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I.

Adatok a fögymnasiumnak ez évi történetéhez.

Az 1898/9-iki tanév történetének legfontosabb mozzanatát képezik 
a tanári karban bekövetkezett személyi változások.

Az 1897/8-ik tanévi értesítőben jelentést tettünk arról, bogy a nagy
méltóságú vallás- és közoktatásügyi m. k. minister úr 1898 évi április 
1-én 17.184 szám alatt kelt rendelettel az országos tanári nyugdíjalapból 
állandó nyugdíjat engedélyezett Geyer G. Gyula és Kuntz Ödön tanár 
uraknak s nekik a tanári pályán eltöltött 40 évet meghaladó buzgó és 
sikeres működésükért elismerését és köszönetét nyilvánította.

A tanügyi kormány rendelete értelmében Geyer Gyula tanár úr 
1898 évi május 1-jével megszűnt tagja lenni a tanári testületnek, Kuntz 
Ödön tanár úr pedig az 1897/8-ik tanév végével fejezte be működését az 
intézetben.

Pákli Károly tanár úr is tanári működésének 42-ik évében, az 
az 1897/8-ik tanév folyama alatt nyújtotta át a fentartó hatóságnak a 
tanügyi kormányhoz intézett kérvényét, melyben nyugdíjaztatását kérel
mezte.

A fentartó hatóság a kérvénynek pártoló felterjesztését határozta el, 
egyúttal pedig kifejezte Pákh tanár úrnak őszinte elismerését és háláját 
azon lankadatlan lelkes tanári munkáért, melyet 42 éven át főgymna- 
siumunkban végzett és érdemeit jegyzőkönyvbe iktatta.

A nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister úr 
1898 évi junius hó 7-én, 33,672 szám alatt kelt rendelettel elismerésének 
és köszönetének nyilvánítása mellett állandó nyugdíjat engedélyezvén 
Pákh Károly tanár úrnak, a tanári karnak Nestora is az 1897/8-ik tanév 
végével fejezte be működését az intézetben.
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Az évzáró ünnepélyen búcsúztunk el tőle. Élvezze a pihenésnek 
szánt éveit azon tudatban, hogy tudományával és munkaerejével, hogy 
buzgóságával és lelkesedésével mint egyik fontos tényező felvirágoztatta 
az iglói főgymnasiumot; élvezze a pihenésnek szánt éveit azon tudatban, 
hogy a kathedráról lelépőt kisérték s hogy élte fogytáig környezni fogják 
volt növendékei ezreinek szeretete és hálája, munkatársai és polgártársai 
tisztelete és nagyrabecsülése.

Geyer Gyula, Kuntz Ödön és Pákh Károly nyugalmazott tanár urak 
az 1898/9-ik tanév folyama alatt nyerték a m. kir. ministerelnökség 
részéről a díszérmeket, melyeket 0  császári és apostoli királyi Felsége 
1898 évi augusztus hó 18-án kelt legfelsőbb kézirattal negyven évi hű 
szolgálatért alapított.

Az 1897/8-ik tanév végeztével tehát három tanszék üresedvén meg, 
a fentartó hatóság megtette a szükséges intézkedéseket betöltésük iránt. 
Szem előtt tartván az állammal kötött szerződésnek ide vágó intézkedé
seit, a tanári karnak indítványára kiírta a pályázatot egy latin-német 
nyelvi, egy latin-magyar nyelvi és egy természetrajz-földrajzi tanszékre 
olyképen, hogy az első tanszék a fentartó hatóság által, az utóbbi két 
tanszék pedig a tanügyi kormány által lesz betöltendő.

Az 1898 évi julius 23-án tartott egyháztanácsi gyűlés a latin-német 
nyelvi tanszékre rendes tanári illetményekkel egy próbaévre Grúsz Ede 
okleveles tanár urat választotta; a nagyméltóságú vallás- és közoktatás- 
ügyi m. kir. minister úr pedig 1898 évi julius 31-én 51,733. szám alatt, 
kelt rendelettel a természetrajz-földrajzi tanszékre Róth Róbert ural, 
szakvizsgálatot tett tanárjelöltet helyettes tanárul és 1898 évi aug. 27-én 
57,220 szám alatt kelt rendelettel a magyar-német nyelvi tanszékre 
Stromp József okleveles tanár urat rendes tanári minőségben oly kikö
téssel nevezte ki, hogy magyar-német tanszék megüresedése esetén, arra 
latin-magyar szakra képesített tanerő lesz a tanügyi kormány által kine
vezendő.

A három új tanár működése legyen áldásos a tanulóifjúságra, az 
intézetre nézve.

Grúsz Ede és Stromp József tanár urak 1898. évi szeptember 1-én 
kezdték meg működésüket a főgymnasiumban, Róth Róbert tanár úr egy 
évi önkéntest katonai szolgálata miatt csak 1898. évi október 1-én, mely 
napig természetrajzi tanóráiban a fentartó hatóság megkeresése folytán 
Karoliny Mihály iglói állami tanitóképzőintézeti tanár úr, egyéb tanóráiban 
intézeti tanártársai helyettesítették.
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Az iglói főgymnasium Ő császári és apostoli királyi Felségének 
1897 évi nov. hó 14-én Bécsben kelt legfelsőbb elhatározásából kifolyólag, 
a nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi in. kir. minister úrnak 1897 
évi decz. 6-án 72,970 szám alatt kelt, valamint 1898 évi április 22-én 
19,4130 szám alatt kelt rendeletéi alapján 90,000 forintnyi beruházási 
államsegélyt nyert az intézeti épületnek kibővítésére és átalakítására.

Az építési munkálatok még 1898 évi április hónapban vették kezde
tüket azon tervek szerint, melyeket a tan ügy i kormány jóváhagyott.

1898 évi szeptember hónapig elkészültek a földszinti tápintézeti 
helyiségek, valamint a kétemeletes udvari szárnyépületek.

Szeptember hónaptól kezdve a tanítás miatt szünetelt az építés; 
1899 évi április hónapban pedig újólag vette kezdetét az épületnek a 
tápintézet felé eső részében, a mi a physikai és természetrajzi múzeu
moknak áthelyezését tette szükségessé. (Az intézeti könyvtár az építés 
miatt már 1898 évi julius hónapban lett ideiglenes helyiségbe áthelyezve.)

Szerződésszerűleg az építési-, átalakítási- és berendezési munkála
tokat folyó év augusztus hónapig kell befejezni, ügy hogy az új tanév 
a jelenkor igényeinek teljesen megfelelő, modern berendezésű épületben 
veheti kezdetét.

A főgymnasiumi épületnek folyamatban levő építése miatt az 1898/9 
iskolai év a rendesnél későbben vette kezdetét.

A javító vizsgálatokat 1898 évi aug. 31-én és szept. 9-én tartottuk. 
Aug. 31-én javító vizsgálatot tettek azon tanulók, kik más tanintézetben 
akarták folytatni tanulmányaikat.

A megejtett javító vizsgálatoknak eredménye a következő:
Az I-ső osztályban kielégítő eredménynyel letette a javító vizsgát

5 tanuló, osztályismétlésre utasíttatott 1, a vizsgán nem jelent meg 
3 tanuló.

A Il-ik osztályban kielégítő eredménynyel letette a javító vizsgát 2, 
a vizsgán nem jelent meg 2 tanuló.

A III. osztályban kijavította elégtelen osztályzatát 4, a vizsgán nem 
jelent meg 1 tanuló.

A IV. osztályban kielégítő eredménynyel vizsgázott 5 tanuló.
Az V-ik osztályban 10 tanuló kijavította elégtelen osztályzatát, a 

javító vizsgán nem jelent meg 4 és osztályismétlésre utasíttatott 2 tanuló. 
A Vl-ik osztályban kielégítő osztályzattal letette a javító vizsgát

6 tanuló, osztályismétlésre utasíttatott 2 és a vizsgán nem jelent meg 
1 tanuló.
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A Yll-ik osztályban 6 tanuló javította ki elégtelen osztályzatát.
A VIII. osztályban kielégítő osztályzatot nyert 3 tanuló.
Mind a nyolcz osztályban kielégítő eredménynyel letette a javító- 

vizsgát 41 tanuló; osztályismétlésre utasíttatott 5 és a javító vizsgán nem 
jelent meg 11 tanuló.

A tanév folyama alatt (1898 évi nov. 23-án) a vallás- és közoktatás- 
ügyi m. kir. minister úrnak engedélye alapján javító vizsgát tett egy 
tanuló, ki az előző tanévben a budapesti ev. ref. főgymnasiumnak volt 
növendéke, és ugyancsak a tanügyi kormánynak engedélye alapján (1899 
évi jan. 11.) egy tanuló tett magánvizsgálatot az V-ik osztálynak tan
tárgyaiból.

A tanári karnak engedélye alapján a tanév kezdetén a VII-ik osz
tály tantárgyaiból pótvizsgálatot tett egy tanuló, ki az előző tanévben 
rendes tanulója volt az intézetnek.

Az iskolai évnek megkezdése előtt négy tanuló tett felvételi vizsgá
latot; köztük egy tanuló a reáliskola IV-ik osztályának bizonyítványa 
alapján és három a polgári iskola Il-ik, illetve III-ik és IV-ik osztályairól 
kiállított bizonyítványok alapján.

A tiszai ág. hitv. ev. egyházkerület középiskolái főhatóságának 1898 
évi julius 14-én 2234. sz. a. kelt rendelete értelmében az 1898-ik évi 
javító és pótló érettségi vizsgálatok az iglói főgymnasiumban folytak le; 
még pedig a javító érettségi vizsgálatok szeptember 7-én; a pótló érett
ségi vizsgálatoknak Írásbeli része szept. 1, 2, 3, 5 és 6-ik napjain, szó
beli iésze pedig szept. 8-án.

A felekezeti főhatóságnak 1898 évi julius 30-án 2213. sz. a. kelt 
intézkedése folytán a szeptember havi javító és pótló érettségi vizsgála
toknak elnöke volt Strauch Béla egyházkerületi jegyző, felkai ev. lelkész, 
s a vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister úrnak rendelete folytán 
kormányképviselői minőségben a vizsgálatokon jelen volt dr. Heinrich 
Gusztáv egyetemi tanár, ez. ministeri tanácsos.

Pótló érettségi vizsgálatra a felekezeti főhatóságnak engedélye alapján 
jelentkezett 11 tanuló, még pedig: az eperjesi főgymnasiumból 3, az iglói 
főgymnasiumból 3, a nyíregyházi főgymnasiumból 2, a rimaszombati fő
gymnasiumból 3 tanuló; azonkívül a tanügyi kormánynak engedélye 
alapján egy tanuló a beszterczebányai kir. kath. főgymnasiumból.

