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I.

Adatok az intézetnek ez m történetéhez.
Az iglói ág. hitv. ev. főgymnasiumnak fentartó hatósága még
1894-ik évben intézett kérvényt a magas tanügyi kormányhoz, hogy az
1883. évi XXX. t. ez. alapján elnyerendő államsegély utján biztosítsa az
intézetnek jövőjét, további fejlődését.
Azóta ez ügyben tárgyalások folytak a nagyméltóságu vallás- és
közoktatásügyi m. k. ministerium és az iglói ág. hitv. ev. egyházközség
között, mely tárgyalások a lefolyt 1897—8. tanévben szerencsés befejezést
nyertek.
Ez képezi az iskolai évnek legfontosabb mozzanatát.
Az előző tanévi Értesítőben beszámoltunk azon fontosabb leiratok
ról, illetve rendeletekről, melyek e tárgyalások folyama alatt az intézet
hez érkeztek.
Azóta ő nagyméltósága a vallás- és közoktatásügyi m. k. minister
úr 1897. évi május hó 14-én 25,658. sz. a. kelt leiratában értesítette a
fentartó hatóságot, hogy a felekezeti középiskolák beruházási államsegé
lyénél a törlesztési kölcsön módozatát akarja igénybe venni azért, hogy
az illető tanintézetek egyszerre jussanak a szükséges összegek birtokába.
A kölcsön ügyletet a középiskolák fentartói magok kötnék meg a pénz
intézetekkel, a törlesztési annuitásokat azonban a tanügyi kormány az
államkincstár terhére vállalná el. Ennek alapján azon felszólítást intézte
az iglói ág. hitv. ev. egyházközséghez, hogy megnevezett három buda
pesti pénzintézettől kívánja be a kölcsön módozatait, valamint a törlesz
tési tervet és azokat előzetes elbírálás végett terjeszsze fel hozzá.
Az 1897. évi deczember 6-án 72,970. szám alatt kelt leiratában a
vallás- és közoktatásügyi m. k. minister ur értesítette az intézetnek fen
tartó hatóságát, hogy (3 császári és apóst, királyi Felségének f. évi novem
ber hó 14-én Bécsben kelt legfelsőbb elhatározásából kifolyólag — haj1*
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landó az iglói ág. hitv. ev. főgymnasium részére a fentartó által a Pesti
Magyar Kereskedelmi Banktól felveendő 91,700 forint névértékű, illető
leg készpénzben 88,032 frtot tevő építkezési törlesztési kölcsönnek 100
félév alatt egyenlő 2269. frt 57’ja kros előzetes félévi részletekben fizetendő
évi 4'95% annuitásait 1898. januárius 1-től az államkincstár terhére el
vállalni.
Felszólította egyúttal a fentartó hatóságot, hogy az ezen módo
zatok alapján megszerkesztendő kötelezvény mintát kivánja- be a Pesti
Magyar Kereskedelmi Banktól és azt előzetes elbírálás végett terjeszsze
fel hozzá.
Az 1898. évi februárius 7-én, 6922. szám alatt kelt leiratában a
vallás- és közoktatásügyi m. k. minister ur értesítette a fentartó hatósá
got, hogy a beterjesztett kötelezvény mintát tudomásul veszi, felszólítja
ennélfogva az egyházközséget, hogy a szóban levő kölcsönügyletet kösse
meg s az aláirt kötelezvényt, mint közjegyzői okiratot terjeszsze fel hozzá,
hogy a törlesztési annuitásokat az államkincstár terhére mielőbb utal
ványozza.
A nagyméltóságu vallás és közoktatásügyi m. k. minister úr 1898évi apr. 22-én, 19,430. szám alatt kelt rendeletével értesítette a fentartó
hatóságot, miszerint ugyan e szám alatt egyidejűleg utasította a lőcsei
kir. adóhivatalt, hogy az iglói ág. hitv. ev. főgymnasium épületének idő
szerű átalakítása és kibővítése czéljából engedélyezett és a „Pesti Ma
gyar Kereskedelmi Bank“-tól felvett 91,700 frt névértékű kölcsönnek 100
félév alatt, azaz 1898. január 1-től 1947. deczember hó végéig terjedő idő
alatt leendő törlesztésére f. é. január hótól kezdve fentebb kijelölt idő
pontig évi 4539 frt 15 krt, minden év január és julius hó 1-én előleges
félévi 2269 frt 57 1 2 kros részletekben esedékessé válandó államsegélyt
főgymnasiumunknak fizesse ki.
Ezen magas ministeri rendeletek 90,000 forintnyi beruházási állam
segélyt biztosítanak az iglói főgymnasiumnak. Ezen államsegély lehetsé
gessé fogja tenni, hogy intézetünk a jelenkori középiskolai oktatás igé
nyeinek megfelelő épületben és felszereléssel folytathatja majd hivatásszerű
munkáját.
Jövőjét, további fejlődését biztosítja az állammal kötött szerződés,
melyet ő nagyméltósága a vallás- és közoktatásügyi m. k. minister ur
1898. évi jan. 25-kén 1731. szám alatt elfogadott és aláirt s melynek
értelmében főgymnasiumunk évenként 16,000 frtnyi fentartási államse
gélyben fog részesülni.
Az iglói ág. hitv. ev. főgymnasium három cs félszázad óta szol
gálja híven magyar hazánk és protestáns egyházunk tanügyi érdekeit
Kulturális munkájához az anyagi erőket az iglói ág. hitv. ev. egyházköz
ség hazafias érzülete, protestáns lelkesedése szolgáltatta.
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A mint az állam az utolsó évtizedekben mindjobban kezdé érvé
nyesíteni erejét, befolyását a közoktatás terén, — főgymnasiumunknak,
hogy el ne maradjon, hogy a kor követelményeinek megfelelő módon
teljesíthesse feladatát, a rohamosan fejlődő állami intézetekkel lépést kel
letett tartania.
Sokáig tehette, a mikor azonban a fentartó hatóságnak erői e
nemes, de egyenetlen versenyben teljesen kimerültek, főgymnasiumunk
az államhoz fordult támogatásért.
Az államsegélyt immár elnyerte, mert a magas tanügyi kormány
méltányolta az intézetnek a múltban szerzett érdemeit és mert szem előtt
tartotta a jövőben is hozzá fűződő nagyfontosságu kulturális érdekeket.
Az államnak hathatós segítsége mellett fogja tehát az iglói főgymnasium ezentúl fontos munkáját folytatni.
Legyen e munka áldásos szeretett hazánk szolgálatában; hozzon
gazdag gyümölcsöket a magyar kultúra javára !
Az állammal kötött szerződés a fentartó hatóságnak 1898. évi
márczius 6-án tartott közgyűlésében lett kihirdetve.
A közgyűlés örömmel vette tudomásul az intézet jövőjének bizto
sítására irányuló törekvéseknek ezen sikeres befejezését, mélyen érzett
háláját fejezte ki nagyméltóságu dr. Wlassics Gyula vallás- és közoktatásügyi m. k. minister urnák, s hálájának és elismerésének nyilvánítása
mellett jegyzőkönyvbe ik tatta: méltóságos Zelcnka Pál tiszakerületi ág.
hitv. ev. püspök, dr. Münnick Aurél országgyűlési képviselő, Topscher
György egyházfelügyelő, Münnich Kálmán gymnasiumi felügyelő és
Fischer Miklós főgymnasiumi igazgatónak a szerződés létesítése körül
szerzett kiváló érdemeit.
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mely egyfelől a vallás- és közoktatásügyi m. k. Ministerium másfelől az
iglói ág. hitv. ev. egyházközség, mint iskola fentartó testület között az
utóbbinak tulajdonát képező főgymnasium állami segélyezése iránt az
1883 évi XXX. t.-cz. 47-dik §-a értelmében köttetik.
I. Az iglói ág. hitv. ev. egyházközség mint a kebelében fennálló
nyolcz osztályú főgymnasium fentartója, érezvén azt, hogy középiskoláját
saját erejéből a kor és a törvény követelményeinek minden tekintetben
megfelelő módon fenn nem tarthatja, hogy intézete az igényeknek meg
felelő épülettel, új beruházásokkal és a mai viszonyoknak megfelelőleg
díjazott tanerőkkel további haladásnak és fejlődésnek elébe nem nézhet,
kérelmezte a vállás- és közoktatásügyi m. k. ministeriumtól az 1883 évi
XXX. t.-cz. 47. §-a alapján a megfelelő államsegélyben való részesittetését és azt, a maga illetékes egyházi főhatósága, úgy mint: a tiszai ág.
hitv. ev. egyházkerületi gyűlés és az ág. hitv. ev. egyetemes gyűlés
helybenhagyása mellett az e szerződésben megállapított kötelezettségek
elvállalásával önként elfogadja.
II. E végből a mellékleten, a bevételek 1. pontja alatt az iglói ág.
hitv. ev. egyházközség kimutatván egyfelől azon évi összeget, melyet
tőkéinek kamataiból főgymnasiumának fentariására fordíthat és melyet
e czélra az egyházközség 1894-dik évi ápr. hó 29-én hozott határozata
értelmében a jövőben évenként fordítani magát kötelezi; kimutatván
továbbá Igló városának évi járulékát s a tandijakból biztos számítással
fölvehető bevételt, úgyszintén az ösztöndíjalap évi jövedelmét, az intézeti
épületek béregyenértékét, a felszerelések használati egyenértékét, a tanu
lóktól nyugdíj járulék czimén szedendő összeget, melyek mindössze 21,424
forint évi összeget képviselnek, másfelől a törvényes és korszerű igényeknek
megfelelő évi szükségletet, mely 37,424 forint évi összeget képvisel, az
ezen összeállításból kitűnő fedezetlen hiány pótlására kerek számban
16.000 forint évi államsegélyt kér és vesz igénybe illetőleg fogad el,
melynek az állam költségvetésébe való fokozatos felvételét és abban
állandó maximális tételül megtartását mindaddig, inig azt az iskola fen-
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tartó hatósága igénybe veszi, a vallás- és közoktatásügyi m. k. minister
ezennel m egajánlja^ megígéri, hogy mihelyt a törvényhozás a szükséges
összeget megszavazza, azt előleges negyedévi részletekben folyóvá teendőleg a lőcsei m. k. adóhivatalnál állandóan utalványozza.
III. E szerint az iskolának vagyonából és bevételeiből való jöve
delme 21,424 frt, az állami hozzájárulás pedig 16,000 forintot tevén, az
idézett törvényszakasz cl) pontja szerint az intézetnek eddigi felekezeti
jellege s önkormányzati jogköre épségben fentartatik s a tanintézet felett
való összes igazgatási jog az idézett törvényszakasz a), b) és c) pontjainak
s azok alapján az alább következő pontozatoknak meghatározásai mellett
továbbra is az intézetnek fentartó és felekezeti főhatóságát illeti meg,
s a vallás és közoktatásügyi minister úr csakis a felügyeleti jogot gyakorolandja a segélyezett iskola irányában.
IV. Az iskolafentartó egyházközség kötelezi magát, hogy mindaddig,
mig az államsegély fentebbi összegét megkapja, az intézetben az igaz
gatót és vallástanárt is beleértve 13 rendes tanárt tart, kik közül négynek
törzsfizetése 1600 forintban, négynek 1400 forintban és (a vallástanárral
együtt) ötnek 1200 forintban állapittatik meg, kik az államsegély kiutal
ványozása előtt az intézetben töltött szolgálati idő után összesen 2050
forintnyi működési pótlékot, a fentjelzett időpont utáni szolgálati évek
fejében pedig öt ízben 100 forintos quinquenniumot élveznek, a mely
quinquenniumok az államsegély kiutalványozásának évétől számíttatnak,
s kiknek lakbére egyelőre 200 forintban állapittatik meg. A működési
pótlék és quinquenniumok czimén élvezett összes jövedelem az 500 frtot
meg nem haladhatja.
A rendes tanároknak előléptetése a magasabb fizetési osztályokba
üresedés esetén, még pedig az intézetben töltött szolgálati évek sorrend
jében történik.
A fentartó hatóság kötelezi magát továbbá, hogy az intézetben
egy torna-énektanárt alkalmaz évi 800 frt fizetéssel és 200 frt lakpénzzel,
továbbá, hogy egy helyettes tanárt alkalmaz 800 frt fizetéssel. Kötelezi
magát, hogy két iskolaszolgáról, az intézeti épületek jó karban tartásá
ról, tűzkár elleni biztosításáról, a tanszerek gyarapításáról, valamint az
iskola egyéb személyi és dologi szükségleteiről az .|' alatti költségvetés
ben fölvett összegekkel, de az iskola vagyonának és bevételeinek netaláni gyarapodása esetében a személyi és dologi kiadásokról az előirány
zatban feltüntetett összegeken felül is erejéhez képest gondoskodik.
V.
A rendszeresített létszámból a 13 rendes tanár közül hetet
(köztük a vallástanárt is) az eddigi mód szerint s autonom jogánálfogva
egyébiránt a törvényes kellékekkel s képesítéssel biró egyének közül a
fentartó hatóság választ, hatot pedig a fentartó hatóság által kiirt nyil
vános pályázat utján, a fentartó hatósági gyűlés meghallgatása után, de
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kijelöléshez nem kötve szintén törvényesen képesített s minden esetre
protestáns, első sorban ág. liitv. ev. hitvallású egyénekből a vallás- és közoktatásügyi m. k. minister ur nevez ki.
Jogában áll azonban a vallás- és közoktatásügyi m. k. minister
urnák az általa kinevezett tanárokra nézve, hogy azokat, kiknek műkö
dése a főgymnasiumnál üdvösnek nem mutatkoznék, vissza hívhassa s
helyettük a fenti kikötések mellett másokat kinevezhessen.
A helyettes tanárnak s a torna-énektanárnak választása, valamint
az iskolaszolgák alkalmazása az egyház jogában marad.
VI. Az igazgatót az összes rendes tanárok közül a helybeli, egy
házkerületi, illetve egyetemes egyházi coordinatio szerint az egyháztanács
és ä tanári testület választja és személy változás esetén a választást a
vallás- és közoktatásügyi m. k. minister urnák bejelenti.
VII. Az intézetnek e szerződés megkötésekor véglegesen alkalma
zott tanárai továbbra is megmaradnak hivatalukban és állomásukon.
A meghatározott létszámból a tanszakok szerint egy latin, egy
latin-görög, egy magyar-német, egy maíhesis-physikai, egy rajz-mennyiségtani és egy természetrajz-földrajzi tanszék betöltése az állam által esz
közöltetik, mig a többi tanszékek betöltésének joga a fentartó hatóságot
illeti meg.
A vallás- és közoktatásügyi m. k. minister urat a kijelölt szak
csoportokra nézve megillető kinevezési jog a most betöltve levő tanszé
kek megüresedésekor nyílik meg, illetőleg akkor, midőn az államsegély
alapján létesítendő rendezkedés után a tanári létszám uj tanerőkkel fog
kiegészíttetni.
VIII. Az iskolafentartó egyház az idézett törvényszakasz d) pontja
értelmében kijelenti, hogy az iskolának ez időszerűit meglevő minden
alapítványa és tőkepénze épületei és mindennemű ingó és ingatlan bir
toka továbbra is az intézet tulajdona marad s annak jövedelmei azontúl
is az intézet- czéljaira fognak fordittatn iv alam in t ha ezen szerződés a
idők folytán akár azért, mert az intézet s annak főhatósága az államse
gélyt továbbra igénybe nem veendi, akár bármely más okból megszűn
nék : az intézetnek időközben az államsegély igénybevétele mellett leendő
mindennemű ingó és ingatlan vagyonbeli gyarapodása és felszerelései az
iskola osztatlan birtokában és tulajdonában maradnak, s azok iránt az
állam semmi kártérítési igényt sem tám aszthat; úgy szintén a netalán
létrejövendő és az iskolát megillető uj alapítványok is, ha csak ez iránt
az alapítók másként nem rendelkeznek.
IX. Az iskolafentartó hatóság kötelezi magát az idézett törvény
szakasz b) pontja értelmében, hogy gymnasiumában a vallás- és közok
tatásügyi m. k. minister ur által a rendelkezése és közvetlen vezetése
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alatt álló gymnasiumokra nézve kiadott vagy jövőre kiadandó tantervet
alkalmazandja; azonban fentartja magának, hogy azontúl akár egyes ren
des tantárgyak bővebb előadása, akár a rendkívüli tantárgyak fölvétele
iránt a felekezeti főhatóság rendelkezéseit, melyek az elfogadott tantervvel
ellenkezésben nem állanak s melyeket a minister urnák bemutatni tarto
zik, követhesse.
A tannyelv csakis a magyar nyelv lehet, .fogában áll azonban az
intézetnek, hogy az első és második osztályban a magyar tannyelv mel
lett a német nyelvet is mint segédtannyelvet alkalmazhassa, de csak azon
esetben, ha az a helyi körülmények miatt kikerülhetetlennek mutatkoznék.
X. A tandíjnak megállapítása és változtatása a fentartó egyházközség jogkörében marad ; a tandíj azonban az állami középiskoláknál
szedett legmagasabb tandijat meg nem haladhatja.
A tandijakból az előirányzaton felül befolyó összeg, valamint ál
talában az évi bevételi fölösleg csupán az intézet czéljaira fordítandó.
A tandíjmentesség adományozása továbbra is a fentartó hatóságot
illeti meg. A tandijmentesség iránt az állami középiskolákban megállapí
tott módozatok és eljárás elfogadtatván, az kötelezőnek tekintetik.
Minden tanulótól szedendő évenként az 1894-dik évi XXVII. t.
cz.-ben megállapított és a felekezeti és községi középiskolai tanárok or
szágos nyugdíjintézetébe beszolgáltatandó dij is.
A fentartó hatóság fentartja magának, hogy a tandíjon felül min
den növendék után az egyházkerület által elrendelt 1—1 forintot az iskola
alap tőkéjének gyarapítására szedhessen.
XI. A tanárok és tanulók fegyelmi ügyeiről a felekezeti jellegű
iskolákra nézve a törvény 38. §-a rendelkezvén, ezen törvényszakasz ren
delkezései a jelen szerződés által ezen iskolára nézve is fentartatnak, úgy
azonban, hogy a minister ur által kinevezett tanárok fegyelmi ügyeiben
a felekezeti hatóság által hozott Ítéletek indokaikkal, valamint a vizsgá
lati iratokkal együtt fölebbezésileg a minister úrhoz minden esetben fülterjesztendők és csak a minister ur helybenhagyásával léphetnek érvénybe.
XII. A gymnasiummal összekötött és mellette jelenleg is fenálló
tápintézet továbbra is a fentartó hatóság gondozása és rendelkezése alatt
marad és az egyház annak fentartásáról és lehető gyarapításáról gondoskodikXIII. Az intézet számadásai a fentartó egyház pénztárnoka által,
de elkülönítve kezeltetnek. A zárszámadások a fentartó hatóság által
évenként megvizsgáltatván s helyben hagyatván, a felekezeti főhatóság
utján a vallás- és közoktatásügyi m. k. minister úrhoz tudomásvétel és
netaláni észrevételeinek közlése végett fölterjesztendők.
XIV. Mind az egyház által választott, mind a minister ur által
kinevezett tanárok kötelesek a felekezeti tanároknak az 1894. évi XXVII.
t. ez. által létesített országos nyugdíjintézetébe belépni.
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XV. Az iglói ág. hitv. ev. egyházközség mint fentartó hatóság be
látván azt, hogy az intézeti épület — tekintve a modern oktatásügynek
követelményeit és a tanulóknak magas létszámát — nem felel meg a
jogos igényeknek, — támaszkodva az 1883. évi XXX. t. ez. 47. §-ára és
a maga illetékes egyházi főhatóságának jóváhagyása mellett — kérel
mezte a vallás- és közoktatásügyi m. k. ministeriumtól, hogy az intézeti
épületnek kibővítésére, illetve átalakítására, nemkülönben a szükséges
berendezésekre 90,000 frtnyi államsegélyben részesitessék.
A vallás- és közoktatásügyi m. k. minister úr ezen összeget, mi
helyt a törvényhozás által megszavaztatik, az általa megállapított módo
zatok mellett folyósítani fogja.
Ezzel szemben a fentartó hatóság kötelezi magát, hogy a vallásés közoktatásügyi minister urnák bemutatott s általa jóváhagyott építési
tervek szerint fogja az építést lehetőleg rövid idő alatt foganatosíttatni,
valamint az építésre és felszerelésre vonatkozó és felülvizsgált számadá
sokat a tanügyi kormánynak beterjeszteni.
Ezen 90,000 forintnyi államsegélyből eszközölt összes beruházá
sok a fentartó hatóságnak osztatlan birtokát és tulajdonát képezendik s
azok iránt az állam semminemű kártérítési igényt nem támaszthat.
XVI. A szerződés négj' eredeti példányban és pedig: a nagyméltóságu vallás- és közoktatásügyi magyar királyi minister ur, a második a
tiszai ág. hitv. ev. egyházkerület, a harmadik az iglói ág. hitv. ev. egy
ház s a negyedik az iglói ág. hitv. ev. főgymnasium részére állittatik kiIglón, 1897. évi marczius 14-én.
M iin n ic h K á lm á n

Topscher G yörgy

iskolafelügyelő.

egyházfelügyelő.

F isc h er M ik ló s

T h e m L á s z ló

főgymnasiumi igazgató.

helyettes lelkész.

(P. H.)

(P- H.)
1731. szám.
„A külön egyezség tárgyát képező XV. pont kivételével elfogadom.“
Budapest, 1898. január 25-én.
W LASSlCS.
H
n
'
(P. H.)
175—98. szám.
A tiszai ág. hitv. ev. egyházkerület, mint főhatóság képviseleté
ben és megbízásából jóváhagyja
Abbáziában és Miskolczon, 1898. febr. 6—9-ikénaz egyházi elnökség
Z e le n k a
püspök.

D r. S z o n tá g h M ik ló s
felügyelő helyettes.
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A z ig ló i á g . h itv . e v . f ő g y m n a s ic t m k ö lt s é g v e t é s e .
A) B evétel.
1. Az egyházi tőkék kam atai.............................................................. 4500 frt
2. Házbér és félszerelés e g y e n é rté k e ............................................ 5000 „
3. Ösztöndíjalapok k a m a t a i ..........................................................
324 „
4. Igló város évi já ru lé k a ............................................................... 1000 „
5. Tanulóktól szedendő nyugdíj j á r u l é k ....................................... 1200 „
6. T a n d íja k ....................................................................................... 9400 „
21,424 frt
B) S zü k ség let.
I. S z e m é l y i k i a d á s o k :
1. Négy rendes tanár törzsíizetése a 1600 f r t ........................ 6400 frt
2. Négy rendes tanár törzsfizetése ä 1400 f r t ........................ 5600 „
3. Öt rendes tanár (beleértve a vallástanárt is) törzsíizetése
á 1200 f r t ............................................................................. 6000 „
4. 13 rendes tanár lakbére ä 200 f r t ....................................... 2600 „
5. Egy helyettes tanár f i z e t é s e .................................................
800 „
6. Tornatanár fizetése 800 és lakpénze 200 f r t ........................ 1000 „
7. Ötödéves p ó t l é k r a .................................................................... 2050 „
8. Igazgató tiszteletdija..................................................................... 500 „
9. Könyvtárnok, szertárnok, jegyző és pénztárnok
. . . .
350 „
10. Két iskolaszolga fizetése á 300 f r t .......................................
600 „
11. Tanárok után fizetendő nyugdíj járulék, 1894 évi XXVII.
t.-cz. 3. § ö ................................................................... 1000 „
12. A 90,000 forintnyi építési államsegély után 15 éven át fize
tendő örökös járadék, 1894 évi XXII. t.-cz. 3. §. d). . 1200 „
13. Tanulóktól szedett nyugdíj járulék, 1894 éviXXVII. t. ez. 3. §. c) 1200 ,,
II. D o l o g i k i a d á s o k :
....................................... 5000 „
1. Házbér és felszerelés egyenértéke
2. Tanszerekre és k ö n y v tá r r a .....................................................
800 „
3. Értesítőre és egyéb n y o m tatv án y o k ra..................................
300 „
4. Fűtésre és v ilá g ítá s ra ............................................................... 1000 „
5. T isz to g a tá s ra .............................................................................
200 „
6. Tatarozásra és a felszerelés k ie g é s z íté s é re ........................
300 „
7. K ü lö n fé lé k re ..............................................................................
200 „
8. Az intézet saját ösztöndíjalapjának k am atai........................
324 „
összesen: 37,424 frt
Fedezet . . . 21,424 frt
Államsegély . 16,000 frt
Igló, 1897 márczius hóban.
37,424 frt

Münnich Kálmán
iskolafelügyelő.

Topscher György,
egyházfelügyelő.

Fischer Miidós,

Them László,

fogyom, igazgató.

helyettes lelkész.
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R v a l l á s - é s k ö z o k t a t á s ü g y i m . kit», m in ister» ú r n a k
7 2 ,9 7 0 . s z á m ú r e n d e le t e .
Méltóságos és főtisztelendő Püspök Ú r!

(3 császári és apóst, királyi Felségének folyó évi november hó 14-én
Becsben kelt legfelsőbb elhatározásából kifolyólag tudatom Méltóságod
utján az iglói ág. hitv. ev. főgymnasium fentartójával, hogy elvileg haj
landó vagyok a nevezett középiskola részére a fen tartó által a Pesti
Magyar Kereskedelmi Banktól felveendő 91,700 forint névértékű, illetőleg
készpénzben 88,032 forintot tevő építkezési törlesztési kölcsönnek 100 félév
alatt egyenlő 2269 frt 57 */2 kros előzetes félévi részletekben fizetendő évi
4'95°/n-es annuitásait a folyó évi május hó 14-én 25,658 szám alatt kelt
rendeletemben foglalt módozatokkoz képest 1898 évi január hó 1-től
kezdve az államkincstár terhére elvállalni.
Mielőtt azonban e részben véglegesen nyilatkoznám, felkérem Mél
tóságodat, szíveskedjék a fentartót felhívni, hogy a nevezett pénzintézettől
kívánja be a kiállítandó kötelezvény mintáját s azt előzetes elbírálás
végett juttassa el ide. Van szerencsém erről Méltóságodat f. évi aug. hó
3-án 2034. sz. a. kelt előterjesztésére további szives intézkedés végett
értesíteni.
Fogadja Méltóságod kiváló tiszteletem őszinte nyilvánítását.
Budapest, 1897 deczember 6-án.
WLASSICS.

