés, szin- 
szóródás, a szem, fénytani eszközök. FISCHER.

8. Mennyiségtan, hetenként 3 óra. Segédkönyv: Kövi Imre „Mennyi- 
ségtani feladatok“. A tömörmértan befejezése. Geometriai progressiók. 
Kamatos-kamatszámitás. A másodfokú függvények. Közös gyökük. Maxi
mum—minimum. A magasabb fokú egyenletek, a melyek redukálhatok. 
Reciprok-egyenjetek. Harmadfokú egyenletek Cardan képlete szerint a 
,,x + « “ alakú egyenletek Moivre képlete szerint. A pont, egyenes vonal és
a  k ö r . kövi.

9. Görögpótló rajz, hetenként 2 óra. Egy órában fejek rajzolása Szem- 
lér M. után, egy órában ábrázoló mértan Hornischek szerint. KÖVI.

10. Tornázás, hetenként 2 óra. Rendgyakorlatok, szergyakorlatok és
tornázás a Jiiger-féle vaspálczákkal. SCHERMANN.

11. Franczia nyelv (nem kötelezett tantárgy), hetenként 2 óra. Histoire
d e  Napoléon et de la grande armée pendant P année 1812, par le  général 
c o m te  d e  Ségur, Livre I—IV. zim a n n .

4*
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12. Ének (nem kötelezétt tantárgy), hetenként 2 óra, a dalkörben.
SCHERMANN.

13. Gyorsírás (nem kötelezett tantárgy), hetenként 2 óra. Vitairás
Markovics Iván tankönyve szerint. k o v i.

A kötelezett tanórák száma a görög tanfolyamban 30, a görögpótló 
tanfolyamban 29.

VIII. OSZTÁLY.
Osztálytanár: F ischer M iklós igazgató, 

a) T anulók .
Bajtay Mihály r. hath., Tálya, 

Zemplén m.
Berthoty Béla er. ref., Pere- 

cseny, Ung m.
Bottlik István er. ref., Tibold- 

Darócz, Borsod ni.
Braun Hugo izr., Szolnok, J.- 

N.-IC.-Szolnok m.
5 Buócz Károly ág. er., Turócz- 

Szt-Márton.
Cseh Pál er. reform., Miskolcz, 

Borsod m.
Czigler Armin izr., A.-Hricsó, 

Trencsén ni.
Dékánig János er. ref., Megy- 

aszó, Zemplén ni.
Décay Gyula er. ref, Técső, 

Mármaros ni.
10 Evra István er. ref, Leányvár, 

Zemplén m.
Farkas Imre er. ref., Debre- 

czen, Hajdú ni.
Fülöp Dezső izr., Alsó-Mára, 

Abauj-Torna m.
Gönczy Miklós er. ref., Gödöllő, 

Pest m.
Grósz Gyula izr., Iyló. 

lő Gulorits Elek g. kath., Igló.
Kintzly Géza r.k. Nagy-Mihály, 

Borsod m.

Kovács Gyula r. k. Apa, Szat- 
már ni.

Krautwurst János áy.ev., 0- Ver- 
bász, Bács-Bodrog rn.

Lábas Gyula r.k., Bártfa, Sáros. 
20 Lippner Nándor izr., Igló.

Löwy Ferencz izr., Igló.
Lapkő vies Miklós r.kath., Prak- 

falea, Szepes ni.
Marék Géza izr., Igló.
Nagy Lajos er. ref., Solt, Pestm. 

25 gróf Nyáry Lörincz r. kath., 
Nedeez, Trencsén rn.

Oraretz Jémos r. k., Igló.
Orosz István r. k., Jász-Ladány, 

J.-N.-K.-Szolnok ni.
Piorarcsi Jenő ág. er., Bindt, 

Szepes m.
Pollner Zoltán ág. ev., Gödöllő, 

Pest ni.
30 Pongrácz Emil r. le., András- 

falva, Liptó ni.
Quirin József r. k., Nádasd, 

Borsod m.
Rotigel Henrik r. kath., Lári, 

Szilézia.
Skamla Jenő ág. ev., Salgó- 

Tarján, Nógrácl m.
Singer Aurél izr., Igló.

35 Stern Bertalan izr., Igló.
Stern Ede izr., Liptó-Szt-Miklós



53

Stojanovits Zoltán görög Teél., 
Csorvás, Békés m.

Strausz István r. k., Budapest.
Strazniczky Jenő r. k., Igló.

40 Szelóczky Géza r. k., Rak amaz, 
Szabolcs ni.

Szendrey Mór izr., Szolnok, 
Jász-N.-K.-Szolnok m.

Szentcmdrássy Gusztáv ev. ref., 
Komád, Bihar m.

Szita István ev. ref., Csermö, 
Arad m.

Szuciu János gör. kel., Átyás, 
Bihar m.

45 Thomasz Ernő r. hath., Maros- 
XJjvár, Alsó-Fehér m.

Tirbu György gör. kel., Fekete- 
Bátor, Bihar m.

Tolnay Gyula ev. ref., Novaj, 
Ábauj m.

Tömő Gyula ev. ref,, Kagy- 
Szalonta, Bihar m.

Várallyi Dezső ág. ev., Igló.
50 Yisnyovszky Dezső róni. kath., 

Szihálom, Borsod m.
Wengriczky Sándor róni. kath., 

Podolin, Szepes m.
Wielani Ákos ág. ev., Markus- 

f'alva, Szepes m.
Zachar János r. Icath., Ujszász, 

Best m.
Zathureczky Sándor ág. evanq., 

Turócz-Szt-Márton.
55 Zinner Miksa izr., Igló.

Zsembery Tivadar rám. kath., 
Zágráb, Horvátorsz.

b) T a n tá rg y a k .

1. Vallástan, hetenként 2 óra. Keresztény hit- és erkölcstan Zsilin
szky Mihály kézikönyve nyomán. THERN.

2. Magyar nyelv, hetenként 3 óra. A magyar nemzeti irodalom tör
ténete a legújabb időkig, kapcsolatban megfelelő olvasmányokkal, dr. Szántó 
Kálmán tankönyve szerint. — Házi dolgozatok következő tételekből: 1. 
Budapesti kirándulásunk leírása. 2. Őszi napok. 3. Bessenyei jelentősége. 
4. Jövő életpályám. 5. Mely körülmények okozták Magyarország gyors 
hanyatlását Hunyadi Mátyás halála után"? 6. Földi ember kevéssel beéri, 
vágyait ha kevesebbre méri. 7. A magyar szinmüirodalom fejlődésének 
áttekintése. 8. Érettségi dolgozat (lásd az érettségi vizsgákról szóló jelentést).

PÁKH.
3. Latin nyelv, hetenként 5 óra. Olvasmányok: Horatius, edit. Gyu- 

rics és Eliseher. Carminum lib. 1. 1. 2. 3. 7. 10. 12. 15. 22. 24.; lib. II.
3. 10.; lib. III. 2. 3. 30.; epodon 2. 7.; satir. lib. 1. 1. 6. 9.; epist. lib.
I. 2. 3.; lib. II. 3. 1—192. — Cicero de amicitia 1—15. fordítva, magya
rázva, nyelvtanilag és tárgyilag méltatva. — Fordítások latinra: Vagács 
és Schiebinger „Latin irályképző gyakorlatok“ czimü könyvéből 210— 
225-ig; továbbá a görög és római régészetből: Uranos Gaea és Saturnus 
uralma. Római irodalomtörténet. — írásbeli dolgozat hetenként. GUHR.

Kim aradt:
Rajczy Vilmos r. k., Dcbreczen (elbocsáttatott).
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4. Görög nyelv, hetenként 4 óra. Olvasmányok: Homer Tliasa dr. Csen-
gery Jánostól. A dögvész; Achilles haragja I. ének egészen; Pandaros 
Jrigyszegése IV. 1 — 222.; Hektor a városban VI. 237—368.; Hektor és 
Andromache VI. 369—529. fordítva, magyarázva a homerusi nyelvezet saját
ságainak kitüntetésével. — Platon Kritonja, edit. Horváth Zs. — írásbeli 
dolgozat havonként. GUHR.

5. Görögpótló olvasmányok, hetenként 2 óra. K. k. Dr. Badics Ferenez: 
„Magyar irodalmi olvasókönyv“. Gróf Széchenyi István élete és működése. 
A Hitel. Kelet népe. Kölcsey Ferenez: Országgyűlési napló. Báró Eötvös 
József: Reform. Báró Kemény Zsigmond: Elet és irodalom. Szemelvények 
Platon müveiből: Sokrates védekezése. Alexander Bernát k. k. A görög 
irodalomtörténet rövid áttekintése Schill S. kézikönyve nyomán. ZIMANN.