A vizsgáló bizottság a tizenkét tanuló közül érettnek nyilvánított 
ötöt, az írásbeli érettségi vizsga alapján ismétlő érettségi vizsgálatra 
utasított 4-et, a szóbeli vizsga alapján 3 tanulót.

Javító érettségi vizsgát tett 28 tanuló, mégpedig: az eperjesi főgym
nasiumból 3, az iglói főgymnasiumból 9, a késmárki főgymnasiumból 4, 
a nyíregyházi főgymnasiumból 6, a rimaszombati főgymnasiumból 5 és a 
rozsnyói főgymnasiumból 2 tanuló.
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A vizsgáló bizottság a javító vizsga alapján érettnek nyilvánított 
25 tanulót és a deczember havi második javító érettségi vizsgálatra uta
sított 3 tanulót. Egy tanuló nem jelent meg a szeptemberi javító érett
ségi vizsgán.

A szeptemberi érettségi vizsgák alkalmával egy tanuló pótló érett
ségi vizsgát is tett a latin nyelvből reáliskolai érettségi vizsga alapján.

A második javító érettségi vizsgát Strauch Béla ev. lelkész, egy
házkerületi jegyző elnöklete alatt és dr. Dunay Ferencz kir. tanácsos, 
beszterczebányai tankerületi kir. főigazgató mint kormányképviselő jelen
létében 1898. évi decz. 10-én tartottuk. A vizsgán megjelent a három, 
második javító érettségi vizsgára utasított tanuló és azon tanuló, ki a 
szeptember havi vizsgán nem jelent meg és elmaradását okmányilag iga
zolta. A vizsgáló bizottság mind a négy tanulót érettnek nyilvánította.

Az évzáró tanári tanácskozmányból kiküldött bizottságok még a 
szünidőben vizsgálták meg az intézeti pénztári és tápintézeti zárszáma
dásokat.

A gymnasiumi tanács 1898. évi aug. 31-én tartott ülésében intézte 
el a lápintézeti díjak elengedése végett benyújtott kérvényeket. 32 tanuló
nak összesen 512 forintot engedett el a tápintézeti díjakból s egy későbbi 
ülésében kivételesen még 3 tanulónak 45 ''sszeget, úgy hogy az összes 
elengedés kitesz 557 forintnyi összeget.

A gymnasiumi tanács ez alkalommal is szem előtt tartotta régi elvét, 
hogy főgymnasiumunk a lehetőség szerint nyújtson módot a szegénysorsu 
szülőknek azon gyermekeik neveltetéséhez, kiknek jó magaviseleté, szor
galma és komoly iránya indokolttá teszi a jótéteményt.

A beiratások a helybeli tanulókra nézve szept. 10-én, a vidéki tanu
lókra nézve szept. 11. 12. és 13-ik napjain eszközöltettek. Beíratott ösz- 
szesen 408 tanuló. A beirt tanulók statisztikai viszonyait későbbi táblá
zatos kimutatások tüntetik fel; azok kiegészítéséül itt csupán azt említjük 
fel, hogy az V-ik osztályba beírt 59 tanuló közül 40 vett részt a görög 
tanfolyamban, 19 a görögpótló tanfolyamban; a Vl-ik osztálynak 54 ta
nulója közül 32 beíratott a görög tanfolyamba és 22 a görögpótló tan
folyamba; a VII-ik osztályba beírt 62 tanuló közül 40 tanulta a görög 
nyelvet és 22 a görögpótló tantárgyakat; a VIII-ik osztálynak 69 tanulója 
közül 45 tanuló vett részt a görög tanfolyamban és 24 a görögpótló tan
folyamban. Tehát a felgymnasiumnak 244 tanulója közül a görög nyelvet 
tanulta 157, a görögpótló tantárgyakat 87 tanuló.

Az iskolai évnek ünnepélyes megnyitása szeptember 14-én folyt le 
a tornacsarnokban az egyházi és iskolai elöljáróság, a tanári testület, a 
gymnasiumi tanács, számos szüle és a tanuló ifjúság jelenlétében. Az 
igazgató ez alkalommal a fentartó hatóság és a tanári kar nevében me
legen üdvözölte a tanári testületnek három új tagját és buzdító, lelkesítő,
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intő szavakat intézett az ifjakhoz, feltüntetvén az elérendő czólokat, figyel
meztetvén a tanulókat azon kötelességeikre, melyeket teljesíteniük kell, 
hogy megvalósítsák szülőik reményét és hogy a hazai értelmiségnek 
hasznavehető tagjaivá fejlődjenek.

A rendes tanítás szeptember 15-én vette kezdetét azon órabeosztás 
és tanterv szerint, melyeket későbbi fejezetek feltüntetnek.

Az intézet tanári kara és tanuló ifjúsága megrendült lélekkel vett 
részt azon mérhetetlen gyászban, mely lesujtá dicsőén uralkodó, jóságos 
királyunkat s vele együtt kettős birodalma összes népeit.

Egy hónapig lengett a gyászlobogó mint mély gyászunk külső jele 
az épületről s szeptember 17-én, abban az órában, melyben örökre be
zárult, s Becsben a Kapuczinusok temploma csendes sírboltjában elhelyez
tetett O Fölsége Erzsébet királyné koporsója, abban az órában, melyben 
milliók hálás szivének könyűi és áldása kisérték utolsó útján nemzetünk 
védangyalát, főgymnasiumunk is gyászünnepélyt tartott. A gyászünnepé
lyen Them László vallástanár úr méltatta a trónt és hazát ért ezen csa
pásnak nagy voltát és megható módon bevéste az ifjúság leikébe a feje
delmi női erényekben oly gazdag koronás királynénak nemzetünket védő, 
boldogító cselekedetei által valójában megszentelt emlékét.

A gyászünnepély után a tanuló ifjúság a tanári kar vezetése mellett 
részt vett az ev. templomban megtartott gyász-istenitiszteleten.

A tanári kar a lefolyt tanévben is pártolta az önképzőköröknek 
megalakulását és örömmel üdvözölte tagjaiknak magas számát. A lefolyt 
tanévben a következő ifjúsági körök működtek az intézetben: magyar 
önképzőkör, német önképzőkör, mathematikai kör, gyorsiró-kör, vívó-kör 
és dalkör.

Minden önképzőkör tanárnak elnöklete és vezetése alatt állott; a 
magyar önképzőkör elnöke volt Zimann János tanár úr, a német köré 
Rótb Márton tanár úr, a mathematikai cs gyorsiró-köré Kövi Imre tanár 
úr, a vívó- és dalköré pedig Schermann Samu tanár úr.

Az önképzőkörök elnökei felügyeltek arra, hogy az önképzőköri mű
ködés ne hátráltassa az illetőknek biztos előmenetelét a kötelező tanul
mányokban, hogy az önképzőkörökben töltött órák legyenek kiegészítői 
az elméleti oktatásnak, hassanak buzdítólag, serkentőleg az ifjak alkotó 
erejére, fejlesszék az ifjak önbizalmát, szoktassák a serdültebbeket a nagyobb 
hallgatóság előtti szerepléshez, a dal szórakoztassa nemesitőleg az intézet 
falain belül a tanulókat, a vívás fejlessze testi ügyességüket, gyarapítsa 
erejüket.

A tanári kar örömmel tapasztalta az önképzőkörökben nyilvánuló 
pezsgő életet. Jól esett észlelnie azon nemes versenyt, azon lelkesedést a 
tanulók szereplésében és szépirodalmi törekvéseiben, mely alapja az elért, 
és feltétele az elérendő sikernek.

i i
 üÉ
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Az irodalmi önképzőkörök külön könyvtárral birnak; a serdültebb 
tanulók külön olvasóteremben olvashatják a napilapokat, a természettu- 
dományi közlönyöket, a szépirodalmi folyóiratokat, mi állal alkalmuk 
nyílik a legújabb eseményekről, a tudomány vívmányairól és az irodalom 
legújabb termékeiről tudomást szerezni.

A magyar- és német önképzőkörök könyvtárain kívül külön ifjúsági 
könyvtára van még az V-ik osztálynak, külön könyvtára a III-ik és IY-ik, 
valamint az I. és Il-ik osztálynak is. A serdültebb ifjak használhatják a 
tanári könyvtárt is.

A tanári karnak egyik hagyományos törekvése, hogy a hozzásereglett 
ifjúság szivében fejlessze a tiszta, önzetlen hazaszeretetei, koronás királyunk 
iránti hűséget, magyar társadalmunk iránti kötelességek érzetét, a nem
zeti egységért való lelkesedést és áldozatkészséget, történelmünk nagyjai, 
népünk jóltevői iránti kegyeletet és hálát s azért megragadott minden 
alkalmat, hogy a nevelési munkánk ezen fontos kötelességeit teljesítse.

Főgymnasiumunk tanári kara és tanulóifjúsága testületileg részt 
vett az október 4-én O császári és apostoli királyi Felsége nevenapja 
alkalmából és deczember 2-án O császári és apostoli királyi Felsége fél
százados uralkodói jubileuma alkalmából megtartott hálaadó istenitisz
teleteken. Október 6-án a tanulóifjúság a maga körében ünnepélyt ren
dezett, melyen szavalatokkal és beszéddel kegyeletesen megemlékezett az 
aradi vértanukról.

November 1-én megkoszorúzta az ifjúság a helybeli temetőben a 
szabadságharczban a város területén elesett honvédeknek sírját.

Februarius 2-án a tanári kar vezetése mellett a tanulóifjúság részt vett 
azon hazafias ünnepélyen, melyet a város lelkes közönsége a szabadság
harczban a város területén vívott éjjeli ütközet félszázados évfordulója alkal
mából a honvédszobor előtt és a temetőben a honvédek sírjánál rendezett.

Márczius 15-én kegyelettel ünnepelte meg a tanulóifjúság az intézet 
tornacsarnokában a szabadság napjainak emlékét ünnepi beszéddel, ha
zafias dalokkal és szavalatokkal az egyházi és iskolai elöljáróság a tanári 
kar és díszes közönség jelenlétében.

Az 1848-iki törvények szentesítésének évfordulóján, április 11-én az 
intézet díszes közönség jelenlétében hazafias ünnepélyt tartott. Az ünne
pélyen Nikházi Frigyes tanár úr tartalmas, lelkes beszédben méltatta a 
nap jelentőségét és magyarázta a korszakalkotó törvények nagy horderejét.