R v a l l á s - é s k ö z o k t a t á s ü g y i m . k. m in istet» út»nak
1 9 ,4 3 0 . s z á m ú t» en d elete.
Méltóságos és Főtisztelendő Püspök Úr! Folyó évi márczius hó
24 én, 659. sz. a. kelt nagybecsű előterjesztésére jelen szám alatt egy
idejűleg utasítottam a lőcsei kir. adóhivatalt, hogy az iglói ág. hitv. ev.
főgymnasium épületének időszerű átalakítása és kibővítése czéljából en
gedélyezett és a „Pesti Magyar Kereskedelmi Bank“-tól felvett 91,700 frt
névértékű kölcsönnek, 100 félév alatt, azaz 1898 jan. hó 1-től — 1947
deczember hó végéig terjedő idő alatt leendő törlesztésére f. é. január
hótól kezdve fentebb kijelölt időpontig évi 4539 frt 15 krt, minden év
január és julius hó 1-én előleges félévi 2269 frt 57'/2 kros részletekben
esedékessé válandó államsegélyt nevezett főgymnasium felügyelő gond
nokának kellően bélyegeit nyugtatványára elszámolás kötelezettsége
mellett fizesse ki és a tárczanaplóban kiadáskép számolja el. Az elszá-
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molds abból fog állani, hogy a fentartó testület köteles lesz a vallás- és
közoktatásügyi minister kivánságára bármikor rendszerint minden év
január hó végén a törlesztési könyvecskét, mely a kölcsön állásáról
tanúskodik, a nevezett ministernek bemutatni.
Erről Méltóságodat további szives intézkedés végett oly felkéréssel
értesítem, szíveskedjék velem a szóban levő kölcsön kifizetésének meg
történtét közölni. A közjegyzői okiratban foglalt kötelezvény másolatot
a vezetésem alatt álló ministerium számára visszatartottam.
Fogadja Méltóságod kiváló tiszteletem őszinte nyilvánítását.
Budapest, 1898 évi ápril 22-én.
WLASSICS.

Az 1898 évi márczius hó 6-án tartott fentartóhatósági közgyűlés a
versenytárgyalás és tett ajánlatok alapján a főgymnasiumi épületnek a
tanügyi kormány által jóváhagyott tervek szerinti kiépítését 82,500 o. é
forintnyi átalányösszegben Hermann Henrik helybeli építésznek Ítélte
oda, oly kikötéssel, hogy a vízvezetéki és villamos bevezetési munká
latokat az egyházközség által az illető vállalkozókkal megállapítandó
árban saját felelősségére átvenni, és az összes építkezéseket olyképen
foganatosítani tartozik, hogy a folyó 1898 évben legalább is az nlumneumi
épület tervszerinti átalakítása és kibővítéssé teljesen befejeztessék, a jövő
évben pedig a gymnasiumi épületben keresztül viendő munkálatok — a
nélkül, hogy a rendes tanítás fenakadást szenvedjen, — szeptember hó
elsejéig teljesen bevégezve, illetve átadva legyenek.
Minthogy az említett 82.500 forinton kívül a belső berendezés, víz
vezeték, villamos világítás, udvari vasrácsozat és egyéb előre nem látott
kisebb munkálatok költségeinek fedezésére még körülbelül 13,000 frtnyi
összeg, tehát az összes építkezési költségek fedezésére 95,000 forintnyi
összeg szükségeltetik, a készpénzben 90,000 forintot tevő beruházási
államsegélyből pedig — mivel a szükségessé vált belső berendezésre és
az építési tervek elkészítésére 2000 frt már eddig is felhasználtatott, —
csupán 88,000 forintnyi összeg áll rendelkezésre: a fentartó hatósági köz
gyűlés — tekintettel arra, hogy a tápintézet a főgymnasiumnak kiegés/itő részét képezi, elhatározta, hogy a hiányzó 7000 frt a 17,000 frtot
tevő tápintézeti alapból fedeztessék.
Az átalakítási és építési munkálatok 1898-ik évi április hó folyamán
vették kezdetűket.
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A lefolyt 1897—8-ik tanév nagyfontosságu azon személyi változások
miatt is, melyek a tanári testületben bekövetkeztek.
Geyei Gyula és Kuntz Ödön tanár urak a tanév folyama alatt ter
jesztették a fentartó hatósági közgyűlés elé a nagyméltóságu vallás- és
közoktatásügyi m. k. minister úrhoz intézett folyamodványukat, melyben
hivatkozva az 1894. évi XXVII. t. ez. 12. §-ának intézkedéseire állandó
nyugdíjba való helyezésüket kérelmezték.
Geyer Gyula tanár ur a lefolyt tanévben 70-ik életévét töltötte be;
mely körülmény magában véve is elegendő indoka kérvényének. 39 esz
tendő óta működött a tanári pályán, a protestáns tanügy szolgálatában,
elébb a rozsnyói ág. hitv. ev. főgymnasiumban, majd 1871. óta, tehát
27 esztendő óta az iglói ág. hitv. ev. főgymnasiumban.
A hosszú tanári munka lenyűtte erejét, melyet már ifjúkorában
erősen megtámadott az a golyó, mely a szabadságharezban átjárta az
ifjú honvédnek mellét. Bár az utolsó évtizedben súlyos sorscsapások ér
ték családi életében, az előző iskolai év végéig bámulatos lelki erőn ala
puló lankadatlan buzgósággal teljesítette tanári kötelességeit.
Az 1897—8-iki tanévben azonban kénytelen volt — bár nehéz szív
vel — megválni kathedrájától, mert súlyos lábbaja hónapokra ágyhoz
kötötte.
Kuntz Ödön tanár ur a lefolyt iskolai évben töltötte be tanári mű
ködésének 42-ik évét.
Az 1855—56-ik tanévtől kezdve a késmárki ev. lyceumban, az
1857—58-ik iskolai évtől kezdve a beszterczebányai ev. gymnasiumban
működött. Az iglói ág. hitv. ev. főgymnasiumban az 1862—63-ik iskolai
év óta, tehát szakadatlanul 36 esztendő óta működik.
E hosszú nehéz munka megtámadta idegrendszerét, nagy mérték
ben csökkentette munkaerejét, bár nem kisebbíthette munkakedvét.
Az 1898. évi márczius 6-án megtartott fentartó hatósági közgyűlés
a két elaggott tanár kérvényeinek a felekezeti főhatósághoz és tanügyi
kormányhoz való pártoló felterjesztését határozta el, egyúttal pedig jegyző
könyvbe iktatta elismerését és háláját azon lelkiismeretes és buzgó mun
káért, melyet az intézetben tanári kötelességeik teljesítésében s ezenfelül
Geyer Gyula mint 1880. óta a természetrajzi múzeumnak őre, rendezője
és gyarapítója, Kuntz Ödön, mint az intézetnek 1871/*—1873/4 iskolai
években volt igazgatója és 17 esztendő óta tápintézeti gondnoka —
végeztek.
A nagyméltóságu vallás- és közoktatásügyi m. k. minister ur 1898.
évi április 1-én, 17,184. szám alatt kelt rehdelete kapcsán intézte el a
két kérvényt s a Hivatalos Közlönynek 1898. évi április 15-én kiadott
számában a következő értesítés jelent m eg:
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„A m. k. vallás- és közoktatásügyi minister Geyer G. Gyula
iglói ágostai hitv. ev. főgymnasiumi munkaképtelen tanár részére
1280 frt, azaz egyezerkétszáznyolczvan forint, Kuntz Ödön ugyan
ottani munkaképtelen tanár részére évi 1440 frt, azaz egyezer
négyszáznegyven forint rendes nyugdijat engedélyezett az országos
tanári nyugdijalapból, és nevezett tanároknak egyidejűleg a tanári
pályán eltöltött 40 évet meghaladó buzgó és sikeres működésükért
elismerését és köszönetét nyilvánította.“
Az igazgató az 1898-ik évi május hó 4-én megtartott tanári tanácskozmányban hirdette ki a nagyméltóságu vallás- és közoktatásügyi m. k.
minister úrnak rendeletét, melynek értelmében Geyer Gyula 1898. május
1-ével megszűnt tagja lenni a tanári testületnek, Kuntz Ödön pedig a
folyó tanév végével fejezi be működését az intézetben.
Örömmel fogadtuk a rendeletet, mert benne közvetlen tanúbizony
ságát láttuk azon üdvös hatásnak, melyet az 1894-ik évi XXVII. t. ez.
protestáns tanügyünkre gyakorol, mert két kartársunk olyan nyugdíjjal
vonulhat vissza a munka teréről az óhajtott és kért nyugalomba, mely
csak azért kisebb utolsó fizetésüknél, mivel a törvényes intézkedés lak
bér fejében 20°0 levonását Írja elő.
De fájdalommal is fogadtuk a ministeri rendeletet, mert búcsút kel
lett vennünk a tanári testület két tagjától, kikkel évtizedeken át az
intézet falain belül működtünk, kikkel együtt lelkesedtünk nemes hivatá
sunk czéljai iránt, kikkel együtt buzgólkodtunk a közös feladatok teljesíté
sében, kikkel együtt átéltük pályánk szomorú és örömtelt óráit.
A munkatér, a törekvés, az öröm és szomorúság közössége közelebb
hozza egymáshoz az embereket, s az egymás iránt táplált rokonszenv bensősége nő, ha párosul igaz tisztelettel, őszinte nagyrabecsüléssel.
Fogadják távozó kartársaink mélyen érzett hálánkat azon buzgó,
lelkes munkáért, melylyel az egyik 27, a másik 36 éven keresztül mint
fontos tényezők hozzájárultak ahhoz, hogy az iglói főgymnasium kezdet
leges állapotából a fejlődés jelenlegi színvonalára emelkedett.
Fogadják mélyen érzett hálánkat azon kartársi érzületükért, mely
lyel a mi munkánkat is kellemessé és sikeressé tevék.
Élvezzék sokáig testi és szellemi erőben a megérdemelt nyugalmat
azon boldogító tudatban, hogy híven végezték éltök munkáját a magyar
haza, a protestáns egyház szolgálatában.
Nagy fontosságú mozzzanata a lefolyt tanévnek azon körülmény is,
hogy a tanári karnak Nestora is befejezi az iskolai évvel az intézetben
működését.
Pákh Károly tanár ur az 1898. évi május 4-én tartott tanári tanácskozmányban, majd május 8-án tartott egyháztanáesi ülésben jelentette be abbeli
szándékát, hogy nyugdíjaztatását a tanügyi kormánytól kérelmezni fogja.
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1856. évi szeptember hónapban az iglói ev. egyháztól az újjászervezett
algymnasiumba tanárrá választatván, azóta — tehát 42 esztendő óta mű
ködik az intézetben. Egész életét, minden erejét és lelkesedését az iglói
főgymnasiumnak szentelte.
Az intézetet
fejlődése algymnáziumból főgymnasiummá nevéhez
van kötve.
Fontos tényező volt mint lelkes tanár, mint buzgó, bölcs vezető
minden fontosabb mozzanatban, melyet az intézet beléletének története
az utolsó négy évtizedben feltüntet.
Több Ízben összesen 11 évig viselte az igazgatói tisztet, s a főgymnasium könyvtárát 36 esztendő óta ő kezeli és áldozatkészséggel gya
rapítja.
Az iglói főgymnasium körül szerzett érdemeit elismerte és méltá
nyolta mindenkor a fentartó hatóság, elismerte és méltányolta akkor, mi
kor hálájának jeléül arczképét az intézet számára megfestette, s elismerte
és méltányolta legutóbb 1898. évi május 16-án tartott közgyűlésében,
midőn a nagyméltóságu vallás- és közoktatásügyi m. k. minister úrhoz
intézett kérvényének a felekezeti főhatósághoz és tanügyi kormányhoz
való pártoló felterjesztését határozván el, érdemeit jegyzőkönyvbe iktatta;
az igaz tisztelet és benső ragaszkodás érzelmeivel elismerik és mél
tányolják kartársai is, kik rövidebb-hosszabb ideig munkatársai voltak
s igy közvetlen szemlélői ama lankadatlan buzgóságnak, nem csüggedő
kitartásnak, melylyel egy emberöltőn át évről-évre az ifjúság, az intézet
érdekében fáradozott ; elismerte és méltányolta a hazai tanügy terén szer
zett érdemeit maga 0 csász. és apóst. kii. Felsége, midőn neki a koronás
arany érdemkeresztet legkegyelmesebben adományozni méltóztatott.
A tisztelet és nagyrabecsülés, az elismerés és hálának ezen tudata
tegye boldoggá a pihenésnek szánt napjait.

Az 1897—8-iki iskolai év egyéb fontosabb mozzanatait a követke
zőkben adjuk elő:
Még a szünidőben intézteitek el a gymnasiumi tanácsnak 1897 évi
aug. hó végén tartott ülésében a tápintézeti dijak elengedése végett be
nyújtott kérvények.
Mint az előző években, úgy a lefolyt tanévben is jóltevője volt az
intézet sok szegénysorsú törekvő ifjúnak.
Egy kérvényt sem utasitott vissza a gymnasiumi tanács s az 1897—8-ik
tanévre 40 tanulónak összesen 657 forintnyi összegeit engedett el a táp
intézeti dijakból.
Az 1879—80-iki tanévtől kezdve a tápintézeti dijak elengedett öszszege kitesz 11,473 forintot.
Hozzon gyümölcsöt a jótétemény s a segélyezett ifjakból váljanak
a társadalomnak hasznos tagjai, hazánknak derék fiai!
A javitó-, magán-, illetve pótvizsgálatokat és fölvételi vizsgákat
aug. 31-én tartottuk.
Az 1896—7-iki tanévben 68 tanuló utasittatott javítóvizsgára, még
pedig 38 tanuló egy tantárgyból és 30 tanuló két tantárgyból.
Ezek közül a javitó vizsgát kielégítő eredménynyel tette le 50, osztályismétlésre utasittatott 7, a javitó vizsgán nem jelent meg 8 tanuló, és a
javítóvizsgát felekezeti főhatósági engedélylyel más középiskolában letette
3 tanuló.
Három oly tanuló tett javítóvizsgát intézetünkben, kik elégtelen
osztályzatukat más középiskolában nyerték, még pedig: egy munkácsi áll.
főgymnasium V. oszt. tan., egy rimaszombati prot. főgymnasiumi V. oszt.
tan. és egv debreczeni ev. ref. főgymnasiumi I. oszt. tanuló.
Teljes magánvizsgálatot tett három tanuló, még pedig: egy tanuló
a IY-ik osztály tantárgyaiból elégséges ercdménynyel, egy tanuló a lll-ik
osztály tantárgyaiból jó, és egy tanuló a VII. oszt. tantárgyaiból elég
séges eredménynyel.
Hét tanuló tett fölvételi vizsgát, még pedig 6, volt polgári iskolai és
egy reáliskolai tanuló. A felvételi vizsgálatok alapján mind a hét tanuló
beíratott a gymnasium következő osztályába.
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A beiratások a helybeli tanulókra nézve aug. 30-án, a vidéki tanu
lókra nézve pedig szept. hó 1. 2. és 3-ik napjain eszközöltettek. Azon
tanulók, kik az előző iskolai évet intézetünkben töltötték és a VH-ik és
VIII-ik osztályba léptek aug. hó 30 és 31-én Írattak be.
Beíratott összeson 433 tanuló, még pedig 421 rendes és 12 magántanuló.
A tanulók statisztikai kimutatását későbbi táblázatok tüntetik fel;
itt csak azt jegyezzük meg, hogy 35 megyéből iratkoztak be az intézetbe
növendékeink, a szepességieken kívül, főleg nagy számmal Bihar, AbaujTorna, Zemplén, Pest, Borsod, Liptó, J. N. K. Szolnok, Gömör, Hajdú
megyékből.
Mióta Iglón községi polgári fiúiskola fel állíttatott, csökken a gym
nasium első osztályába lépő tanulóknak száma, minthogy oly helybeli
tanulók, kik nem tudományos pályára készülnek, inkább a polgári iskolát
mint a gymnasiumot keresik fel. Igazolják ezt a következő adatok:
Az 1890—1 tanévben beíratott a gymnasium I. osztályába 92 tanuló,
1891-2 tanévben 98, 1892—3 tanévben 97, 1893—4 tanévben 75, 1S94—5
tanévben 61, 1895—6 tanévben 56, 1896—7 tanévben 50 és 1897—8 tan
évben 53 tanuló.
A jelen viszonyok mellett tehát a párhuzamos osztálynak (IB) fentartása fölöslegessé vált, minek következtében a fentartóhatósági gyűlés,
a gymnasiumi tanácsnak indítványára az 1878—9-ik tanévtől kezdve
szakadatlanul fenállott párhuzamos osztálynak az 1897—8-ik tanévtől
való beszüntetését határozta el.
Az V-ik osztályba beirt 61 tanuló közül 45 tanuló vett részt a görög
tanfolyamban és 16 a görögpótló tanfolyamban; a VI. osztályba beíratott
64 tanuló, még pedig a görög tanfolyamra 45 és a görögpótló tanfolyamra
19 ; a VII-ik osztályba beirt 60 tanuló közül a görög tanfolyamban részt
vett 39, a görögpótló tanfolyamban 21 tanuló és a VIII-ik osztályba beirt
65 tanuló közül a görög nyelvet tanulta 39 és a görögpótló tantárgyakat
26 tanuló.
A felgymnasium négy felső osztályába beirt tanulók közül a görög
tanfolyamban részt vett 168, a görögpótló tanfolyamban pedig 82 tanuló.
A görögpótló tanfolyam tanulói átlag egy harmadát képezik az illető
osztályok tanulói összes létszámának, a mi intézetünkben az általános
tapasztalat a görög nyelv tanításának fakultativá tétele óta.
Az IB osztálynak beszüntetése maga után vonta, hogy nagyobb
változások léptettek életbe a tantárgyak felosztásában.
Az 1897 évi jun. 30-án tartott tanári tanácskozmány határozott e
tekintetben azon elv alapján, hogy az alsó osztályokban a rokontantár
gyakat egy s ugyanazon tanár tanítsa, hogy a latin nyelv és mennyiségtan tanításánál a váltakozó rendszer fentartassék s hogy csupán azon
2*
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tantárgyak ruháztassanak a tanárokra, melyekre képesítve vannak, vagy
melyeket hosszabb idő óta tanítanak.
A tantervre vonatkozólag határozatba ment, hogy az intézet az előző
évek tantervét fogja követni, mely csak annyiban különbözik az állami
tantervtől, hogy a német nyelv már az első és második osztályban is
tanittatik; az első osztályban hetenkénti 2 órában, és a második osz
tályban hetenkénti 3 órában, mely órák az I-ső osztályban a latin nyelv
és rajzoló geometria tanóráiból, a Il-ik osztályban pedig a latin nyelv,
mennyiségtan és rajzoló geometria óráiból egy-egy órával vétettek.
Ezen a tantárgybeosztás és órarendre vonatkozó határozatokat azonban
sajnos nem lehetett teljes mértékben végrehajtanunk.
Geyer Gyula tanár úr, ki 39 esztendő óta működik a tanári pályán
és az iglói főgymnasiumban 27 esztendő óta, az 1897—-8. tanévben nem
kezdhette meg tanári működését. Súlyos természetű lábbaja miatt még a
tanév megkezdése előtt benyújtotta kérvényét az intézet fentartó hatósá
gához, hogy félévi szabadságot nyerjen.
Tanóráinak hosszabb időre terjedő betöltéséről kelletett tehát gon
doskodnunk. A gymnusiumi tanácsnak határozata értelmében Geyer tanár
úr helyettesítésére felkórettek: Karoliny Mihály iglói állami tanitóképzőintézeti tanár úr, valamint Nikházi Frigyes, Marcsek Andor és Them
László intézeti tanár urak.
Minthogy Geyer Gyula tanár úr a félévi szabadságidő leteltével
sem tehetett eleget kötelességeinek sőt újabb félévi szabadságot kért és
nyert, és a második évharmad kezdetén kérvényt intézett a nagyméltóságu vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister úrhoz, hogy tekintettel
agg korára és súlyos természetű betegségére, az 1894. évi XXVII. t. ez.
alapján létesített nyugdíjintézet terhére állandó nyugalomba helyeztessék:
szükségessé vált, hogy a fent nevezett tanár urak a helyettesítést a tanév
befejeztéig teljesítsék.
Geyer Gyula tanár urat az iskolai év egész folyama alatt helyettesittették : Karoliny Mihály tanár úr a természetrajz tanitásában a IV-ik
osztályban hetenkénl 3 órában, az V-ik osztályban hetenkénti 2 órában
és a Vl-ik osztályban hetenkénti 3 órában.
Nikházi Frigyes tanár úr az I-ső osztályban a mennyiségtan tani
tásában hetenkénti 3 órában ;
Marcsek Andor tanár úr a III-ik osztályban a német nyelv tanitá
sában hetenként 3 órában és
Them László vallástanár úr az első osztályban a német nyelv ta
nitásában hetenkénti 2 órában.
Fogadják ezen tanár urak szives készségükért e helyen is az inté
zetnek hálás elismerését.
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E helyettesítések következtében az előre megállapított órarendben
csak annyiban történt változás, hogy a III-ik osztályban a német nyelv
nem az előirt 4, hanem kivételesen csak 3 órában taníttatott.
Az iskolai évet szeptember hó 4-én az egyházi, iskolai elöljáróság,
a tanári kar, a szülők jelenlétében nyitotta meg az igazgató, lelkesítő, buz
dító szavakat intézvén a tanulókhoz, hogy komolyan fogják fel és híven tel
jesítsék a haza, a szülők, az intézet és saját maguk iránti kötelességeiket.
Az évmegnyitó ünnepély után az osztálytanárok felolvasták és meg
magyarázták a tanulóknak az intézetnek fegyelmi szabályait.
A rendes tanítás szept. hó 6-án vette kezdetét.
A tanári kar a lefolyt tanévben is pártolta és elősegítette az ön
képző körök megalakulását. A lefolyt tanévben a következő önképző kö
rök működtek az intézetben: magyar önképző kör, Zimann János tanár
ur vezetése alatt; német önképző kör, Róth Márton tanár ur elnöklete
alatt; mathematikai kör, Kövi Imre tanár ur elnöklete alatt; dalkör,
tornakor Schermann Samu tanár ur vezetése alatt; gyorsíró kör, Kövi
Imre tanár ur elnöklete alatt.
Minthogy Stojanov Iván nyugalmazott cs. és kir. őrnagy ur a le
folyt tanévben is hajlandó volt a serdültebb ifjakat a kardvívásban ok
tatni, a tanév kezdetén megalakult Schermann Samu tanár ur elnöklete
alatt a vivőkor, melynek tagjai a tanév folyama alatt ingyenes, kitűnő
oktatásban részesültek.
Stojanov Iván őrnagy ur, ki önzetlenül magára vállalta és az isko
lai év tartama alatt nagy buzgósággaJ végezte e munkát, fogadja e he
lyütt is fáradozásáért az intézetnek hálás elismerését és köszönetét.
A tanár urak, kik az önképzőköröknek élén állottak, helyes irányba
terelték azoknak tevékenységét, serkentőleg hatottak az ifjaknak önbi
zalmára, buzditólag önképzésükre és gondosan őrködtek, hogy az önképzőköri tevékenység túl ne erőltesse az ifjakat, lépést tartson képességűkkel,
testi erejűkkel és előmozdítsa a rendes tanórákban szerzett ismereteiket
és ügyességűket.
Mint mindég, úgy a lefolyt tanévben is valamennyi önképző kör
ben buzgó tevékenység, nemes verseny volt tapasztalható.
Gondoskodva volt arról is, hogy a serdültebb ifjak az olvasó terem
ben a napilapokból, a szépirodalmi folyóiratokból, a természettudományi
közlönyökből szerezzenek tudomást a napi eseményekről, a természettu
dományok vívmányairól, az irodalom legújabb termékeiről.
A tanári kar nagy súlyt fektetett az ifjúság valláserkölcsi nevelé
sére; gondosan őrködött azért, hogy a tanulók a téli rideg hónapok ki
vételével minden vasár- és ünnepnapokon részt vegyenek az isteni tisz
teleten és a magyar anyanyelvű tanulókra való tekintetből magyar predikácziókon is épüljenek.
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Az Ur asztalához a tanév folyama alatt kétszer járult a tanári kar
a protestáns tanuló if júsággal október 30-án és márczius 26-án.
A confirmationalis tanítás, melyet dr. Walser Gyula helybeli lelkész
ur végzett, április 12-én vette kezdetét; a confirmatió .ünnepe május 19-én
tartatott. Confirmáltatott 11 gymnasiumi tanuló.
A kath. és izraelita vallásu tanulók saját hitoktatóik felügyelete és
közreműködése mellett vettek részt az isteni tiszteleteken.
A kath. vallásu tanulók kétszer gyóntak és áldoztak a tanév fo
lyama alatt.
A tanuló ifjúság a lefolyt tanévben is áldozott a jótékonyság oltá
rán ; havi krajezáros gyűjtéséből a tiszai ág. hitv. ev. egyházkerületi
árvaháznak 20 frt, az egyetemes ev. gyámintézetnek pedig 40 frt jutott.
A tanuló ifjúságnak tanulmányi állapotát a tanév végén későbbi
kimutatások tüntetik fel. Ezen adatok kiegészítéséül e helyütt csupán azt
jegyezzük meg, hogy a tanulmányi állapot majdnem minden osztályban
a második évharmad folyama alatt javult. Igazolják azt az osztályozó
tanári tanácskozmányokban fölvett statisztikai adatok, melyek értelmében
a második évharmad végén tartott ellenőrzési tanácskozmányban az I-ső
osztályt illetőleg 9 oly elégtelen tanjegy lett kijavítva, melyeket a tanu
lók az egyes tantárgyakból az első évharmad végén kaptak; a Il-ik osz
tályban 17 elégtelen tanjegy lett kijavítva, a IIT-ik osztályban 11, a
IV-ik osztályban 11 és a VII-ik osztályban 11 elégtelen tanjegy lett
elégséges tan jegy gyű átváltoztatva.
A tanulmányi állapotnak ezen folytonos javulása következménye
azon következetes szigornak, melylycl a tanári kar a kevésbbé szor
galmasokat iskolai teendőik pontos elvégzéséhez szorította és azon lelkiismeretes utánjárásnak, melylycl megakadályozni igyekezett, hogy a na
gyobb mulasztások az ismeretek elsajátításában veszélyeztessék a tanul
mányi előmenetelt és koczkáztassák az iskolai évnek sikerét.
A tanuló ifjúságnak fegyelmi állapota a tanév folyama alatt kielé
gítő, megnyugtató volt, csupán két esetben vált szükségessé a tanári sedesnek megtartása, melynek Ítélete alapján két tanuló az intézet kötelé
kéből clbocsáttatott. Előfordultak ugyan kisebb fegyelmi esetek, a mi oly
népes intézetben kikerülhetetlen, azonban ezen kihágások kivétel nél
kül gyermeki könnyelműségre, pajkosságra és nem rossz akaratra vagy
romlottságra voltak visszavezethetők.
A tanuló ifjúságnak egészségi állapota a tanév folyama alatt ked
vező volt, előfordultak ugyan hosszabb ideig tartó betegeskedések, de
veszélyes jellegű megbetegedések nem történtek, s bár a vörheny és ka
nyaró Szepesvármegyében s Iglón is a téli hónapokban járvány szerűen
lépett fel, csupán három növendékünk betegedett meg, s mind háromnál
a betegség enyhe lefolyású volt.