6. Görögpótló rajz, hetenként 2 óra. Árnyékolt fejek, Szemlér után. 
Ábrázoló mértan, Hornischek szerint. A testek vetületei, árnyéka és hálói.

KÖVI.
7. Német nyelv, hetenként 2 óra. Heinrich Gusztáv ..Lehr- und Lese

buch III.“ k. k. szerint, irodalomtörténet németül: Klopstock, Wieland, a 
göttingai költők köre, Lessing, Herder, az eredeti lángelmék, Goethe, Schil
ler és kortársai. Egyes müvek és szemelvények fejtegetésén és részben 
emlékelésén kívül tárgyaltatott Laokoonból a XIII XIY. fej. Havonként 
írásbeli dolgozat. ROTH.

8. Történelem, hetenként 3 óra. Mangold Lajos tankönyve szerint
Magyarország oknyomozó történelme 1867-ig. pákh.

9. Mennyiségtan, hetenként 2 óra. Határozatlan egyenletek két és
három ismeretlennel. Kapcsolástan (permutatio, comb inat io, variatio). A 
binomi tantétel s ennek alkalmazása tagadó és törtkitevővel biró hatvány
mennyiségekre. KÖVI.

10. Természettan, hetenként 4 óra. K. k. Fehér Ipoly: „Természettan“.
Hőtan: a hő lényege, hőforrások, a hő erőműtani egyenértéke, a hő ter
jedése, hatása a testek térfogatára, halmaz-állapotára; gőzök és párák 
feszítőereje, sűrűsége, gőzerő-müvek, a lég páratartalma és annak mérése, 
a hő mennyiségének mérése, a sugárzó hő törvényei. Delejességtan: a
delejesség mibenléte, delejes erő mérése, delejes elhajlás és lehajlás, a
föld delejes állapota. Villamosságtan: dörzsölési villamosság, dörzsölő vil- 
lamgépek, villamos süritők, a kisülés tüneményei, a villamosság sebessége, 
sűrűsége és beosztása, a légkör villamossága. Érintési villamosság. Galván
elemek és lánczok, állandó galván-elemek, a galván-áram hő-, fény- és 
vegytani hatása, hatása a delejtűre, a roham erősségének mérése, Ohm 
törvénye, villamos távírók, delejes és villamos inductio és az azon alapuló 
gépek, hő-villamosság törvényei. Kosmographia elemei. FISCHER.

11. Bölcsészet, hetenként 3 óra. Lélektan és gondolkozástan Melegh
tankönyve nyomán. ZIMANN.
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12. Tornáz ás, hetenként 2 óra. Rend- és szergyakorlatok.
SCHERMANN.

13. Ének (nem kötelezett tantárgy). Négyhangu gyakorlatok a dal
körben. " SCHERMANN.

14. Francéin nyelv, m in t  a  VII. o s z tá ly b a n . ZIMANN.
A kötelezett tanórák száma a görög tanfolyamban 30, a görög-pótló

tanfolyamban 30 óra.
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Magyar nyelv 4 3 lü 2 3 9 11 4 5 7 31 4 6 14 28 1
Latin nyelv — ! 3 13 3 2 5 15 5 i 9 23 14 9 15 22 3
Görög nyelv — — — — — — — — — _ — — — —
Görög-pótló magyar — — — — —1 — — — — — ! —- —1 —
Német nyelv 1 6 11 1 3 9 15 - 4 17 25 1 11 18 20, -
Történelem --  -- — — --J --  --  -- — — — — 13 22 13 1
Földrajz 2 4 12 1 2 9 14 2 7 9 23 8 14 25 10 -
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Vizsgát tett . . 19 27 47 49



61

t e t t  e l ő m e n e t e l r ő l .
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A beirt tanulóknak létszáma a szülőknek lakhelye szerin t:

I g l ó i .....................................121
S zepesm egyei........................63
Biharm.......................................25
Pestm......................................... 25
Abauj-Tornam..........................22
Jász-Nagy-Kun-Szolnokm.. 19
Zemplénm..................................19
Liptóm....................................... 16
Borsodm.....................................16
Hajdúm...................................... 14
Békésm...................................... 13
Szatmárm.................................. 10
Szabolcsúi................................. 10
Gömörm.....................................10
M« irm arosm ...............................7
Hevesrn........................................7
Nógrádm..................................... 6

T rencsénm....................... . 6
Csanádm..........................
Ungm................................ . 4
Turóczm........................... . 4
Beregm............................. . 4
Sárosra............................. 4
Bács-Bodrogm. . . . . 3
Aradra............................... 2
Árvám.............................. 9
Torontálm........................ 1
Alsó-Fehérm.................... 1
Zólyomra.......................... 1
Komáromm...................... . 1
Szilágyra.......................... . 1
Tolnám............................. 1
Külállambeli . . . . 7

Összesen . 450

-X-

A z  é r e t t s é g i  v i z s g á l a t o k  e r e d m é n y e .

Az érettségi vizsgálati utasítás 4. §-a értelmében április 15-ig az 
érettségi vizsgálathoz jelentkezett valamennyi 1896/7-ik tanévi VIII. osz
tályú tanuló, azonkívül még 5 tanuló, kik az előző iskolai évben végezték 
az intézetben a VIII-ik osztályt s köztük négyen, kik az 1896-ik évi érett
ségi vizsgán ismétlő matúrához utasittattak.

Az írásbeli érettségi vizsgálatokat 4 csoportban, négy külön terem
ben május 24. 25. 26. 28 és 29-én tartottuk.

Az írásbeli érettségi vizsga alapján a vizsgáló-bizottság 7 tanulót 
utasított vissza és 45 tanulót bocsátott szóbeli vizsgálathoz.

Az írásbeli dolgozatokra a következő tételek tűzettek k i :
a) Önálló magyar dolgozatra: 1. A magyar irodalom újjá születése 

korában keletkezett különféle iskolák jellemzése. 2. Minő szerepe volt a 
magyar alkotmány megvédésében a hazai protestantismusnak? 3. Melyek 
kötelességeink lelkiismeretes teljesítésének üdvös következményei?

b) Fordítás magyarból latinra: Mikép kelt át Aeneas társaival Epi- 
rusból Italiába ? Latin stilgyakorlatok, III. Cserny és Dávid 103. gyak.

c) Fordítás görögből magyarra: Az Achillestől visszatért követek 
ennek válaszát a görögöknek tudomására hozzák. Homer Iliásza IX. k. 
669—692-ig.
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d) Fordítás magyarból németre: „A kezesség“. Endrey Ákos. „Német 
stílusgyakorlatok“ 52-ik lap.

e) A mennyiségtanból: 1. algebrai feladat: „1814. évben egy nagy
korú ember azt mondta: születési évem számjegyeinek összege egyenlő az 
én korommal. Hány éves volt *?“ 2. geometriai feladvány: Egy egyenes 
körkúp sugara 6 m. Felületén van egy pont, mely az alaptól 4., annak 
kerületétől 5 met.-nyi távolságban van. Kerestetik a kúp felülete és köb
tartalma.

A szóbeli érettségi vizsgálatok junius 14. 15. 16 és 17-ik napjain 
Strauch Béla evang. lslkész ur, mint egyházkerületi biztos elnöklete alatt 
és dr. Pecz Vilmos tudomány egyetemi ny. r. tanár ur, mint kormánybiz
tos jelenlétében tartattak.

A szóbeli érettségi vizsga alapján jelesen érettnek nyilváníttatott 3 
tanuló, jól érettnek 9, érettnek 22, két hónap múlva egy tantárgyból 
teendő javító vizsgálatra utasittatott 8. tanuló, egy esztendő múlva teendő 
ismétlő érettségi vizsgálatra utasittatott 2, egy tanuló pedig az érettségi 
vizsgálattól végleg elutasittatott.

Jelesen éretteknek nyilváníttattak:
LupJcovws Miklós rom. hath., Prakfalva, Szepes m.
Piorarcsi Jenő ág. cv., Bindt, Szepes ni.
Szita István ág. er., Csermö, Arad m.



IX.

T a n s z e n g y i i j t e m é n y e k  á l la p o ta  é s  g y a r a p í t á s a ,  

a) Gymnasiumi muzeum.

I. T e r m é s z e t r a j z i  g y ű j t e m é n y .

Kezeli: Geyer G. Gyula.