A tanulóifjúság tanulmányi állapotát illetőleg a tanári kar éber figye
lemmel, következetes szigorral szokott eljárni; tett észleleteikről a szak
tanárok és osztálytanárok jelentést tesznek a havi-, főleg az ellenőrzési 
tanácskormányokban s a kevésbbé szorgalmas tanulókat — ha szükséges, 
az igazgató vagy szülők közreműködésének igénybe vétele mellett — na
gyobb szorgalomra serkentik, iskolai teendőik pontos elvégzéséhez szorítják.
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A tanári kar ezen következetes utánjárásának következménye volt 
a tanulmányi állapotnak folytonos javulása; az ellenőrzési tanácskozmá- 
nyokban fölvett statisztikai adatok igazolják, hogy a tanulmányi eredmény 
a második időszak folyama alatt majdnem az összes osztályokban jobb 
volt mint az első időszakban.

A tanulóifjúságnak fegyelmi állapota a tanév folyama alatt kielégítő 
megnyugtató volt. Az előfordult fegyelmi esetek gyermeki könnyelműségre, 
meggondolatlanságra, pajkosságra vollak visszavezethetők; szükséges volt 
azonban tanári széki Ítélettel három tanulót, kikről meggyőződtünk, hogy 
erkölcsi magaviselet tekintetében káros befolyást gyakorolnak iskolatár
saikra, az intézet kötelékéből elbocsátanunk.

A tanulóifjúságnak egészségi állapota a tanév folyama alatt kielégítő 
volt; súlyosabb természetű megbetegedések nem fordultak elő.

Az egész tanév folyama alatti mulasztásoknak statisztikai adatait 
egy későbbi táblázatos kimutatás tünteti fel, annak kiegészítéséül itt csupán 
azt jegyezzük meg, hogy általában az első időszakban kedvezőbb volt az 
osztályok egészségi állapota mint a második időszakban. Az első időszakban 
az I-ső osztály egy-egy tanulójára 4 óramulasztás esett, a 11-ik osztályban 
egy-egy tanulóra 4’4 óramulasztás, a III-ik osztályban 3'4, a IV-ik 
osztályban 3'3, az Y-ik osztályban 4’4, a Vl-ik osztályban 4'2, a VII-ik osz
tályban 4'9, és a VIII-ik osztályban 5'8 óramulasztás.

A második időszakban az egy-egy tanulóra eső óramulasztások 
számaránya: az I-ső osztályban 6'9, a Il-ik osztályban 5‘6, a III-ik osz
tályban 15, a IV-ik osztályban 7'2, az V-ik osztályban 13, a Vl-ik osztályban 
13, a VII-ik osztályban 8'2, és a VIII-ik osztályban 10 óra.

A kötelező ujraoltást 1899 évi április 15-én dr. Simenszky Sándor 
városi tiszti főorvos úr végezte az intézetben. Ujraoltattak azon tanulók, 
kik a törvény értelmében a kötelező életkorba léptek, valamint azon felsőbb 
osztálybeli tanulók is, kik nem voltak képesek ujraoltási bizonyítványukat 
felmutatni. Ujraoltatott 28 tanuló, még pedig a Il ik osztályból 12, a 
III-ik osztályból 1, a IV-ik osztályból 4, a Vl-ik osztályból 7 és a VII-ik 
osztályból 4 tanuló.

A szemvizsgálatot a főgymnasium összes osztályaiban dr. Simenszky 
Sándor tiszti főorvos úr szeptember és márczius hónapokban végezte.

Valláserkölcsi irányban nevelvén a tanulóifjúságot, a tanári kar őr
ködött, hogy a tanulók a téli időszak kivételével részt vegyenek a vasár
napi és ünnepnapi istenitiszteleten.

Minthogy az ev. egyházközség isteni tisztelete német nyelven tartatik, 
tanulóifjúságunk anyanyelve pedig túlnyomólag magyar, gondoskodva 
volt arról, hogy az ifjúság magyarnyelvű istenitiszteleten is épüljön.

A katholikus és izraelita vallásu tanulók saját hitoktatóik felügyelete 
mellett vettek tészt az istenitiszteleteu,
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Az úr asztalához 1898 évi október 29-én és 1899 évi márczius 18-án 
járult a tanári kar és a protestáns vallásu tanulóifjúság. A katholikus 
vallásu tanulók is kétszer gyóntak és áldoztak a tanév folyama alatt.

A confirmálandók vallási oktatása, melyet dr. Walser Gyula helybeli 
ev. lelkész úr végzett, április elején vette kezdetét s a confirmatio ünnepe 
május hó 11-én volt; confirmálva lett 7 gymnasiumi tanuló.

A tanári kar a lefolyt tanévben is fentartotta a szükséges érintkezést 
protestáns egyházunk illetékes gyűléseivel, képviseltetvén magát a XIII 
szepesvárosi egyházmegye, és a tiszai ev. egyházkerület közgyűlésein; 
az igazgató részt vett a tiszai ev. egyházkerület nyugdíj intézeti-, közigaz
gatási bizottsági- és tanügyi bizottsági gyűlésein is.

A XIII szepesvárosi ág. hitv. ev. egyházmegye 1898 évi márczius 11-én 
főgymnasiumunk nagytermében tartotta közgyűlését majd junius hó 21-én 
szintén Iglón az ev. templomban. Ez utóbbi gyűlésen ki lett hirdetve az 
egyházmegye felügyelői állásának betöltésére elrendelt egyházanként 
szavazásnak eredménye. A közbizalom majdnem egyhangúlag Münnich 
Kálmán bányaigazgató úrra, főgymnasiumunk érdemes felügyelőjére esett, 
ki a közgyűlés szine előtt letevén a esküt, elfoglalta az egyházmegye 
elnöki székét.

Örömmel üdvözöltük felügyelőnket díszes állásában. Azon önzetlen 
munkája, melyet főgymnasiumunk falain belül protestáns tanügyünk szol
gálatában megkezdett, nyerjen szerencsés folytatást ezen tág körben is; 
vezető és irányító szereplése új méltóságában legyen áldásthozó egyetemes 
egyházunk javára is.

A tanulóifjúság a lefolyt tanévben is áldozott a jótékonyság oltárán; 
havi krajezáros gyűjtéséből a tiszai ág. hitv. ev. egyházkerületi árvaháznak 
20 frt, az egyetemes ev. gyámintézetnek 40 frtnyi összeg jutott.

1899 évi februarius 17-én főgymnasiumunk tanári kara és tanulóifjúsága 
testületileg részt vett Münnich Adolf nyugalmazott bányaigazgató úrnak 
temetésén. A boldogult 1866 évtől 1884 évig tehát 18 évig felügyelője 
volt főgymnasiumunknak, azonkívül 1884 évtől 1886 évig felügyelője az 
iglói ág. hitv. ev. egyházközségnek.

Ezen két évtized alatt fontos tényező volt mindig azon munkában, 
mely főgymnasiumunknak korszerű fejlesztését czélozta. Legbuzgóbb szó
szólója ő volt a tápintézet felállításának és fejlesztésének; felügyelősége 
alatt felépült intézetünknek eddigi emeletes épülete és szerveztetett a 
helybeli tanári- és tanítói nyugdíjintézet.

Érdemeit feljegyzik évkönyveink ; emléke élni fog a hálás nemzedék 
szivében.

A nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister úr 63,320. 
szám alatt kelt rendeletével dr. Dunay Ferencz kir. tanácsost, besztereze- 
bányai tankerületi főigazgatót bízta meg a tanügyi kormány az 1883 évi
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XXX. törvényczikkben gyökerező felügyeleti jogának az iglói főgymna- 
siumban való gyakorlásával.

A kormánybiztos 1898. évi deezember 15-én és 19-én végezte inté
zetünkben a hivatalos látogatást, mely alkalommal jelen volt minden 
osztály tanóráin s a megtartott tanári tanácskozmányban kifejezte a ta
pasztaltak feletti megelégedését.

A tanév folyama alatt a gymnasium! tanács 4 ülést tartott s a tanári 
kar 42 tanácskozmányban foglalkozott az ifjúság tanulmányi és fegyelmi 
állapotával, a tanügyi kormánytól és a felekezeti főhatóságtól az igazgató
sághoz érkezett hivatalos leiratokkal, valamint az intézet beléletére vonat
kozó administrativ ügyekkel.

1899. évi február 12-én intézteitek el a tandíj teljes vagy részbeni 
elengedése végett benyújtott kérvények. A fentartó hatóságnak ez ügyben 
kiküldött bizottsága 39 tanulónak (köztük 7 canensnek) összesen 480 
forintnyi összeget engedett el a tandijakból.

A VlII-ik osztály tanévi vizsgálatait május 10—19-ig tartottuk. 
Május 10-én volt az ág. hitv. ev. hitvallású tanulóknak vallástani vizs
gája, a felekezeti főhatóságnak intézkedése folytán Dianiska András 
egyházkerületi gyámintézeti elnök, lőcsei ev. lelkész úrnak elnöklete alatt.

Az írásbeli érettségi vizsgálatok május 23, 24, 25, 26 és 27-én foly
tak le.

A hét osztálynak évvégi vizsgálatait az építés miatt már június 
7-én kezdettük s az évzáró ünnepélyt junius 17-én tartottuk.

A szóbeli érettségi vizsgálatokhoz egyházkerületi biztosúl a tisza- 
kerületi ág. hitv. ev. püspöki hivatalnak 1899. évi márczius 28-án, 642. 
szám alatt kelt intézkedésével Dianiska András egyházkerületi gyáminté
zeti elnök, lőcsei ev. lelkész úr lett kiküldve, kormányképviselőül pedig 
a nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister úrnak 31,754 
szám alatt kelt rendeletével dr. Fináczy Ernő ministeri osztálytanácsos úr.

A szóbeli érettségi vizsga junius hó 19-én vette kezdetét.
Az önképzőköröknek szokásos örömünnepélye az építés miatt a le

folyt tanévben nem volt megtartható.

Örömmel jelenthetjük, hogy főgymnasiumunk a lefolyt 1898/9-ik 
tanév alatt egy új ösztöndíj-alapítvány birtokába jutott.

Újlaki Jenő m. kir. honvédszázados úr Iglón második házasságának 
25-ik évfordulója alkalmából főgymnasiumunk iránti szeretetének jeléül, 
mint annak egykori növendéke, 1000 koronát 4°/(, magyar koronajáradék- 
kölcsön kötvényben adományozott intézetünknek azon kikötéssel, hogy 
az összeg mint ösztöndíj-alap kezeltessék s hogy annak kamatai minden



13

tanév végén az évzáró ünnepélyen egy jó erkölcsi magaviseletű, szor
galmas, jeles gymnasiumi tanulónak kézbesítessenek.

Újlaki Jenő százados úr lelkes híve volt mindég főgymnasiumunknak, 
ki mint évek hosszú során át kötelességérző tagja a gymnasiumi tanácsnak 
meleg érdeklődéssel viseltetett mindég az iskola sorsa iránt, s buzgón 
részt vett mindég és részt vesz jelenleg is azon törekvésekben, melyek 
az intézet belső és külső fejlesztésére, hivatásszerű munkájának biztosí
tására irányulnak.