23
Az egészségi állapot a második évharmadban kedvezőtlenebb volt,
mint az első évharmad folyama alatt a következő osztályokban : L, II.,
IV., V., VII. és VIII.-ban; ellenben kedvezőbb a III. és VI. osztályban.
Az első időszakban az I.-ső osztály egy-egy tanulójára 3'6 óra mu
lasztás esett, a Il-ik osztályban 6'2, a III-ik osztályban 6'7, a IV-ik osz
tályban 5.3, az V-ik osztályban 8'4, a Vl-ik osztályban 5'3, a VII-ik osztály
ban 6 és a VIII-ik osztályban 5'6 óra mulasztás esett egy-egy tanulóra.
A második időszakban az I-ső osztályban 10'7 óramulasztás, a
Il-ik osztályban 12*3, a III-ik osztályban 4’4, a IV-ik osztályban 6*3, az
V-ik osztályban 12, a Vl-ik osztályban 4 3, a VII-ik osztályban 8'2 és a
VIII-ik osztályban egy-egy tanulóra 8'2 óramulasztás esett.
A mi az egészségi állápotnak kedvező voltát illeti, az első időszak
ban az osztályok a következő sorrendben következtek egymásután: L,
IV., Vb, VIII., VII., II., III. és V ; a második időszakban pedig a követ
kező sorrendben: VI., III., IV., V ili., VII., I., V., II. osztály.
Az egész tanévre vonatkozó óramulasztást osztályonként és össze
gezve egy későbbi táblázatos kimutatás tünteti fel.
A kötelező ujraoltást az 1887. évi XXVII. t. ez. 12. §-a értelmében,
valamint az előirt szemvizsgálatot, az utóbbit osztályonként, a lefolyt
tanévben is dr. Simenszky Sándor városi tiszti főorvos végezte.
Át lévén hatva a hazafias irányú nevelés nagy fontosságától a
tanári kar a lefolyt tanévben is megragadott minden alkalmat, hogy nö
velje az ifjúság szivében a hazafias érzületet, hogy megszilárditsa törté
nelmünk kimagasló alakjai, nemzetünk jóltevői iránti kegyeletét az ifjú
ságnak.
Október 4-én Ő Felsége névnapja alkalmából részt vett a tanári
testület és a tanuló ifjúság a bálaadó isteni tiszteleten s ugyanaz nap
estve a serdiiltebb ifjúság a város által rendezett lampionos menetben
November 1-én az ifjúság a temetőben megkoszorúzta a szabadságbarezban a város területén elvérzett honvédek sírját.
Márczius 14-én, a szabadság napjainak félszázados évfordulója al
kalmából az mtézet ifjúsága lelkes hangulatban közös ünnepélyt rendezett
a helybeli állami tanítóképző intézeti és községi polgári iskolai tanulókkal.
A tanulók az estveli órákban az intézet udvarán és tornacsarnoká
ban gyülekeztek, honnét a lampionos menetnek rendezése után tanáraik
vezetése mellett a megvilágított és feldiszitett honvédszoborhoz vonultak.
A honvédszobor előtt folyt le az ünnepély; az ifjúság hazafias dallokat énekelt, egy gymnasiumi tanuló alkalmi beszédet mondott és egy
tanítóképző intézeti növendék elszavalta a „Talpra magyar“-t.
Márczius 15-én a tanári kar és a tanuló ifjúság részt vett a bála
adó isteni tiszteleten és az ifjúság megjelent testületileg azon hazafias ün
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nepélyen is, melyet az isteni tisztelet után a város a honvédszobor előtt
rendezett; a tanulóknak nagy része pedig megjelent azon hangversenyen
is, melyet Igló városának lelkes hölgyei — a város hazafias ünnepélyé
nek kiegészítéséül márczius 13-án rendeztek.
Az 1848-iki korszakalkotó törvények szentesítésének félszázados év
fordulóját is lelkesen ünnepelte meg az intézet.
Az ünnepély, melyet a húsvéti szünidő miatt április 23-án az inté
zeti épület nagytermében tartottuk, beszédből, hazafias dalok és szavala
tokból állott. Az ünnepi beszédet az igazgató tartotta.
A nagyméltóságu vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister úrnak
1897. évi jul. 26-án 47,253. sz. a. kelt intézkedésével a tanügyi kormány
az 1883. évi XXX. t. ez.-ben gyökerező felügyeleti jogának az iglói főgymnasiumban való gyakorlásával dr. Dunay Ferencz kir. tanácsos,
beszterczebányai kir. főigazgató úr bízatott meg, ki 1897. évi október 25
és 26-án teljesítette intézetünkben a hivatalos látogatást, mely alka
lommal jelen volt minden osztálynak tanóráin, s az 1897. évi október
26-án megtartott tanári tanácskozmányban a tapasztaltak feletti teljes
megelégedését fejezte ki.
A tanári kar a tanévnek folyama alatt negyven tanácskoz
mányban foglalkozott a tanügyi kormánytól, a tiszakerületi ág. hitv. ev.
püspöki hivataltól, mint felekezeti főhatóságtól az igazgatósághoz érke
zett hivatalos ügyiratokkal, a tanuló ifjúságnak tanulmányi és fegyelmi
állapotával, paedagogiai, didaktikai, methodikai kérdésekkel és a tanári ta
nácskozmányban elintézendő administrativ ügyekkel.
A .gymnasiumi tanács a tanév folyama alatt 4 gyűlést tartott
1898. évi fobr. 27-én intéztettek el a tandíj elengedéséért benyújtott
kérvények. A fentartó hatóság részéről kiküldött bizottság 30 tanulónak
összesen 262 frtnyi összeget engedett el a tandijakból s 8 canensért a
tandijat 132 forintnyi összegben az ág. hitv. ev. egyházközség fizette
m eg; az összes elengedés tehát 394 frt.
Az iglói ág. hitv. ev. főgymnasium részt vett az 1896-iki ezredéves
országos kiállítás közoktatásügyi csoportjában.
Kiállításáért a bíráló bizottság határozata alapján „az érdem jutal
mául“ „feltüntetett haladásért“ kiállítási érmet és a nemzetközi jury
határozata alapján „elismerő oklevelet“ nyert.
Az érem és az oklevelek a tanév folyama alatt érkeztek az igaz
gatósághoz.
Az intézeti tornakörnek 37 tagja részt vett a Szatmárit május 29-én
megtartott kerületi tornaversenyen. A tanulók Schermann Samu, Nikházi Frigyes és Marosok Andor tanár urak vezetése alatt május hó 28-án
utaztak el s május 30-án tértek vissza.
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A tornaversenyen intézetünk elismerő oklevelet nyert s tornászaink
az egyéni versenyben három aranyérmet, egy ezüstéremét, három bronz
érmet és egy oklevelet vívtak ki.
Az igazgató az intézetnek képviseletében részt vett a X III szepesvárosi esperességnek Ménhárdon 1897 évi aug. hó 17-én megtartott köz
gyűlésén, a tiszai egyházkerületnek Miskolczon 1897 évi szeptember
14—17-én tartott közgyűlésén, mint egyetemes törvényszéki biró a négy
egyházkerületnek Budapesten 1897 évi október 20—22-én tartott egye
temes közgyűlésén és a tiszai egyházkerületnek Miskolczon 1898 évi
április 14—15-én tartott rendkívüli közgyűlésén.
A lefolyt tanévben nagy veszteség érte ev. egyetemes egyházunkat,
első sorban a tiszai ág. hitv. ev. egyházkerületet: pécsujfalusi Péchy
Tamás az ev. egyház egyetemes zsinatának volt elnöke, a tiszai ág. hitv.
ev- egyházkerületnek 1876 óta érdemdús felügyelője, 1897 évi szeptember
hó 17-ik napján az Úr rendeléséből jobb létre szenderült.
A megboldogult nagy férfin, kiben a fényes tehetségek lankadatlan
buzgósággal párosultak, a közügyek körül evang egyházunk és magyar
hazánk életében az évek hosszú során szerzett érdemeivel állandó emlé
ket biztosított magának, a melyre a késő nemzedék is hálás kegyelettel
fog tekinteni.
Az iglói főgymnasium tanári testületé a zsinati törvények 98. §-a
szerint őt megillető szavazati jogával az 1898 évi május 4-én megtartott
tanári gyűlésben élt, melyben egyhangú szavazatát nagys. Szentiványi
Árpád országgyűlési képviselő és gömöri esperességi felügyelőre adta.
A X III szepesvárosi esperességet is vesztesség érte a lefolyt tan
évben, amennyiben Breuer Sándor érdemdús felügyelője, ki 22 esztendő
óta bölcseséggel, kötelességérzettel vezette az egyházmegye ügyeit, állá
sáról visszalépett.
Az intézetnek tanári testületé a zsinati törvényekben biztosított
szavazati jogát az 1898 évi május 4-én megtartott gyűlésében gyakorolta,
melyben a XIII szepesvárosi egyházmegye felügyelői állására egyhangú
szavazatát Münnich Kálmán iglói gymuasiumi felügyelőre adta.
A VlII-ik osztály tanévi vizsgálatait május 16—20-ig tartottuk.
Május 14-én volt az ág. hitv. ev. hitvallású tanulóknak vallásiam vizs
gája a felekezeti főhatóságnak intézkedése folytán Dianiska András egy
házkerületi gyámintézeti elnök, lőcsei ev. lelkész elnöklete alatt.
Az írásbeli érettségi vizsgálatokat május 23., 24.. 25., 26. és 27-ik
napjain tartottuk.
A hét osztálynak évvégi vizsgálatait az épités megkezdése miatt
már junius 3-án kezdettük s az évzáró ünnepélyt junius 11-én tartottuk.
A szóbeli érettségi vizsgálatokhoz egyházkerületi biztosul a tiszakerületi ág. hitv. ev. püspöki hivatalnak 1898 évi ápril 19-én, 898. szám
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alatt kelt intézkedésével Dianiska András cgyházkerületi gyámintézeti
elnök, lőcsei ev. lelkész ur küldetett ki, kormányképviselőül pedig a nagy-.
méltóságú vallás- és közoktatásügyi m. k. minister úrnak 26,055. sz. a.
kelt rendeletével dr. Petz Gedeon egyetemi ny. rendkv. tanár úr.
Az önképzőkörök örömünnepélye a lefolyt tanévben az épités miatt
nem volt megtartható.
A szóbeli érettségi vizsga junius 13—17-ig tartott s a magántanulók
vizsgálatai junius 20-án tartattak.
Az intézeti igazgatónak megbízatási ideje az 1897—8-ik tanévvel
lejárván, az 1898. évi május 22-én tartott patronatusi gyűlés igazgatói
állásában újólag egyhangúlag megerősítette.

A lefolyt tanévben az intézetnek állandóan alkalmazott szolgaszemélyzctében is történt változás, a mennyiben Pitze János, ki 33 éven
keresztül híven, lelkiismeretesen teljesítette kötelességeit, előrehaladott
kora és gyengélkedő állapota miatt a fentartó hatóság által szolgálata
alól felmentetett és számára kegydij biztosíttatott.
Az 1897 évi decz. 13-én tartott egyháztanácsi gyűlés helyére Dajka
András, volt cscndőraltisztet választotta, ki 1898 évi január 1-én szolgá
latba is lépett.

Főgymnasiumunk a lefolyt tanévben új ösztön dijai api tványnyal gya
rapodott.
Hnbay Miksa rimaszombati ügyvéd, az iglói algymnasium 1855|56,
185657, 1857!58 és 1858j59 tanévi I. II. III. és IV. osztályának volt növen
déke hálás viszszaemlékezésben az intézetben töltött éveire kétezer fo
rintot hagyományozott az iglói főgymnasiumnak.
Intézetünknek ezen 1872. évi április 9-én, Rimaszombatban elhalá
lozott jóltevője végrendeletében nagylelkű hagyományáról következőleg
intézkedik :
„A szepes-iglói evang. gymnasium kapjon 2000 forintot és pedig
1000 forintot azon feltétellel, hogy ennek évenkénti kamatjai, mint Hubay
Miksa-féle ösztöndíj felerészben a magyar nyelvben legjártasabb, s pá
lyázat utján a legjobb magyar munkát készítő feddetlen, német vagy
tótajku protestáns, (t. i. ágostai vagy hclvét hitvallású) szegény IV. osz
tálybeli tanulónak mindig-, másik felerészben pedig a magyar nyelv,
magyar irodalom, s magyar történetben, szám - és mértanban legjártasabb
s pályázat utján legjobb német munkát készítő, feddetlen, magyar ajkú,
protestáns, mindig VIII-ad osztálybeli tanulónak adatnak ki ; — a má
sik 1000 frt évenkénti kamatjából pedig két szegény, jómagaviseletü és
szorgalmas protestáns tanuló, az osztályokra, nyelv és nemzetiségre való
tekintet nélkül nyerjen a tápintézetben ellátást ugv, hogy a ki a tanári
kar által ezen jótéteményre érdemesítve lön, attól mig az iglói iskolát
nem hagyandja el, s erre magát érdemetlenné nem teszi, ne fosztassék
meg. Ha a tanulók közt Hubay nevű találkoznék az említett tulajdonok
mellett elsőbbséggel bírjon.“
A rimaszombati kir. törvényszék 1897. évi decz. 4-én 5851. szám
alatt kiadott végzéssel a hagyományozott összeget a lőcsei kir. adóhiva
talnál utalványozta.
A nemeslelkü hagyományozónak nevét megfogják örökíteni évköny
veink, hálaérzelmünk megfogja újítani emlékét, valahányszor hagyomá
nyának kamatait a kitűzött czélra fogjuk fordítani.

II.
A t a n é v f o ly a m a

a la t t a

g y m n a s i u m i ig a z g a t ó s á g h o z

é r k e z e tt fo n to sa b b

h iv a t a lo s ir a to k .

1897. évi julius hó 5-én, 511. szám alatt. Az eperjesi ág. hitv. ev. főgymnasium igazgatóságától az eperjesi collegiutnban megtartandó
javító- és pótló érettségi vizsgálatok tárgyában.
„ julius 5-én, 1596. szám alatt. Tiszakerületi ág. hitv. ev. püspöki hi
vataltól, intézkedés a javító osztályvizsgálatok tárgyában.
„ julius 10-én. Tiszakerületi ág. hitv. ev. püspöki hivataltól. Püspöki
körlevelek X L—LX. szám.
„ julius 26-án, 47,253. szám alatt. Vallás- és közoktatásügyi m. k.
ministeriumtól: értesítés, hogy a tanügyi kormány felügyeleti jo
gának az intézetben való gyakorlásával az 1897—8. tanévre dr.
Dunay Ferencz beszterczebányai kir. főigazgató úr bízatott meg.
„ aug. 13-án, 49,403. szám alatt. Vallás- és közoktatásügyi m. k.
ministeriumtól: engedély, hogy Csiszárik Pál V. oszt. tanuló a
munkácsi főgymnasiumban nyert elégtelen osztályzatát az intézet
ben kijavíthassa.
„ szept. 1-én, 463. szám alatt. Nyíregyházi ág. hitv. ev. főgymnasium igazgatóságától, jelentés Nozdroviczky Sándor IV. oszt. tanuló
javító vizsgálatáról.
., szept. 1-én, 40,432. szám alatt. Vallás- és közoktatásügyi m. k.
ministeriumtól: értesítés, hogy a tanügyi kormány az intézetnek
egy 51 cm. átmérőjű íöldgömböt ajándékozott.
„ szept. 4-én, 1838. szám alatt. Debreczeni ev. ref. főgymnasium
igazgatóságától, jelentés Szabó Ödön IV. oszt. tanuló javitóvizsgálatáról.
„ szept. 4-én 52,675. szám alatt. Vallás- és közoktatásügyi m. k.
ministeriumtól : az érettségi bizonyítvány másolatának kiadására
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vonatkozó jelentés beküldendő a püspöki hivatalba és átkiildendő
a Hivatalos Közlöny szerkesztőségének is.
1897. szept. 5-én, 2. szám alatt. Miskolczi ev. ref. főgymnasium igazga
tóságától: jelentés Berecz Bertalan I. B. oszt. tanuló javító vizs
gálatáról.
„ szept. 9-én. 2434. sz. a. Tiszakerületi ág. hitv. ev. püspöki hiva
taltól : az igazgató véleményes jelentése kéretik a vallás- és közoktatásügyi m. k. minister úrnak 44,310. szám alatt kelt és az is
métlő érettségi vizsgálatokra vonatkozó rendelete tárgyában.
„ szept. 14-én, 2416. szám alatt. Kiss Áron ev. ref. püspök úrtól :
értesítés, hogy Sebők Lajos I. oszt. tanuló számára az intézetben
teendő javító vizsga engedélyeztetett.
„ szept. 15-én. 641. szám alatt. Eperjesi ág. hitv. ev. főgymnasium
igazgatóságától: jelentés a szeptemberi javító- és pótló érettségi
vizsgálatokról.
„ szept. 21-én, 57050. szám alatt. Vallás- és közoktatásügyi m. k.
ministeriumtól: értesítés, hogy Schermann Samu torna-énektanár
úr felvétetett az 1894. évi XXVII. t. ez. alapján létesített országos
tanári nyugdíjintézetbe.
„ október 2-án, 130. szám alatt. Ungvári kath. főgymnasium igazga
tóságától, éitesités Gojotto Károly I. oszt. t. javító vizsgálatáról.
„ október 14-én, 2563. szám alatt. Tiszakerületi ág. hitv. ev. püspöki
hivataltól: értesítés, hogy a nagyin, vallás- és közoktatásügyi m.
k. minister úr 33,750. sz. a. kelt rendelete kapcsán „Magyar Mil
lennium 1896.“ czimü könyvnek 32 példányát az intézetnek aján
dékként megküldte.
„ október 15-én, 2831. szám alatt. Tiszakerületi ág. hitv. ev. püspöki
hivataltól: értesítés, hogy a nagym. vallás- és közoktatásügyi m.
k. minister úr julius 5-én, 41,554. sz. a. kelt rendelete kapcsán az
intézetnek 9 drb történelmi fali térképet ajándékozott.
„ október 29-én, 2552. szám alatt. Tiszakerületi ág. hitv. ev. püspöki
hivataltól: végzés a torna alóli felmentvény végett felterjesztett
kérvények tárgyában.
„ november 6-án, 3020. szám alatt. Tiszakerületi ág. hitv. ev. püs
pöki hivataltól, a tanügyi kormányhoz felterjesztendő statisztikai
kimutatás tárgyában.
„ deczember 3-án, 1618. szám alatt. Tiszakerületi ág. hitv. ev. püs
pöki hivataltól: püspök úr tudomásul veszi a magánvizsgálatokra
vonatkozó igazgatói jelentést.
„ deczember 3-án, 817. szám alatt. XIII. Szepes városi esperesség
elnökétől: jelentés Breuer Sándor esperességi felügyelő úr lemon
dásáról.
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1897. deczember 6-án, 3224. szám alatt. Tiszakerületi ág. hitv. ev. püspöki
hivataltól: a nagym. vallás- és közoktatásügyi m. k. minister úr
nak 1897. évi nov. 22-én, 37,560. sz. a kiadott s a középiskolai
igazgatók hatáskörére vonatkozó utasítása.
„ decz. 16-án, 3327. szám alatt. Tiszakerületi ág. hitv. ev. püspöki
hivataltól: „Azuj honvédnevelő-és képzőintézetek rövid ismertetése.“
„ deczember 28-án, 744. szám alatt. Az eperjesi ág. hitv. ev. főgymnasium igazgatóságától: értesítés a deczember havi javító érettségi
vizsgálatokról.
1898. évi januárius, 2506—97. szám alatt. Tiszakerületi ág. hitv. ev.
püspöki hivataltól: püspöki körlevelek LX I—XCI. szám.
„ januárius 11-én, 81,332. szám alatt. Vallás- és közoktatásügyi m.
k. ministeriumtól: rendelet, melynek alapján az intézetnek tanárai
jelenlegi fizetésüknek megfelelő jogosultsággal vétettek fel az 1894.
évi XXVII. t. ez. alapján létesített országos tanári nyugdíjinté
zetbe.
„ januárius 22-én, 128. szám alatt. Tiszakerületi ág. hitv. ev. püspöki
hivataltól: értesítés, hogy a nagymélt. vallás- és közoktatásügyi
m. k. minister úr 80116. sz. a. kelt rendelete kapcsán az intézet
nek négy történeti fali térképet ajándékozott.
„ januárius. A XIIT. szepesvárosi esperesség elnökségétől: az 1898.
évi január 26-án tartott esperességi értekezlet jegyzőkönyve.
„ februárius 2-án, 175. szám alatt. Tiszakerületi ág. hitv. ev. püspöki
hivataltól: értesítés, hogy a nagym. vallás- és közoktatásügyi m.
k. miniszter úr 1898. évi januárius 25-én 1731. szám alatt kelt
rendelete kapcsán aláírta az intézetnek az állammal kötött szerző
dését.
„ februárius, 203. szám alatt. Tiszakerületi ág. hitv. ev. püspöki hi
vataltól: értesítés a f. évi április 13 és 14-én Miskolczon megtar
tandó rendkívüli közgyűlés tárgyában.
„ évi febr. 11-én. Rimaszombati kir. törvényszéktől, a Hubay Miksaféle ösztöndíj alapítványra vonatkozó ügyiratok.
„ febr. 12-én, 326. sz. alatt. Tiszakerületi ág. hitv. ev. püspöki hiva
taltól : leirat, melynek kapcsán Zelenka Pál püspök úr megküldi az
intézetnek az állammal kötött szerződést.
„ febr. 14-én, 7725. szám alatt. Vallás- és közoktatásügyi m. kir.
ministeriumtól: értesités, hogy Them László vallástanár úr felvé
tetett az 1894 évi XXVII. t. ez. alapján létesített országos tanári
nyugdíjintézetbe.
„ febr. Tiszakerületi ág. hitv. ev. püspöki hivataltól: Javaslat a
tiszai ág. hitv. ev. egyházkerületi nyugdíjintézet válságának elenyésztetése és alapszabályainak módosítása tárgyában.
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1898. febr. 22-én. 373. szám alatt. Tiszakeriileti ág. hitv. ev. püspöki
hivataltól: hivatkozással a nagym. vallás- és közoktatásügyi m. k.
minister úr 1898 évi febr. 15-én, 9762. szám alatt kelt rendeletére
— felszólítás, hogy a szóbeli érettségi vizsgának ideje minden év
ben április 25-ig bejelentessék.
„ februarius. Tiszakerületi ág. hitv. ev. püspöki hivataltól: Püspöki
körlevelek 1898 évi I.—XVIII. szám.
„ februarius. Tiszakerületi ág. hitv. ev. püspöki hivataltól: Emlékirat
a magyarhoni ág. hitv. ev. egyház-egyetemnek állami dotáezióra
vonatkozó igénye tárgyában.
„ márczius 1-én, 76. szám alatt. Pozsonyi cs. és kir. hadapródiskola
parancsnokságától: „Hogyan léphetünk a tiszti pályára a cs. és
kir. hadapródiskolák utján?“ czimü nyomtatott értesités.
„ márczius 4-én, 11,795. szám alatt. Vallás- és közoktatásügyi m. k.
minísteriumtól: értesités, hogy Ehrenfeld Dávid Simon részére a
a Fekete József-féle gymnasium által kiállított VIII. oszt. bizo
nyítvány, valamint Ványai Gyula részére kiállított V. oszt. bizonyít
vány a tanügyi kormány által megsemmisittettek.
„ márczius 4-én, 489. szám alatt. Tiszakerületi ág. hitv. ev. püspöki
hivataltól: Az igazgató felszólittatik, hogy „Makay István, Fizika
és fizikai földrajz“ czimü tankönyvet bírálja meg.
„ márczius 7-én, 9594. szám alatt. Vallás- és közok.talásügyi m. k.
ministeriumtól: Felhívás a folyó tanévben megtartandó kerületi
tornaversenyek tárgyában.
„ márczius. Tiszakerületi püspöki hivataltól: a magyarországi ág.
hitv. evang. egyház egyetemes nyugdijintézeti törvénye és szabály
rendelete.
„ márczius. Tiszakerületi ág. hitv. ev. püspöki hivataltól: a tiszai ág.
hitv. ev. egyházkerület szabályrendelete a területén levő politikai
községeknek az alkotmány 27. §-a értelmében egyházközségekbe
és missioi körökbe történt beosztása tárgyában.
„ márczius, 73,735—97. szám alatt. Vállás- és közoktatásügyi m. k.
minisztériumtól: pályázati hirdetés a Bésán József-féle ösztöndíjra
és 73,459—97. szám a la tt: pályázati hirdetés a polgárosított ma
gyar határőrvidék tanulmányi alapjából rendszeresített ösztöndíjakra.
„ márczius 17-én, 15714. szám alatt. Vallás- és közoktatásügyi m.
k. ministeriumtól: értesités, hogy a hajdúnánási ev. ref. gymna
sium V. és Vl-ik osztályának a nyilvánossági jog az 1897—98.
tanévre megadatott.
„ márczius 18-án, 17,182. szám alatt. Vallás- és közoktatásügyi m.
k. ministeriumtól: Bacsa András rajztanár engedélyt nyert, hogy
az intézetben érettségi vizsgát tehessen.
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1898. márczius 18-án, 7311. szára alatt. Vallás- és közoktatásügyi m. k.
ministeriuratól: rendelet a tornatanitók szünidei tanfolyama ügyében.
„ márczius 18-án, 15280. szám alatt. Vallás- és közoktatásügyi m. k.
ministeriumtól: értesítés, hogy a marosvásárhelyi rém. kath. főgymnasiumnak mint nyolcz osztályú középiskolának a nyilvánossági
jog az 1897—8-ik tanévre megadatott.
„ márczius 24-én, 648. szám alatt. Tiszakerületi ág. hitv. ev. püspöki
hivataltól: a nagym. vallás- és közoktatásügyi m. k. minister úr
nak 7312. számú rendelete a latin stilisztikából és antik plastikából megtartandó szünidei tanári tanfolyam tárgyában.
„ márczius 24-én, 3066. szám alatt, a Pesti Magyar Kereskedelmi
B anktól: értesítés, hogy a pénzintézet megkapta az iglói ág. hitv.
ev. főgymnasium 91,700 forintos építési kölcsönről kiállított köte
lezvényt.
„ márczius 25-én, 511. szám alatt. Tiszakerületi püspöki hivataltól :
a nagyméltóságu vallás- és közoktatásügyi m. k. minister úrnak
1898. évi febr. 28-án 13,537. szám alatt kelt rendelete az 1848-ik
évi törvények megalkotása emlékének megünneplése tárgyában.
„ április 1-én, 17184. szám alatt. Vallás- és közoktatásügyi m. k.
ministeriumtól: rendelet, melylyel Geyer G. Gyula és Kuntz Ödön
intézeti tanár urak saját kérelmükre állandó nyugdíjba helyeztettek.
„ április 7-én, 778. szám alatt. Tiszakerületi ág. hitv. ev. püspöki hi
vataltól : véleményes jelentés kéretik Sperling Károly kérvénye
tárgyában.
„ április 7-én, 7641. szám alatt. Abauj-Tornavármegye alispáni hiva
talától: pályázati hirdetmény a m. k. honvédségi Ludovika Aka
démia I-ső évfolyamában az 1898—9-ik tanév kezdetén betöltendő
gróf Buttler János-féle alapítványi helyre.
„ április 16-án, 879. szám alatt. Tiszakerületi ág. hitv. ev. püspöki
hivataltól: püspöki körlevelek, 1898. évi XIX.—XXII. szám.
„ április 19-én, 898. szám alatt. Tiszakerületi ág. hitv. ev. püspöki
hivataltól: felhívás, hogy az intézet tanári testületé adja be szava
zatát a zsinati törvények 98. §-a értelmében az egyházkerületi fel
ügyelői állásra, s értesítés arról, hogy a folyó évi érettségi vizsgá
latokhoz egyházkerületi biztosul nagyt. Dianiska András lőcsei ev.
lelkész úr küldetett ki.
., április 22-én, 335. szám alatt. XIII. szepesvárosi esperesség elnök
ségétől : felhívás, hogy az intézet tanári testületé adja be szava
zatát az esperességi felügyelői állásra.