1. Ajándékoztak: Tekint. Fabinyi Sándor vár. tanácsos ur fejlődő 
balikrát háromféle stádiumban; — Nt. özv. Fábry Jánosné úrnő 12 füzetet, 
Magyarország képekben Hnnfalvy Jánostól, t kötet term, könyvet egyes 
madárrajzokkal a múlt századból, 5 táblát arezképckkel, 1 drb. dörzsölő- 
csészét és két csövet üvegből, 1 lemez czinket. — Tek. Fischer Miklós főgym- 
nasiumi igazgató ur 1 kis amerikai lepkegyüjteményt, melyet Tek. Bánó 
Jenő ur Mexikóban sajátkeziileg megszerzett. (Fellágyitva kifeszitette a lepké
ket Geyer G. Gy. muzeumőr, a kevésbbé sérültek száma körülbelől 60 da
rab; sok a duplicatum). A millenniumi kiállítás bizottságától tanintéze
tünkhöz is érkezett statisztikai térképekből a természetrajzi múzeumunknak 
is jutott annyi, hogy vászonra huzva 8 fali tábla kitelett belőle; — Tek. 
özv. Schwartner-Börkeyné úrnő 1 drb. ivópoharat szaruból (Gölniczbányai 
készítmény).

A VlII-ik osztálybeli tanulók közül: Erna István olajban festett 
struczmadarat. — Singer Aurél 4 folio lapot valamely régiség albumból 
(rajzok nélkül); — Lippner Nándor 1 drb. varangy békát. — A VI. osz
tálybeli tanulók közül: Bakó Gábor 2 darab féreg rágta fá t; — Dömötör
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Bertalan 1 lap a lófej izmait feltüntető rajzot; — Hajdú Károly 2 darab 
felette érdekes uszóhólyagot vén harcsából és 1 drb. agyart vaddisznóból;
— Hrabár Győző 1 drb. tengeri csigát; — Jakó Pál 2 drb. tegzes (Phry- 
ganea) lárvát tokburkába rejtve; — Keresztfalvy Antal 1 pár őzagancsot; — 
Kolontáry Dezső 206 növényt tartalmazó gyűjteményét; — Makláry Dániel 
háromféle madár gégéjét praeparálta; Mauer 'Rikhárd sikerültén rajzolt 
sebesen járó tevét hátán egy arabssal; — Piltzer Miklós 1 drb. varjut 
és 1 drb. közönséges menyétkét (Mustela vulgaris), félig téli félig 
nyári mezben); — Regéczy József 1 drb. köz. denevért húsban (ki
tömte Sinkovics); — Reiter Jenő 1 füzet Cserey-féle növényhatározót; — 
Prunyi Albert 2 lap talajtérképet és több fametszetű képet; Sélley László 
3 drb. madártojást; — Seholtz Gusztáv 1 drb. szántott tengeri csillagot;
— Sinkovics Dezső több drb. fametszetű képet és tömött nehány kisebb 
állatot; — Tarnay Lajos rajzolt egy lapon állattypusokat; — Them Gusz
táv 1 drb. vaddisznó-agyart, alján sárgarézbe foglalva; — Valkó József 
16 drb. külföldi ásványt es több fametszetű képet; — Vecsei Gyula 1 drb. 
érdekes czinke fészket Igló környékéről. Az Y. oszt. tanulók közül: 
Bartyik Sándor 1 szál érett csirokot; Holecskó János 1 nagyobb drb. ten
geri csigát; — Gulovics László 26 drb. különfaju ásványt és többféle kö
vületet; — Fucker Géza 2 drb. feldolgozott asbesztet és 1 drb. kősó-kris
tályt; — Förster János 10 kisebb drb. tengeri csigát; — Danielisz Elek 1 
nagyobb, csonkitatlan darab mészkő-skalenoedert Igló vidékéről; — Pose- 
witz Tivadar 2 drb. növénylenyomatot az iglói Rittenbergről; — Saltzer 
Sándor két drb. kagylókövületet a szepes-olaszi homok- és conglomerat 
rétegekből. — A IV. oszt. tanulók közül: Fábry Géza 1 drb. Ammonit- 
kövületet. —■ Fábry Lajos 2 drb. ásványt. — Senyer Ferencz 4 drb. külföldi 
ásványt és több régi könyvet (ez utóbbiak közt a „Sachsenspiegel“ is),
— A III. oszt. tanulók közül: Boglutz László 2 drb. ásványt (selyemma- 
lachit); — Bogsch Zoltán 1 kis drb. kidolgozott amerikai köténybőrt. — 
Fabinyi Elek 1 drb. czinkefészket, (melynek építkezése és külső éki- 
tési anyaga teljesen egyenlő a fentebb említett czinkefészekkel, hanem 
alakra nézve lényegesen eltér attól,) 1 drb. gyöngytyuktojást és több 
fametszetű képet. — Gerber Béla 1 füzet színezett állatképet, mind
két oldalon kemény papirosra ragasztva; — Hannó Lajos 1 drb fény
képet; — Nagy Jenő 1 drb Bihar vármegyének térképét és több fa- 
metszetü képet; — Novák János 5 drb szinnyomatu állatképet: Oravecz 
Róbert 1 drb fenyőfaág korcs kinövését; — Schaffartsik Jem  1 drb ron
gált Döbreiner-féle gyujtógépet és több fametszetü képet; — Szabó Elek 
és Zsigmond testvérek 1 drb gypsz-kristály csoportozatot és 1 drb hát- 
gerinczet (nyestből) ; — Szónak Ferencz 1 drb tengeri csigát; — Wittich 
Béla 1 drb kvarczkristályt és több drb fametszetü képet. — A II. oszt. 
tanulók közül: Esze Kornél 1 drb sáskát (Mantis religiosa). — Az I. (B)

5



osztálybeliek közül: Arányi Árpád '2 drb ásványt; —- Kovács Elek 1 drb 
ásványt; Marcsék Andor a Magas Tátra látóképét éjszak felöl és több 
fametszett! kisebb képet.

Az imént felsorolt tanulókon kivül fölemlitendők még azok is, kik 
nagy fametszetü-, szinnyomatu-, vagy fotográfiái képekkel gyarapították 
természetrajzi múzeumunk állományát. — Az IB. osztálybeli tanulók 
közül: Cseh József, Dobos László, Maholányi Kálmán, Papp Ferencz, Sze- 
pesy Gyula. If. osztálybeliek : Dobos Aladár, Krajngák István, Schlesinger 
Miksa, Wachdeutsch Leo. III. osztálybeliek: Antony Károly, Boglucz László, 
Csilléry Lajos, Fridrichovszky Nándor, Kánya Gyula, Kapralcsik János, Lé- 
tay Menyhért, Nyúl István, Ponevács János, Ragettli János, Rozlosnik János. 
Simkovics Pál, Spitzkopf Gyula, Tarnay Árpád, — IV. osztálybeliek: Fábry 
Géza, Holländer Miksa, Marton István, V. osztálybeliek: Almássy Lajos, 
Holecsko János, Tóth Endre. — VI. osztálybeliek: Basch Jenő, Máthé Zoltán, 
Piltzer Miklós, Reiter Jenő, Sélley László.

Ezen szives adományokért s egyébként a közreműködő segítségért 
e helyen is nyilvánítjuk szives köszönetünket!

2. Vétel utján gyarapodott gyüjtemónytárunk a következő tárgyakkal 
(ide értve a magunk tárgyait is, melyekért kikészitési dijakat fizettünk): 
1 drb nyirfajd; 1 drb fekete harkály (Dendrosopus Martius); 1 faládácska 
keménységi fokozattal és befoglalt gyémánttal; 8-féle falitábla a föld
rajzi, statistikai és természetrajzi tanításhoz, — kemény papirosra húzott 
26 nagyobb, 34 középső és 27 kisebb kép (87 drb), 1 csomag ásvány- 
etiketták.

Gyüjtemónytárunk az 1896—7-iki tanév folyamában gyarapodott: 
488 tárgygyal, melyek közt van : állat és állattani tárgy 86 d rb ; állattani 
képes tábla 17 drb ; anatómiai kép 1; növénytani tá rgy : 208 drb ; ásvány 
és ásványtani tárgy 67 drb; térkép és földrajzi kép 7 d rb ; chémiai esz
köz 5 d rb ; physikai s egyéb tárgy 2 d rb ; könyv, füzet 5 d rb ; kisebb- 
nagyobb tájképek, városok, műemlékek stb. képei 92 darab.

- ^ N s M N hsí-

II. Je len tés a  te rm észe ttan i m úzeum ról.
Öre: F ischer M iklós , igazgató.

Az 1896—7-ik tanévben a természettani szertár a következő műsze
rekkel gyarapodott:

1. Magas nyomású gőzgépminta szilárd köpüvel, excenterrel össze
kötött tolózárral, gőzsippal, biztositó szeleppel s mint egy valódi gép fel
szerelve.