Őszinte köszönettel és mély hálával fogadtuk főgymnasiumunk iránti 
szeretetének ezen újabb megnyilatkozását, nagylelkű adományát, melyről 
a következő alapító oklevél tanúskodik:

A l a p í t ó  o k l e v é l .
Alólirott, kinek az Isteni gondviselés kegyessége boldog második 

házasságának 25-ik évfordulóját mai nappal elérni engedé, hálás szívvel 
ezüstlakadalmának emlékére a Tekintetes s Nagytiszteletű Iglói ágostai 
evangélikus Egyházközségnek mint iskolafentartónak az „Iglói ág. hitv. 
evang. államilag segélyezett főgymnasium javára s részére“ 1000 korona 
azaz Egyezer ezüst koronát, még pedig egy D 107,023 számú 4#/„ magyar 
koronajáradék-kölcsön kötvényben ezennel adományoz, azon kívánat s 
kikötés mellett, hogy 1-ször ezen adomány „Újlaki Jenő magy. királyi 
honvédszázados alapítványa“ czímén őriztessék s kezeltessék; 2-szor, hogy 
ezen alapítványnak folyó 1899. év június hó 1-től számítandó 4°/0 kamata 
mint ösztöndíj minden évben az iskolai év végén, s így legelőször 1900-ik 
év junius havában egy jó erkölcsi magaviseletű, szorgalmas, jeles gym
nasiumi tanulónak, kit a tanári testület ajánlatára az iskolatanács arra 
érdemesnek tart, kiadassák, azonban egyenlő minősítés mellett egy tény
leges szolgálatban álló, avagy nyugalmazott m. kir. honvédtisztnek édes 
fia elsőbbséggel bírjon.

Midőn ezen alapítványt a Tekintetes s Nagytiszteletű Egyházköz
ségnek mint iskolafentartónak a főgymnasium részére jelen okirat kísé
retében átadom, azt ezen intézet iránti kiváló szeretetem jeléül, mely 
intézet egykori növendéke én is valék, elfogadni kérem.

Minek erejéül ezennel sajátkezűleg aláírt jelen alapító oklevelet ki
állítottam.

Kelt Iglón, 1899 április hó 9-én.
Újlaki Jenő

magy. kir. honvédszázados.

<
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A tanév folyam a alatt a gym nasium ! igazgatósághoz érkezett 
fontosabb hivatalos iratok.

1898 évi julius 1-én, 1803. szám alatt. Tiszakerületi ág. hitv. ev. püspöki 
hivataltól: Püspök úr helyeslő tudomásul veszi a megtartott magán- 
vizsgálatokra vonatkozó s a felekezeti főhatósághoz felterjesztett 
ügyiratokat.

„ julius 8-án. A számvizsgáló bizottság jelentése a tanári pénztár 
megvizsgálásáról.

„ julius 18-án, 1995. szám alatt. Tiszakerületi ág. hitv. ev. püspöki 
hivataltól: Püspök úr intézkedése a két tantárgyból bukott tanulók 
javító vizsgálatait illetőleg.

„ julius 23-án. Tiszakerületi ág. hitv. ev. püspöki hivataltól: Értesítés 
a tanügyi kormánynak a megüresedett tanári állások betöltésére 
vonatkozó intézkedéseiről.

„ julius 31-én, 51,733. szám alatt. Vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
ministeriumtól: Értesítés, hogy a természetrajz-földrajzi tanszékre 
helyettes tanári minőségben Róth Róbert tanárjelölt úr neveztetett ki. 

„ augusztus 16-án, 53627. szám alatt. Vallás- és közoktatásügyi m. 
kir. ministeriumtól: Hollaender Miksa V. oszt. tanuló engedélyt 
nyert, hogy javító vizsgálatát más intézetben tehesse.

„ augusztus 23-án, 1623. szám alatt. Tiszakerületi ág. hitv. ev. püs
pöki hivataltól: Intézkedés Geyer G. Gyula nyugalmazott tanár úr
nak egyházkerületi nyugdíja tárgyában.
augusztus 27-én, 57220. szám alatt. Vallás- és közoktatásügyi m. 
kir. ministeriumtól: Értesítés, hogy Stromp József okleveles tanár 
úr főgymnasiumunkhoz rendes tanári minőségben kineveztetett.

„ szeptember 7-én, 34. szám alatt. Dunavecsei ev. ref. lelkészi hiva
taltól: Vecsei Gyula VIII. oszt. tanulónak az izraelita vallásról az 
ev. ref. vallásra való áttérése ügyében.

„ szeptember 8-án, 2838. szám alatt. Tiszakerületi ág. hitv. ev. püs
pöki hivataltól: Értesítés az eperjesi kir. katli. főgymnasium hiva
talos bélyegzőjének hamisítása tárgyában.
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1898 szeptember lÖ-én, 862. szám alatt. Tiszakerületi nyugdíjintézeti 
bizottság elnökségétől: Pákh Károly nyugalmazott tanár úrnak 
egyházkeriileti nyugdíja tárgyában.

„ szeptember 12-én, 2954 szám alatt. Tiszakerületi ág. hitv. ev. püs
pöki hivataltól: Püspöki körlevél 0  császári és apostoli királyi Felsége 
Erzsébet királyné halála alkalmából.

„ szeptember 27-én, 3108. szám alatt. Tiszakerületi ág. hitv. ev. püs
pöki hivataltól: az egyházkerületi nyugdíjintézetből való kilépést 
vagy az abban való benmaradást illetőleg nyilatkozat kéretik a 
tanári testülettől.

„ október 1-én, 53. szám alatt. A szatmári kir. kath. főgymnasium 
küldi az illető tanulóknak való kiosztás végett az 1898-ik évi szat
mári kerületi tornaversenyen nyert érmeket.

„ október 3-án, 63,320 szám alatt. Vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
ministeriumtól. Értesítés, hogy az intézetben az állami felügyeletet 
a tanügyi kormány nevében dr. Dunay Ferencz beszterczebányai 
kir. főigazgató fogja az 1898/9-iki tanévben gyakorolni.

„ október 5-én, 27. szám alatt. Szatmárnémeti ev. ref. főgymnasium 
igazgatóságától: a tornakor alapszabályai kéretnek.

„ október 10-én, 3274. szám alatt. Tiszakerületi ág. hitv. ev. püspöki 
hivataltól: értesítés, hogy Zelenka Pál püspök urat 1898. évi nov. 
10-éig jeruzsálemi útja miatt Terray Gyula főesperes úr fogja 
helyettesíteni.

„ évi október 13-án, 66362. szám alatt. Vallás- és közoktatásügyi m. 
kir. ministeriumtól: Szele Alajos tanuló engedélyt nyert, hogy az 
intézetben a tanév elején az V-ik osztályból pótvizsgálatot tehessen. 

„ október 16-án, 3359—3367. szám alatt. Tiszakerületi ág. hitv. ev. 
püspöki hivataltól: rendelet a torna alóli felmentvény elnyerése végett 
benyújtott kérvények tárgyában.

„ október 30-án, 3414. szám alatt. Tiszakerületi ág. hitv. ev. püspöki 
hivataltól: az állami vagy állami kezelés alatt álló ösztöndíjakat 
élvező tanulóknak névsora felterjesztendő.

„ november 9-én, 76,121. szám alatt. Vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
ministeriumtól: Stolniezky Gyula VI. osztályú tanuló engedélyt 
nyert, hogy a budapesti ev. ref. főgymnasiumban nyert elégtelen 
tanjegyét az igiói főgymnasiumban kijavíthassa.

„ november 14-én, 3177. szám alatt. Igló városa polgármesteri hiva
talától : értesítés Ő császári és apostoli királyi Felsége félszázados 
uralkodói jubileuma alkalmából a polgári hivatalnokoknak és alkal
mazottaknak adományozandó emlékérmek tárgyában, 
november 14-én, 68,078. sz. alatt. Vallás- és közoktatásügyi m kir. 
ministeriuruLóI, a 88,032 forintnyi beruházási államsegély után az
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1894 évi XXVII. t. ez. 8. §-a értelmében az országos tanári nyug
díjintézet javára befizetendő 3% járulék tárgyában.

1898 november 16-án, 88,641. szám alatt. Vallás- és közoktatássgyi m. 
kir. ministeriumtól: a beszédhibákban szenvedő tanulókra vonatkozó 
kimutatás felterjesztendő.

„ november 22-én, 3630. szám alatt. Tiszavidéki ág. hitv. ev. püspöki 
hivataltól: Pákh Károly és Kuntz Ödön tanár uraknak egyházke
rületi nyugdíja tárgyában.

„ november 22-én, 3615. szám alatt. Tiszakeriileti ág. hitv. ev. püspöki 
hivataltól: 0  császári és királyi Felsége trónraléptének 50-ik évfor
dulója alkalmából megtartandó hálaadó istenitisztelet ügyében.

„ november 22-én, 80,453. szám alatt. Vallás- és közoktatásügyi m. k. 
ministeriumtól: Mittermayer Ödön engedélyt nyert, hogy a VII. és 
VIII. osztályból magánvizsgálatot tehessen az iglói főgymnasiumban. 

„ november 22-én, 70,206. szám alatt. Vallás- és közoktatásügyi m. k. 
ministeriumtól: Böiger Károly engedélyt nyert, hogy a VIII-ik osz
tályból magánvizsgálatot tehessen az iglói főgymnasiumban.

„ november 30-án, 81,003. szám alatt. Vallás- és közoktatásügyi m. k. 
ministeriumtól: értesítés, hogy a deczemberi érettségi vizsgálatokhoz 
kormányképviselői minőségben dr. Heinrich Gusztáv egyetemi tanár, 
ministeri tanácsos úr lett kiküldve.

„ deczember 3-án, 3740. szám alatt. Tiszakerületi ág. hitv. ev. püspöki 
hivataltól: értesítés, hogy dr. Heinrich Gusztáv kormánybiztos helyett 
dr. Dunay Ferencz beszterczebányai főigazgató úr fog a deczemberi 
érettségi vizsgálatokon részt venni.

„ deczember 6-án, 3784. szám alatt. Tiszakerületi ág. hitv. ev. püspöki 
hivataltól: Pályázatok az I. Ferencz császár-féle, Bésán-féle, Gotzig 
Ignácz-féle, és a polgárosított magyar határőrvidék tanulmányi alap
jából rendszeresített ösztöndíj-állomásokra.

„ deczember 27-én, 83,116. szám alatt. Vallás- és közoktatásügyi m. k. 
ministeriumtól: rendelet, melylyel Stromp József tanár úr cselekvő 
tagul felvétetett az országos tanári nyugdíjintézetbe.