33

III.
A gymnasiumí tanáosnak tagjai az 1897—98-ik tanévben.
Münnich Kálmán, főgymnasiumi felügyelő, a tanács elnöke.
Topscher György, a helybeli ág. hitv. ev. egyházközség felügyelője.
dr. Walser Gyula ev. lelkész.
Bömisch Ede,
Fest Ottó,
Gärtner Kálmán,
Gotthard Albert,
Klug Ottó,
Lehoezky Jenő,
a gymnasiumi tanácsnak választott
Münnich Adolf,
tagjai.
Dr. Neubauer Lajos,
Soós László,
Széli Hugó,
Széli László,
Újlaki Jenő,
A főgymnasium igazgatója és tanári kara, valamint a helybeli ev
elemi- és polgári leányiskola igazgatója: Dobó Adolf.

A fegyelmi bizottság tagjai az 1897—98-ik tanévben.
Münnich Kálmán, főgymnasiumi felügyelő, a bizottság elnöke.
Topscher György, a helybeli ev. egyházközség felügyelője.
Soós László, helybeli ev. egyházi ügyész.
Fest Ottó,
Gotthard Albert,
Lehoezky Jenő,
a fegyelmi bizottság választott tagjai.
Münnich Adolf,
Újlaki Jenő,
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IV.
Az 1897

98. tanévben követett tanterv átnézető.

Ő S Z I' I l y
T a n tá rg y
I.

Vallástan
Magyar nyelv
3 Latin nyelv
4 Görög nyelv

i

1
2

5

Magyar Írók bővebb tanul
mányozása, kapcsolatban a
görög classikusok magyar
fordításban való ismerteté
sével 1)

ii.

IV.

V.

VI.

VII.

Vili.

Összesen

Folyó szám

A heti óraszámot tekintve.

2

2

2

2

2

2

2

2

6

5
6

3

4

3

3

6

6

6

5

3
6
5

5

3
5
4

16
30
47
19

2

2

8

3

2

22

2 s)
—
—

3

18
10

6

6

~ ~

__

_

3
2
Német nyelv
—
—
7 Történelem
4
4
Földrajz
8
—
—
Természetrajz
9
—
—
Természettan
10
8
3
11 Mathematik a
2
2
Rajzoló
geometria
12
13 Rajz (a comp. cursus— —
ban) 2)
—
—
Bölcsészet
elemei
14
1
1
15 Szépírás
2
2
16 Torna
2
2
17 Ének
Összesen: 305)| 305)
6

__

__

2

2

3
4

3
3

3

3
3

2
—
—

_

8

—

—

3
—

3

2

4
3

—

—

24
8
8
3
2
16
4

3
2

4
—

—
—
—
—

—
—
—
2
—

—
—
2
—

2 2*) 2*)
—
3
3
— — —
2
2
2
— — —

27

28

34

34

2

—

—

34

8
8

4
2
—

3
2

2

3

—
—

34

251

Jegyzet. í), 2) facultativ tantárgyak az 1890. évi XXX. t.-czikk
értelmében.
3) Politikai földrajz.
6) Két énekóra beszámitva.
*) Az V. és VI. osztályban a görög-pótló szabadkézi rajz egye
sítve volt.
Az I-ső 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.
Az énekórákban az I. és II. osztályok combinálva voltak.

•\
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A római- és görög. kath. vallásu tanulók a felgymnasiumban osz
tályonként hetenként 1 órában, az algymnasiumban hetenkénti 2 órában,
az izraelita vallásu tanulók pedig 3 csoportban hetenként 1 órában nyer
tek a vallástanban oktatást.
A franczia nyelvi tanfolyamba a III-ik osztálytól kezdve vétettek
fel a tanulók. Ismereteik szerint három csoportba osztva, hetenkénti kétkét órában nyertek oktatást.
A magyar-, német- és mathomatikai önképző-körök hetenként egy
szer tartottak gyűlést, a gyorsiró-, dal-, vivő- és torna-körök pedig he
tenként kétszer gyakorlatokat.
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Y.

H e te n k é n ti
| ó r á in a k sz.

A tanár neve

T a n á r i é v e i
n e k sz. az
ig ló i g y m n . j

Folyó sz. j

Tanári személyzet.
Tantárgy, melyet tanított

1

Fischer M iklós

18

physika VII. 4, Vili. 4,
mathesis VII. 3,

2

Geyer G. Gyula

27

az 1897—98-ik tanévben beteg
ség miatt nem tanított..
1898. máj. 1-én nyugdíjba lépett

3

Guhr M árton

33

latin VI. 6, VIII. 5,
görög VII. 5, VIII. 4,

11
9

20

4

K iss Albert

latin II. fi, V. fi, VII. 6,

18

18

21

5

8
3

ii

Észrevétel,
igazgató, osztályta
nár a Vili. oszt.-ban,
a physikai muzeum és
V-ik o. könyvt. őre.
H e l y te s ite tté k : K a r o lin y
M ..ig l.á ll.t.k .i.ta n ., te rra ,
r a j z IV . 3, V. 2, VI. 3 ; N ik h á z i F ., m a th e s is 1 .3 ;
T h e m L., n é m e t I. 2 ;
M arcs e k A., n é m e t H l. 3.

osztályt, a Vl-ban.
osztályt, a Vll-ben,
tan. tanácskozm. és
gymn. tanácsi jzö.
osztályt, a IV-ben,
a rajztár őre, a ma
ttem . és gyorsíró
kor elnöke.

5

Kövi Im re

36

mathesis V. 4. VI. 3, VIII. 2, 9
gör. pól ló rajz V. VI. VII. Vili. 2-2.6
német IV . 3.
3
rajzoló geom. IV. 3.
3

G

Kuntz Ödön

36

latin IV. 6.
német V. 3,
görög V. 5, VI. 5,

6
3
10

19

tápintézeti gond
nok, osztálytanár
az V-ben.

7

M arcsek Andor

16

magyar I. 6,
latin I. 6,
német II. 3, III. 3,
történet III. 4,

6
6
6
4

22

osztályt, az 1-ben;
intézeti pénztáros;
az 1. 11. o. könyvtá
rának őre.

8

N ikházi F rigyes

9

rajzoló geom. I. II. III. 2 —2, 6
mathesis I. II. III. IV. 3 - 3 , 12
| magyar II. 5,
5

23

osztályt, a 11-ban.

9

Pákh K ároly

42

6
9

15

a tan. könynyvt. őre

10

Róth M árton

28

! földrajz 1. 4, II. 4, VII. 2, 10
német VI. 3, VII. 3, VIII. 2, 8

18

a német önképző
kör elnöke

11

Scherm ann Sam u

23

20

a dal-,
és
tornakör elnöke.

18

vallástanár.

18

osztályt, a 111-ban ;
a 111. IV. o. könyvt.
és philologiai múze
umnak őre.

17

a magyar önképző
kör elnöke.

12

Tbern L ászló
*

13

Y andrák Gyula

21

14

Zim ann János

23

magyar V. 3, VIII. 3,
történet V. 3, VT. 3, Vili. 3,

torna I—Vili. 2—2 óra
szépírás I. 1, II. 1,
ének I. II. 2,

16

vallás I—VIII. 2 —2 óra
német I. 2,

16
2

9

2

magyar ffl. 3, IV. 4,
7
latin IIT. 6.
6
történet IV. 3,
3
földrajz III. 2,
2
magyar VI. 3, VII. 3,
6
gör. p. magy. V.V1.V11.V111.2-2, 8
; bölcsészet Vili. 3.
3

1

v í v ó
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Az 1897—8. tanév folyama alatt mint gymnasiumi hitoktatók mű
ködtek : liácz Gyula és Pajdusák Máté róm. kath. segédlelkészek, kik a
róm. kath. vallásu tanulókat osztályonként hetenkénti 1, illetve 2 órában
oktatták, és L'ówy Mór iglói izr. népiskolai igazgató, ki az izr. vallásu
tanulókat három csoportban, még pedig az I. II. III. oszt. tanulókat ; a
IV. V. VI. oszt. tanulókat és a VII. Vili. oszt. tanulókat külön csoport
ban hetenkénti 1—1 órában oktatta.

VI.

Jelentés az osztályok tanulóiról és végzett tananyagáról,
I. OSZTÁLY.
Osztálytanár : M ű vesek A n d o r ,
a) T a n u ló k :
Józsa Kálmán ev. ref. Igló.
Belep. Gyula ev. ref. Csenyéte,
Köhler Béla ág. ev. Hlava,
Abauj-Toma m.
Trencsén m.
Beniczky Kálmán ág. ev., Benicz, Liptó m.
Lantos Károly ev. ref. Sztropkó,
Berger Árpád izr. Igló.
Zemplén m.
Bihari József ev. ref. Berettyó
Löwenstein Manó izr. Igló.
újfalu, Bihar m.
25 Lukács János róni. kath, Igló.
5 Bogsch Ödön ág. ev. Igló.
Miski Gustáv ev. ref. FehérChován Márton ág. evang. ViGyarmat, Szatmár m.
ehodna, Liptó ni.
Niederland Lajos ág. ev.<FüzesCservenka Géza r. hath. Igló.
Tresztya, Hunyad m.
Danielisz Dezső ág. ev. Igló.
Novak Samu ág. ev. Lubenyik,
Dubovinszky Bertalan r. hath.
Gömör m.
Rosztoka, Szepes m.
Oberhäuser
Arthur róm. kath.
10 Elfenbein Ferencz izr. Igló.
Zavadka,
Gömör m.
Elsner Ármin •izr. Igló.
30 Oltznauer Rezsó ág. ev. Igló.
Faix Géza róm. hath. Igló.
Polóny Géza ág. ev. SzepesFleischer K álmán ág. ev.Krompach, Szepes m.
Váralja.
Frenczel Béla ev. ref. Vajkócz,
Polsz Gyula ág. ev. Igló.
Abauj-Torna m.
Ponevács Rezső ág. ev. Göl15 Greisinger Béla ág. ev. Bindt,
niezbánya, Szepes m.
Szepes m.
Rácz Béla ev. ref. Szeszta,
Hauer Sándor izr. Igló.
Abauj-Torna m.
Horlca Árpád r. hath. Igló.
35 Rácz Gyula ev. ref. Bodolló,
Jaczkó Jenő gór. hath. StanAbauj-Torna m.
Icócz, Zemplén m.
Rapaics Rajmund róm. kath.
Jakó Endre ev. ref. AranyosTeschen, Szilézia.
Medgyes, Szatmár m.
Skultéty
Kálmán r. k. Igló.
20 Jeney Andor ev. ref. LegyesSpitzkopf Béla ág. ev. Igló.
Bénye, Zemplén m.
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Vitányi Dezső ev. ref. Szerencs,
Szolkovy Ottó ág. ev. Igló.
Zemplén m.
40 Szőke Ferencz ev. ref. Olcány,
Vucskovits Imre rom. katli. Igló.
Biharmegyé.
Wachdeutsch Sándor
kath.
Szűcs Kálmán ev. ref. FelsöIgló.
Kázsmárk, Abauj-Tornam.
Waldmann József izr. igló.
Tolnay Lajos ev. ref. Novaj,
50 Weisz Simon izr. Budapest.
A bauj-Tornamegye.
Weisz Vilmos izr. Kassa,
Toman Béla rém. kath. Igló.
Abauj-Torna m.
Tóth Béla ev. ref. Gyiire, SzaZsendovics Mihály róni. kath.
bolcsmegye.
Nagy-Kér, Abauj-Torna m.
45 Várady Pál ev. ref. Szirma,
Borsodmeqye.
Magántanulók :
Faix Oszkár ág. ev. Holló-Lomnicz, Szepes m.
Pszczolka Gusztáv róm. kath. Krompach, Szepes ni.
b) T a n tá rg y a k .
1. Vallástan, hetenként 2 óra. K. k. Pálfy József: „Bibliai történe
tek.“ Válogatott bibliai történetek az ó-testamentumból.
THERN.
2. Magyar nyelv, hetenként G óra. K. k. Kalmár E lek : „Magyar
Olvasókönyv.“ Hangok; a beszédrészek ismertetése; név- és igeragozás;
az egyszerű m ondat; az alany, állítmány és a bővítések; a fő- és mel
lékmondat megkülönböztetése. 24 prózai és költői olvasmány olvasása,
elemzése, szabadon való elmondása és betanulása. Kéthetenként Írásbeli
feladat a mondattan és alaktan köréből.
MARCSEK.
3. Latin nyelv, hetenként 6 óra. K. k. Pirchala Imre : „Latin nyelv
tan“ és „Latin olvasó és gyakorlókönyv.“ Olvasás; a főnév és ragozása;
a melléknév ragozása és fokozása ; névmások ; számnevek ; esse segéd
ige ; az ige és conjugatiója activum- és passivumban. Az olvasó- és
gyakorlókönyvből 24 olvasmány, köztük 5 mesének fordítása és elemzése
és 20 szakasz fordítása magyarból latinra. Hetenként egy Írásbeli dolgo
zat az iskolában.
MARCSEK.
4. Német nyelv, hetenként 2 óra. K. k. Felsmann József: „Deutsches
Lesebuch I.“ Tananyag : a) Betüismertetés, olvasási, Írási gyakorlatok,
szavak emlékelése, fordítási gyakorlatok, név- és igeragozás, 1 prózai és
12 költői olvasmány fordítása és megtanulása, b) Nyelvtan mondattani
alapon: egyszerű és bővített mondatok elemzése, név- és igeragozás. 20
részint prózai, részint költői olvasmány magyarázása, megbeszélése, elem
zése és megtanulása. 13 Írásbeli házi feladat.
thern.
5. Földrajz, hetenként 4 óra. K. k. Dr. Némethy K. és Cserey A .:
„Európa földrajza.“ Magyarorsz. és Európa többi államainak leírása, róth.
6. Mennyiségtan, hetenként 3 óra. K. k. nélkül. A tizes számrend-
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szer. A négy számolási művelet egész számokkal és tizedes törtekkel.
Többnevü mennyiségekkel való műveletek. Időszámítás. Mérték, közös
mérték; többes, közös többes; a legnagyobb közös mérték és a legki
sebb közös többes keresése. A tört elmélete, közönséges törtekkel való
számolás. Olasz gyakorlat.
NIKHAZI.
7. Rajzoló geometria, hetenként 2 óra. K. k. Dr. Gerevich Emil ;
„Rajzoló geometria.“ Pont és vonal; az egyenesek mérése; egyenesekkel
való műveletek. Axiális és centrikus symmetria. A körvonal. A szög és
mérése ; szögpárok; műveletek szögekkel. A három-, négy- és sokszögek
főtulajdonságai. Az idomok hasonlósága és összeillősége. Az idomok
mérése ; kerület- és területmérés. A k r főtulajdonságai és mérése ; szer
kesztések. A négyzetes hálón, a három-, négy- és sokszögön alapuló
ornamentális rajz ; maeander-szalagok ; körkombinácziók. Levél- és
pajzsidomok.
.
NIKHÁZI.
8. Tornázás, liet. 2 óra. Szabad, rend és szergyakorlatok. SCHERMANN.
9. Szépírás, hetenként 1 óra. Magyar és német folyóírás az ütemes
módszer szerint.
SCHERMANN.
10. Énele, hetenként 2 óra. Együttesen a II. osztálylyal. Az ének
tan rövid vázlata. Egyházi énekek és egy s több szólama világi dalok
begyakorlása Möszl Lajos dalfüzére nyomán, a) Egyházi énekek : Di
csérd Istent kereszténység. Szivem szerint kívánom. Mennyből jövők. Jé
zus én bizodalmám. Erős vár. Ki csak Istenre. Tündöklő hajnali csillag.
A ki bízik. Krisztus az én életem. Készítsd magad. Teremtő Istenünk.
Ébredj fel szivem. Mint a szép hűvös patakra. Mind jó, a mit Isten tészen. Isten, óh szent Isten. Az úr gondot visel. Szerelmes Jézus. A nap
immár elenyészett. Dicséret, tisztesség. Vigyázzatok! azt kiáltják, b) Vi
lági dalok : Nyugszik minden csendesen. Harmat gyöngye reszket a kis
fűszálon. Fohász. Kördal. Tavasz van. Tavaszkor. Kérdeztem a rózsát.
Serkentő ének. Kis patak. Őszi lombok. Hymnus. Szózat. Kedves hon.
Tornász dal. Árpád apánk. Jobb otthon. Rákosi szántó. Vándor dala.
Elválás az anyától. Beteg leány. Des Frühlings Ruf. Waldlied. Das Vergiss
meinnicht. Winterlied. Frisch gesungen. Der Jägersmann. Ade. SCHERMANN.

II. OSZTÁLY.
Osztálytanár : N ikhá& y F rig y es.
a) Tanulók.
Arányi Árpád r. hath. lyló.
Bihari János ev.ref., Berettyó
újfalu, Bihar m.
Braun Géza izr., lyló.

Buchhalla Berthold ág. ev.
Igló.
5. Dohos László r. hath.. Pólóm
ba, Gömör m.
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Fábry Tivadar ág. ev., Bindt,
Szepes m.
Földi Ákos izr., Böőd, AbaujTorna m.
Galló Lajos ág. ev., Igló.
Grajfel Bélar. k. K.-Szt.-Márt.
10 Hermann János ág. ev. Igló.
Jantner Ervin, ág. ev. Igló.
Jávor János ev. ref. DunaVecse, Pest. m.
Jeney Miklós ev. ref. LegyesBénye. Zemplén, m.
Keller Mátyás r. hath. Németság, Temes. m.
15 Késmárszky Gyula ág. ev. Igló.
Kovács Elek r. kath. Igló
Kim Imre izr. Debreczen.
Kuffer Béla ág. ev. Merény,
Szepes m.
Lakner Márk izr. Zakopane,
Galiczia.
20 Laurovics János ág. ev. Nagy
lak, Csanád m.

Malatinszky Zoltán ev. ref.
Hajdu-Ssoboszló.
Marcsik Andor ág. ev. Igló.
Martinko Endre r. kath. Igló.
Matyasek Bezsö r. kath. Igló.
25 Mikus József r. kath. Igló.
Oszifcsin Béla ág. ev. Igló.
Papp Ferencz ev. ref. Berencs,
Abauj m.
Paulik János r. kath. Igló.
Philipp József ág. ev. Igló.
30 Ridi István r. kath. PeczeSzöllös-Bihar m.
Schuller Robert r. kath. Igló.
Sebők Lajos ev. ref. Deb
reczen.
Újházi Gyula ág. ev. Losoncz
Nógrád m.
Weinberger Zoltán izr. ForróEncs, Heves m.
35 Zuszkin Ferencz r. kath.
Liptó Szt.-Iván.

Kimaradt :
Stark Károly ág. ev. Gölniczbánya, Szepes m.
b) T a n tá rg y a k .
1. Vallástan, hetenként 2 óra. K. k. Pálfy József: „Bibliai történe
tek segédkönyv : Az ujszövetség. Jézus születése, gyermekkora, nyilvá
nos működése, hegyi prédikácziója, parabolái, csodatételei, szenvedése,
halála, feltámadása, mennybemenetele, a szentlélek kitöltése és a kér
egyház megalapítása.
thern.
2. Magyar nyelv, hetenként 5 óra. K. k. Kalmár E le k : „Magyar
olvasókönyv, II. rész.“ Nyelvtani ré sz : A rágós és névutós határozók
részletes tárgyalása; névszó és igeképzéz; a járulékok összefoglalása;
a*szótövek változása. Az összetett mondat; alárendelés és mellérendelés;
a mellékmondatok felosztása; többszörösen összetett mondat. Olvasmány!
rész: helyesen hangsúlyozott, értelmes olvasás, nyelvtani elemzéssel; meg
felelő olvasmányok szabad elmondása. Költemények szavalása. Kétheten
ként iskolai dolgozat.
nikházi.
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3.
Latin nyelv, hetenként 6 óra. K. k. Pirchala Imre : Latin nyelv
tan. Latin olvasó- és gyakorlókönyv. Nyelvtan: a névszó- és igeragozás
teljesen; fokozás, elöljárók, melléknévi határozók; rendhagyó, hiányos és
tőváltoztató igék. Szók hangsúlyozása, egyszerű szórend, jelző és jelzett
szó, alany és állítmány egyezése; abl. abs. és ace. c. inf. Olvasmány:
1. De Attila Hunnorum rege: De adventu Hunnorum. De Attiláé aedibus.
De convivo regis Attiláé. 2. De bello Troiano : De equo ligneo, De fraude
Sinonis. De incendio Troiae. 3. De erroribus U lixis: De Ulixe in Ogygia
insula morante. De Nausicaa. — A hunok bejövetele. Attila palotája.
Attila lakomája. A falóról. Sinon csele. Troja pusztulása. Ulixes bolyon
gásai. Nausikaa. — 18 iskolai dolgozat.
KISS4. 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; 25 prózai és költői olvasmány elem
zése és megtanulása. Kéthetenként Írásbeli dolgozat.
MARCSEK.
5. Földrajz, hetenként 4 óra. K. k. Dr. Németliy—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. Százalékszámítás
száztól, százra és százban; kamatok kiszámítása évekre, hónapokra és
napokra az olasz módszer segélyével; a százalékszámítás mindennemű
alkalmazása: alkusz- és üzérdij, biztosítási dij, gyöngy- és feleslegsuly,
ágio-, lerovat-, veszteség- és nyereségszámítás; váltóleszámítolás; az egy
szerű társaság- és vegyitési szabály.
NIKHÁZI.
7. Rajzoló mértan, hetenként 2 óra. K. k. Dr. Gerevich E m il: „Stereomctria.“ 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 párkány díszítmények; roSetták ; arabs és mór minták rajzolása.
NIKHÁZI.
8. Tornázás, hetenként 2 óra. Mint az I-sőben.
SCHERMANN

III. OSZTÁLY.
Osztálytanár : l a n d r á k G yu la .

Tanulók.
Almássy Béla ev. ref. SzendröLád Borsód m.
Balogh József r. hath. Buda
pest.
Danielisz Aurél ág. ev. Igló.
Esze Kornél ev. ref. Igló.
5. Fabry János ág. ev. Teplicz,
Szepes m.
Fest Ernő ág. ev. Igló.
Friedmann Zoltán izr. Igló.
Gerstl Árpád izr. Hibbe,
Liptó m.
Hoffélder János r. hath. Igló.
10. Hoffelder Emil r. hath. Igló.
Huszho Sándor r. hath. Igló.
Katona József ev. ref. Misholcz,
Borsod m.
Kolontáry János ág. ev. Ör
vend, Bihar m.
Kovács Miklós ev. ref. Gálszécs,
Zemplén m.
15. Kovácsy Béla ág. ev. Krompaeh, Szepes m.
Kozsár Béla r. hath. Igló.
Krajnyálc István ág. ev.
Tokaj, Zemplén m.

Láng Jenő ev. ref. Szikszó.
Abauj m.
Lantos Pál ev. ref. Tokaj.
20. Leblang Izsák izr. Baldócz,
Szepes m.
Pádisz Árpád ág. ev. Igló.
Papp Antal ev. ref. Vésztő,
Békés m.
Polgár Sándor izr. Füzes-Gyar
mat, Békés m.
Bóth Gusztáv ág. ev. Igló.
25. Schlesinger Miksa izr. Igló.
Seliga Mihály r. hath. Teplicz,
Szepes m.
Spitzer József izr. Igló.
Stojanov Vladimir g. hath. Igló.
Szeifried Gyula r. hath. Kisvárda, Szabolcs m.
30. Szommer Béla r, hath. Igló.
Sztanko Mihály r. hath. Illésfalva, Szepes m.
Szűcs Gyula ev. ref. Hadász,
Szatmár m.
Thron Gyula r. hath. Igló.
Vágás Árpád r. hath. Scsavnik,
Szepes m.