2. Edison-féle phonograph.
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A természettani muzeum állománya az 1896—7. tanév végén volt 
425 műszer, melyek a physika főszakai szerint úgymint erőmütan, rezgés- 
és hangtan, fénytan, hőtan, delejesség- és villamosságtan és csillagászati 
földrajz szerint 6 üvegszekrényben vannak elhelyezve.

A műszerek közt van erőmütani és csillagászat-földrajzi 148, rezgés- 
és hangtani 21, fénytani 70, hőtani 62, delejesség- és villamosságtani 
124 műszer. _____

III. Philologiai m uzeum .
Őre: V andrák G yula, tanár.

Ezen szertár az 1891—2, tanév óta áll fenn. Jelenlegi állománya 
112 kép, 5 szobor és 1 térkép. Az 1896—7-ik tanévben a szertár két 
képpel gyarapodott.

IV. R a j z s z e r t á r .
Őre: K ö r i  Im re, tanár.

Az előző iskolai évi értesítőben feltüntetett leltár az 1896—7-ik tan
évben gyarapodott „26 Studienköpfe von Taub inger“ czimü gyüjteménynyel.

V. Pénz- és érem gyüjtem ény.
Őre: Hóth M árton, tanár.

A gyűjtemény az 1896—7-ik tanévben gyarapodott:
a) vétel utján 4 drb pénzzel;
b) ajándék utján a következő uraktól kapott érmekkel és pénz

darabokkal: Füredy Róbert 16 darab pénz és 3 drb érem; Róth Márton 
tanár 1 drb érem; Szontagh Hugó 19 drb érem és 1 drb pénz és Vucs- 
kovics Lajos 1 drb pénz; valamint a következő tanulóktól kapott pénz
darabokkal : Dömötör Bertalan VI. o. t. 2 drb pénz, Gerber B. III. o. t. 
3 drb és Krajnyák J. II. o. t. 7 drb pénz.

Összes gyarapodás tehát 57 darab.
Christoph Frigyes VII. o. tan. egy kelta nyakéket ajándékozott az 

intézet régiségtárának.

b) Gymnasiumi könyvtár.
Kezeli: P ákli K á ro ly , tanár.

Az 1896/97. iskolai évben a könyvtár következő müvekkel gyarapodott:
I. Vétel utján. A magyar nemzet története (millenniumi kiadás) 

I—IV. köt. — Régi magyar könyvtár III. — Jókai müvei (nemzeti disz- 
kiadás) XLI—LXX. köt. — Radó Antal, Az olasz irodalom története. — 
Ferenczy, Petőfi életrajza I—III. — Thanhofer, Előadások az anatómia kö
réből. — Dr. Klug, Az érzékszervek élettana. — Fröhlich, Dynamika, —- 
Pallas Nagy Lexikona XIII—XIV. — Rupp, Magyar Írásbeli feladatok.

5*
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— Riedl, A magyar irodalom főirányai. — Morvay, Magyarázó tanul
mány az Ember Tragoediájához. — Dr. Weisz, Világtörténet 10—19. 
kötet. — Petermann, Mittheilungen 1896. évf. 8—12. és 1897. évf. 1—2.
— Frick, Lehrproben 49—50. — Encyklopädie der Naturwissenschaften
I. Abtheil. 70, III. Abth. 36—38. — Baumeister, Handbuch der Erziehungs
und Unterrichtslehre III. 3—4. — Beöthy Zs., A magyar irodalom kis 
tükre. — Századok 1897. — Egyetemes philologiai közlöny 1897. — 
Magyar Nyelvőr 1897. — Magyar történ, életrajzok 1897. — Budapesti 
Szemle 1897. — Természettudományi Közlöny 1897. —• Prot. Egyházi és 
Iskolai Lap 1896. Ev. Egyház és Iskola (1897. —- A Magy. Kárpátegye
sület Évkönyve 1897. — Négy iskolai fali térkép (Európa, Osztr.-Magyar 
monarchia és Magyarországról).

Ajándék utján: A M. T. Akadémiától (5 frtnyi átalány fejében): Erdélyi 
országyiilés emlékei XIX. — Magyar tört. emlékek (Írók) XXXV. — Akad. 
Értesítő 1897. — Archäologiai Értesítő XVI. 3—4., XVII 1—2. — Emlék- 
beszédek VIII. 11—12., IX. 1. — Nyelvtudományi Közlemények XXVI.
2—4., XXVII. 1. — Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből 
XVI. 8—9. — Értekezések a történ, tudományok köréből XVI. 7—12.
— Értekezések a társad, tudom köréből XI. 12., XII. 1. — Math, és 
term. tud. Értesitő XIV. 3—5., XV. 1. — Almanach 1897.

A budapesti tudom, egyetem, orvosi karától: Dr. Högyes L., Emlékkönyv-
SzabóFerencz (német-eleméri plébános) úrtól: Dr. Csuday, Legújabb 

kor IV. — Balbi, Egyetemes földrajz III. — Dr. Moldován, A románság I—II.
Özv. Fábry Jánosné szül. Klein Hermina asszonytól: Lucians Werke, 

übers, von C. M.-Wieland I.—VI. — M. Gotthard, Leichenrede (bei Be
erdigung des Senior Cirbesz, 1813).

Az iglói főgymnasium tanári testületétől: Magyar Paedagogia 1897. — 
Protestáns Szemle 1897. — A Luther-társaság 1897. évi kiadványai. — 
Dr. Luthardt, Előadások a keresztyénség erkölcstanáról.

Dr. Walser iglói ev. lelkész úrtól: Über die Phänomenologie des sitt
lichen Bewustseins, Ed. v. Hartmanns (az ajándékozó inauguralis értekezése).

Ny inj Elek ú rtó l: Népszerű bölcsész. II. évf.
Bajtay Mihály VIII. o. t . : Liliom völgye (elmélkedések rimes pró

zában.
Mareesálc András VI. o. t . ; Ahrens H., Természeti jog.
Páikh Károly tanártól: Elemér Oszkár, Görgey Arthur.—Kálnay László, 

Jaj és kaczaj. — Lüben u. Nacke, Einführung in die deutsche Literatur I.—III.
Ezen ajándékokhoz számítandók még a magyarhoni középiskolák 

Értesítői.
Az összes könyvállomány 1897. junius végén volt (a ^kettős példá

nyok nélkül) 5581 mü, 7810 kötetben és 1830 füzetben.
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X.
Ön k é p z ő k ö p i  m ű k ö d é s .

I. Magyar önképzőkör. Elnöke: Zimann János tanár. Ez évi tisztvi
selői voltak : Szita István VIII. o. t. főjegyző; Tolnay Gyula VIII. o. t. 
titkár; Kintzly Géza VIII. o. t. főkönyvtáros; Zachar János Vili. o. t. 
pénztáros; Thomas Ernő Vili. o. t. ellenőr; Gönczy Miklós VIII. o. t. 
„B“ könyvtáros; Páll Lajos VII. o. t. aljegyző; Bartka László VII. o. t. 
„C“ könyvtáros; Strausz Gyula VII. o. t. alkönyvtáros.

A kör tagjai VIII., VII. és VI. oszt. tauulók. A kör tagjainak száma 
ez évben volt 128, ezek közt volt 54 rendes és 74 rendkívüli tag. Tagsági 
dij 1 frt 25 kr.

A kör hetenként egyszer, szombaton d. u. 2 órakor tartotta rendes 
üléseit, melyeken egyrészt a tagok Írásbeli dolgozatai olvastattak fel és 
biráltattak meg, másrészt a szavalásban gyakorolták magokat a tagok 
A kör tagjai részére fennálló külön olvasóteremben, mely naponként 5—7 
óráig állt nyitva, ez évben 10 különböző napilap és folyóirat állott a tagok 
rendelkezésére.

A lefolyt tanévben a kör 17 rendes és 1 rendkívüli gyűlést tartott 
Beadatott összesen 32 mü, melyek közül prózai dolgozat volt 6, verses 
mii 26. A megbírált dolgozatok közül a kör jegyzőkönyvileg megdicsér. 
4 müvet, sikerültnek Ítélt 1 müvet; elismeréssel tudomásul vett 7 müvet 
és egyszerűen tudomásul vett 6 müvet.

A felsorolt bírálatok közül a kör jegyzőkönyvileg megdicsért 2, sike
rültnek vett 9-et és elismeréssel tudomásul vett 7-et. Szavalat volt a 
tanév folyama alatt összesen 56, ezek közül jegyzőkönyvileg megdicsér- 
tetett 4, sikerültnek Ítéltetett 11, elismeréssel tudomásul vétetett 16, egy
szerűen tudomásul vétetett 25.