1899 évi januarius 6-án. Tiszakerületi ág. hitv. ev. püspöki hivataltól: 
Rigó Loránd és Rigó László engedélyt nyertek, hogy az intézetbe 
rendes tanulókul felvétessenek.

„ januarius 12-én, 107. szám alatt. Tiszakerületi ág. hitv. ev. püspöki 
hivataltól: az egyházkerület tanügyi rendtartása ügyében.

„ januarius 18-án, 8. szám alatt. Igló városa polgármesteri hivatalától: 
a szabadságharczban, 1849. évi febr. 3-án a város területén vívott 
csata félszázados évfordulójának megünneplése tárgyában.

„ fcbruarius 9 én, 86,853. szám alatt. Vallás- és közoktatásügyi m. k. 
ministeriumtól: Marton Géza engedélyt nyert, hogy az intézetben 
a VIII-ik osztályból magánvizsgát tehessen, mely a hadapród-iskola
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négy évfolyama és a gymnasium V—VII. osztályai közt fenforgó 
tantervi különbözeire is kiterjesztendő.

1899 februarius 10-én, 158. szám alatt. Beszterczebányai tankerület m. k. 
főigazgatóságától: Pákli Károly, Kuntz Ödön és Geyer Gyula nyu
galmazott tanár urak számára megküldettek a negyven évi hű szol
gálatért adományozott emlékérmek.

„ februarius 24- én, 10,077. szám alatt. Vallás-és közoktatásügyi m. k. 
ministeriumtól: Jonescu György görög keleti lelkész engedélyt nyert, 
hogy az intézetben a tanév folyama alatt a VII. és VIII. osztályból 
összevont magánvizsgát tehessen.

„ márczius 15-én, 77. szám alatt. Zavadkai görög kath. vallású lel- 
készi hivataltól: a gör. kath. vallású tanulók húsvéti gyóntatása 
tárgyában.

„ márczius hóban, 786. szám alatt. Tiszakcrületi ág. hitv. ev. püspöki 
hivataltól: pályázati hirdetések a hadsereg és honvédség nevelő- és 
képző intézeteibe való felvétel ügyében.

„ márczius 22-én, 831. szám alatt. Tiszakerületi ág. hitv. ev. püspöki 
hivataltól: az igazgató által szerkesztett egyházkerületi tanügyi rend
tartási javaslat mcgküldetik a tanári tanácskozmányban való tár
gyalás végett.

„ márczius 26-án, 839. szám alatt. Tiszakerületi ág. hitv. ev. püspöki 
hivataltól: az egyházkerületi közigazgatási bizottság és egyházkerü
leti tanügyi bizottság Miskolczon 1899. évi április 5. és 6. napjain 
tartott üléseinek tárgysorozata.

„ április 1-én, 908. szám alatt: Tiszakmnleti ág. hitv. ev. püspöki 
hivataltól: a tanügyi kormánynak 79497/98. sz. a. rendelete a for
dításban is kiadandó érettségi bizonyítványoknak miképeni kezelése 
iránt és 1513. sz. a. rendeleté a házi feladatoknak korlátozása ügyében.

„ április hóban. Tiszai ág. hitv. ev. egyházkerületi körlevelek 1898. 
X LVI—LXX. és 1899. I—XIII. szám.

„ április 4-én, 957. szám alatt. Tiszakerületi ág. hitv. ev. püspöki 
hivataltól: felhívás,hogy a tanári testület az egyetemes közoktatási 
bizottságba a folyó tanévre képviselőt válaszszon.

„ április 11-én, 1025 szám alatt. Tiszakerületi ág. hitv. ev. püspöki 
hivataltól: a főgymnasium összes alapjaira vonatkozó kimutatás, 
valamint az 1898-ik évi zárszámadás kéretik.

„ április 21-én, 1190. szám alatt. Tiszakerületi ág. hitv. ev. püspöki 
hivataltól: Lippner Nándor engedélyt nyert, hogy az intézetben 
magánvizsgálatot tehessen.

„ április 22-én, 1189. szám alatt. Tiszakerületi ág. hitv. ev. püspöki 
hivataltól: Bodrossy Dénes engedélyt nyert, hogy az intézetben 
magánvizsgálatot tehessen.
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1809 április hóban, 1276. szám alatt. Tiszakerületi ág. kitv. ev. püspöki 
hivataltól: a tanügyi kormánynak 10,236. sz. a. kelt rendeleté tanári 
képesítés ügyében az ábrázoló geometriának tanítására; a tanügyi 
kormánynak 841. ein. sz. rendelete a hadapród-iskolákba pályázók
nak felvételi díja ügyében.

„ május 1-én, 28,044. szám alatt. Vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
ministeriumtól: a középiskolai tanároknak a művészettörténetből tar
tandó szünidei tanfolyama ügyében.

. május 12-én, 1424. szám alatt. Tiszakerületi ág. hitv. ev. püspöki 
hivataltól: intézkedés a javító vizsgálatokhoz szükséges felekezeti 
főhatósági engedélynek elnyerése végett beterjesztett kérvényeknek 
felterjesztése tárgyában.
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A  gymnasiumi tanácsnak tagjai as 1 8 9 8 -9 9 -ik  tanévben.

Münnich Kálmán, főgymnasiumi felügyelő, a tanács elnöke.
Topscher György, a helybeli ág. hitv. ev. egyházközség felügyelője. 
Dr. Walser Gyula, ev. lelkész.
Ilenigny Gyula,
Fest Ottó,
Gärtner Kálmán,
Gotthard Albert,
Klug Ottó,
Lehoczky Jenő, 
f  Münnich Adolf,
Dr. Neubauer Lajos,
Fákh Károly,
Soós László,
Széli Hugó,
Széli László,
Újlaki Jenő,
A főgymnasium igazgatója és tanári kara, valamint a hélybeli ev. 

elemi- és polgári leányiskola igazgatója: Dobó Adolf.

III.

a gymnasiumi tanácsnak választott 
tagjai.

A  fegyelmi bizottság tagjai az 1898—99-ik tanévben.

Miinnich Kálmán, főgymnasiumi felügyelő, a bizottság elnöke. 
Topscher György, a helybeli ev. egyházközség felügyelője.
Soós László, helybeli ev. egyházi ügyész.
Fest Ottó,
Gotthard Albert,
Klug Ottó,
Pálch Károly,
Újlaki Jenő,

2*

a fegyelmi bizottság választott tagjai.
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Az 1898—99-ik tanévben követett tanterv átnózete.
A heti óraszámot tekintve.

IV.
Fo

ly
ó 

sz
ám

 j|

T a n tá rg y
0  s Z  T Á L  Y

Ö
ss

ze
se

n

I. 11. 1)1. IV. V. VI. VII. VIII.

í Vallástan 2 2 2 2 2 2 2 2 16
2 Magyar nyelv 6 5 3 4 3 3 3 3 30
3 Latin nyelv 6 6 6 6 6 6 6 5 47
4 Görög nyelv — — — — 5 5 5 4 19

Magyar Írók bővebb tanul-
mányozása, kapcsolatban

5 a görög classikusok ma- 2 9 9 9 ö
gyár fordításban való is-
mertetésével 1)

6 Német nyelv 2 3 4 3 3 3 3 2 23
7 Történelem — — 4 3 3 3 23 3 18
8 Földrajz 4 4 2 — — — — — 10
9 Természetrajz — — — 3 2 3 — — 8

10 Természettan 4 4 8
11 Mathematika 3 3 3 3 4 3 3 2 24
12 Rajzoló geometria 2 ‘2 2 2 — — — — 8
13 Rajz (a eomp. cursus-

ban) 2) — — — — 2* 2* 2 2 8
14 Bölcsészet elemei 3 3
15 Szépírás 1 1 — — — — — 2
16 Torna 2 2 2 2 2 2 2 2 16
17 Ének 2 2 — — — — — — 4

Összesen: 305 30r> 28 28 34 34 34 34 2521
Jegyzet. 1), 2) facultativ tantárgyak az 1890. évi XXX. törvényczikk 

értelmében.
3) Politikai földrajz.
5) Két énekóra beszámítva.
*) Az V. és VI. osztályban a görög-pótló szabadkézi rajz egye

sítve volt.
Az I. és II. osztályok heti óraszáma a hetenkénti két énekóra 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 IT. osztályok combinálva voltak.
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A római- és görög hath, vallásu tanulók osztályonként hetenkénti 
2 órában, az izraelita vallásu tanulók pedig három csoportban hetenként 
1 órában nyertek a vallástanban oktatást.

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

A magyar-, német-és mathematikai önképző-körök hetenként egyszer 
tartottak gyűlést, a gyorsíró-, dal- és vívókörök pedig hetenként kétszer 
gyakorlatokat.
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V.
Tanári személyzet.

A tanár neve Tantárgy, melyet tanított Észrevételek

1 F isc h e r  M ik ló s 19 physika VII. 4, Vili. 4, 8 8
igazgató; osztályta

nár a VIII. oszt.-ban; 
a physikai muzeum s 
az V. o. könyvt. őre.

2 G rúsz E de i német 11. 3, III. 4, 7 
latin III. 6, V. 6, 12 19 osztálytanár a III. 

osztályban.

3 Guhr M árton 34 latin VI. 6, VII. 6, 12 
görög VII. 5, 5 17 osztálytanár a VII. 

osztályban.

4 K iss  A lb ert 6 latin VIII. B, 5 
görög V. 5, VI. 5, Vili. 4, 14 19

a tanári könyvt. őre; 
tanái-i tanácskozm. 

és gymn. tanácsi jző.

5

6

K övi Im re 37
mennyiségtan IV. 3, VI. 3,

VII. 3, Vili. 2, 11 
rajzoló geometria IV. 2, 2 
görögp. rajz V.VI.VII,Vili. 2-2, 6

19
osztálytanár a VI. 

o.-ban; a rajztár őre; 
a math, és gyorsiró- 

kör elnöke.

M a rcsek  A nd or 17 latin I. 6, II. 6. 12 
történet III. 4, IV. 3, 7 19

osztálytan. a II-ban; 
intézeti pénztáros; 

tápintézeti gondnok; 
az I. II. oszt. könyv

tárának őre.

7

8

N ik h á z i F r ig y e s 10
mennyiségtan I. 3, II. 3,

111. 3, V. 4, 13 
rajz. geometria I. II. III. 2—2, 6

19 osztálytanár az V. 
osztályban.

R ó th  M árton 29
német VI. 3, VII. 3, VIII. 2, 8 
földrajz II. 4. VII. 2, 6 
történet VI. 3, 3

17
a numismatikai muz. 
és geogr. szertár ő re; 
a német önképzőkör 

elnöke.