Kimaradt:
Kohlmann Dezső r. k. Nagy-Várad, Bihar m.
Magántanulók :
Förster Kálmán ág. ev. Szepes-Olctszi, Szepes m.
Szilágyi Jenő ev. ref. Berettyó-Ujfalu, Bihar m.
b) T a n tá rg y a k .
1.
Vallástan. Hetenként 2 óra. K. k. Pálffy József: „A keresztyén
anyaszentegyház története.“ Tananyag: A keresztyén egyház története,
annak megalapításától a legújabb időig. Különös tekintettel a leformáczió
korára s a magyar protestáns egyházra.
THERN.
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2. Magyar nyelv. Hetenként 3 óra. K. k. Halász Ignácz: „Magyar
nyelvtan.“ Badics Ferencz; „Magyar olvasókönyv.“ Tananyag: a nyelv
és nyelvtan fogalma, hangtan, szótan, mondattan, szó és Írásbeli gyakor
latokkal. A következő 12 olvasmánynak hangsúlyos olvasása, tárgyi ma
gyarázata, tartalmuknak elmondása, nyelvtani elemzése: Csák fészke.
Középkori várak. Világos vára. A kenyérmezei diadal. A czinkotai kán
tor. Róka fogta csuka, csuka fogta róka, varga fogta mind a kettőt. Nagy
Lajos nápolyi hadjárata. Hunyadi János. A földirati viszonyok befolyása
hazánk történetére. A magyar tengerpart. Egy nevezetes gazda. A szé
kely nép. A következő 12 költeménynek magyarázata s elszavalása : Hu
nyadi. Mátyás király Gömörben. Venetur lencséje. Hymnus. Szózat. A
királyra. Fiamnak. Családikor. A bajusz. Mohács. Távolból. István öcsém
hez. 14 részint iskolai, részint házi Írásbeli dolgozat.
vandrak.
3. Latin nyelv. Hetenként 6 óra. K. k. Bartal—Malmosi: „Latin
gyakorló könyv.“ Elischer József: „Latin olvasó könyv.“ Tananyag: a)
Livius. Őskorból 5. fejezet; a köztársaság korából 11. fejezet tárgyilag
magyarázva, természetes szórend szerint fordítva, a syntaxis szabályai sze
rint elemezve. Néhány fejezet emlékelve. b) Pháedrusból 21 mese a fent
jelzett módszer szerint tárgyalva, 6) Syntaxis: az alany, nőm. és acc. cum
infinitivo. Állítmány, tárgy. Hely-, idő-, mód-, állapot-, ok-, eredet-, végés czélhatározó. Jelző-, appositió-, szó- és Írásbeli gyakorlatokkal. 22
iskolai dolgozat (fordítás magyarból latinra). 26 közmondás (hexameter
és distichon) fordítva, magyarázva, könyvnélkül elmondva és verslábak
szerint elemezve. A prosodia elemei.
vandrak.
4. Német nyelv. Hetenként 3 óra. K. k. Hoffmann Mór: „Német
nyelvtan és olvasókönyv.“ Tananyag: az Írásjelek használata, az egy
szerű, bővített, összetett és összevont mondat megfelelő' szó és írásbeli
gyakorlatokkal. 8 prózai és 16 költői olvasmány tárgyi és nyelvtani elem
zése, fordítása és betanulása. 16 Írásbeli dolgozat. A magyarajku kezdők
az olvasásban, írásban, a szóalakokban és fordításban gyakoroltattak. 19
olvasmánynak és az összes erős hajlitásu igéknek megtanulása. MARCSEK.
5. Történelem. Hetenként 4 óra. K. k. Gaal—H elm ár: „A Magyarok
Története és az Osztrák Magyar Monarchia Politikai Földrajza.“ Tan
anyag : a) A magyarok története a honfoglalástól az 1867-iki kiegyezésig.
b) Magyarország részei, hegységei, vizei, népei, ezeknek vallása. Anyagi
és szellemi kultúra. Országgyűlés, igazságszolgáltatás, politikai felosztás.
Az osztrák császárság politikai földrajzának vázlata. Közös ügyek. MARCSEK.
6. Physikai földrajz. Hetenként 2 óra. K. k. Dr. Schmidt Ágost
„Physikai földrajz.“ Tananyag: a) a physika főbb törvényei kísérletek
alapján előadva, b) A föld mint világtest. A föld alakja, forgása. Földövek. Időszámítás. A hold. A nap- és a holdfogyatkozás. Naprendszer.
c) A föld felülete: földségek, szigetek, félszigetek. A föld függélyes és
vízszintes tagozata, vizei, légköre. A föld belseje.
VANDRAK.
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7. Mennyiségtan. Hetenként 3 óra. Tananyag: Összetett arányok és
arányiatok. Az összetett hármasszabály megoldása következtetések alap
ján és arányiatokkal. Kamat, kamatláb, tőke s időkiszámitás. Az állami
papírokra és részvényre vonatkozó számítások. Váltó leszámítolás. Határ
idő számítás. Összetett társaságszabály. Vegyitésszabály. Kamatos-kamat
számítás. Az arany és ezüst ötvényekre és a pénzekre vonatkozó számí
tások. Lánezszabályok.
nikiiazi.
8. Rajzoló mértan. Hetenként 2 óra. K. k. Fodor—V ágner: „Constructio planimetria.“ Tananyag: a távolságok, szögek, háromszögek, négy
szögek, sokszögek meghatározása, fölmérése és ábrázolása. Fölmérés
triangiilatio és coordináták szerint. Hasonló, symetrikus és összeillő sok
szögek. A kör, húr és érintő sajátságai; a kerületi és középponti szög ;
a másolás módjai; a nivellázás, sikitás és az egyenesek kijelölése. A
görbe vonalú idomok kombinatiói, arabs-diszitmények és levélidomok
rajzolása.
.
NIKHÁZI.
9. Torna. Hetenként 2 óra. Szabad-, rend- és szergyakorlatok.
A heti tanórák száma 28.
SCHERMANN.

IY. OSZTÁLY.
Osztálytanár : K ö v i Im r e .
a) T a n u ló k .
Almássy Lajos ev. ref. SzendröLád, Borsod m.
Antony Károly ág. ev. Poliorella, Oömör ni.
Benkő Gusztáv r. 1c. LiptóUjváp.
Bjel Béla r. 1c. Polomka, Gömür m.
15
5 Bobko Sándor ág. ev. Gölniczbánya, Szeges ni.
Boglutz László r. le. Tenlee,
Bihar m.
Bogsch Zoltán ág. ev. Igló.
Bojtor István ev. ref. Szovát,
Hajdú m.
Cservenlea Károly r. le. Igló.
10 Csilléry Lajos eiv. ref. Szada,
20
Pest m.

Fabinyi Elek, ág. ev. Igló.
Farkas László ev. ref. Sonkád,
Szatmár ni.
Fényes Ödön ev. ref. Székelyhid, Bihar m.
Fest Sándor ág. ev. SzepesVáralja.
Fridrichovszky Nándor r. le.
Igló.
Hannó Lajos ev. ref. Váncsod, Bihar m.
Kalmár Ignácz r. k. Seprös>
Arad ni.
Kánya Gyula ev. ref. BodPalád, Szatmár m
Kapraltsik János r. k. Igló.
Késmárszky Jenő ág. ev. Igló.
Kolczon Lajos r. k. Igló.

Kolozsi László ev. ref. Vésztő,
Békés m.
Komán György gór. k. A.-Visó,
Mármaros m.
Kovács Kálmán ev. ref. JászKisér, J. N. K. Szolnok m.
25 Létay Menyhért ev. ref. Déda,
Béreg m.
Mihelyko András r. k. Igló.
Móricz Bertalan ev. ref. Debreczen, Hajdú m.
Morvay István r. k. M.-Kövesd,
Borsod m.
Müller Lajos r. kath. Jolsva,
Gömör m.
30 Nagy Jenő ev. ref. Berettyó
újfalu, Bihar rn.
Novak János r. hath. SzékesVáralja.
Nyemcsik Mátyás r. k. SzegesVáralja.
Oravecz Róbert r. k. Igló.
Orosz Lajos, r. k. Geszthely,
Zemplén m.
35 Ragettli János ev. ref. T.-Szt.Miklós, Szolnok rn.

Reinprecht Jenő r. k. MezőKövesd, Borsod m.
Rosenfeld Marczel izr. M.Csáth, Borsod rn.
Rozlosnik János ág. ev. Máriahuta, Szepes m.
Schaffartsik Jenő r. k. Fohnsdorf, Stájerország.
40 Schivecz Ferencz r. k. Igló.
Simkovics Pál ág. ev. Pazdics,
Zemplén m.
Spitzkopf Gyula ág. ev. Igló.
Szabó Elek ev. ref. N.-Léta,
Bihar m.
Szabó Zsiga ev. ref. N.-Léta,
Bihar m.
45 Szónak Ferencz r. k. Igló.
Tarnay Árpád r. k. L.-Mizse,
Pest m.
Vucskovics Lajos r. k. Igló.
Zalibera József r. k. Léthánfalu, Szepes m.
Zuszkin Mihály r. k. Sz.-Iván,
Liptó m.

Magántanulók:
Csányi Aurél ág. ev. Kassa, Abauj- Torna m.
Czébe László ev. ref. Mezőtúr,J.-N.-K.-Szolnok m.
Förster Béla ág. ev. Szepes-Olaszi.
Kovács Zoltán ev. ref.Miskolcz, Borsod m.
Kullmann Rezső r. k. Liptó-Ujvár.
Pálinkás Tibor ev. ref. Mezőtúr, J.-N .-K.-Szolnok m.
(b T antárgyak.
1. Vallástan, hét. 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 magya
rázata s a példáknak hangsúlyos olvasása és elmondása, b) Irálytan:
Az irály és irálytan fogalma. Nyelv, képes beszéd. Szóképek. Alakzatok.
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Az irály tiszta magyarsága, világossága, szabatossága, ereje és csinos
sága. c) Verstan: Verslábak és szakaszok, ütemek, rímek. A prózai olvas
mányok hangsúlyos 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 csi
bék. Római élet. Wesselényi Miklós. Vaskapu. Római műemlékekCsalóka Péter.
Költemények: „Toldi“ I—XII. (I—IV.) Közelitő tél. A madár
fiaihoz. A magyarokhoz. Mohács (Kisfaludy K.) Rószavölgyi halálára.
Okatootája. A legszebb ének. Az én osztályrészem. Bolond Istók. (Arany J.)
15 részint iskolai, részint házi dolgozat. (Leírások, elbeszélések az
ó-korból, könnyebb értekezések, olvasmányok tartalma.)
VANDRÁK.
3. Latin nyelv, hét. 6 óra. K. k. Elischer J . : „Latin olvasókönyv.“
Dr. Ring Mihály: „Cornelius Nepos.“ Tananyag: a) C. Neposból ma
gyarázva, fordítva és emlékelve: Epaminondas, Hamilcar, Aristides, b)
Pliaedrusból néhány mese. c) Ovidiusból: Daedalus és Ikarus, Midas, d)
Prosodia: Hangsúly, magán- és mássalhangzók a szó végén, verslábak,
e) Szó- és írásbeli forditások latinra, supinum, participium, acc. cum. inf.
abl. abs., consecutio temporum, ut, quod, quum használata. Esettan ismét
lése. Szavak emlékelése.
kuntz.
4. Német nyelv, hét. 3 óra. K. k. Hoffman N. olvasókönyve. Tanul
tak prosodiát és költeményeket. Olvasmányokat elemeztek. Gyakorlato
kat (1—36) fordítottak. Olvasmányok: Morgenlied. Das Riesenspielzeug.
Wanderers Nachtlied I. és II. Legende vom Hufeisen. Der Sänger. Der
wilde Jäger. Das Schloss Boncourt. Der Postillon. Der betrogene Teufel.
Der Graf von Habsburg.
Kövi.
5. Történelem, het. 3 óra. K. k. Ribári P . : „Ó-kor.“ Tananyag: A
történelem fogalma, haszna, czélja, felosztása, kútforrásai. Emberfajok.
Őskor. Nyelv. Egyptom. Phönikia. Persia. Görögök és rómaiak. Graecia
és Itália térképének rajzolása. Chronologiai táblák készítése. VANDRÁK.
6. Természetrajz, het. 3 óra. K. k. Szterényi Hugó: „Ásványtan.“
Tananyag: Chemia és az ásványtan alapelvei kísérletekkel. Kőzettan.
Geológiai korszakok vázlatai. Ásványgyüjtemények s jegeezminták
bemutatása.
KAROLINY.
7. Mennyiségtan, het. 3 óra. K. k. Dr. König G y.: Algebra. Tan
anyag : az algebra fogalma és jelei. A negativ számok értelmezése. Al
gebrai egész kifejezések összevonása: összeadás és kivonás, algebrai
egész kifejezések sokszorozása; az osztás és a törtek. Közös osztó és
közös többes. A legfontosabb szorzatok alakjai: négyzet, köb, geom.

48
haladvány. Az elsőfokú egyenlet. Arányok, arányiatok és az azokon ala
puló számmüveletek.
nikházi.
8. Rajzoló geometria, liet. 2 óra. K. k. Fodor és Wagner : „Geometria.“
A kúpszeletek, Stereometria. Vetülettan. Épületek tervrajzai.
KÖVI.
9. Torna, hét. 2 óra. Ssabad, rend és szergyakorlotok. SCHERMANN.
10. Franczia nyelv, hét. 2 óra. (mint a III. oszt.)
ZIMANN.
11. Gyorsírás, (Nem kötelezett tantárgy) heti 2 óra. G. M. rendszere
szerint, Markovies tankönyve nyomán : levelezési gyorsírás. SCHERMANN.

V. OSZTÁLY.
Osztálytanár: K u n t 2 Ö dön.
a) T a n u ló k .
15 Fábri Lajos ág. ev. Bindt,
Almássy Bertalan ev. ref.
Szepes m.
Kánó, Gömör m.
Friedmann Miksa izr. KromAndriczö Ferencz gör. hath.
pach, Szepes m.
S.-A.-Ujhely, Zemplén m.
Friedmann
Sándor izr. Igló,
Bakos Sándor ev. ref. Szakoly,
Szepes m.
Szabolcs m.
Gábor András r. k. TiszaBalogh Lajos ev. ref. Böször
Lúcz, Zemplén m.
mény, Bereg m.
Haáz Rezső ág. ev. Igló, S^e5 Bánó József ág. ev. Igló.
pes m.
Bohus Péter ág. ev. Liptö20 Halász Géza ev. ref. DunaSzt.-Mihlős.
Almás, Komárom ni.
Bugányi József r. k. NagyHorka Alfréd r. k. Igló, Sze
Sáros, Sáros ni.
pes m.
Bilthy Lajos ág. ev. Miskolcz,
Horka Sándor r. k. Igló,
Borsod ni.
Szepes m.
Búzás Antal ev. ref. DebreHorváth Ernő r. k. Peczeczen, Hajdú ni.
Szőllös, Bihar m.
10 Csatáry László ev. ref. Nagy
Hollaender
Miksa izr. Márkusszalonta, Bihar ni.
falva, Szepes ni.
Draveczky Sándor ev. ref.
25 Hucskő Jenő gör. kath. Vernár.
Gálos-Petri, Bihar m.
Kiss György ev. ref. TiszaDrucker Albert izr. Orosháza,
Füred, Heves m.
Békés ni.
Korschalla Károly r. k. VithÉrtelmes Gyula r. k. Mezőfalu, Szepes ni.
Kövesd, Borsod m.
Kulina Géza, r. k. Igló, Sze
Fábri Géza ág. ev. Igló, S^epes ni.
pes ni.
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Láng Géza ev. ref. Szikszó.
30 Lantos Ágost ev. ref. Sztropko,
Zemplén m.
Laurovics Ferencz ág. ev. N.Lak, Gsanád m.
Licsko Béla r. k. Igló, Sze
pes m.
Lorencz Hugo r. k. Igló, Sze
pes m.
Marton István ág. ev. Igló,
Szepes m.
35 Maschek Ernő r. k. Becs.
Migály Sándor r. k. Kassa,
Abauj-Torna m.
Nagy Endre ev. ref. Bereg
szász, Sereg ni.
Nemecz Károly r. k. Széplak,
Bihar m.
Papp András r. k. M.-Kovácsháza, Csanád m.
40 Pécsy György r. k. Székelyhid, Bihar ni.
Pelei József ev. ref. N.-Léta,
Bihar m.
Posevicz Vilmos ág. ev. NagyRöcze, Gömör ni.
Putsch Gyida ág. ev. Igló,
Szepes ni.
Rosen Jenő izr. Debreczen,
Hajdú m.

45 Róth Andor á<j. ev. Igló, Sze
pes m.
Schimkó János r. k. Poprád,
Szepes m.
Schmör Gyula ág. ev. Igló,
Szepes m.
Senger Ferencz r. k. Igló,
Szepes m.
Simkovics István r. k. Drávecz, Szepes m.
50 Singer Miksa izr. Igló, Szepes m.
Sterbinszky Ottó r. k. SzepesOlaszi.
Szilárdfy Szilárd r. k. Czecze,
Fehér m.
Szőke Sándor ev. ref. Okány,
Bihar m.
Tolnay Árpád ev. ref. Kassa,
Abauj-Torna m.
55 Tolnay Lajos ev. ref. Novaj,
Abauj-Torna m.
Váradi Ernő ev. ref. Székelyhid, Bihar m.
Varga Imre ág. ev. Igló, Sze
pes m.
Waldmann Sándor izr. Igló,
Szepes m.
Zilahy Imre izr. Bpest.

Kimaradt:
60 Szaltzer Sándor ág. ev. Szepes- Olaszi.
Magántanulók:
Bagoly Antal r. k. Kassa, Abauj-Torna m.
Kaiser Sándor r. k. Kassa, Abauj-Torna m.
b) T antárgyak.
1. Vallástan, hetenként 2 óra. Bevezetés az ó- és uj-szövetség köny
veibe. Batizfalvy (Bereezky) Kézikönyve nyomán.
THERN.
2. Magyar nyelv, hét. 3 óra. Szerkezettan leiró, elbeszélő és érte
kező olvasmányokkal, hetenként 2 órán Névy László tankönyve nyoj
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m an ; balladák, románczok, hetenként 1 órán Greguss—Beöthy kézi
könyve szerint. Olvastatott: Az első hó. A Kriván. Az énekes pinty. A
gyarmati vásár Athenaeben. A csikós. Állatmesék (Pesti, Heltay és Fáy
Andrástól). A castiliai nemes (példázat). Vörösmarty tanuló korában.
Gróf Koháry István. Idősb b. Wesselényi Miklós. Mikes Kelemen leve
leiből 3. Deák Ferencz levele egy barátja fiához. A testvéri szeretetről.
A barátok megválasztásáról. Hannibal és Seipio találkozása. A költemé
nyek közül a következők: Szilágyi és Hajmási, Kádár Kata, Búvár Kund,
Szondi, Kont, V. László, Török Bálint, A walesi bárdok, Szondi két apródja, Tetemre hivás, A szegény vándorló legény, Éji látogatás, Hunyadi
László, Ágota kisaszszony és Pókainé. Irálygyakorlatok a következő téte
lekből: 1) Királyunk nevenapjának ünneplése Iglón. 2) Búvár Kund
czimü költemény tartalma. 3) Példák az értelmezésre, rokonértelmü szókra,
a felosztásra és az Ítéletek különféle nemeire. 4) Szondi czimü költemény
tartalma. 5) Kont czimü ballada tartalma. 6) Emberé a munka, Istené
az áldás (chria). 7) Pókainé czimü költemény tartalma. 8) Életem rajza.
9) A szorgalom.
PÁKH.
Görög-pótló magyar, hetenként 2 óra. Tankönyvek: Endrődy Sándor
„Magyar olvasmányok“ és Szilasi Móricz: „Szemelvények Thukydidesből.“ O lvastatott: Urania. A nemzet csinosodása. Kazinczy levelezése
Berzsenyivel. Kölcsey F. beszéde a magyar nyelv ügyében. Ódák a klassikai irány költőitől: Nagy Pálhoz, Wesselényi hamvaihoz. A magyarok
hoz. A felkölt nemességhez. Kazinczy Ferenczhez. Fohászkodás. Egy le
dőlt diófához. Lantomhoz. — Ezekhez járult: Kármán, Kazinczy, Ber
zsenyi, Kölcsey, Révay, Szabó Dávid, Dayka rövid életrajza. — Thukydides élete, műve, annak szerkezete. Olvastatott: I. 23. 66—79. 140—145;
II. 34—46, 4 7 -5 4 , 59, 60—65, 71^-78. III. 20—25, 35—36, 37—40, 82—
84. IV. 10, 13, 14, 17—21. V. 30—32.
zimann.
3. Latin nyelv, hetenként 6 óra. K. k. Dávid István T. Livii ab
űrbe condita libri X X I—XXV. és Pirchala Imre Anthologia Latina. —
Liviusból megfelelő alaki és tárgyi magyarázat kíséretében a XXII.
könyv válogatott részeit olvasták. Az Anthologiából a metrika szabályai
nak begyakorlása mellett a következő költeményeket olvasták és tanul
ták b e : Cn. Naevius és Ennius sirverse, Catullus I. III. XLVI. XXXI.
LXXXIV. Vergilius Eel. IX. Horatius Carm. II. 10, Epod. VII; Ovidius
métám. I. Az alaktan és mondattan ismétlő és kiegészítő tárgyalása. Ha
vonként iskolai írásbeli dolgozat.
KISS.
4. Görög nyelv, hetenként 5 óra. K. k. Szamosi János „Görög nyelv
tan“ és „Görög olvasókönyv“. A laktan: névragozás, melléknév, névmás,
számnév, omega végzetü rendes igék, megfelelő szó- és Írásbeli fordítá
sok magyarra és görögre, görög olvasmányok elemzése, szóbeli fordítása
és emlékelése. Hangsúly. Szavak emlékelése minden órára,
kcntz.

51
5.
Német nyelv, hetenként 3 öra. K. k. Dr. Heinrich G .: „Lehr und
Lesebuch“ II. Band. A kezdők szám ára: Dr. Heinrich G. „Német olvasó
könyv“ középiskolák számára. I. rész.
a) A haladók csoportjával a következő olvasmányok nyelv-, irályés széptani taglalása, emlékelése és elszavalása: Der Pilgrim v. St. Just.
Sängers Fluch. 0 lieb’, so lang du lieben kannst. Die Sonne bringt es
an den Tag. Das Glück von Edenhall. Kassandra. Cid. Der letzte Dich
ter. Wilhelm Teil. Teils Tod-ból. Siegfrieds Drachenkampf. St. Rochus.
Die Lebenszeiten (Grimm). Abendlandschaft. Petőfi. Nänie. Der Ring des
Polykrates. Die Bürgschaft. Das Gewitter . Wanderers Nachtlied. Das
Wesen der epischen Poesie. Eintheilung der Sagen. Sago und Märchen.
Die Mythe. Die Legende. Ballade und Romanze. Poetische Erzählung.
Idylle. Fabel. Parabel. Paramythie. Elegie. Lied. Ode. Példákkal.
Dolgozatok a következő tételekből: 1. Der Frohsinn. 2. Die Über
fahrt. 3. Der Frühling. 4. Inhaltsangabe des „Glück von Edenhall.“ 6.
Das Lächeln im Tode. 7. Die Dankbarkeit. 8. Die Abendlandschaft. 9.
Das wahre Glück. 10. Der grüne Zweig. 11. Inhaltsangabe der „Lebens
zeiten“ (Grimm). 12. O lieb, so lang du lieben kannst (Inhaltsangabe).
13. Leben Cid’s. 14. Siegfrieds Drachenkampf. — Zármunkák.
b) A magyarajkunk csoportjával a következő számú olvasmányok
nyelvtani elemzése, szóbeli fordítása és emlékelése: 1. 2. 3. 4. 6. 7.8.
9. 10. 13. 19. 23. 4b. 49. 51. 52. 54. 56. 61. 62. 64. 65. 66. — Nyelvtani
gyakorlatok.
Dolgozatok a következő tételekből: 1. Die böse That. 2. Das Por
trait. 3. Der Nagel. 4. Attila’s Schwert. 5. Das Hirtenbüblein (fordí
tás magyarra). 6. Der Gefangene. 7. Der Argwohn. 8. Winterlied (ma
gyarra. 9. Der Geizhals. 10. Numa und Egeria. 11. Die Gottesmauer
(magyarra). 12. Das Vogelnest. 13. Die Erbschaft. (Elbeszélések). — Zár
munkák. — Helyesírás. Szavak emlékelése minden órára.
kuntz.
6. Történelem, hét. 3 óra. Az Ó-kor utolsó századainak megismerte
tése után a középkori intézmények megalakulása, virágzása és bukásá
nak története, Ribáry Ferencz Világtörténelem czimü tankönyvének II.
része nyomán.
PAKH.
7. Mennyiségtan, hetenként 4 óra. a) Számtan. K. k. Mauritz R.
Elsőfokú egyenletek 2 és több ismeretlennel 3 módszer szerint meg
fejtve. Összegek és különbségek szorzatokká való átalakítása (tényezőkre
való bontása). A binom hatványai és a Pascal-féle háromszög. Arithmetikai progressiók. Tiszta és 'vegyes másodfokú egyenletek, b) Mértan, K.
k. Kiss K ároly: Planimetria a kortannal.
K^ ' L
8. Görögpótló rajz, hét. 2 óra. Stilszerü symmetrikus alakok. Szemlér után 12 lap. Görög díszítmények Balló Ede után festve 6 lap. küvi.
9. Természetrajz, hét. 2 óra. K. k. Dr. Roth Sam u: „A növénytan
4*

52
alapvonalai“ . Egyes növények részletes leírása (lehetőleg élő példányok
szerint), alaktan, a növénytan vázlatos története, szövettan, élettan, rend
szertan, telepes növények, mohok, edényes virágtalanok, nyitva termők.
A növények földrajzi elterjedése. Iskolai jegyzőfüzetek és sajátkezű gyűj
temények bemutatása.
k a r o l in y .
10. Tornázás, hetenként 2 óra. Gyakorlatok vasbotokkal és szergya
korlatok.
SCHERMANN.
11. Gyorsírás, (Nem kötelezett tantárgy). Bódog János tankönyve
nyomán, Gabelsberg—Markovicsrendszere szerint.
SCHERMANN.
12. Franczia nyelv, (nem kötelezett tantárgy) hét. 2 óra. K. k. Otto
Emil nyelvtana: a névmások-, szenvedő-, visszaható és személytelen igék,
határozók, elöljárók, rendhagyó igék. Fordítási gyakorlatok. Több költe
mény és prózai darab tárgyalása és szabad előadása. A haladottabbak :
Voltaire Histoire de Charles XII. Livre I—V.
ZIMANN.
13. Ének. Szabad tantárgy hét. kétszer a dalkörben. SCHERMANN.
A kötelezett heti tanórák száma a görög nyelvet tanulóknál 30 ó ra;
a görögpótló tanfolyamban 29 óra.

VI.

OSZTÁLY.