Pályázati tételekül a következők voltak kitűzve : 1. Lantos költémény.
2. Elbeszélő költemény. 3. Novella. 4. Értekezés. 5. Műfordítás kötött vagy 
kötetlen alakban.

Beérkezett 2 m ű : 1 verses és 1 prózai.
A Pákh Károly tanár ur, mint az önképzőkör diszelnöke által pálya- 

dijul kitűzött 10 francos aranyat a kör Páll Lajos VII. o. tanulónak Ítélte
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oda „A magyar nemzet világtörténeti fontossága“ czimü pályamüveért; a 
másik mű jegyzőkönyvileg megdicsértetek; szerzője Farkas Imre VIII.
o. t., ki a körben kifejtett sikeres működéséért az önképzőkörnek juta
lomdiját is elnyerte.

2. A német önképzőkör. Elnök: Róth Márton tanár úr. Tisztviselői vol
ta k : főjegyző Zinner Miksa; titkár Singer Aurél; főkönyvtáros Oravecz 
János; pénztáros Grosz Gyula; aljegyző Róth Villibald; „C“ könyvtáros 
Förster Jenő; alkönyvtáros Széli Lehel.

A körnek 64 tagja volt, köztük rendes tag volt 39.
Az előadott 103 szavalat közül a kör jegyzőkönyvileg megdicsért

3-at, sikerültnek Ítélt 25-öt és elismeréssel tudomásul vett 25-öt.
A kör megbírált azonkívül 21 önálló dolgozatot, melyek közül jegyző

könyvileg megdicsért 2-őt, sikerültnek ítélt 9-et és elismeréssel tudomásul 
vett 6-ot. A felolvasott bírálatok közül a kör jegyzőkönyvileg megdicsért 
3-at és elismeréssel tudomásul vett 4-et.

3. Gyorsíró kör. Védnöke Kövi Imre tanár úr. Ez évi tisztviselők 
voltak: Piovarcsi Jenő VIII. o. t. elnök; Gulovics Elek VIII. o. t. főjegyző, 
Várallyi Dezső VIII. o. t. pénztáros és Schneider Béla VII. o. t. könyv
táros. A tagok száma az év elején 24 volt. A tagsági dij 1 frt. A kör 
összesen 53 rendes gyűlést és hetenkint kétszer gyakorló órákat tartott. 
Használatban volt Forrai Soma vitairási tankönyve.

A kör bevétele volt 27 frt 42 k r.; kiadása 5 frt 73; pénztári mara
dók 22 frt 19 kr. A könyvtári állomány 203 mű. Versenyirásra a kör 4 
pályadijra 30 koronát tűzött ki

4. Dalkör. Elnöke Schermann Samu tanár úr. Ez évi tisztviselői 
voltak: Nagy Lajos VIII. o. t. főjegyző, Braun Húgó VIII. o. t. pénztá
ros, Szuciu János VIII. o. t. könyvtáros ; Strausz Gyula VII. o. t. aljegyző.

Tagjai az V., VI., VII., VIII. oszt. tanulók lehetnek. A körnek a 
lefolyt tanévben 50 tagja volt. tagsági dij volt 20 kr., melyből befolyt 10 frt,

A kör gyűléseit hetenként kétszer, szerdán és szombaton délután 
1—2-ig tartotta.

Begyakoroltatott 8 férfikar és 4 vegyeskar.
A könyvtár 85 kötetből áll 1660 szólammal. A kör ez évben 3-szor 

lépett a nyilvánosság elé: 1896. okt. 4-én, az iglói ág. ev. egyházközség
nek ünnepélye alkalmával, márcz. 15-én és junius 13-án az önképzőkörök 
örömünnepélyén.

5. Tornakor. Elnöke Schermann Samu tanár úr. Tisztviselői voltak: 
Krautwurst Jánost VIII. o. t. alelnök; Zachar János VIII. o. t. jegyző, 
Piovarcsi Jenő VIII. o. t. pénztáros; Kintzly Géza VIII. o. t., Buócz 
Károly VIII. o. t., Bartha László VII. o. t., Móhr Győző VII. o. t. és 
Strausz Gy. VII o. t. előtornászok.
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A kör tagjai YL, VII. és VIII. oszt, tanulók. Tagjainak száma volt 
53. Tagsági dij egy korona. A kör hetenként két rendes és egy gyakorló 
órát tartott.

15. VivóJcür. Elnöke Schermann Samu tanár úr. Tisztviselők voltak: 
Rottlik István VIII. o. t. alelnök; Strausz István Vili. o. t. jegyző; Ko
vács Gyula VIII. o. t. pénztáros, Simig Gyula VII. és Ferenczy Lóránd
VII. o. t. szertárnokok.

A kör hetenkint 2 ülést tartott. Tagjainak száma volt 29. Bevétele 
volt 161 frt 75 kr.

7. Mathematikai kör. A kör az 1896—7-ik tanévben összesen 26 ren
des gyűlést tartott, a melyeken a kör 156 számtani, mértani és természet- 
tani feladatot oldott meg.

A kör tisztviselői voltak, elnök: Kövi Imre tanár úr; titkár: Pio- 
varcsy Jenő VIII. o. t . ; pénztáros: Lupkovics Miklós VIII, o. t . ; könyv
táros : Schneider Béla VII. o. t.

Az utolsó gyűlés határozata értelmében, 10 koronás jutalomdijat 
nyert Schneider Béla VII, o. t. ki legtöbb helyesen megoldott fel
adatot küldött be a „Középiskolai mathematikai lapok“ szerkesztősé
gének.

8. A franezia nyelvben, mint nem kötelezett tantárgyban, 33 tanuló 
vett oktatást hetenkénti 2 órában.

A tanulók előmenetelük szerint három csoportba voltak beosztva s 
kevés kivétellel dicséretes előmenetelt tanúsítottak. Az évi dij 10 frt volt.

Évközben kilépett 4 tanuló, maradt a tanév végén 29 tanuló.
9. Az intézetnek tanulóifjúsága 1897. évi február 21-én délután 2 '/a 

órakor a főgymnasium nagytermében sikerült hangversenyt rendezett, a 
melynek tiszta jövedelme a magyar önképzőkör által létesítendő „Millen
niumi alap“ javára volt fordítandó.

A hangverseny műsora volt:
I. Nyitány. Czike-czike-cza. Előadja a zenekör.
II. Júdás. Váradi Antaltól. Szavalja Kintzly Géza VIII. o. t.
III. Magyar népdalok. Zongorán előadja Nagy Lajos VIII. o. t.
IV. Rákóczy Ferencs Rodostón, melodráma Várady Antaltól. Szavalja 

Braun Hugó VIII. o. t., zongorán kíséri Gulovits Elek VIII. o. t.
V. Gedő-vár asszonya, Kiss Józseftől.. Szavalja Tolnay Gyula VIII. o. t.
VI. Magyar dalok. Zongorán előadja Farkas Imre VIII. o. t.
VII. Az inggomb. Monológ. Előadja Dicenti Dezső VII. o. t.
VIII. „Lohengrin", Wagner R.-tól. Zongorán előadja Quirin József

VIII. o. t.
IX. Walzer. Előadja a zenekör.
10. A lefolyt tanévben is megünnepelte az intézet 1848. évi márczius 

15-ikének, a szabadság nagy napjának évfordulóját. Az intézeti épület
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nagytermében délelőtti 10 órakor megtartott ünnepélynek műsora a követ
kező vo lt:

I. Kücken: Induló. Előadja a dalkör.
II. Márczius lö-ike, Petőfi Sándortól. Előadja Zachar J. VIII. o. t.
III. Távolban. Férfikar, magánbassm. Énekli Símig Gyula VII. o. t. 