9 R ó th  R ób ert 1
természetrajz IV. 3, V. 2, VI. 3, 8 
magyar 1. (i, 6 
német I. 2, 2 
földrajz I. 4, 4

20
helyettes tanár; 

a term.rajzi múzeum
nak őre; osztály tanár 

az I. osztályban.

10 S ch erm a n n  S am u 24
torna I—VIII. 2 - 2 ,  16 
ének I. II. 2, 2 
szépírás I. 1, 11. 1, 2

20 a dal- és vivókör 
elnöke.

11 S tro m p  J ó z s e f 1 magyar II. 5, V. VI. VII. 3—3, 14 
német IV. 3, V. 3, 6 20

12 T h e m  L á sz ló 9 vallás I—VIII. 2—2, 16 16

13 Y a n d rá k  G yula 2 2

latin IV. 6, 6 
magyar III. 3, IV. 4, 7 
földrajz III. 2, 2 
történet V. 3, 3

18
osztálytan. a IV.-ben; 
a philolog. muzeum 

és a III. IV. osztály 
könyvtárának őre.

14
Z im ann J á n o s 24

magyar Vili. 3, 3 
görögp. magyar V1.V11.V11I. 2-2 6 
történet Vili. 3, 3 
bölcsészet VIII. 3, 3

15 a magyar önképző
kör elnöke.
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Az 1898—9-ik tanév folyama alatt mint gymnasiumi hitoktatók 
működtek: Rácz Gyula és Pajdusák Máté róm. kath. segédlelkészek, kik 
a r. kath. vallása tanulókat osztályonként 2—2 órában oktatták, és Lövy 
Mór iglói izrael. népiskolai igazgató, ki az izrael. vallásu tanulókat három 
csoportban, még pedig az L II. III. oszt. tanulókat, a IV. V. VI. oszt. 
tanulókat és a VII. VIII. oszt. tanulókat külön csoportban hetenkénti 
1—1 órában oldatta.



VI.

Jelentés az osztályok tanulóiról és végzett tananyagról.
I. OSZTÁLY.

Osztálytanár: RÓTH RÓBERT.

a) T anulók .
Bartha Sándor ev. ref. Duna- 

Vecse, Pest ni.
Csatári) György ev. ref. Mezö- 

Kászony, Berey m.
Csont Aurél ág. ev. Igló.
Erős (Linlcesch) János ág. er. 

Igló.
ö Fábry Andor ág. ev. Lindt, 

Szcpes m.
Flachbarth Károly ág. ev. 

Gölniezbánya, Szepes m.
Frenda Árpád ág. ev. Igló.
Gally Béla r. le. Csacza, 1 ’ron

csén ni.
Guttmann Jermi izr. Igló.

10 Hauer Sándor izr. Igló.
Hegyi Jenő izr. Igló.
Heringh Ernő r. k. Nagy- 

Várad, Bihar m.
Horn Miksa izr. Igló.
Igaz József ev. ref. Szerencs, 

Zemplén m.
lő Kornhäuser Dezső izr. Igló.

Kőszegiig Gábor ev. ref. Rá- 
sony-Sáp, Abauj ni.

Lázár Gyula ev. ref. Füzes- 
Gyarmat, Békés ni.

Lehoczky Zoltiin ev. ref. Ki
rályi, Gömör m.

Mar esek Tibor ág. ev. Igló.
20 Mester László ev. ref. Fehér- 

Gyarmat, Szatmár m.
Mezey Barna ev. ref. Kis- 

Várda, Szabolcs m.
Miski Gusztáv ev. ref. Fehór- 

Gyarmat, Szatmár ni.
Nikházy Nándor ev. ref. Her- 

nád-Szt.-András, Abauj ni.
Novak Samu ág. ev. Lubenyilc, 

Gömör ni.
25 Oberhäuser Arthur r. k, Stra- 

cena, Gömör ni.
Fóliák Ignácz, izr. Odorin. 

Szcpes ni.
Rácz Andor ev. ref. Bódulté, 

Abauj m.
Rácz Béla ev. ref. Szeszta, 

Abauj ni.
Rapaics Raj mund r. le. Igló.

30 Rosenthal Miksa izr. Igló.
Sarkadi Nagy Alihály ev. ref. 

Sárospatak, Zemplén ni.
Schich Károly r. k. Szepes- 

Ragyócz.
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Schmidt József r. k. Békés- 
Gyula.

Slcultéty Kálmán r. 1c. Igló. 
■'15 Szűcs József ev. ref. Szovát, 

Hajdú m.

Szanitrik Bczsö r. k. Igló. 
Tcrray Elemér áy. cv. Szepes- 

Olaszi.
Tirscher Jenő ág. ev. Igló. 
Tomaskovits Tivadar r. k. Igló.

Kimaradt:
40 Bereczky József ev. ref. Újfalu, Bereg m. 

Magántanulók:
Bóday Gyula ev. ref. Kis-Iymánd, Komárom m. 
Eichner Bruno izr. Balizfalu, Szepes m. 
Klausner Samu izr. Wellbach, Szepes m.
Klein Henrik izr. Balizfalu, Szepes m.

45 Ozsváth Zoltán ev. ref. Budapest.

b) T a n tá rg y a k .

1. Vallástan, hetenként 2 óra. K. k. Pálfy Józsefe „Bibliai törté
netek.“ Válogatott bibliai történetek az ó-testámentumból. t h e r n .

2. Magyar nyelv, hetenként 6 óra. K. k. Dr. Horváth Cyrill: „Magyar
nyelvtan és olvasókönyv.“ Hangok. A szavak fajai. Összetett, képzett, 
ragozott szavak. A mondat részei. A mondat fajai az alkotó részek 
szerint. Név- és igeragozás. 15 olvasmány. 7 költemény. Kéthetenként 
iskolai dolgozat. r ó t h  r .

3. Latin nyelv, hetenként 6 óra. K. k. Pirchala Imre: „Latin nyelv
tan“ és „Latin olvasó- és gyakorlókönyv.“ Nyelvtan: Olvasás, a főnév 
és neme; az 5 declinatio; a melléknév deelinatiója és comparatiója; 
a számnév; a névmások; „esse“ segítő ige; az ige és conjugatiója acti- 
vum- és passivumban. — Olvasmányok: Schola, Hungária. De campo. 
De servis Romanis. De Romulo et Remo, Caput alterum, Senatus exer- 
citus. De rebus gestis majorom. De bello Trojano. Altera pars. Tkersites 
in contione verba facit. 36. Colloquium. 38. Colloquium. De ira Achillis. 
De Priami in castra Graecorum itinere. De raptu Sabinarum. De bello 
anno Sabinis gesto. Az 1, 2, 3, 5, 10, 11, 17, 18, 23, 24, 26, 31, 33, 34. 
és 37. szakaszok fordítása latinra. Hetenként egy Írásbeli dolgozat.

MARCSEK.
4. Német nyelv, hetenként 2 óra. K. k. Felsmann József: „Deutsches 

Lesebuch I.“ a) Betiiismertetés, irás, olvasás, fordítási gyakorlatok, név
ragozás, segéd-ige-ragozás. 3 olvasmány fordítása, 3 költemény fordítása 
s betanulása, b) Egyszerű és bővített mondatok elemzése, név- és ige
ragozás. 10 olvasmány, 9 költemény. Havonta Írásbeli dolgozat. RÓTH R.



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

RÓTH R.
6. Mennyiségtan, hét. 3 óra. A tizes számrendszer. A négy számolási 

művelet egész számokkal és tizedes törtekkel. Többnevű mennyiségekkel 
való műveletek. Időszámítás. Mérték, közös mértek; többes, közös többes; 
a legnagyobb közös mérték cs a legkisebb közös többes keresése. A tört 
elmélete, közönséges törtekkel való számolás. Olasz gyakorlat, nikházi.

7 Rajzoló geometria, hetenként 2 óra. K. k. Dr. Gerevich Emil: „Raj
zoló geometria“. Pont és vonal; az egyenesek mérése; egyenesekkel való 
műveletek. Axialis és centrikus symmetria. A körvonal. A szög és mérése; 
szögpárok; műveletek szögekkel. A három-, négy- és sokszögek főtulaj
donságai. Az idomok hasonlósága és összeillősége. Az idomok mérése; 
kerület- és területmérés. A kör főtulajdonságai és mérése; szerkesztések. 
A négyzetes hálón, a három-, négy- és sokszögön alapuló ornamentalis 
rajz; meander-szalagok; körkombinácziók. Levél- és pajzsidomok.

NIKHÁZI.
8. Tornázás, hetenként 2 óra. Szabad rend- és szergyakorlatok.

SCHERMANN.
9. Szépírás, hetenként 1 óra. Magyar és német folyóírás az ütemes

módszer szerint. SCHERMANN.
10. Hviek, hetenként 2 óra. Egyházi énekek: Jézus én bizodalmám, 

Erős vár, A nap immár, Dicséret tisztesség, Készítsd magad, Mint a szép 
hűvös, Ki csak Istenre, Istentől el nem állok, Szivem szerint, Krisztus 
az én, Mennyből jövök, Isten oh szent Isten, Ébredj fel, Mind jó, a mit 
Isten, Dicsérd Istent, Az Úr gondos, Dicsérlek Uram, Szerelmes Jézus, 
Vigyázzatok. Világi dalok, 2- és többszólamúak: Őszi lombok, Kis patak, 
Hymnus, Szózat, Reggeli dal, Tornász-dal, Mi füstölög, Szülőföldem, Rákosi 
szántó, Tavaszi dal, Hazámhoz, Itt születtem én ezen, Dalos, zajos erdő, 
Nyíljatok ki, Északi tengerész-dal, Insurgensek riadója, Esti ima.

SCHERMANN.

II. OSZTÁLY.
Osztálytanár: MARCSEK ANDOR.

a) T anulók .
Belce Gyula ev. ref. Csenyéte, 

Ah(iuj-Torna m.
Beniczlcy Kálmán ág. ev. lle- 

nicz, Liptó m.
Berger Árpád izr. Igló.

Bernát Sándor ev. ref, Szovát, 
Ha jdú m.

5 Bihari József ev. ref. Berettyó
újfalu, Bihar m.

Bogsch Ödön ág. ev. Igló.
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Ghován Márton ág. ev. Vi- 
chodna, Liptó m.

Cservenka Géza r. 1c. Igló. 
Danielisz Dezső ág. ev. Igló. 

10 Dubovinszlcy Bertalan r. k. 
Bosztoka, Szepes m. 

Elfenbein Ferencz izr. Igló. 
Elsner Armin izr. Igló.
Faix Géza r. k. Igló. 
Fleischer Kálmán ág. ev. 