Osztálytanár: G n h r M á rto n ,
a) T an u ló k .
Almássy Lajos ev. ref. Kánó,
Czeisler Savit* izr. Lazkó,
Baranya m.
Gömör m.
Barányi Kálmán ág. ev. Igló.
Danielisz Elek ág. ev. Igló
Bartxjik Sándor ág. ev. Igló.
15 Duhraviczky Ádám ág. ev.
Bencsáth Kálmán r. k. Csacza,
Karpe-Gécz, Nógrácl m.
Trencsén m.
Fényes Barna ev.ref. Székely5 Benesik Szilárd r. k. Kalocsa,
hid, Bihar m.
Pest m.
Förster János ág. ev. SzepesBenkö Rezső r. k. Liptó- Újvár.
Olaszi.
Berger Dezső izr. Igló.
Grázler
László r. k. AknaBihar Jenő r. k. Igló.
Rahó, Mármaros m.
Bicskey Gáspár r. k. Edélény,
Grósz
Ármin izr. Igló.
Borsod m.
20 Grósz Miksa izr. Kravján,
10 Buda Károly ev. ref. TiszaSzepes m.
Lucz, Zemplén m.
Gulovics László g. kath. Igló.
Csilléry Zoltán ev. ref. Szád a,
Guttmann Gábor izr. Igló.
Zemplén mCsiszárik Pál gör. kath. KraHajnal Ferencz ev. ref. Jásznya-Bisztra, Sáros m.
Kisér, J. -N. -K. -Szóh iok m.
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25

30

35

40

Muránszky Géza r. k. Sáros
Hensch Arthur ág. ev. Jolsva,
patak, Sáros m.
Gömür m.
Muszi János ev. ref. HernádHenzély Károly r. h. Igló.
Szurdok, Abauj-Torna m.
Kineses László ev. ref. OTcdny,
45 Ossikovssky Béla r. k. Budapest.
Bihar to.
Paksy Zsigmond ev. ref. Be
Kiss Péter ev. ref. Mező-Ke
regszász, Béreg ni.
resztes, Borsod to.
Pinkóczy Sándor ev. ref. BodKomán Arthur g. k. Alső-Vissó,
Palád, Szatmár m.
Mármaros m.
Plachy
Károly r. kath. TiszaKovács László r. le. TiszaUjhely, Ugocsa m.
Polgár, Szabolcs m.
Posewitz Tivadar ág. ev. Bu
Körössy Gusztáv ev. ref. Felsödapest.
Dóbsza, Abauj-Torna m.
50 Róth János r. k. Békés-Gyula.
Körössy József ev. ref. HeöSaltzer Lajos ág. ev. SzepesSzalonta, Borsod m.
Olaszi.
Kubányi Rezső r. le. Lúlci,
Sarkadig Antal ev. ref. Sáros
Trencsén m.
patak, Zemplén m.
Ladomérszlcy Gyula g. hath.
Schmör
Oszkár ág. ev. igló.
Baskó, Abauj-Torna m.
Schönfeld Ferencz r. k. Jász
Lanner Jenő r. k. Richwald,
berény, J.-N.-K.-Szolnok m.
Sáros m.
55 Simenszky Gyula r. k. Báránd,
Lánq István ev. ref. Devecser,
Bihar m.
Abauj-Torna m.
Simon Pál ev. ref. Hadház,
Littmann Géza izr. Hunfalva,
Hajdú m.
Szepes m.
Stein Mór izr. Liptő-SzentMakláry Sándor ev. ref. SajóMiklós.
Keresztúr, Borsod m.
Tóth Endre ev. ref. Gyüre,
Meissel Gyula izr. Chlebnicz,
Szabolcs to.
Árva m.
Tóth István ev. ref. Kisúj
Menkina Ferencz r. k. Csacza
szállás, J.-N.-K.-Szolnok m.
Trencsén m.
60
Vaszil
Gyula r. kath. DebreMicsák Márton r. le. Neszlusa,
czen, Hajdú m.
Trencsén m.
Zathureczky Nándor ág. ev.
Molnár Lajos ev. ref. Kajata,
Túrócz-Szt.-Márton.
Abauj-Torna m.
Zeilendorf
Jakab izr. LiptóMorvay. László r. kath. Mező
Szt.-Miklós.
kövesd, Borsod m.
M agántanuló:
Hrabár Győző gör. kath. Uzsok, Ung to.
Kimaradt:
Strausz Ármin izr. Námesztó, Árva to. (elbocsáttatott).
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b) T a n tá rg y a k .
1. Vallástan hetenkint 2 óra. Kk. Batizfalvy István „A keresztyén
anyaszentegyház története.“
thern
2. Magyar nyelv, hetenként 3 óra. A prózai műfajok elmélete. Kk.
Névy László: Rhetorika és olvasókönyv a rhetorikához. Iskolai olvasmá
nyok: Több szemelvény a krónikákból és a magyar történelmi prózából.
A szónoklatból : Deák F. beszéde a felirati javaslat tárgyában és felirati
javaslata; beszéde a lengyelek ügyében. Kölcsey F. védőbeszéde P. J.
ügyében. Kossuth L ajos: Tengerhez m agyar! Eötvös József: Emlékbeszéd
Kőrössy Csorna Sándor felett. Zichy A ntal: A szónoklatról. írásbeli dol
gozatok: 1. A fűrész. 2. Igló város és környéke. 3. Rákóczy F. elfogatása
Cserey nyomán. 4. A szerénység az ifjúság dísze. 5. Gyászbeszéd egy
tanulótárs sírja felett. 6. 1848 márezius 15-ike félszázados emlékének
megünneplése Iglóm 7. Az egészség nagy kincs. 8. Zichy A ntal: „A
szónoklatról“ czimű értekezésének gondolatmenete. 9. A tanév végén.
(Isk. dolgozat.
'
ziMANN
3. Latin nyelv, hetenként 6 óra. K. k. Dr. Hittrich Ödön „Sallustii
Crispi bellum jugurthinum“ és Pirchala Imre, Vergilb Aeneis.“ Tárgyalt
rész: Sallustii bellum jugurthinum 1—63 fejezetig és Vergil. Aen. lib. II.
A tárgyalt szerzők élete és müvei, alaktan és mondottan, tárgyi magya
rázat. Fordítás latinra Yagács és Schibinger „Latin irályképző gyakor
latok“ ezimü könyvéből 9—26. gyakorlatig. — írásbeli dolgozat hetenként.
GUHR.
4. Görög nyelv, hetenkint 5 óra. K. k. Szamosi János „Görög nyelv
tan“ és Schenkel—Horváth—Elischer „Chrestomathia Xenophon Kyropädia, Anabasis es Sokrates nevezetességei“ ezimü müvéből. A -mi végzetű és rendhagyó igék. írásbeli fordítások görögre. Ékezés. Nyelvtani
ismétlések. A következő szakaszok elemzése, szóbeli fordítása és részbeni
emlékelése: Kyropädia II. és Anabasis III. Szavak emlékelése, küntz.
Görögpótló magyar, hetenkint 2 óra. K. k. Endrődy Sándor: Magyar
olvasmányok a Vl-ik osztály számára. Olvastattak: Mindszenti Gábor
naplója János király végnapjairól. Pázmány P .: Mily üdvösséges a magunk
ismerése. Gróf Zrínyi Miklós. A török áfium ellen való orvosság. Bethlen
Miklós; Zrínyi Miklós gróf halála. Fogarasi rabságomból. Szalárdy János :
1. Rákóczy Gy. fejedelem méltatása. Cserey Mihály: Teleky Mihály. Apor
Péter: A régi erdélyiek lakodalmairól és házasságáról. Mikes Kelemen
leveleiből. Homeros Iliasa dr. Csengery János fordításában: Bevezetés az
Iliáshoz. Achilles haragja. Thetis az Olympuson. Agamemnon álma. Népgytilés. Alexandras és Maenelaus párviadala. Pandoros frigyszegése. Diomedes vitézkedése. Hektor a városban. Hektor és Andromache. Achilles
pajzsa. A görög istenek és hősök dr. Geéb János „Görög vallás és mű
vészet“ czimű műve nyomán.
ZIMANN.
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Görögpótló rajz, hét. 2 óra. Görög renaissance és modern díszítmé
nyek festve.
kövi.
5. Német nyelv, hét. 3 óra. K. k .: Dr. Heinrich Gusztáv „Lehr- und
Lesebuch“ II. r. A declinatio és conjugatio ismétlése után és a szórend
folytonos gyakorlása mellett a következő olvasmányok magyarázása, for
dítása és megtanulása: Attilas Schwert, Die Loreley, Frau Hitt, Amen
der Steine, Der Mönch von Heisterbach, Der Taucher, Bertran de Born,
Der Reiter und der Bodensee, St. Stephans Eid, Adler und Taube, Le
ben und Tod, Gott ist gross, Hoffnung, Geharnischtes Sonett, Im Walde,
Der 8-te Psalm, Römische Elegie, Venedig, Epigramme, Weisheit des
Brahmanen, Sprüche der Weissheit, Tragische Geschichte, Pegasus im
Joche, Gesicht des Reisenden, Der Sänger, Der Zauberlehrling, Des
Sängers Fluch, Das Glück von Edenhall, Die Grenadiere, Der Bauer und
sein Sohn, Der Bauer und sein Kind, Die Kreuzschau, Wanderers Nacht
lied, Himmclstrauer, Der letzte Dichter, Epistel, Wilhelm Teil (Monolog).
Havonként Írásbeli dolgozat.
ROTH.
6. Történelem, hét. 3 óra. Újkor, Varga tankönyve szerint.
PAKH.
7. Mennyiségtan, hét. 3 óra. A hatványozás általánosítása. A logarithmusok tana. Trigonometria és gonyometria.
KÖVI.
8. Természetrajz, hét. 3 óra. K. k. Báthory N ándor: „Állattan“.
Tananyag: Bevezetés, az ember, az állatok, rendszeres állattan, gerinczesek, puhatestűek, izeit lábúak, férgek, tüskebőrüek, bélnélküliek, örlények. Az állatok földrajzi elterjedése. Sajátkezű gyűjtemények bemu
tatása.
KAROLINA.
9. Torna, hetenként 2 óra. Gyakorlatok vasbotokkal, szergyakor
latok.
SCHERMANN.
10. Gyorsírás, hét. 2 óra. (Szabad tantárgy). Forrai S. Gabelsberger
és Markovics rendszere szerint.
SCHERMANN.
11. Franczia nyelv, hét. 2 óra. (Szabad tantárgy). K. k. Otto Emil.
N yelvtan: A névmások, szenvedő, visszaható és személytelen igék, hatá
rozók, elöljárók, rendhagyó igék. Fordítási gyakorlatok. Több költemény
és prózai darab tárgyalása és szabad előadása. A haladottabbak: Voltaire:
Histoire de Charles XII. Livre. I—V.
zimann.
12. Énele, (szabad tantárgy) hét. 2 -szer a dalkörben. SCHERMANN.
A kötelezett heti tanórák száma a görög nyelvet tanulóknál 30, a
görögpótló tanfolyamban 29.
VII. OSZTÁLY.
Osztálytanár : K is s A lbert.
a) T an u ló k .
Bakó Gábor ev. ref. Beregszász,
Adriányi Pál ág. ev. FelceteBereg m.
Vág, Liptó m.
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Barna Károly izr. Gyöngyös,
Heves m.
Bukovinszky István r. 1c. Iglö,
5 Csépány János r. le. Gyöngyös,
Heves m.
Czirbesz Dezső ág. ev. Jolsva.
Dayka Endre ev. ref. BiharPiispölci.
Dömötör Bertalan ev. ref. Tass,
Pest m.
Dörner Gyula ág. ev. lgló.
10 Drucker Ödön izr. Orosháza,
Békés m.
Engel Náthán izr. Gölniczbánya, Szegyes m.
Eliássy Sándor rám. k. Eger,
Heves m.
Esze Ferencz ev. ref. Iglö,
Fabinyi Sándor ág. ev. Iglö.
15 Fejérváry Géza ev. ref. Aszaló,
Abanj-Torna m.
Ferkó Károly r. k. SzepesVáralja.
Flütsch, István ev. ref. Iglö.
Fox Aurél ág. ev. Merény,
Szegyes m.
Freytagh Imre ág. ev. Felka.
Szegyes m.
20 Friedmann Jenő izr. Iglö.
Friedmann Sándor izr. Krompach, Szepes m.
Füzessy Géza ev. ref. Micske,
Bihar m.
Hainzl Arthur r. k. Jászbe
rény, J..N.-K.-Szolnok m.
Hajdú Károly ág. ev. Csap,
TJng m.
25 Hanke Emil r. k. Tót-Komlós, Békés Mi.
Turcsik Károly r. k. Iglö.
Kaiser János r. k. Nagy-Kikinda, Torontói m.

Keresztfálvy Antal r. k. Körtv'lyes, Szepes m.
Klein Kornél ág. ev. Iglö.
30 Kocsis István ev. ref. Aszalló,
Abauj-Torna m.
Kormány Gyida ev. ref. Bodrog-Olaszi, Zemplén m.
Köszeghy János ev. ref. Rásony-Sáp, Abauj-Toma m.
Kovácsy Sándor ág. ev. Kronipach, Szegyes m.
Kuntz Ervin ág. ev. Iglö.
35 Makláry Dániel ev. ref. MezöCsáth, Borsod m.
Marecsák András r, k. Iglö.
Máthé Zoltán ev. ref. Abony,
Pest m í .
Muránszky Oszkár r. Ic. Lapispatak, Sáros m.
Muzsay Sándor r. k. Drauc,
Arad m.
40 Pagyp István ev. ref. Berencs,
Pilczer Miklós izr. Török-Szt.Miklós, J.-N.-K.-Szolnok m.
Podolinszky Lajos r, k. Igló.
Prúnyi Albert ág. ev. Vichodnu,
Liptó Mi.
Hegéczy N. Józsefet-, ref. Nyék,
Borsod m.
45 Rozlozsyiik Pál ág. er. MáriaHuta, Szepes m.
Reiter Jenő izr. Szegyes-Remeke.
Scholtz Gusztáv ág. ev. Igló.
Schwartz Izidor izr. Igló.
Sélley László ev. ref. TiszaLucz, Zemplén m.
50 Simonidesz Károly ág. ev. S.eécsény, Nóg/rád m.
Sinkovics Dezső r. k. Gyön
gyös-Halász. Heves m.
Szabó P. Károly ev. ref. MezöKeresztes, Borsod m.
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Tarnay Lajos r. le. LajosMizse, Pest m.
Thúróczy Gyula r. le. Kassa,
Abauj-Torna ni.
55 Tolnay Zoltán ev.ref. Idrány,
Abauj-Torna m.

Vallcó József ág. ev. Gölniczbánya, Szép es m.
Vecsei Gyula izr. Duna- Vecse,
Pest ni.
Wolf Sándor izr. Igló.
Zathureczky László ág. ev.
Turócz- Szt.-Márton.

Kim aradt:
Kolontáry Dezső ág. ev. Örvend, Bihar m.
b) T antárgyak.
1. Vallástan, hetenként 2 óra. „A magyarországi protestáns egyház
története.“ Batizfalvy István kézikönyve nyomán.
THERN.
2. Magyar nyelv, hetenként 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 oktatásnál a kisebb költői
műfajokból számos költemény taglalása és emlékelése. A nagyobb mű
fajokból olvastattak és tárgyaltattak : A Zrinyiász. Buda halála. Elveszett
alkotmány. Cserhalom. Bánk-bán és részletek egyes drámai művekből,
írásbeli dolgozatok a következő tételekből: 1. Non datur ad musas currere
lata via. (Elmélkedés a tanév kezdetén.) 2. A magyar versalakok és
azok történelmi fejlődése. 3. A ballada elmélete és fejlődése költészetünk
ben. 4. A Zrinyiász I-ső énekének tartalma. 5. Beszéd 1848. márczius
15-ének félszázados fordulója alkalmából. 6. A haza ismerete a haza
szeretetéhez vezet. 7. A becsület a legdrágább kincs. 8. Egy szabadon
választott vígjáték tartalma és méltatása. 9. Ez évi tanulmányaim (isk.
dolgozat).
ZJMANN.
Görögpótló magyar, hetenként 2 óra. K. k. Badics Ferencz: „Magyar
irodalmi olvasókönyv.“ Balassa Bálint élete, irodalmi méltatása és több
költeménye. Gyóngyössy István : Marssal társalkodó Murányi Vénus. Kuruez költészet; több költemény tárgyalása. Csokonay Mihály, Kisfaludy
Sándor. Antigone Csiky Gergely fordításában. Iphigenia Aulisban, Radó
Antal fordításában. Görög állam régiségek. Dr. James Gow kézi könyve
nyomán. Athén és Spárta alkotmánya.
ZIMANNŰ
3. Latin nyelv, hetenként ß óra. K. k. Dávid István, M. Tullii Cieeronis Orationes seleetae XIII. Némethy Géza, Vergib! Aeneidis libri. XII.
Pircliala Imre, Latin stílusgyakorlatok. Olvasták megfelelő alaki és tárgyi
magyarázat kíséretében Cic. Pro lege Manilia t. beszédét. Verg. Aeneisénck
VI. énekét, s latinra fordították stílusgyakorlatul a Pro lege Manilia alap
ján szerkesztett Pirchala-féle magyar szöveget. Havonkint iskolai dolgozat.
KISS.

58
4. Görög nyelv, hetenkéut 5 óra. Olvasmányok: Szemelvények Herodotos műveiből, edit. Dávid István I. II. IV. V. VII. VIII. elbeszélés. — Homér
Odysseája Dr. Csengeri Jánostól: Athéné és Telemachos I. ének 1—324, Telemaehos útrakelése II. 260—432, fordítva, magyarázva a homerosi nyelvezet
sajátságainak kitüntetésével. — írásbeli dolgozat havonként.
GUHR.
5. Német nyelv, hetenként 3 óra. K. k. Dr. H einrich: „Deutsches
Lehr und Lesebuch III.“ Irodalomtörténet a legrégibb időtől Klopstockig,
az egyes korokat és Írókat jellemző szemelvények olvasásával és emlé
kelésével. Havonként Írásbeli dolgozat.
Rúth.
6. Földrajz, hetenként 2 óra. K. k. Scholtz Albert „Politikai föld
rajza“. Az európai államok történeti fejlődése, természeti jellemzése, ipara,
kereskedelme, lakosai és szervezete.
RÓTH.
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, liig és légnemű
testek egyensúlya és mozgása. Rezgéstan. Hangtan. (Általános törvények,
hangébresztők, hangelemzés, hangterjedés.) Fénytan: elméletek a fény
mibenlétéről, a fény terjedése, fényvisszaverődés, fénytörés, szinszóródás,
a szem.
‘
FISCHER.
8. Mennyiségtan, hetenként 3 óra. K. k. Mocnik. Algebra és mértan.
a) Algebra: Az elsőfokú egyenletek tanának átismétlése után a másod
fokú egyenletek elmélete. Az egyenleti trinom tulajdonságai; viszonyok
az ismeretlen és ismeretes tagok között. Magasabb fokú egyenletek Exponentialis, reciprok egyenletek. Számtani és mértani haladványok; alkal
mazások a szakaszos tizedes törteknél és a kamatos kamatozásnál, b)
Mértan : Stereometria. A testek felületének és térfogatának meghatáro
zása. Az algebra alkalmazása geometriai feladványok feloldásánál ; az
algebrai kifejezések egyneműsége ; első- és másodfokú egyenletek szer
kesztése. Analytikai derékszögek és sarki rendszer, a rendszerek átalakí
tása; két pont egymástóli távolának meghatározása; az egyenesek analy
tikai egyenletei mindkét rendszerben; az egyenesek egymáshozi viszo
nyának analytikai tárgyalása; a háromszög analytikai tárgyalása; a kör,
ellypsis analytikai egyenletei úgy a derékszögű analytikai rendszerben,
mint a sarki rendszerben; secans, tangens, normahsaik analytikai
egyeletei.
fisch er.
9. Görögpótló rajz, hetenként 2 óra. Egy órában fejek rajzolása Szemlér M. után, egy órában ábrázoló mértan Hornischek szerint.
KÖVI.
10. Tornázás, hetenként 2 óra. Rendgyakorlatok, szergyakorlatok és
tornázás a Jager-féle vaspálczákkal.
SCHERMANN.
11. Franczia nyelv, (nem kötelezett tantárgy), hetenként 2 óra, mint
a VI. osztályban.
zimann.
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Vili. OSZTÁLY.
Osztálytanár: F is c h e r M ikló s, igazgató,
a) Tanulók.
1 Adriányi Elemér ág. h. ev
Juhász István r. hath. Jász
Tolcsva, Zemplén m.
berény, J.-N.-K-Szolnok m.
Bartal Kornél ág. h. ev. BatizKalmár Béla r. hath. Loócz,
falva, Szép es m.
Zemplén m.
Bartha László ev. ref. KeszKató József ev. ref. Gyoma,
nyéte, Zemplén m.
Békés m.
Baur István r. hath. NagyKis- Pál Ferencz ev. ref. Be
Lak, Csanád m.
ret, Abauj-Torna m.
5 Buday János r. hath. Mar25 Koncsics Elemér ág. h. ev.
qita, Szabolcs m.
Űzd, Tolna m.
Christoph Frigyes r. hath
Kovaltsik Ede r. hath. Igló.
Csaba- Csűd, Békés m.
Laczko Aurél r. hath. Gnezda,
Farkas Imre ev. ref. DébreSzepes m.
czen, Hajdú m.
Lohnert Károly r. hath. Igló.
Felföldi Sándor r. hath. Gyula,
Luscsek Ferencz r. hath. Igló.
Békés m.
30 Makra Zoltán ev. ref. Gyön
Ferenczy Loránd r. hath. Debgyös, Heves m.
reczen, Hajdú ni.
Maksa Lajos ev. ’ ref. Duna10 Ferenczy Tibor r. hath. Dcbvecse, Pest m.
reczen, Hajdú m.
Mathia Andor r. hath. Eper
Förster Jenő ág. h. ev. Szepesjes, Sáros m.
Olaszi.
Mizsey Pál r. hath. Jászbe
Frenyó Sándor ág. h. ev.
rény, J.-N.-K.-Szolnok m.
Csécse, Nógrád m.
Móhr Győző ág. h. ev. GölniczFux Ernő r. hath. Almás,
bánya, Szepes m.
Torontál m.
35 Nagy Imre ev. ref. Mező-Ke
Greschik Géza r. hath. Igló.
resztes, Borsodm.
15 Grósz Vilmos izr. Igló.
Ott Ferencz ág. hitv. ev. UjGidyás Mihály r. hath. Jász
Verbász, Bács-Bodrog m.
berény, ,1.-N.-K.-Szolnok m.
Páll
Lajos r. hath. Tompa
Harmann Cyrillág.h.ev. Batizpuszta,
Csanád m.
falu, Szepes m.
Philipp Marczell ág. h. ev.
Hoffmann László ág. h. ev.
Igló.
Liptó-Szent-Miklós.
Pojtek
Alajos r. kath. Kun
Jaczó Sándor r. hath. Gyön
hegyes, J.-N.-K.-Szolnok m.
gyös, Heves m.
40 Polgárig Miklós r. kath. Ároktő,
20 Jeney István ev. ref. LegyesBénye, Zemplén m.
Borsod m.
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Szendrei Mór izr. Szolnok,
J.-N.-K-Szolnok ni.
55 Szentandrássy István ev. ref.
Komádi, Bihar ni.
Szmrecsányi Imre róni. kath.
Szmrecsány, Liptó m.
Szontágh Sándor ág. h. ev.
N.-Kikinda, Torontói m.
Sztojanovics Szilárd gör. kath.
Csorvás, Békés m.
Sztrazniczky Jenő r. kath.
Iglóhuta, Szepes m.
60 Thuránszky Tibor ág. h. ev.
Liptó-Szent-Miklós.
Timcsák A ladár r. hath. Lőcse,
Szepes m.
Udvardy Jenő r. hath. Vácz,
Pest m.
Zemann Ferencz r. kath. Zakamene, Árva m.