és a dalkör.
IV. Alkalmi beszéd. Tartja Szita István VIII. o. t.
V. E rkel: Hymnus. Énekli a dalkör.
VI. Az özvegy és fiai, Tompa Mihálytól. Szavalja Tolnay Gy. VIII. o. t.
VII. Márczius idusára, Homonnay R. Mártontól. Szavalja Braun Húgó

VIII. o. t.
VIII. Szózat. Vegyeskar.
IX. Rálcóczy-induló. Előadja a zenekör.
11. Az önképzőkörök évi működésűk eredményét junius hó 13-án 

délutáni 21/1 órakor mutatták be a feldíszített tornacsarnokban.
Az ünnepélynek műsora volt:
I. Dalár-iduló, Rips Györgytől. Énekli a dalkör.
II. A rab asszony, Kiss Józseftől. Szavalja Kintzly Géza VIII. o. t.
III. Népdal-egyveleg, Méder Mihálytól. Énekli a dalkör.
IV. Das Bahrgericht, Arany Jánostól. Szavalja Bohnert K. VII. o. t.
V. Monológ. Előadja Dicenti Dezső VII. o. t.
VI. Étlap, Zöllner Károlytól. Énekli a dalkör.
VII. Wiener Hetzen, Costa C.-től. Szavalja Engel Náthán VI. o. t.
VIII. Dalbokréta, Szentirmay Elemértől. Énekli a dalkör.
IX. Rachel siralma, Arany Jánostól. Szavalja Braun Húgó VIII. o. t.
X. A táti meg a mámi, Szentirmay Elemértől. Énekli a dalkör.
12. Előző nap délutáni 4 órakor megtartatott a tanulóifjúságnak 

tornaünnepélye a nyári tornatéren.
A tornaünnepély sorrendje vo lt:
1. Felvonulás.
2. Szabadgyakorlatok.
3. Rendgyakorlatok.
4. Szergyakorlatok és versenytornázás.
5. Vi-vás.
Mindezen ünnepélyeken megjelent a tanári testületen kívül az egy

házi és iskolai elöljáróság s nagyszámú díszes közönség.
Fogadják e helyen is mindannyian az ifjúság nemes irányú törek

vései iránt tanúsított szives érdeklődésükért az intézet hálás elismerését.
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J ó t é k o n y s á g i  novat.

Tanintézetünk a lefolyt tanévben a következő jótéteményekben 
részesült:

1. Az iglói takarék- és hitelintézet jutalomdijakra 30 forintot ado
mányozott.

2. A szepesi XVI városi takarékpénztár a gymnasium könyvtárra 
10 frtot és a gymnasiumi múzeumra szintén 10 frtot adományozott.

3. Bömisch Ede gymnasiumi tanácsos ur jutalomdijra 5 frtot.
4. Melczer Ágost ur jutalomdijra egy 10 koronás aranyat.
5. Lehoczky Jenő gymnasiumi tanácsos ur jutalomdijra egy 10 frcos 

aranyat.
6. Széli Ödön ur jutalomdijra egy 10 frcos aranyat.
7. Flütsch István ur jutalomdijra egy 10 kor. aranyat.
8. Pákh Károly tanár ur a magyar önképzőkör számára egy aranyat.
9. Az önképzőkörökben kiválóbb munkásságot tanúsított tanulóknak 

és egyéb jó magaviseletü szorgalmas növendékeknek az évzáró ünnepé
lyen kiosztandó jutalomkönyvekre adakoztak:

Münnich Kálmán gymnasiumi felügyelő ur 5 frt; Jantner Armand, 
és Steuer István urak 3—3 f r t ; Csetényi Emil ur 2 frt 50 k r t; 2—2 frtot 
adakoztak: Fest Ottő, Klug Ottó, Klug Nándor, Münnich Adolf, Széli 
Hugó, Gärtner Kálmán, Ritter Sándor, Széli László, özv. Glószné és özv. 
Kniesznerné úrnők, Singer Fülöp, Huszkó Antal urak; 1—1 frtot adakoz
ta k : dr. Korach, dr. Ujtelky M., Rosenthal Vilmos, dr. Széli Gyula, Spitzer 
Emil, Fóliák A., Pollák Jakab, Danielisz Lajos, Schmál János és Bogsch 
Lajos urak.
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Azon kikötéssel, hogy az adományozott összeg 2/s részben a gymna- 
siumi tanulók jutalmazására és V3 részben a helybeli ev. polgáyi leány
iskola növendékeinek jutalmazására fordittassék, adakoztak a következő 
urak : Gotthard Albert 3 frt, Topseher György egyház felügyelő 3 frt, dr. 
NeubauerLajos 2 frt, Alpár és Reich 2 frt, Nősz Lajos 2 frt,' Bobory 
Tmre 2 frt, Hajts János 2 frt, Benigny Gyula 2 frt, Langsfeld Géza 2 frt, 
Adler Ernő 4 frtot.

10. Schmál János úr az intézeti ifjúsági segélyalap javára adomá
nyozott 17 frt 62 krt.

Fogadják a nemeslelkü adományozók mindannyian adományaikért a 
tanári kar nevében az őszinte, hálás köszönet nyilvánítását. Őrizzék meg 
jövőre nézve is a főgymnasium tanulóifjúsága iránt táplált ezen meleg 
érdeklődést.

Az intézet annál nagyobb hálával és elismeréssel fogadja adomá
nyaikat, minthogy nem rendelkezik még nagyobb tőkékkel, melyeknek 
kamatait növendékeinek nagy számához arányított összegben fordíthatná 
tehetséges, szegénysorsu, komoly irányú tanulók gyámolitására, jeles 
tanulók kitüntetésére.

Ö sztöndíjak, ju ta lm a k  és egyéb segélyezések.
a) Ösztöndíjak.

1. A gróf Teleki Róth Johanna-féle 35 forintos ösztöndíjban része
sültek: Skamla Jenő V ili. o. t. és Schneider Béla VII. o. t.

2. A Tavassy Lajos-féle 60 frtos ösztöndíjat a tanári kar Róth Yilli- 
bald VII. o. t. ítélte oda.

3. A Scholtz Railing Amanda-féle 40 forintos ösztöndíjat a gymn. 
Bartal Kornél VII. o. t. és Fejérváry Géza VI. o. t. tanulóknak Ítélte oda.

4. A Schwartz Károly-féle 22 frtos-ösztöndíjat a gymn. tanácsnak 
határozata értelmébeu Harmann Cyrill VII. o. t. nyerte.

5. A Scholtz József-féle 5 forintos ösztöndíjat Danielisz Aurél II. o. 
t. nyerte.

6. A Szontagh Lajos-féle 25 frtos ösztöndíjból részesültek: Kuntz 
Ervin VI. o. t. 0 frt, Scholtz Gusztáv A4, o. t. 8 frt, Dörner Gyula A I.
0. t. 8 frt.

7. A Búzás Lajos-féle 4 frtos ösztöndíjat a gymnasiumi tanács Mik
iéi’ József IV. o. t. ítélte oda.

8. A Payer Jenő-féle 18 forintos ösztöndíjból nyert Marcsek Andor
1. o. t. 10 frt, Graifel Béla I. o. t. 8 frt.

9. A Schwartz Lajos-féle 12 forintos ösztöndíjat nyerte Lupkovics 
Miklós A4 II. o. t.
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10. A Fischer Miklós-féle 8 forintos ösztöndíjat nyerte Szőke Sándor 
IV. o. t.

A tanév folyama alatt létesített alapítványokból ösztöndíjakban 
részesültek e következő tanulók :

11. A Pákh K.-féle 40 frtos ösztöndíjat nyerte Piovarcsi Jenő VIII. o. t.
12. Az iglói izr. hitközség 20 frtos ösztöndíját nyerte Grósz Vilmos

VII. o. t.
13. A Dobos Kálmán-féle 1000 forintos ösztöndíj alapítvány kama

taiból 12 irtot nyert Marton István IV. o. t.
14. A Fischer Miklós-féle 4 frtos ösztöndíjat nyerte Stark Károly 

IA. o. tanuló.
A dr. Münnieh Aurél-féle ösztöndíj a jövő iskolai évben fog először 

kiosztatni.

b) Jutalmakkal kitüntetett tanulók:
1. Az iglói takarék- és hitelintézet 30 forintnyi adományából 5—5 

forintot nyertek a következő tanulók:
Zathureczky Sándor VIII. o. t., Czirbesz Dezső VI. o. t., Simonidesz 

Károly VI. o. t., Regéczy József VI. o. t., Létay Menyhért III. o. t., 
Sztankó Mihály II. o. t.

2. Bömisch Ede gymn. tan. úr adományából Muszi János V.o.t. 5 irtot.
3. Flütsch István úr adományából Bakó Gábor VI o. t. egy aranyat.
4. Lehoczky Jenő gymnas. tanácsos úr adományából Széli Lehel 

VII. o. t. egy aranyat.
5. Melczer Ágost úr adományából: Rozlosnik Pál VI. o. t. egy aranyat.
6. Széli Ödön úr adományából: Spitzkopf Gyula III. o. t. egy aranyat.
7. A főgymnasium nemeskeblü pártfogóinak adományaiból az ön

képzőkörökben sikeres működést kifejtett tanulók és egyéb jó erkölcsi 
magaviseletü, szorgalmes növendékek jutalmazására befolyt összegből a 
következők részesültek jutalomkönyvekben :

Gönczy Miklós VIII. o. t. Münnieh Sándor: Igló kir. korona- és 
bányaváros története.