Nagy-Kunchfalu, Szepes m. 
15 Frenczel Béla ev. ref. Vaj- 

kócz, Abauj-Torna m.
Fried Izidor izr. Göncz, Aba

uj-Torna m.
Greisinger Béla ág. ev. Bindt, 

Szepes m.
Horka Árpád r. k. Igló. 
Jaczkó Jenő g.kath. Sztankócz, 

Zemplén m.
20 Jakó Endre ev. ref. Arany os- 

Medgyes, Szatmár m.
Józsa Kálmán ev. ref. Igló. 
Köhler Béla ág. ev. Illává, 

Trencsén m.
Lantos Károly ev,refSztropkó, 

Zemplén m.
Löwenstein Manó izr. Igló.

25 Medveczky Győző róm. hath. 
Vichödna, Liptó m.

Órás Géza ev. ref. Mád, Zem
plén m.

Podhorányi Kálmán ág. ev. 
Igló.

Polóny Géza ág. ev. b'zepes- 
Váralja.

Polsz Gyida ág. ev. Leibicz, 
Szepes m.

30 Ponevács Bezsö ág. ev. Göl- 
niczbánya, Szepes m.

Rácz Gyula ev. ref. Bodolló, 
Abauj-Torna m.

Spitzkopf Béla ág. ev. Igló.
Szolkovy Ottó ág. ev. Igló.
Szőke Ferencz ev. ref. Okány, 

Bihar m.
85 Szűcs Kálmán ev. ref. Uj- 

Tanya, Abauj-Torna m.
Toman Béla r. k. Igló.
Tóth Béla ev. ref. Gyiire, 

Szabolcs m.
Várady Pál ev. ref. Szirma, 

Borsod m.
40 Vas (Vucskovits) Imre, r. k. 

Igló.
Vitányi Dezső ev. ref. Szerencs, 

Zemplén m.
Wachdeutsch Sándor r. k. Igló. 
Waldmann József izr. lyló.

Magántanulók:
45 Faix Oszkár ág. ev. Holló-Lomnicz, Szepes ni. 

Gratz Emil ág. ev. Maldur, Szepes m.

b) T a n tá rg y a k .

1. Vallástan, hetenként 2 óra. K. k. Pálfy József: „Bibliai történetek“ ;
segédkönyv: Az újszövetség. Jézus születése, gyermekkora, nyilvános 
működése, hegyi prédikácziója, parabolái, csodatételei, szenvedése, halála, 
feltámadása, mennybemenetele, a szentlélek kitöltése és a kér. egyház 
megalapítása. t h e r n .

2. Magyar nyelv, hetenként 5 óra. K. k. SzinnyeiJ.: „Iskolai magyar 
nyelvtan II.“ és Kalmár E .: „Magyar olvasókönyv II.“ Olvasmányok



alapján a határozók; összetett mondatok; többszörösen összetett mondatok. 
Prózai olvasmányok hangsúlyos és értelmes olvasása és elemzése. Költe
mények könyv nélkül. Kéthetenként iskolai dolgozat. s t r o m p .

3. Latin nyelv, hét. 6 óra. K. k. Pirchala Imre: „Latin nyelvtan“ és
„Latin olvasó- és gyakorlókönyv“. Nyelvtan: A névszó- és igeragozás 
teljesen; fokozás, elöljárók, melléknévi határozók; rendhagyó, hiányos cs 
tőváltoztató igék. Egyszerű szórend, alany és állítmány egyezése; abl. 
abs. és acc. c. inf. — Olvasmányok: 1. Ue Attila, Hunnorum rege: De 
adventu Hunnorum. De Attiláé aedibus. De convivio regis Attiláé. 2. De 
bello Trojano: De equo ligneo. De fraude Sinonis. De incendio Trójáé. 
3. De erroribus Ulixi: De Ulixe in Ogygia insula morante. De Nausicaa. 
De Phaeaeibus. De Demodoco citharoedo. Ulixes nőmén suum aperit. De 
Cyelopibus et de Lotophagis. — A hunok bejövetele. Attila palotája. Attila 
lakomája. A fa-lóról. Sinon csele. Trója pusztulása. Ulixes bolyongásai. 
Nausikaa. Az infinitivusok. A participiumok. Ulixes megismerteti magát. 
— Hetenként Írásbeli dolgozat az iskolában. m a r c s e k .

4. Német nyelv, hét. 3 óra. K. k. Felsmann J.: „Deutsches Lesebuch
I.“ A helyes olvasás és irás begyakorlása. A névelő, főnév, melléknév, 
számnév, névmás használata és ragozása. Az igeragozás. Egyszerű és 
összetett mondat. Mellérendelt és alárendelt mondat. Szórend. A követ
kező prózai olvasmányok mondattani elemzése és fordítása: Fleisz und 
Ausdauer. Die Freunde in der Noth. Lass dich nicht zu Unrecht ver
führen. Der grosse Hund. Die beschämten Yerkleinerer. Das Vögelcin. 
Der Dieb. Der fechtende Handwerksbursche. Der Erzbischof und der 
Savoyarden-Knabe. A következő költői olvasmányok elemzése és betanu
lása: Das Schwert. Das taube Mütterlein. Der weisse Hirsch. Wind und 
Sonne. Das Riesenspielzeug. Die wandelnde Glocke. Das Hufeisen. — 
Kéthetenként iskolai írásbeli dolgozat az elvégzett tananyag begyakor
lására. GRÚSZ.

5. Földrajz, hot. 4 óra. K. k. Dr. Némethy és Cserey II. rész. Az
öt világrész oro-, hydrographiai és politikai földrajza; jellemző zoológiái, 
botanikai és mineralogiai tárgyak ismertetésé, térképek rajzolása; kirán
dulások. RÓTH M.

6. Mennyiségtan, hét. 3 óra. Számolási rövidítések, számtani műve
letek korlátolt pontossággal, rövidített szorzás és osztás. A viszony, az 
aránylat; egyszerű hármas-szabályi feladatok megoldása következtetések 
útján és aránylat segélyével. Százalékszámítás száztól, százra és százban; 
kamatok kiszámítása évekre, hónapokra és napokra az olasz módszer 
segélyével; a százalékszámítás mindennemű alkalmazása: alkusz- és üzérdíj, 
biztosítási díj, göngy- és feleslegsúly, agio-, lerovat-, veszteség- és nyereség
számítás; váltóleszámítolás; az egyszerű társaság- és vegyitési szabály.

NIKHÁZI.
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7. Rajzoló mértan, hetenként 2 óra. K. k. Dr. Gerevich Emil: „Stereo-
metria.“ A koczka, oszlopok, egyenes és ferde hasábok, a szabályos és 
szabálytalan-, egyenes és ferde gúlák, a szabályos testek, a henger, a kúp 
és a gömb szármáztálása, leírása, hálózata, ábrázolása parallel perspektíva 
szerint; a testek felszínének és köbtartalmának kiszámítása. Az egyenes, 
a sík és a testszög. A testek síkmetszetei. A hasonló, egyenlő, összeillő 
és symmetrikus testek. Testminták készítése. Hullám- és csigavonalak, 
köridomok kombinatiói, fonadék-, szalag- és párkánydiszítmenyek; roset- 
tá k ; arabs és mór minták rajzolása. NIKHÁZT.

8. Tornázás, hetenként 2 óra. Szabad-, rend- és szergyakorlatok.
SCHERMANN.

9. Szépírás, hetenként 1 óra. Magyar és némel folyóírás az ütemes
módszer szerint. SCHERMANN.

10. Énele, hét 2 óra. Együttesen az I. osztálylyal. Mint az I-sőben.
SCHERMANN.

I I I .  OSZTÁLY.
Osztálytanár: GRÚSZ EDE. 

a) Tanulók.

Beck József r. le. Zvarin, 
Liptó m.

Bihari János ev. ref Berettyó
újfalu, Bihar m.

Braun Géza izr. Igló.
Buchalla Berthold ág. ev. Igló.

5 Dohos László r. k. Berettyó
újfalu, Bihar m.

Esztel József ág. ev. Igló.
Fáhrg Tivadar ág ev. Bindt, 

Szepes m.
Farkas Olivér ev. ref. Mezö- 

Csáth, Borsod m.
Földi Ákos izr. Böőd, Ahauj- 

Torna m.
10 Gallé Lajos ág. ev. Igló.

Hermann János ág. ev. Igló.
Jantner Ervin ág. ev. Igló.
Jávor János ev. ref. Duna- 

Vecse, Pest m.

Jurcsaczkó János r. k. Csaeza, 
Trencsén m.

15 Késmárszky Gyula, ág. ev. 
Igló.

Kovács Elek r. Icath. Ruttka, 
Turócz m.

Kún Imre izr. Debreczen. 
Küffer Béla ág. ev. Merény, 

Szepes m.
Laurovics János ág. ev. Nagy- 

Lak, Csanád m.
20 Malatinszky Zoltán ev. ref. 

Hajdu-Szoboszló.
Marcsek Andor ág. ev. Igló. 
Mártinké Endre r. katli. Igló. 
Mátyáséit Rezső r. katli. Igló. 
Mikus József r. kath. Igló.

25 Milotay Jenő ev. ref. Nagy- 
Kürű, J.-N.-K.-Szolnok m. 

Oszifcsin Béla ág. ev. Igló.
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Papp Ferenez ev. ref. Ferencs, 
Abattj- Torna to.

Paulik János r. hath. Igló. 
Philipp József ág. ev. Igló.

30 Podhorányi Rezső ág. ev. Igló. 
Schuller Róbert r. hath. Igló.

Sztankovics István ev. ref.
Tisza-Tarján, Borsod m. 

Weinberger Zoltán izr. Forró- 
Encs, Abauj-Torna m. 

Zalcár Lajos r. kath. Szerencs, 
Zemplén m.

Magántanuló:
35 Molnár Ferenez ev. ref. Tamási puszta, Szabolcs m.

b) Tantárgyak.

1. Vallástan, hét. 2 óra. K. k. Pálffy József: „A keresztyén anya- 
szentegyház története.“ Tananyag: A keresztyén egyház története annak 
megalapításától a legújabb időig, különös tekintettel a reformáczió korára 
s a magyar protestáns egyházra. THERN.