PorteleJcy Sándor ev. ref. Kisúj
szállás, J.-N.-K.Szolnok m.
Rajczi Gyula r. hath. Debreczen, Hajdú rn.
Bépássy Aurél ág. h. ev.
Körtvélyes, Szepes m.
Bóth Villibald ág. h. ev. Igló.
45 Schneider Béla ág. h. ev. Me
reng, Szepes m.
Sima Dezső r. hath. Igló.
Simig Gyula r. hath. Kalocsa,
Pest m.
Singer (Zoltán) Jenő izr. Gyön
gyös, Heves m.
Stefanovics Gyida ág. h. ev.
Duna-Pataj, Pest m.
50 Stern Bertalan izr. Igló.
Strauch Jenő ág. h. ev. Felha,
Szepes m.
Strausz Gyula r. h. Budapest.
Széli Lehel ág. h. ev. Igló.
K ilópett:

Lippncr Nándor izr. Igló.
Elbocsáttatott:
65 Ilykovics Irén görög kath. Bogdánig, Mármaros ni.
b) T antárgyak.
1. Vallástan, hetenként 2 óra. Keresztény hit- és erkölcstan Zsi
linszky Mihály kézikönyve nyomán.
Tüern.
2. Magyar nyelv, hetenként 3 óra. Góbi Imre tankönyve szerint a
magyar nemzeti irodalom története, kapcsolatban megtelő olvasmányok
kal. Házi dolgozatok következő tételekből: 1 A haza ismerete hazaszere
tetei kelt. 2. Mit köszön nemzetünk Szent István királynak. 3. Miért
nem fejlődött a magyar költészet a hanyatlás korában. 4. Ha férfi vagy,
légy férfi. 5. Mely körülmények tették lehetővé a töröknek másfélszáza
dos uralmát Magyarország felett? 6. Az Aurorakor irodalmi jelentősége.
7. Gymnasiumi pályám végén. 8. Érettségi dolgozat (lásd az érettségi
vizsgákról szóló jelentést).
PÁKH.
3. Latin nyelv, hetenként 5 óra. Olvasmányok: Horatius edit. Dr.
Csengeri János. Carminum lib. I. 1, 2, 3, 4, 7, 10, 12, 14, 15, 22, 14,
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lib. II. 10, 14, lib. III. 2, 30, lib. IV. 3; epoclon 2, 7; satir. lib. I. 1, 6,
9; epistol. lib. I. 2, 3, lib. II. 3, 1—192. — Tacitus. — Szemelvények edit.
Dávid István és Pozder Károly, I. Augustus. II. Tiberius. III. A római
légiók lázadása Germaniában. Fordítva, magyarázva, nyelvtanilag és tárgyilag méltatva. Fordítások latinra: Vagács és Schiebinger „Latin irályképző gyakorlatok“ czimü könyvéből 137—159-ig. Római irodalomtörté
net. írásbeli dolgozat hetenként.
GUHR.
4.
Görög nyelv, hetenként 4 óra. Olvasmányok: Homér Iliasa dr.
Csengeri Jánostól. A dögvész ; Achilles haragja 1 ének egészen. Alexan
dras és Menelaos párviadala III. ének egészen. Hektor a városban VI.
237—368; Hektor és Andromache VI. 369—529. Fordítva, magyarázva
és a homerusi kérdés tárgyalását előrebocsátva. Platon Kritonja edit. Hor
váth Cs. írásbeli dolgozat havonként.
GUHR.
5. Görögpótló olvasmányok, hetenként 2 óra. K. k. Dr. Badics Ferencz:
„Magyar irodalmi olvasókönyv“. Gróf Széchenyi István élete és műkö
dése. A hitel. Kelet népe. Kölcsey Ferencz : Országgyűlési napló. Báró
Eötvös József: Reform. Báró Kemény Zsigmond: Elet és irodalom. —
Szemelvények Platon műveiből: Sokrates védekezése. Alexander Bernát
K. k. A görög irodalomtörténet rövid áttekintése Schill Salamon kézi
könyve Után.
ZIMANN.
6. Görögpótló rajz, hét. 2 óra. Ábrázoló mértan Hornisehek k. k. sz.
Árnyékolt fejek Szemlér és Taubinger mintái után.
Kövi.
7. Német nyelv, hetenként 2 óra. Heinrich Gusztáv „Lehr- und Lese
buch III.“ k. k. szerint, irodalomtörténet ném etül: Klopstock, Wieland, a
göttingai költők köre, Lessing, Herder, az eredeti lángelmék, Goethe,
Schiller és kortársai. Egyes művek és szemelvények fejtegetésén és rész
ben emlékelésén kívül tárgyaltatott Laokoonból a X III—XV. fejezet.
Havonként Írásbeli dolgozat.
RÓ'iH.
8. Történelem, hetenként 3 óra. Mangold Lajos tankönyve szerint
Magyarország oknyomozó történelme 1867-ig.
PAKH.
9. Mennyiségtan, hét. 2 óra. Mauritz R. és Kövi „Math, feladatok.“
Diophantos-féle egyenletek. Kapcsolástan. Newton tantétele. Felsőbb rangú
sorok Lübsen után.
Kövi.
10.
Természettan, hetenként 4 óra. K. k. Fehér Ipoly: „Természettan.“ F é n y ta n : fénytani készülékek, fénytalálkozás, fényelhajlás, fénysarkitás. H őtan: a hő lényege, hőforrások, a hő erőműtani egyenértéke,
a hő terjedése, hatása a testek térfogatára, halmaz-állapotára; gőzök és
párák feszítőereje, sűrűsége, gőzerőművek, a lég páratartalma és annak
mérése, a hő mennyiségének mérése, a sugárzó hő törvényei. Delejességtan: a delejesség mibenléte, delejes erő mérése, delejes elhajlás és le
hajlás, a föld delejes állapota. Villamosságtan • dörzsölési villamosság,
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dörzsölő villamgépek, villamos süritők, a kisülés tüneményei, a villamos
ság sebessége, sűrűsége és beosztása, a légkör villamossága. Érintési vil
lamosság : Gralván-elemek és lánczok, állandó galván-elemek, a galván
áram hő-, fény- és vegytani hatása, hatása a delejtűre, a roham erőssé
gének mérése, Ohm törvénye, villamos távírók, delejes és villamos inductio
és az azon alapuló gépek, a hővillamosság törvényei. Kosmographia elemei.
FISCHER.
11. Bölcsészet, hetenként 3 óra. Lélektan és gondolkozástan. Melegh
tankönyve nyomán.
zimann.
12. Tornázás, hetenként 2 óra. Rend és szergyakorlatok. SCHERMANN
13. Ének, (nem kötelezett tantárgy.) Négy-hangú gyakorlatok a
dalkörben.
SCHERMANN.
14. Frauczia nyelv, (nem kötelezett tantárgy), hetenként 2 óra. Vol
taire : Histoire de Charles XII. Livre
I—IV.
ZIMANN.
A kötelezett tanórák száma a görög tanfolyamban 30, a görög
pótló tanfolyamban 30 óra.
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IX.
A z é r e ttsé g i v iz s g á la to k e r e d m é n y e .
Az érettségi vizsgálati utasítás 4. §-a értelmében április 15-éig az
érettségi vizsgálathoz jelentkezett valamennyi 1897/8-ik tanévi V ili. oszt.
tanuló, azonkívül még 10 tanuló, kik közül 9-en az előző iskolai évben
tanulói voltak az intézet VIII-ik osztályának, egy pedig az 1889/90-iki
tanévben. Ez utóbbi a nagym. vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister
úrnak 1898. évi márczius 18-án, 17,182. szám alatt kelt rendelete alapján
bocsáttatott az érettségi vizsgálathoz.
Az írásbeli érettségi vizsgálatokat 4 csoportban, négy külön terem
ben május 28., 24., 25., 26. és 27-ik napjain tartottuk.
Az írásbeli érettségi vizsga alapján a vizsgáló bizottság 2 tanulót
utasított vissza és 64 tanulót bocsátott szóbeli vizsgálathoz.
Az Írásbeli dolgozatokra a következő tételek tűzettek ki:
a) Önálló magyar dolgozatra: 1. Milyen hatása volt a nyelvújítási
harcznak irodalmunkra és politikai életünkre ? 2. Mely körülmények segi-
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tették elő a magyarok honfoglalását? 3. Az önmérséklés a legfontosabb
társadalmi erények egyike.
b) Fordítás magyarból latinra: Cyrus a perzsák birodalmának ala
pítója- Latin gyakorlatok Cserny és Dávidtól 137-ik gyakorlat.
c) Fordítás görögből m agyarra: Homeri Ilias lib. XXII, 248—277.
Achilles visszautasítja Hektor kívánságát, hogy a megöltnek holttestét
meg ne gyalázza; elhajítja dárdáját, de nem talál.
d) Fordítás magyarból németre: „A dalnok átka“ Endrei Ákos, Stí
lusgyakorlatok 54. lap.
e) A mennyiségtanból: 1. Algebrai feladat: Valakitől kérdezték, hogy
hány éves? 0 igy felelt: Ha a millenniumi évben elért koromat a szá
zadvégén elérendő korommal megszorzod, 7565 szám jön ki. Hány éves ma?
2. Geometriai feladvány: Három egyenlő gömbből készíteni a legnagyobb
négy-, hat- és nyolez lapu testet. Mennyi anyagot vágok le, ha a gömb
sugara = E ?
A szóbeli érettségi vizsgálatok június 13. 14. 15. 16. 17. és 18-ik
napjain Dianiska András evang. lelkész úr, mint egyházkerületi biztos
elnöklete alatt és dr. Petz Gedeon tudomány-egyetemi ny. rk. tanár úr
mint kormánybiztos jelenlétében tartattak.
A szóbeli érettségi vizsga alapján jelesen érettnek nyilváníttatott 7
tanuló, jól érettnek 17, érettnek 28, két hónap múlva teendő javító vizs
gálathoz utasittatott 9 és ismétlő érettségi vizsgálatra 1 tanuló.
Jelesen éretteknek nyilváníttattak:
Bartal Kornél ág. h. cv. Batizfalu, Szepes m.
Förster Jenő ág. h. ev. Szepes-Olaszi.
Grósz Vilmos izr. Igló.
Harmann Cyrill ág. h. ev. Batizfalu, Szepes m.
Róth Villibald ág. h. ev. Igló.
Schneider Béla ág. h. ev. Merény, Szepes m.
Strauch Jenő ág. h. ev. Felka, Szepes m.

X.
T a n s z e v g y ü j t e m é n y e k á lla p o t a é s g y a r a p ít á s a .
a) Gymnasiumi museum.

I. Term észetrajzi gyűjtem ény.
Kezeli: Róth Márton tanár.
Az 1897/98. iskolai évben a gyűjtemény következő ajándékokkal
gyarapodott:
A M. Kárpátegyesület „Iglói osztályáétól 16 drb szemléltető tanításra
alkalmas növénytani kézi rajz (Vallisneria spiralis. Ainus glutinosa. Iris
squalens. Lonicera caprifolium. Galanthus nivalis. Narcissus poeticus.
Myosotis palustris. Sambucus nigra. Aster chinensis. Salvia pratensis.
Lamrum album. Aesculus hippocastanum. Orchis mascula. Marcgravia.
Macroglossa és Kolibri). — Bihar Bertalan bányakapitány úrtól 2 drb
magnesit. Gärtner Kálmán úrtól 1 drb bazalt-oszlop.
Következő tanulóktól: VI. oszt. Bartyik Sándor 1 drb Triton cristatus és 1 drb kakassarkantyuja, Danjelisz Elek 1 drb kagylókövület és
Schmör Oszkár 1 drb Acrocephalus turdoides fészke. — V. oszt. Korschalla
Károly 1 drb fenyőág és Senyer Ferencz 36 drb különféle ásvány. — IV.
oszt. Schaffartsik Jenő 1 drb anthracit, Spitzkopf Gyula 1 drb mangánvasércz, Szabó Elek 1 drb szarvasmarha homlok csapja, Tarnay Árpád kvarczkavics és Zalibera Nándor 9 drb kristályminta.
Az összes gyarapodás tesz 71 darabot, melyek közt van állattani 4,
növénytani 17 és ásványtani 50 darab.

II. Jelentés a term észettani múzeumról.
Ő re: Fischer Miklós igazgató.
Az 1897/98-ik tanévben a természettani szertár szaporodott:
1. Higanyos légszivattyú Geissler szerint, 3 csappal és a higany
edény emelésére és sülyesztésére szolgáló készülékkel.
2. Légszivattyúval összekötendő tányér állványon.
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A terinészettani muzeum állománya az 1897/98-ik tanév végén volt
426 műszer, melyek a physika főszakai szerint, úgymint erőműtan, rez
gés- és hangtan, fénytan, hőtan, delejesség- és villamosságtan és csilla
gászatiam földrajz szerint 6 üvegszekrényben vannak elhelyezve.
A műszerek közt van erőműtani és csillagászat-földrajzi 150, rezgésés hangtani 20, fénytani 70, hőtani 62, delejesség- és villamosságtani
124 műszer.

III. P h ilo lo g ia i m u z e u m .
Őre: Vandrák Gyula, tanár.
E szertár az 1891/92-ik tanév óta áll fenn.
114 kép, 5 szobor és 1 térkép.

Jelenlegi állománya

IV. Rajzszertár.
Ő re: Köm Imre tanár.
Az előző iskolai években kiadott értesitőkben feltüntetett leltár a
lefolyt tanévben nem szenvedett változást.

V. Pénz- és éremgyüjtemény.
Kezelő: Both Márton tanár.
A gyűjtemény az 1897/8-iki tanévben gyarapodott a) vétel utján egy
nagyitóval és egy darab pénzzel; b) ajándék utján a helybeli casinótól
12 drb, Fuhrmann Gyula úrtól 1 drb, Nikházi Frigyes úrtól 1 drb, Scherffel
Gusztáv úrtól 1 drb és Szontagh Hugo úrtól 58 drb, — Zsendovics Mihály
I. oszt. tanulótól 1 drb pénzzel.
Összes gyarapodás tehát 76 darabbal.
Bevétel 15 frt, kiadás 8 frt 54 kr.

I) G y m n a s i u m i

könyvtár.
Kezeli: Pákh Károly tanár.
Az 1897/93. iskolai évben a könyvtár következő müvekkel gyara
podott :
I.
Vétel utján: A magyar nemzet története (millenniumi kiadás) V.,
YI. és IX. köt. — A Pallas Nagy Lexikona XV. XYI. — Marci chro
nica de gestis hungarorum, Szabó Károly fordításával. — Bárczay Oszkár,
A heraldika kézikönyve. — Gregorovius Ferdinánd, Hadrián császár. —
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Keller Konrád, A tenger élete. — Schmidt F., A gyakorlati fotografozás
kézikönyve. — Ruszkin, Yelencze kövei II. — Croiset M., A görög eposz
története. — Emil de Laveleye, A tulajdon és kezdetleges alakjai I. —
Jókai müvei (diszkiadás) LX X I—LXXX. — Filozófiai írók tára X—XIV.
— Apáczai Csere János bölcsészeti dolgozatai. - - Bedőházy J., A két
Bolyai — Bolyai F., Kurzer Grundr'ss eines Versuches etc. — Deák Ferencz beszédei TV. —- Rákosi Jenő, A tragikum. — Régi magyar könyv
tár, szerk. Heinrich G., 5—9. köt. —- Wekerle László, Isten az ő teljes
valóságában megismerve. —- Gyöngyösi, magyar—latin szótár töredék. —
Nyelvőrkalauz a Magyar Nyelvőr I —XXV kötetéhez. — Wolff Béla,
Magyar és német zsebszótár. — Baumeister A., Handbuch der Erziehungs
und Unterrichtslehre IV. 5. — Lehrproben und Lehrgänge 52—53 füz.
— Encyclopaedic der Naturwissenschaften I. 71—73. III. 40 —43.— Bu
dapesti Szemle 1898. — Egyetemes Philol. Közlöny 1898. — Ev. Egyház
és Iskola 1898. — Prot. Egyházi és Iskolai Lap. 1898. — Magyar Nyelvőr
1898. — Magyarorsz. Kárpátegyesületi Évkönyv 1898. — .Magyar törté
neti Életrajzok 1898. — Századok 1898. — Természettudományi Közlöny
és Pótfüzetek 1898.
II. Ajándékok.
A nmlts. Vallás- és közoktatásügyi Ministenumtól: Magy. hadtörténelmi
emlékek az ezredéves országos kiállításon. — Magyar Millennium (Gelléri M.) — 13 történelmi iskolai fali térkép, u. m. Graecia, A római biro
dalom, Magyarország Szt. István halálakor, Magyarország 1. Mátyás h a
lálakor, Magyarország 1683, Magyarország a Pragm. Sanctio előtt, Ma
gyarország 1847-ben, Európa a népvándorlás korában, Európa a keresztes
hadjáratok korában, Európa a renaissence és I. Mátyás korában, Európa
a reformátió korában, Európa a XVIII. század elején, Európa a franczia
forradalom és Napoleon korában.
A M. T. Akadémiától. (5 frtnyi átalány fejében). Akadémiai Értesítő
1898. — Archüologiai Értesítő XVII. 4. XVIII. 1. — Archäologiai közle
mények XX. — Emlékbeszédek IX. 2—4. — Erdélyi országgyűlési em
lékek XX. — Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből XVI. 10
— Értekezések a társad, tudományok köréből XII. 2. — Értekezések a
történeti tudom, köréből XVII. 2—5. — Magyar történeti emlékek: Ok
mánytárak XXIX. — Mathematikai és természettud. Értesítő XV. 3—5.
XVI. 1—2. — Mathemat. és természetűid, közlemények XXVII. 1. 2. —
Nyelvtudományi Közlemények XXVII. 3. XXVIII. 1. 2.
A felsőmagyarorszagi bányapolgárság központi választmányától: Agrieola
G. De re metallica libri XII. 1621. föl. — Jahrbuch der k. k. geologischen
Reichsanstalt in Wien, összesen 11 évfolyam (1850—60, a VIII. évfolyam
ból hiányzik az I. füz.). — A m. ldr. földtani intézet Évkönyve (1871—94, összesen 11 évfolyam, melyek közül 8 teljes, a többi hiányos). —
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Mutató az Évkönyv első tiz kötetéhez. — A magy. kir. földtani intézet
Évi jelentése 188-3 -96., összesen 12 kötet. — Földtani Közlöny 1871. —
1897, összesen 27 évfolyam (az V-ikből hiányz. egy füzet.)— A magyar
honi földtani társulat munkálatai, r erk. Hantken Miksa III., IV., V. kö
tet. — A m . kir. földtani intézet könyv- és térképtárának ezimjegyzéke
1884 és Pótczimjegyzékek I.—IV. — Péch Antal, Magyar és német Bá
nyászati Szótár, 2. kiad. 1—II. egy kötetbe kötve. — Halaváts Gyula,
A magyarországi artézi kutak története. — A magyar korona országai
földtani viszonyainak rövid vázlata (magyar és német szöveggel). — Rap
port sur Fexposition universelle de 1885. — Rapports du jury mixté in
ternational. — Jahresschrift des ungarischen Forstvereines 1866 (két füz.)
— Az országos erdészeti egyesület Évkönyve 1868—1869—1870. — Erdészeti
Lapok, az országos erdészeti egyesület közlönye, összesen 18 évfolyam,
de ezekből csak 9 teljes (1878—1883 és 1894—1896).
Ljló város tanácsától: Münnich Sándor, Igló város története.
Az iglói m. le. áll. tanitólcépzö-intézettöl: Arányi Antal, az iglói álami
tanitóképző intézet 25 éves története.
Az iglói ág. h. ev. egyháztól: Gedenkblätter zur Erinnerung an die
100 jährige Jubelfeier etc., item: Fábry J., Geschichte der evang. Ge
meinde A. C. zu Igló.
Sárosvármeqye törvényhatóságától: Sárosvármegye népnevelése az ezre
dik évben.
Az Orsz. Képzőművészeti Társulattól: Képes tárgymutató az 1896 és
1897. évi tavaszi és téli kiállitásról.
Szabó Ferencz (némot-eleméri plébános) ú rtó l: Balbi-Czirbusz, Egye
temes földrajz IV. V. kötet.
Slromp László (pozsonyi theol. akad. tanár) úrtól: Apáczai Cseri
János mint paedagogus.
Az egri hath, fögymnasiumtól: Kassuba D., Az egri r. k. főgymnasium
története.
A sepsi-szt.-györgyi ref. kollégiumtól: Dómján Istv. A sepsi-szt.-györgyi reí. kollégium története.
A szolnoki fögymnasiumtól: Iványi Ede, A szolnoki főgymnasium
története.
Lampel könyvkereskedő czégtől: Wagner Józs., Római régiségek és a
római irodalom történet vázlata.
Franklin társulattól: Jeles irók iskolai tára. 56. •— füzet.
Geyer Gyula: tanár úrtól: Sachsenspiegel. Magdeburg 1528. föl.
Bömisch Ede: nyug. tanító úrtól: Sleydani Johannis, Warhafftige
Beschreibung aller geistlichen und weltlichen Sachen, die sich zugetragen
haben unter Kaiser Carolo V. 1558.
Az iglói főgymnasium tanári testületétől: Magyar Pädagogia 1898. —
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Prot. Szemle 1898. évf. — Zsilinszky, A magyar országgyűlések vallás
ügyi tárgyalásai, IV. köt.
Pákh Károly tanár ú rtó l: A szepesi tört. társulat millenniumi kiad
ványai V. köt. (Demko, Lőcse város története). — Az ezredéves kiállítás
történ, főcsoport hiv. katalógusa I. II. — Sárosy Gyula, Arany trombita
(kézirati másolat). — Berecz K., A régi „fiatal Magyarország“. — Poli
tikai Újdonságok 1897. évf.
Ezen ajándékokhoz járulnak még a hazai középiskolák 1897. évi
Értesítői.
Az összes könyvállomány 1898. június végén volt (a kettős példányo
kon kívül) 5644 mű, 7950 kötetben és 1940 füzetben.

XI.
Ö nk ép zők örök és a z o k te v é k e n y s é g e .
I.
Magyar önképzőkör. Elnöke Zimann János tanár úr. Ez évi tiszt
viselői voltak: Páll Lajos VIII. o. t. főjegyző; Bartha László VIII. o. t.
titkár; Maksa Lajos VIII. o. t. pénztáros; Förster Jenő VIII. o. t. ellenőr;
Máthé Zoltán VII. o. t. aljegyző; Strausz Gyula VIII. o. t. főkönyvtáros;
Baur István VIII. o. t. könyvtáros; Fejérváry Géza VII. o. t. alkönyvtáros.
Az év folyamán tartott gyűlések száma volt 25. Szavalat volt 136,
ezek közül a kör sikerültnek ítélt 23-at, elismeréssel tudomásul vett 68-at,
egyszerűen tudomásul vett 45-öt.
Beérkezett 17 mű, 4 prózai, 13 verses. A művek közül jegyzőköny
vileg megdicsértetett 3, sikerültnek vétetett 5, elismeréssel tudomásul vé
tetett 4, egyszerűen tudomásul vétetett 2 és 3 visszautasittatott.
Bírálat volt 12, jegyzőkönyvileg megdicsértetett 1, sikerültnek Ítél
tetett 4, elismeréssel tudomásul vétetett 6, egyszerűen tudomásul vétetett 1.
A körnek bevétele volt: 197 frt 49 kr., kiadása: 67 frt 47 kr., pénz
tári készlet: 130 frt 02 kr.
A megválasztott könyvtárosok minden héten egyszer, szombaton 3
órától 5 óráig könyvkiosztást tartottak.
Az „A“ könyvtár az év elején 493 kötetet számlált. Ev közben
szaporodott ajándék utján 1 kötettel és az olvasóköri szépirodalmi
lapok bekötése utján 3 kötettel. Evvégi állomány 497 kötet.
A „B“ könyvtárban az év elején 442 kötet volt. A tanév folyama
alatt a magyar tudományos akadémiától küldött 3 kötettel és a Graczaféle „Magyar szabadságharcz története“ utolsó füzeteinek bekötésével 1
kötettel szaporodott. Jelenlegi állomány 446 kötet.
A „ 0 “ könyvtár köteteinek száma az év elején volt 395. Év közben
a heti folyóiratok bekötése utján 5 kötettel és ajándék utján 2 kötettel
szaporodott. Összes állománya 402 kötet.
A három könyvtár összes állománya tehát 1345 kötet.
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2. Német önképzőkör. Elnök Iíóth Márton tanár úr. Tisztviselők: fő
jegyző Róth Villibald; titkár Förster Jenő; főkönyvtáros Széli L ehel;
pénztáros Strauch Jenő ; ellenőr Répássy Aurél; aljegyző Juresik K á
roly ; könyvtárosok: Lóimért Károly, Engel Náthán és alkönyvtáros Rei
ter Jenő.
A körnek 46 tagja volt, köztük rendes tag 27.
Az előadott 73 szavalat közül a kör jegyzőkönyvileg megdicsért 2-őt,
sikerültnek ítélt 20-at és elismeréssel tudomásul vett 17-et.
Beadatott azonkívül 16 önálló mű. Ezek közül a kör jegyzőköny
vileg megdicsért egyet, sikerültnek Ítélt 3-at, elismeréssel tudomásul vett
2-őt. A fölolvasott bírálatok közül a kör jegyzőkönyvileg megdicsért egyet,
sikerültnek ítélt 7-et és elismeréssel tudomásul vett 3-at.
A kör részéről a legjobb munkára kitűzött 5 frtos pályadijat Förster
Jenő VIII. o. t. „Zu spät“ czimü munkájával nyerte meg.
A kör könyvtári állománya 6 művel szaporodott 24 kötetben. Ezzel
együtt a könyvtár összesen 644 művet tartalmaz 1108 kötetben.
3. Gyorsíró kör. Védnöke Kövi Imre tanár úr. Ezévi tisztviselők
voltak: Frenyó Sándor VIII. o. t. alelnök; Hoffman László VIII. o. t. tit
kár és jegyző; Grósz Vilmos VIII. o. t. pénztáros; Kocsis István VII. o.
t. könyvtáros. A tagok száma 26, évközben kilépett kettő, maradt 24.
A tagsági dij 1 frt. A kör összesen 54 rendes ülést és hetenként kétszer
gyakorló órákat tartott. Használatban volt Markovics Iván „Vitairás“
ez. tankönyve.
Az év folyamán jan. 28-án Budapesten tartott versenyen körünk 2
tagja: Frenyó Sándor és Bakó Gábor nyertek dijakat. Frenyó S. egy 10
koronás aranyat és Bakó G. egy elismerő oklevelet.
Az iglói főgymnasium gyorsiróköre, mely tulajdonképen már 30 év
óta működik, de csak 25 év óta bir a tanári kar által helybenhagyott
alapszabályokkal s mely ezen 25 év óta „Markovics-kör“ nevet visel, f.
évi május hó 25-én tartotta meg a szokott versenyirást, de —- sajnos —
a 26 tag közül csak 5 jelent meg; junius hó 4-én pedig tartotta a kör az
utolsó közgyűlését.
Mielőtt a védnök Kövi Imre "'tanár megnyitotta’ a gyűlést, elő
lépett az alelnök Frenyó Sándor VIII. oszt. tanuló és szép beszéd
ben üdvözölte a kör védnökét, ki az iglói gymnasiumban meghono
sította a szép művészetet, a gyorsírást, s a ki 30 év óta nagy buzgalom
mal gyakoroltatta azt kezdőkkel és haladókkal, kérvén őt, hogy fogadja
el a kör ajándékát : Gabelsbcrger mellszobrát.
A tanár meghatottan köszönte meg a szónok jókivánatait s a kör
ajándékát, Ígérvén, hogy ezentúl is lankadatlan buzgalommal fogja ve
zetni a kört s annak működését.
Ezzel megnyitottnak nyilvánította az utolsó közgyűlést, melynek
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csak két tárgya vo lt: 1. Jelentés a pénz- s könyvtár megvizsgálásáról. 2.
A versenyirás eredményéről. Az első tudomásul szolgált; a második
jelentés a következő: A legjobb s csaknem hiba nélküli munka a „Ha
ladás“ jelszóval biró. A borítékból előtűnt Frenyó Sándor neve; nyere
ménye 10 korona; a 2-dik dijat, 6 koronát Grósz Vilmos s a 3-dikat,
4 koronát Bakó Gábor nyerte el.
4. Dalkör. Elnök: Schermann Samu tanár úr. Tisztviselői voltak:
Strausz Gyula VIII. o. t. főjegyző, Símig Gyula VIII. o. t. pénztáros,
Bartha László VIII. o. t. könyvtáros és Fox Aurél VII. o. t. aljegyzőA kör tagjai V. VI. VII. és VIII. oszt. tanulók. Tagjainak száma 45.
Tagsági dij 20 kr., melyből befolyt 8 frt 80, kiadatott 5 frt, maradt te
hát 3 frt 80. A kör gyűléseit hetenként 2-szer tartotta, melyeken 10 férfiés egy vegyes kar lett begyakorolva.
Nyilvánosan kétszer lépett fel a kör, u. m. okt. 4-én és április 23-án.
Könyvtári állomány 90 kötet 1690 szólammal.
5. Tornakör. Elnöke : Schermann Samu tanár úr. Ezévi tisztviselői
voltak: Strausz Gyula VIII. o. t. alelnök; Róth Villibald VIII. o. t.
pénztáros; Bartha László VIII. o. t. jegyző; Porteleki Sándor VIII. o. t.
Baur István VIII. o. t., Tarnay Lajos VII. o. t. és Simonidesz Károly
VII. o. t. előtornászok.
A körnek 46 tagja volt. Tagsági dij egy korona. Bevétele volt 18
forint 60 krajczár.
A kör hetenként egy rendes és két gyakorló órát tartott.
Május 22-én pedig disztornázást rendezett a kgvetkező programmal :
1. Felvonulás.
2. Szabadgyakorlatok.
3. Katonai rendgyakorlatok.
4. Mintacsapat tornázása a nyújtón és korláton.
5. Versenytornázás (magas ugrás rúddal, sulydobás, távolugrás stb.)
6. Elvonulás.
A nagyszámú közönség minden egyes számot zajos tetszésnyilvání
tással jutalmazott, a kört pedig anyagilag is támogatta, amennyiben ezen
ünnepen 100 frt és 51 krnyi összeg folyt be a belépési 20 kros dijakból,
mely bevétel a szatmári tornaversenyen részt vett szegényebb tanulók
segélyezésére fordittatott. A körnek 38 tagja a szatmári kerületi torna
versenyen vett részt.
A verseny eredménye:
1. Intézetünk a katonai rendgyakorlatok sikeres bemutatásáért okle
véllel lett kitüntetve.
2. Strausz Gyula VIII. o. t. futásért: aranyérem.
3. Strausz Gyula VIII. o. t. sulydobásért: aranyérem.
4. Bartha László VIII. o. t. rúdugrásért: aranyérem.
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5. Komán Arthur VI. o. t. kötélmászásért: ezüstérem.
6. Zathureczky László VII. o. t. futásért: bronzérem.
7. Zathureczky László VII. o. t. távolugrásért: bronzérem.
8. Podolinszky Lajos VII. o. t. sulydobásért: bronzérem.
9. Búzás Antal V. o. t. futásért: bronzérem.
A tornaversenyt megelőző napot derék tornászaink Debreczen város
és nevezetességeinek megtekintésére használták lel.
Debreczenben a tornakör a Csokonai szobor elé vonult, hol a Hym
nus eléneklése és Nikliázy Frigyes tanár úr lelkes beszéde után a szobor
talapzatára fenyőágak és havasi gyopárból álló nemzeti szinti szalaggal
díszített koszorút helyezett el.
6. Vivőkor. Elnök Sehermann Samu tanár úr. Tisztviselők : Símig
Gyula VIII. o. t. alelnök, Ferenczy Loránd VIII. o. t. pénztáros, Ferenczy Tibor VIII. o. t. jegyző.
A kör hetenként 2 ülést, illetve gyakorló órát tartott.
Tagjainak száma volt 26.
7. Mathematikai kör. A kör a lefolyt tanévben Kövi I. tanár úr veze
tése alatt összesen 29 rendes gyűlést tartott, melyeken 164 kijelölt és 52
szabadon választott feladatot oldott meg. A tagsági díj volt 1 korona. A
tagok száma 68.
A kör tisztviselői voltak: Schneider Béla VIII. oszt. tanuló titkár,
Bartal Kornél VIII. o. t. pénztáros, Páll Lajos VIII. o. t. jegyző, Scholtz
Gusztáv VII. o. t. könyvtáros.
Pályadijakra ki volt tűzve 30 korona. Az első dijat, 15 koronát,
nyerte Schneider Béla ; a másodikat, 10 koronát Greschik Géza és a
harmadikat, 5 koronát Mohr Győző, mindnyájan VIII. o. t. tanulók.
8. A franczia nyelvben, mint nem kötelezett tantárgyban 22 tanuló
vett oktatást hetenként 2 órában.
A tanulók előmenetelük szerint három csoportba voltak beosztva s
kevés kivétellel dicséretes előmenetelt tanúsítottak.
Az évi dij 10 frt volt.