Kintzly Géza VIII. o. t. Münnieh Sándor: Igló királyi korona- és 
bányaváros története.

Tolnay Gyula VIII. o. t. B. Eötvös József: Költemények, elbeszé
lések, s z í n m ü v e k .

Szita István VIII. o. t. Arany János: Toldi.
Zinner Miksa VIII. o. t. Iréné Cserhalmi: Ungarischer Dichterwald.
Förster Jenő VII. o. t. Lenau’s sämmtliehe Werke.
Lupkovics Miklós VIII. o. t. Thmas Lajos: Találmányok könyve 

két kötetben.
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Strausz Gyula VII. o. t. Petőfi Sándor költeményei.
Krautwurst János VIII. o. t. Tompa Mihály: Virágregék.
Szilágyi Péter VII. o. t. Magyarok hazája költők dalaiban.
Flütsch István VI. o. t. Erődi B éla: Fáraók országában.
Saltzer Lajos V. o. t. Kölcsey Ferencz: Parainesis.
Posewitz Tivadar V. o. t. Radó Antal: Idegen költők albuma.
Oravecz János VIII. o. t. Polgár György: Ókori hitéleti és művé

szeti régiségek képgyűjteménye.
Frenyó Sándor VII. o. t. és Dömötör Bertalan VI. o. t. ugyanezen 

müvet.
Varga Imre IV. o. t. Dr. Jankó János: Stanley utazásai Afrikában.
Tolnay Lajos IV. o. t. Radó Vilmos: Vámbéry utazásai.
Nagy Jenő III. o. t. Dr. Jankó János: Nansen Grönlandon át.
Kolczon Lajos III. o. t. Dr. Simonyi Jenő : Idegen népek közt.
Fest Sándor III. o. t. Hampelné: Elbeszélések a római világból.
Malatinszky Zoltán IB. o. t. Földrajzi és statisztikai zsebatlasz.
Lampel Róbert ezég adományából:
Dicenti Dezső VII. o. t. Természettudományi olvasmányok.
Braun Hugó VIII. o. t. Erődi Béla: Fáráók országáhól.
Singer Aurél VIII. o. t. Olvasmányok a természet köréből.
Bottlik István VIII. o. t. Giacomo Leopardi lyrai versei, ford. Radó A.
Pinkóczy Sándor V. o. t. Dr. Brózik Károly: Kolumbus Kristóf.
8. Pákh Károly tanár ur, mint a magyar önképzőkör diszelnöke 

által adományozott aranyat a kör Páll Lajos VII. o. t. ítélte oda.
9. A magyar önképzőkör által a lefolyt tanévben létesített 400 koro

nás alapítványból a körnek határozata szerint 8 forintos jutalomban 
részesült Farkas Imre VIII. o. t.

10. A mathematikai kör részéről 10 koronás jutalomdijat nyert 
Schneider Béla VII. o. t.

11. A gyorsíró kör részéről pályadijat nyertek:
Piovarcsi Jenő VIII. o. t. 12 koronát, Frenyó Sándor VII. o. t. 8 

koronát, Gulovics Elek VIII. o. t. 6 koronát, Basch Jenő VI. o. t. 4 ko
ronát.

c) Tápintézeti elengedésben részesültcJc:
Bartal Kornél VII. o. t. 35 frt, Barta László Vll. o. t. 20 frt, Bakó 

Gábor VI. o. t. 15 frt, Buda Károly V. o. t. 10 frt, Bogár Lajos II. o. t. 
10 frt, Fejérvári Géza VI. o. t. 20 frt, Hármann Cyrill VII. o. t. 20 frt, 
Hang Emil IV. o. t. 15 frt, Józsa Gábor V. o. t. 10 frt, Kocsis István
VI. 15 frt, Komáromy Lajos VI. o. t. 10 frt, Kovácsy Sándor VI. o. t 
15 frt, Kovácsy Béla II. o. t. 10 frt, Krompaszky Ede IV. o. t. 52 fr 
20 kr., Maksa Lajos VII. o. t. 15 frt, Móhr Győző VII. o. t. 20 frt, Mik
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ler József IV. o. t. 52 frt 20 kr., Nemesik Mátyás III. o. t. 5 frt, Prunyí 
Albert VI. o. t. 20 frt, Payer Pál IV, o. t. 5 frt, Piltz Mihály II. o. t. 
5 forint, Répássy Aurél VII. o. t. 10 forint, Rozlosnik Pál VI. o. t. 15 
forint, Rozlosnik János III. o. t. 5 frt, Regéezy József VI. o. t. 10 frt, 
Strauch Jenő VII. o. t. 25 frt, Schneider Béla VII. o. t. 30 frt, Szilágyi 
Péter VI. o. t, 10 frt, Sélley László VI. o. t. 10 frt, Simonides Károly 
VI. o. t. 30 frt, Saltzer Lajos V. o. t. 20 frt, Saltzer Sándor IV. o. t. 
15 frt, Simon Pál V. o. t. 15 frt, Simkovics István III. o. t. 10 frt, 
Stankó József IV. o. t. 10 frt, Stankó Mihály II. o. t. 5 frt, Stark Ká
roly I. o. t. 5 frt, Wittich Béla III. o. t. 5 frt, Zathureczky Sándor VIII. 
o. t. 15 frt, Zathureczky László VI. o. t. 10 frt, Zalibera János III. 
o. t. 10 frt.

Az 1896. évi augusztus hó 29-én tartott gymnasiumi tanácsi gyűlés 
tehát a táp intézeti dijakból 41 tanulónak összesen 644 frt 40 krnyi 
összeget engedett el.

d) Tandíj elengedésben részesültek:
Lőwy Ferencz VIII. o. t. 12 frt, Oravecz János VIII. o. t. 4 frt, 

Mohr Győző VII. o. t. 10 frt, Schneider Béla VII. o. t. 10 frt, Strauch
Jenő VII. o. t. 11 frt, Kovatsik Ede VII. o. t. 5 frt, Bartha László VII.
o. t. 5 frt, Rozlosnik Pál VI. o. t. 5 frt, Simonides Károly VI. o, t. 7 frt, 
Fejérváry Géza VI. o. t. 8 frt, Zathureczky íjászló VI. o. t. 5 frt, Zathu
reczky Sándor VIII. o. t. 8 frt, Kovácsy Sándor VI. o. t. 5 frt, Szilágyi 
Péter VI. o. t. 8 frt, Simon Pál V. o. t. 6 frt, Saltzer Lajos V. o. t. 5 
frt, Saltzer Sándor IV. o. t. 4 frt, Korsalla Károly IV. o. t. 5 frt, 
Sztankó József IV. o. t. 5 frt, Sztankó Mihály II. o. t. 5 frt, Oravecz 
Róbert III. o. t. 4 frt, Stark Károly I. o. t. 5 frt, Philipp Marczel VII. 
o. t. 16 frt 50 kr., Rótli Villibald VII. o. t. 16 frt 50 kr., Kuntz Ervin 
VI. o. t. 16 frt 50 kr., Marton István IV. o. t. 16 frt 50 kr., Marcsek 
Andor I. o. t. 16 frt 50 kr., Kulina Géza IV. o. t. 4 frt, Szőke Sándor 
IV. o. t. 8 frt, Padisz Árpád II. o. t. 16 frt 50 kr., Philipp József I. o.
t. 16 frt 50 kr., Prunyi Albert VI. o. t. 5 frt.

A fentartóhatóság 32 tanulónak összesen 274 frt 50 krt engedett el 
a tandijakból, azonkívül 7 canensnek összesen 115 frt 50 krt., az egész 
elengedett összeg tehát 390 írt.

Segélyezésben részesültek tehát a lefolyt tanévben a tanulók:
1. Tápintózeti dijakból elengedtetett 41 tanulónak összesen frt 644.—
2. Tandijakból elengedtetett 39 tanulónak összesen . . „ 390.—
3. Ösztöndíjakra fordittatott 19 tanuló számára . . . . „ 380.—
4. Jutalomdijakra fordittatott 45 tanuló számára . . . „ 156.50

Összesen frt 1570.50



XII.
T á p i n t é z e t .

Gondnok: K u n t«  Ödön tanár.
Áz 1896—7-ik tanévben a tápintézetbe 202 tanuló vétetett fel, kik 

közül évközben kilépett 8, maradt a tanév végén 194 tanuló. Tápintézeti 
elengedésben részesült 41 tanuló ; az elengedett összeg 644 frt 40 kr. o. é.

Az igtói ág. ev. fó'gymnasium tápintézetének házszabályai.
I. A fö lv é te lt ille tő leg :

1. A tápintézet tagjai a főgymnasinm azon rendes tanítványai, kik az igazgatónál történt 
bejelentés és fölvétel után. a félévi dijnak előleges lefizetése mellett a gondnok által a táp
intézeti anyakönyvbe bejegyeztetnek s mint ilyenek a tápintézet jótéteményeiben részesülnek. 
Az intézet minden tagja köteles magát a házszabályoknak alávetni.

2. A ki az első félévben ebédre és vacsorára beiratkozik, az egész évi dij lefizetésére 
kötelezi magát — még arra az esetre is, ha az év folyama alatt csak ebédre járna is.

II. A r ende t  i l l e tőleg:
3. Az étkezés mindig egyik senior által elmondandó imával kezdődik és végződik. Csak 

az ima befejeztével szabad az ételekhez nyúlni, az étkezés végén pedig az imádság előtt a 
helyeket elhagyni szigorúan tiltatik.

4. A külső rendért a seniorok felelősök lévén, az étkezésre megjelent tanulók e tekin
tetben nekik engedelmeskedni tartoznak; ha a kellő mégintés nem használ, a csend- és rend
bontókat a seniorok haladéktalanul a tápintézeti gondnoknak bejelenteni tartoznak.

5. Az étteremben kiki a tanulókhoz és müveit ifjúhoz illő komolysággal viselje magát: 
bárminemű lárma, de még hangos beszélgetés is tilos. Ha valaki étkezés közben másokkal 
szemben megrövidittetnék, e körülményt illő modorban a senioroknak adja tudomására.

6. A tanév kezdetén a seniorok jelölik ki a helyeket, melyeket a tanulók étkezés köz
ben elfoglalnak. E helyeket a senior beleegyezése nélkül változtatni tilos.

7. Kiki a saját helyén levő evőeszközökért és az asztalterítő tisztántartásáért felelős. A ki 
e tekintetben hibásnak találtatik, büntetést von magára s az okozott kárt megtéríteni tartozik

8. Az étterembe való bejövét, valamint a kimenet is kellő rendben és csendben tör
ténjék. Az ajtóban való tolakodás szigorúan tiltatik. E tilalom áthágói a seniorok által azonnal 
a tápintézeti gondnoknak bejelentendők.

9. A tápintézeti épület előtt, az utczán, az épület udvarában az ifjúság illő komoly
sággal, kellő csendben viselje magát. Minden lárma, tolongás, zaj, pajkosság tiltva van.

Tilos a konyhahelyiségbe lépés annak, a ki erre külön engedélyt nem nyert.
10. Tilos a tápintézet épületében szivarral, az étteremben botokkal megjelenni.
11. A tápintézeíi gazdaasszony személye iránt mindenki tiszteletet tanúsítson; őt vagy 

cselédjeit bármiért felelősségle vonni senkinek sem áll jogában.
12. A kenyéreladás szigorúan tiltatik. E tilalom áthágóit büntetés éri.
13. Azon tanulók, kik betegség miatt az étkezéshez nem jöhetnek, ebédjüket és vacso

rájukat egy általuk megbízott egyénnel haza hordathatják. a mi mindenkor az osztály tanár 
által láttamozott igazoló-jegy előmutatása mellett történhetik csupán.

14. A kinek bármi tekintetben panasza volna, tegyen arról jelentést a tápintézeti gond
noknak. Minden önbíráskodás tiltva van.



XIII.
A jövő  1897— 98. t a n é v r e  v o n a t k o z ó k .

A javító- és pótvizsgálatok augusztus hó 31-én fognak megtartatni. 
A beiratások a helybeliekre augusztus hó 30-án, a vidéki tanulókra nézve 
szeptember hó 1.. 2. és 3-ik napjain fognak eszközöltetni; azon tanulók, 
kik az előző iskolai évet aziglói ev. főgymnasiumban végezték s a VII-ik 
vagy YIII-ik osztályba lépni óhajtanak, augusztus 30-án és 31-én fognak 
beiratni; az iskolai év ünnepélyes megnyitása szeptember 4-ére reggeli 
8 órára tűzetett ki. A rendes tanítás szeptember 6-án veszi kezdetét.

A gymnasium első osztályába lépő tanulók születési bizonyitvány- 
nyal tartoznak igazolni, hogy életük kilenczedik évét betöltötték. Minden 
tanuló, kivétel nélkül tartozik előmutatni a beiratás alkalmával az élőző 
évről szóló iskolai bizonyítványt, e nélkül senki sem vétetik fel.

Az évi tandíj a helybeli tanulóknál 14 forint 50 kr; a vidéki tanulók
nál 22 frt 50 kr. Ezen dijak első fele a beírás alkalmával, második fele 
február hó 1-én a gymnasiumi pénztárosnál fizetendő. Minden tanuló a 
beiratás alkalmával 1 forintnyi behatási dijat és 1 frt bizonyitványdijat 
tartozik fizetni. Gymnasiumi pénztáros Marcsele Andor tanár ur.

Az 1894. évi XXVII. t. ez. 3. §-ának e) pontja értelmében minden tanuló 
az országos nyugdíjalap javára 3 frtot a beiratás alkalmával tartozik fizetni.

A franczia nyelv tanításáért, melyben a III—VIII-ik osztályok tanulói 
előhaladásuk szerint több csoportra osztva, hetenként 2 órában vehetnek 
részt, egész évre 10 frt fizetendő.

A tápintézetbe való felvételre nézve figyelembe veendők a következők:
a) A felvétel a tápintézetbe, valláskülönbség nélkül, az igazgató és 

tápintézeti gondnok által történik.
h) A tápintézeti dij egész évre ebéd- és vacsoráért 52 frt, csak 

ebédért 43 frt; teriték használatáért 20 kr. A dij első fele a felvételkor, 
második fele február hó 1-én a tápintézeti gondnoknál pontosan fizetendő,
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különben a tápintézetből való kizáratás kellemetlenségének teszi ki magát 
a tauuló.

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

d) Minden tápintézeti tanuló a fennálló intézeti szabályokhoz alkal
mazkodni tartozik.

e) A tápintézeti dij részbeni elengedéséért f. évi augusztus hó 15-ig 
nyújtandók be a folyamodványok az igazgatónál, szegénységi és jó iskolai 
bizonyitványnyal felszerelve és bérmentesen küldve.

Azoknál, kik a midt tanévben is részesültek elengedésben, elegendő 
a folyamodvány beküldése bizonyítvány nélkül. A kitűzött határidőn túl 
érkező folyamodványok figyelembe nem vétetnek.

Tápintézeti gondnok a jövő tanévben Kuntz Ödön tanár ur.
A tandíj részbeni elengedéséért folyamodhatnak a szegénységüket 

kellőleg igazoló, jó magaviseletü és lagalább jó előmenetelü tanulók. A 
folyamodványok benyújtásának határideje a folyó tanév november 15-ike, 
a folyamodványok az igazgatónál nyújtandók be.

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

a) teljes ellátásért fizetnek a tanulók 16, 18, 20, 30, 35, 40, 45 frtot 
havonkint.

h) lakásért reggelivel, mosással, takarítással (télen fűtéssel), havon
ként 6—7 frtot.

c) azok, kik csak ebédre járnak a tápintézetbe, úgynevezett félkosz- 
tosok, az ebéden kívül teljes ellátásért 13—16 frtot fizetnek havonként. 
Mielőtt a tisztelt szülők, illetőleg gyámok ellátásba vagy lakásra elhe
lyeznék a tanulókat, szíveskedjenek ez iránt az intézeti igazgatóval vagy 
osztálytanárral érintkezésbe lépni, nehogy a tanulók meg nem felelő 
helyre jussanak.

Zongora-(zene-)tanitásért fizetnek egy-egy óráért 80—90 krt a tanulók.
A javító vizsgálatokat illetőleg tudomásul szolgáljon: az egy tan

tárgyból elégtelen érdemjegyet kapott tanulók a tanári testület engedé
lyével, két tantárgyból a felekezeti főhatóság engedélyével tehetnek javító 
vizsgálatot. A folyamodványok f. év július hó 54g az itteni főgymnasiumi 
igazgatóságnál nyújtandók be. A javító vizsgálatnak más intézetnél való 
letevésére a felekezeti főhatóság adhat engedélyt.

Végre az 1887. évi XXII. t.-czik 12-ik §-a értelmében mindazon 
tanulók, kik életük 12. évét betöltötték, csak akkor fognak véglegesen 
fölvétetni a gymnasiumba, ha igazolják, hogy védhimlővel újra oltva let
tek, vagy az ujraoltás alól törvényszerű módon felmentettek.
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