XII.
J ó t é k o n y s á g i p o v a t.
Tanintézetünk a lefolyt tanévben a következő jótéteményekben ré
szesült :
1. A szepesi XVI városi takarékpénztár két, 15 frtos ösztöndíjra 30
frtot adományozott.
2. Az iglói takarék- és hitelintézet jutalomdijra 10 frtot adomá
nyozott.
3. Bömiseh Ede gym. tanácsos úr jutalomdijra 5 frtot adományozott.
4. Széli Ödön úr jutalomdijra egy tiz frankos aranyat.
5. Flütsch István úr jutalomdijra 5 frtot.
6. Pákh Károly tanár úr a magyar önképzőkör számára 8 forintot.
7. Az önképzőkörökben kiválóbb munkásságot tanúsított tanulóknak
és egyéb jó magaviseletü, szorgalmas növendékeknek az évzáró ünnepé
lyen kiosztandó jutalomkönyvekre adakoztak :
Gaertner Kálmán úr 3 frt; Csetényi Emil, Melczer Ágost urak 2—2
f r t ; Jantner Armand, Bogscli Lajos, Lehoczky Jenő, Linkesch János,
Dr. Korach, Klug Ottó, Nadler Gyula urak 1—1 f r t ; Stern Jónás 50 kr.
Azon kikötéssel, hogy az adományozott összeg
részben a gymnasiumi tanulók jutalmazására és 73 részben a helybeli ev. polgári leány
iskola növendékeinek jutalmazására fordittassék, adakoztak a következő
urak: Münnich Kálmán iskolafelügyelő 5 frt, Topseher György egyház
felügyelő 3 frt, Dr. Walser Gyula ev. lelkész 3 frt, Gotthard Albert 3 frt,
Hegyi Bertalan 3 frt, Dr. Neubauer Lajos 3 frt, Dr. Lorber 3 frt, Fei
genbaum József 3 frt, Ritter Sándor 3 frt, Benigny Gyula 2 frt, Fest
Ottó 2 frt, Huszkó Antal 2 frt, Bobory Imre 2 frt, Langsfeld Géza 2 frt,
Széli Hugó 2 frt, Nősz Lajos 2 frt, Dr. Simenszky Sándor 2 frt, Kovács
Elek 2 frt, Steuer István 2 frt, Schmal János 2 frt, Dr. Buxbaum Armin
2 frt, Klug Nándor 2 frt, Skultety Ede 2 frt, Hajts János 1 frt, Fábián
László 1 frt, Széli László 1 frt, Spitzer Emil 1 frt, Alpár és Reich 1 frt
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Rosenthal Vilmos 1 frt, Marek Gábor 1 frt, Knieszner Katalin úrnő 1
írt, Bogsch Lajos 1 frt, Fábry Lajos 1 frt, Ráttkay György 1 frt, Danielisz Lajos 1 frt, Them Adolf 1 frt, Klein Aladár 1 Irt, Lázár József 1
frt, Dr. Széli Gyula 1 frt, Weszter Károly, Berger Adolf, Gally Ede,
Them Sándor, Fleischer Lajos urak 50—50 krt.

Ösztöndíjak, ju ta lm a k ős egyéb segélyezések.
a) Ösztöndíjak.
1. A gróf Teleky Róth Johanna-féle 35 forintos ösztöndíjat a ma
gyarországi ág. hitv. ev. egyetemes egyház ösztöndíj osztó bizottságának
1898 évi május hó 13-án hozott határozata értelmében nyerték: Schnei
der Béla, Bartal Kornél és Harmann Cyrill VIII. oszt. tanulók.
2. A Tavassy Lajos-féle 60 frtos ösztöndíjat a tanári kar Róth Villibald V ili. oszt. tanulónak Ítélte oda.
3. A Scholtz-Kailing Amanda-féle 40 frtos ösztöndíjat a gymnasiumi tanács Strauch Jenő VIII. oszt. és Fejérváry Géza VII. oszt. tanu
lóknak ítélte oda.
4. A Pákh Károly-féle 40 forintos ösztöndíjat nyerte Förster Jenő
VIII. oszt. tanuló.
5. A Dobos József-féle 40 forintos ösztöndíjat a gymnasiumi tanács
Széli Lehel VIII. oszt. tanulónak ítélte oda.
6. A Pákh Károly-féle 35 forintos ösztöndijat nyerték: Muszi János
VI. oszt. és Marton István V. oszt. tanulók.
7. A Schwarcz Károly-féle 22 forintos ösztöndíjat a gymnasiumi
tanácsnak határozata alapján nyerte Dörner Gyula VII. oszt. tanuló.
8. A Szontágh Lajos-féle 25 forintos ösztöndíjból részesültek: Kuntz
Ervin VII. oszt. tanuló 9 frt, Dömötör Bertalan VII. oszt. tan. 8 frt,
Sztankó Mihály III. oszt. tan. 8 frt.
9. Az iglói izrael. hitközség 20 frtos ösztöndíját nyerte Grósz Vil
mos VIII. oszt. tanuló.
10. A Payer Jenő-féle 18 forintos ösztöndíjból ny ert: Ponevács Rezső
I. oszt. tan. 10 frt, Faix Géza I. oszt. tan. 8 frt.
11. A Schwartz Lajos-féle 12 frtos ösztöndíj a következő egyházta
nácsi gyűlés határozata alapján fog kiosztatni.
12. A dr. Münnich Aurél-féle 8 forintos ösztöndíjat nyerte Marcsek
Andor II. oszt. tanuló.
13. A Fischer Miklós-féle 8 forintos ösztöndíjat a tanári testület
Szőke Sándor V. oszt. tanulónak Ítélte oda.
14. A Scholtz József-féle 5 forintos ösztöndíjat nyerte Késmárszky
Gyula II. oszt. tanuló.
6
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15. A Fischer Miklós-féle 4 forintos ösztöndíjat a tanári testület
Grajfel Béla II. oszt. tanulónak ítélte oda.
16. A Búzás Lajos-féle 4 forintos ösztöndíjat a gymn. tanács Spitzkopf Gyula IV. oszt. tanulónak Ítélte oda.
17. A Szepesi XVI városi takarékpénztár adományából 15 forintos
ösztöndíjakat nyertek : Scholtz Gusztáv VII. oszt. tan. és Varga Imre V.
oszt. tanuló.
18. Az iglói takarék- és hitelintézet adományából 10 forintos ösz
töndíjat nyert Czirbesz Dezső VII. oszt. tanuló.
—

—

b) Jutalmakkal kitüntetett tanulók:
Az intézet nemeskeblii pártfogóinak adományaiból az önképzőkörök
ben sikeres működést kifejtett tanulók és egyéb jó erkölcsi magaviseletü,
szorgalmas növendékek jutalmazására befolyt összegből a következők ré
szesültek jutalomdijakban és jutalomkönyvekben:
Létay Menyhért IV. oszt. tanuló 5 frt, Bömisch Ede gymn. taná
csos úr adományából.
Róth Andor V. oszt. tanuló 5 frt, Flütsch István úr adományából.
Danielisz Aurél III. o. t. egy aranyat, Széli Ödön úr adományából.

Jutalomkönyvekben részesültek :
Strausz Gyula VIII. o. t. Boros Vilmos, Szabadságharczunk emléke.
Maksa Lajos VIII. o. t. Radó Antal, Költők albuma. Baur István VIII.
o. t. Vörösmarty epikai költeményei. Róth Villibald VIII. o. t. Theodor
Weyler, Goldene Worte fürs Leben. Sztojanovics Szilárd Vili. o. t.
Thomas Lajos, Fölfedezések könyve 2 kötetben. Frenyó Sándor VIII. o.
t. Radó Antal, Költők Albuma. Máthé Zoltán A li. o. t. Endrődi Sándor,
A magyar költészet kincses háza. Bakó Gábor VII. o. t. Arörösmarty,
Lyrai költemények. Fejérváry Géza ATI. o. t. Münnich Sándor, Igló
város története. Juresik Károly ATI. o. t. Lessings AVerke, 3 kötetben.
Reiter Jenő ATI. o. t. Schillers AVerke, 4 kötetben. Engel Náthán ATI.
o. t. Heine, Buch der Lieder. Flütsch István VII. o. t. Boros ATlmos,
Szabadságharczunk története. PoseAvitz Tivadar AT. o. t. Chamisso, Ge
dichte. Bürger, Gedichte. Kocsis István ATI. o. t. Münnich Sándor, Igló
város története. Maschek Ernő V. ,o. t. Henle, Was soll ich deklamie
ren? Ragettli János IAA o. ,t. Cox György, Görög regék. Kozsár Béla
III. o. t. Péter János, Egyetemes zsebatlasz. Philipp József II. o. t. Ha
vas Adolf, Homeres. Gelléri M ór: „Magyar Millennium 1896.“ czimű

83
művét kapták a következő tanulók: Philipp Marczel VIII. o. t., Tolnay
Zoltán VII. o. t., Regéczy József VII. o. t., Kubányi Rezső VI. o. t.,
Sarkadi Antal VI. o. 1, Fábry Géza V. o. t., Nagy Jenő IV. o. t., Kolczon Lajos IV. o. t., Farkas László IV. o. t., Bojtor István IV. o. t.,
Seyfried Gyula III. o. t., Fábry János III. o. t., Almássy Béla III. o. t.,
Paulik János II. o. t , Jantner Ervin II. o. t., Kovács Elek II. o. t., Malatinszky Zoltán II. o. t., Fleischer Kálmán I. o. t., Tolnay László I. o.
t., Szőke Ferencz I. o. t., Jakó Endre I. o. t.
A Magyar önképzőkör részéről jutalomdijakban részesültek :
1. Pákh Károly tanár úr 8 frtnyi adományából, Bartha László VIII.
o. t. 4 frt, Szabó Károly VII. o. t. 4 frt.
2. A magyar önképzőkör adományából, Förster Jenő VIII. o. t. 5
frt, Páll Lajos VIII. o. t. 5 frt.
3. Egy névtelen úr adományából, Engel Náthán VII. o. t. Egyete
mes regénytár. Almanach 1898. szerkeszti Mikszáth Kálmán.
A német önképzőkör részéről 5 frtnyi pályadijat nyert Förster Jenő
VIII. o. t.
A mathematikai kör részéről versenydijakat nyertek :
Schneider Béla VIII. o. t. 7 frt 50. Gresehik Géza Vili. o. t. 5 frt.
Mohr Győző VIII. o. t. 2 frt 50.
A gyorsirókör részéről pályadijakat nyertek :
Frenyó Sándor VIII. o. t. 5 frt, Grósz Vilmos VIII. o. t. 3 frt,
Bakó Gábor VII. o. t. 2 frt.
---- HUE----c) Tápintézeti elengedésben részesülték :
Bakó Gábor VIII. 15 frt o. é., Bartal Kornél VIII. 35 frt, Bartha
László VIII. 20 frt, Buda Károly VI. 10 frt, Farkas László IV. 10 frt,
Fejérváry Géza VII. 20 frt, Harmann Cyrill VIII. 20 frt, Keller Mátyás
II. 5 frt, Kocsis István VII. 15 frt, Kovácsy Sándor VII. 15 frt, Kovácsy
Béla III. 10 frt, Maksa Lajos VIII. 15 frt, Mohr Győző VIII. 20 frt, Novák Samu I. 25 frt, Nyemcsik Mátyás IV. 10 frt, Ponevács Dezső I. 30
frt, Prúnyi Albert VII. 20 frt, Polsz Gyula I. 52 frt 20 kr., Regéczy
József VII. 10 frt, Répássy Aurél VIII. 10 frt, Rozlosnik Pál VII. 20
frt, Sarkadi Antal VI. 10 frt, Simon Pál 15 frt Simkovics István IV.
10 frt, Schneider Béla Vili. 35 frt, Stark Károly II. 10 frt, Sélley László
VII. 10 írt, Sztankó Mihály 111. 15 frt, Strauch Jenő V ili. 25 frt, Szabó
Papp Károly VII. 15 fft, Simonides Károly VII. 30 frt, Szaltzer Lajos
VI. 20 frt, Szaltzer Sándor V. 15 frt, Szontágh Sándor VIII. 10 frt
Szilágyi Péter ATI. 10 frt Tóth Béla I. 5 frt, Tóth Endre VI. 5 frt,
Zalibera József IV. 10 frt, Zatliureczky László ATI. 10 frt, Zathureczky
Nándor VI. 10 frt o. é.
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Az 1897. évi augusztus hó 28-án tartott gymnasiumi tanácsi gyűlés
tehát a tápintézeti dijakból 40 tanulónak összesen 657 frt és 20 krt o. é.
engedett el.
----- ----------

d) Tandijelengedésben részesültek:
Bartha László VIII. o. t. 5 frt, Strauch Jenő VIII. o. t. 11 frt,
Schneider Béla VIII. o. t. 11 frt, Mohr Győző VIII. o. t. 11 frt, Prúnyi
Albert VII. o. t. 7 frt, Fejérváry Géza VII. o. t. 8 frt, Simonidesz Ká
roly VII. o. t. 11 frt, Kovácsy Sándor VII. o. t. 5 frt, Rozlozsnik Pál VII.
o. t. 7 frt, Sarkadi Antal VI. o. t. 6 frt, Simon Pál VI. o. t. 3 frt, Korsalla Károly, V. o. t. 5 frt, Waldmann Sándor V. o. t. 3 frt, Nyemcsik
Mátyás IV. o. t. 4 frt, Oravecz Róbert IV. o. t. 5 frt, Farkas László IV.
0. t. 10 frt, Sztankó Mihály III. o. t. 8 frt, Fábry János III. o. t. 6 frt,
Ponevács Rezső I. o. t. 11 frt, Fleischer Kálmán I. o. t. 5 frt, Faix Géza
1. o. t. 7 frt. Philipp Marczel VIII. o. t. 16 frt 50 kr., Róth Villibald
VIII. o. t. 16 frt 50 kr., Kuntz Ervin VII. o. t. 16 frt 50 kr., Marton
István V. o. t. 16 frt 50 kr., Marcsek Andor II. o. t. 16 frt 50 kr., Phi
lipp József II. o. t. 16 frt 50 kr., Szőke Sándor V. o. t. 8 frt, Szőke
Ferencz I. o. t. 5 frt, Schimkó János V. o. t. 3 frt, Füzessy Géza VII.
o. t. 3 frt.
A fentartóhatóság 30 tanulónak 262 frtnyi összeget engedett el a
tandijakból, s azonkivül 8 canensnek a tandíjat 132 frt erejéig; az egész
elengedett összeg tehát 394 frt.
Segélyezésben részesültek tehát a lefolyt tanévben a tanulók:
1. Tápintézeti dijakból elengedtetett 40 tanulónak
657 frt
2. Tandíj akból elengedtetett 38 tanulónak . . . .
394 frt
3. Ösztöndíjakra fordittatott 26 tanuló számára
. . 550 frt
4. Jutalom dijakra fordittatott 54 tanuló számára . . 152 frt
Összesen: 1753 frt

XIII.
T á p in té z e t.
Gondnok: K u n tx Ö dön tanár.
Az 1897—8-dik tanévben a tápintézetbe 198 tanuló vétetett fel, kik
közül évközben kilépett 15, maradt a tanév végén 183 tanuló. Az elen
gedett összeg 6'57 frt és 20 Jer. o. é.
Az ig’lői ág. h. cv. fögymnasium tápintézetének házszabályai.
I. A f ö l v é t e l t i l l e t ő l e g :
1. A tápintézet tagjai a főgymnasium azon rendes tanítványai, kik
az igazgatónál történt bejelentés és fölvétel után, a félévi díjnak előleges
lefizetése mellett a gondnok által a tápintézeti anyakönyvbe bejegyez
tetnek s mint ilyenek a tápintézet jótéteményeiben részesülnek. Az inté
zet 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 e n d e t i l l e t ő l e g :
3. Az étkezés mindig egyik senior által elmondandó imával kezdő
dik 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 megje
lent tanulók e tekintetben nekik engedelmeskedni tartoznak; ha a kellő
megintés nem használ, a csend- és rendbontókat a seniorok haladékta
lanul a tápintézeti gondnoknak bejelenteni tartoznak.
5. Az étteremben kiki a tanulókhoz és művelt ifjúhoz illő komoly
sággal 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 közben elfoglalnak. E helyeket a senior beleegyezése
nélkül változtatni tilos.

86

7. Kiki a saját helyén levő evőeszközökért és az asztalterítő tisztán
tartásáért felelős. A ki e tekintetben hibásnak találtatik, büntetést von
magára és az okozott kárt megtéríteni tartozik.
8. Az étterembe való bejövét, valamint a kimenet is kellő rend
ben és csendben történjék. 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 udvarán, az if
júság illő komolysággal, kellő csendben viselje magát. Minden lárma,
tolongás, zaj, pajkosság tiltva van.
Tilos a konyhahelyiségbe lépés annak, aki erre külön engedélyt
nem nyert.
10. A tápintézeti gazdaasszony személye iránt mindenki tiszteletet
tanúsítson, őt vagy cselédjeit bármiért felelősségre vonni senkinek sem
áll jogában.
11. A kenyér eladás szigorúan tiltatik. E tilalom átbágóit bünte
tés éri.
12. Azon tanulók, kik betegség miatt az étkezéshez nem jöhetnek,
ebédjüket és vacsorájukat egy általuk megbízott egyénnel haza hordathatják, a mi mindenkor az osztálytanár által láttamozott igazoló-jegy
előmutatása mellett történhetik csupán.
13. A kinek bármi tekintetben panasza volna, tegyen arról jelentést
a tápintézeti gondnoknak. Minden önbíráskodás tiltva van.

X1Y.
f l jö v ő 1898— 9 9. t a n é v b e v o n a t k o z ó k .
A folyamattan levő építés miatt as 189S—99-iki iskolai év a
rendesnél későbben veszi kezdetét.
Értesítjük a tanulók szülőit, illetőleg gyámjait vagy azok helyet
teseit, hogy azon tanulók javító vizsgálatait, kik az iskolai évet más
tanintézetben akarják folytatni, aug. 31-én fogjuk megtartani. Ezen
tanulók tartoznak aug. 27-ig írásban az igazgatónál jelentkezni.
Azon tanulók javító vizsgálatait, kik intézetünkben óhajtják az
1398—99-iki tanévet tölteni, szept. hó 9-én fogjuk megtartani.
Szeptember 9-én lesznek a felvételi, pótló vizsgálatok is megtartandók.
A beiratások a helybeli tanulókra nézve szept. 10-én, a vidéki
tanulókra nézve szept. 11, 12 és 13-ik napjain fognak eszközöltetni.
Az iskolai évnek ünnepélyes megnyitása szept. 14-ére reggeli 8
órára tűzetett ki.
A rendes tanítás szept. 15-én veszi kezdetét.
A gymnasium első osztályába lépő tanulók születési bizonyitványnyal tartoznak igazolni, hogy életük kilenczedik évét betöltötték. Minden
tanuló, kivétel nélkül tartozik előmutatni a beiratás alkalmával az előző
évről szóló iskolai bizonyítványt, e nélkül senki sem vétetik fel.
A fentartóhatóság az állammal kötött szerződés követelményei
értelmében 1898. évi május 15-én tartott közgyűlésében az évi tandijat
következőleg állapította meg :
A helybeli tanulók által fizetendő évi tandíj 20 frt; mellékdíjak
(beiratási dij 1 frt; könyvtár-, értesítőre 2 frt; bizonyitványdij 1 frt;)
4 frt; összesen 24 frt.
A vidéki tanulók által fizetendő évi tandíj 24 frt ; méllékdijak
(beiratási dij 1 frt; könyvtár-, értesítőre 2 frt; bizonyitványdij 1 frt;)
4 frt; összesen tehát 28 frt.
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Az 1894- évi XXVII. t. ez. 3. §. c) pontja értelmében minden tanuló
az országos tanári nyugdíjalap javára 3 frtot a beiratás alkalmával
tartozik lefizetni.
Gymnasiumi pénztáros Marcsek Andor tanár úr.
A mellékdíjak, az országos tanári nyugdíjintézetre fizetendő' 3 frt,
és a tandíjnak első fele a beiratás alkalmával; a tandíjnak második fele
pedig február 1-én fizetendő.
A franczianyelv tanításáért, melyben a III—YlII-ik osztályok tanulói
clölialadásuk szerint több csoportra osztva, hetenként 2 órában vehetnek
részt, egész évre 10 frt fizetendő.
A tápintézetbe való felvételre nézve figyelembe veendők a követ
kezők :
a) A felvétel a tápintézetbe valláskülönbség nélkül, az igazgató és
tápintézeti gondnok által történik.
b) A tápintézeti díj egész évre ebéd és vacsoráért 52 frt, csak
ebédért 43 frt, teríték használatáért 20 kr. A dij első fele a felvételkor,
a második fele február 1-én a tápintézeti gondnoknál fizetendő, különben
a tápintézetből való kizáratás kellemetlenségének teszi ki magát a tanuló.
c) Az ebéd áll: 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, szegénységet és jeles
vagy jó előmenetelt igazoló iskolai bizonyítvánnyal felszerelve és bér
mentesen küldve.
Azoknál, kik a múlt tanévben is részesültek elengedésben, elegendő
a folyamodvány beküldése bizonyítvány nélkül. A kitűzött határidőn túl
érkező folyamodványok figyelembe nem vétetnek.
Tápintézeti gondnok a jövő tanévben Marcsek Andor tanár úr.
A tandíj részbeni elengedéséért folyamodhatnak a szegénységüket
kellőleg igazoló, jó magaviseletü és legalább jó előmenetelü tanulók. A
folyamodványok benyújtásának határideje a folyó tanév november 15-ike ;
a folyamodványok az igazgatónál nyújtandók be.
Azon tisztelt szülők tájékozásául, kik a helybeli viszonyokat nem
ismerik, közölhetjük:
a) teljes ellátásért fizetnek a tanulók 16, 18, 20, 30, 35, 40, 45 frtot
havonkint.
b) lakásért reggelivel, mosással, takarítással (télen fűtéssel), havon
ként 6—7 frtot.
e)
azok, kik csak ebédre járnak a tápintézetbe, úgynevezett félkosztosok, az ebéden kívül teljes ellátásért 13—16 forintot fizetnek havon-
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ként. Mielőtt a tisztelt szülők, illetőleg gyámok ellátásba vagy lakásra
elhelyeznék a tanulókat, szíveskedjenek ez iránt az intézeti igazgatóval
vagy osztálytanárral érintkezésbe lépni, nehogy a tanulók meg nem fe
lelő helyre jussanak.
Zongora-(zene)-tanitásért fizetnek egy-egy óráért 80—90 krt a tanulók.
A főgymnasiumi tanulók havonkénti 2 frtért alapos oktatást nyer
hetnek a hegedű-játékban az intézeti énektanártól.
A javitóvizsgálatokat illetőleg tudomásul szolgáljon : az egy tan
tárgyból elégtelen érdemjegyet kapott tanulók a tanári testület engedé
lyével, két tantárgyból a felekezeti főhatóság engedélyével tehetnek ja
vító vizsgálatot. A folyamodványok f. évi junius hó 20-ig az itteni fő
gymnasiumi igazgatóságnál nyújtandók be. A javító vizsgálatnak más
intézetnél való letevésére a felekezeti főhatóság adhat engedélyt.
Végre az 1887. évi XXII. t. ez. 12. §-a értelmében mindazon ta
nulók, kik életök 12 évét betöltötték, csak akkor fognak véglegesen fel
vétetni a gymnasiumba, ha igazolják, hogy védhimlővel ujraoltva lettek,
vagy az ujraoltás alól törvényszerű módon felmentettek.
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