2. Magyar nyelv, hét. 3 óra. K. k. Halász Ignáez: „Magyar nyelvtan.“
Dr. Badics Ferenez: „Magyar olvasókönyv.“ Tananyag: A nyelv és nyelv
tan fogalma; hangtan; szótan; mondattan szó-és Írásbeli gyakorlatokkal. 
A prózai olvasmányoknak hangsúlyos olvasása, tárgyi magyarázata, tar
talmuknak elmondása, nyelvtani elemzése. A költeményeknek magyará
zata, elemzése és hangsúlyos elszavalása. — Prózai olvasmányok: Csák 
fészke. Világos vára. Kenyérmezei diadal. A czinkotai kántor. Róka fogta 
csuka, csuka fogta róka, varga fogta mind a kettő. A megmentett zászló. 
Nagy Lajos nápolyi hadjárata. Mátyás királylyá választása. Mátyás pár
viadala Holubárral. Mátyás és a török követ. Mátyás álma. Tanyai élet 
az alföldön. A székely nép. — Költemények: Hunyadi. Mátyás király 
Gömörben. Hymnus. Szózat. Fiamnak. Családi kör. A bajusz. Távolból. 
István öcsémhez. Mohács. (B. Kötvös J.) Szülőföldem. A hazáról. Kis- 
Kunság. Salamon. A Tisza. Venetur leneséje (csak elolvasva). 17 részint 
iskolai, részint házi dolgozat. VANDRÁK.

3. Latin nyelv, hét. 6 óra. K. k. Pirchala Imre: „Latin nyelvtan.“ 
Latin olvasó- és gyakorlókönyv. Rerum Romanarum liber. Tananyag: A 
mondatrészek egyezése. Az esetek használata. Az igenevek használata. 
A latin verstan és prosodia elemei. Róma városának és intézményeinek 
rövid ismertetése. Prózai olvasmányok : De Romulo. De Numa Pompilio. 
De Túllő Hostilio. De Anco Marcio. De Tarquinio Prisco. De Servio Tullio. 
De Tarquinio Superbo. De mutatione rei publicae. De bellis adversus 
Tarquinios gestis. De bello Fabiorum. T. Quinctius Cincinnatus. Költői 
olvasmányok: Versus memoriales Catonis. Lupus et agnus. Ranae regem 
petierunt. Canis per fluvium carnem ferens. Vacca, capelin ovis ct leo. 
Vulpes et cicnnia. Forditás magyarból latinra a gyakorlókönyvből a nyclv-
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tani anyagnak megfelelőleg az 1—23. fejezet. Hetenként iskolai Írásbeli 
dolgozat, tekintettel az elvégzett tananyagra. GRÚsz.

4. Német nyelv, hét. 4 óra. K. k. Hoffmann Mór: „Német nyelvtan 
és olvasókönyv.“ Tananyag: Helyesírás. A névelő, főnév, melléknév, név
más, számnév és ezek alakváltozásai. Erős, gyönge, rendhagyó igeragozás. 
Az összes erős igék betanulása. A nem ragozható beszédrészek. Szó- 
képzéstan. Az egyszerű, bővített és összetett mondat. A szórend. Prózai 
olvasmányok: Herakles und die Schlangen. Herakles und der Löwe. Die 
Thebaner. Das Orakel. Der Löwe von Nemea. Die Hydra von Lerna. Der 
wilde Eber. Der Hirsch von Keryneia und der Stall des Augeias. Die 
Sumpfvögel von Stymphalos. Der Stier von Kreta und die Pferde des Dio- 
medes. Die Amazonen. Hesionc. Die Rinder des Königs Geryones. Die 
Riesen. Die goldenen Apfel der Hesperiden. Der Höllenhund Kerberos. 
Herakles in Thessalien. Herakles und Iphytos. Deianeira. Des Herakles 
Ruhm und Ende. Költemények: Gottesdienst. Das Schwert. Die Riesen 
und die Zwerge. Der Winter. NaehlhVd. Graf Eberhard im Bart. Die Rache. 
Der Mutter Grab. Salomon und der Säemann. Des Knaben Berglied. Die 
wandelnde Glocke. Siegfrieds Schwert. Räthsel. Der Kukuk und der Staar. 
Das Kind der Sorge. Lied eines Armen. Schäfers Sonntagslied. Zimmer- 
sprueh. Die Sterne. — Kéthetenként egy iskolai Írásbeli dolgozat az el
végzett nyelvtani anyaggal és az olvasmányokkal kapcsolatban. GRÚSZ.

5. Történelem, hét. 4 óra. K. k. Gaál-IIelmar: „A magyarok története
és az osztrák-magyar monarchia politikai földrajza.“ Tananyag: a) A 
magyarok története a honfoglalástól az 1867-iki kiegyezésig, b) Magyar- 
ország 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, bet. 2 óra. K. k. Dr. Schmidt Ágost: „Physikai
földrajz.“ Tananyag: a) A  physika főbb törvényei kísérletek alapján elő
adva. b) A föld mint világtest. A föld alakja, forgása. Földövek. Idő
számítás. 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. VANDRÁK.

7. Mennyiségtan, hét. 3 óra. Tananyag: Összetett arányok és arány
iatok. Az összetett hármas-szabály megoldása következtetések alapján és 
arányiatokkal. Kamat-, kamatláb-, tőke- és időkiszámitás. Az állami papí
rokra és részvényekre vonatkozó számítások. Váltóleszámítolás. Határidő- 
számítás. Összetett társaságszabály. Vegyítés-szabály. Kamatos-kamat szá
mítás. Az arany- és ezüst-ötvényekre és a pénzekre vonatkozó számítások. 
Lánczszabályok. NIKHÁzi.

8. Rajzoló mértan, hét. 2 óra. K. K. Dr. Gerevich Emil: „Konstruktiv 
Planimetria.“ Tananyag: A távolságok, szögek, háromszögek, négyszögek
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és sokszögek meghatározása, felmérése. Távolságok arányossága, rajz
mértékek. Hasonló, összeillő és symmetrikus sokszögek. Az idomok máso
lása; földterületek fölmérése. A kör, húr és érintők tulajdonságai; közép
ponti és kerületi szög. Nivellálás, síkitás, hclyszinrajzolás. Görbe vonalú 
idomok combinatiói; levélidomok, arabs és mór díszítmények rajzolása.

NIKHÁZI.
9. Torna. Hetenként 2 óra. Szabad-, rend- és szergyakorlatok.

SCHERMANN.

IV. OSZTÁLY.
Osztálytanár: VANDRÁK GYULA.

a) Tanulók.
Almássy Béla ev. ref. Szendrő- 

Lád, Borsod m.
Andreidesz Géza r. hath. Tcp- 

licz, Szepes m.
Bajcsy László ág. ev. N.-Lah, 

Csanád m.
Danielisz Aurél ág. ev. Igló.

5 Fábry János ág. ev. Teplicz, 
Szepes m.

Fest Ernő ág. ev. Tgló.
Friedmann Zoltán izr. Igló.
Gerstl Árpád izr. Hibbe,

Liptó m.
Grünvald Gyula izr. Szlanicza, 

Árva m.
10 Hoff elder János r. hath. Igló.

Hoffelder Emil r. hath. Igló.
Horváth Gyula r. hath. Zsolna, 

Trencsén m.
Huszhó Sándor r. hath. Igló.
Katona József ev. ref. Misi o'ez, 

Borsod m.
16 Kiss Ferencz ev. ref. Vértes, 

Bihar m.
Kólontáry János ág. ev. Orvénd, 

Bihar m.
Kovács Miklós ev. ref. Gálszécs, 

Zemplén m.

Kovácsy Béla ág. ev. Krompaeh, 
Szepes m.

Kozsár Béla r. hath. Igló.
20 Krajnyák István ág. ev. Tokaj, 

Zemplén m.
Lantos Pál ev. ref. Tokaj, 

Zemplén m.
Pádisz Árpád ág. ev. Igló.
Papp Antal ev. ref. Vésztő, 

Békés m.
Polgár Sándor izr. Füzes- 

Gyarmat, Békés m.
26 Róth Gusztáv ág. ev. Igló.

Schlesinger Miksa izr. Igló.
Schmotzer János r. hath. Felsö- 

Metzenzéf, Abauj-Torna m.
Seliga Mihály r. hath. Teplicz, 

Szepes m.
Spitzer József izr. Igló.

30 Stojanov Vladimir g. kel. Igló.
Szeifried Gyula r. hath. Kis- 

Várda, Szabolcs m.
Szokol Gyula ág. ev. Vázsccz, 

Liptó m.
Sztanko Mihály r. hath, lllés- 

falva, Szepes m.
Thron Gyula r. hath. Igló.

35 Vágás Árpád r. hath. Scsavnik, 
Szepes m.
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Magántanulók :
Förster Kálmán ág. ev. Szepes-Olaszi.
Szilágyi Jenő ev. ref. Berettyó-Újfalu, Bihar rn.

Kilépett:
Esze Kornél ev. ref. Igló.

b) Tantárgyak.

1. Vallástan. Hetenként 2 óra. K. k. Mayer E. Evangeliomi hit- és
e r k ö lc s t a n .  t h e r n .

2. Magyar nyelv. Hetenként 4 óra. K. k. Arany J. „Toldi“, Góbi J . :
Magyar irálytan és olvasókönyv. Tananyag: a) Körmondatok magyará
zata s a példáknak hangsúlyos elmondása, b) Irálytan: az irály és irály
tan fogalma; nyelv; képes beszéd; szóképek; alakzatok; az irály tiszta 
magyarsága, szabatossága, ereje és csinossága, c) Verstan; verslábak és 
versszakok, ütemek és rímek. A prózai olvasmányok hangsúlyos olvasása, 
tárgyi magyarázata és tartalmaknak elmondása; a költemények magya
rázata és a szóképek, alakzatok, verslábak, ütemek és rímek szerinti 
elemzése és részben elszavalása. Prózai olvasmányok: Attila temetése ; 
Szent István; Huszti beteglátogatók; Az elveszett csibék; Vaskapu; 
Csalóka Péter. Költemények: „Toldi“, az I—IV. ének könyv nélkül; Köze
litő tél; A madár fiaihoz; A magyarokhoz; Mohács (K. K.) Okatootája; A 
legszebb ének; Az én osztályrészem; Sóhajtás; Bolond Istók (Arany). 
14 részint házi, részint iskolai dolgozat. VANDRÁK.

3. Latin nyelv. Hetenként 6 óra. K. k. Bartal-Malmosi: Gyakorló 
könyv. Elischer J . : Latin olvasókönyv. Cornelius Nepos. Tananyag:
a) Syntaxis: Consecutio temporum. Függő kérdés. Hely-, időhatározó, 
föltételes, megengedő, ellentétes, ok-, eredet-, czélhatározó, következmé
nyes és jelzői m. mondatok. Oratio obliqua szó- és Írásbeli gyakorlatokkal.
b) Cornelius Nepos: Miltiades, Themistocles, Aristides és Pausanias élete 
tárgyilag magyarázva, fordítva és a syntaxis szabályai szerint elemezve.
c) Ovidius: Róma alapítása. A Fabiusok veszte. Gabii bevétele. Philemon
és Baucis, magyarázva, természetes szórend szerint fordítva, a syntaxis 
szerint elemezve s scandálva. 22 sententia (hexameter és distiehon) 
magyarázva, fordítva, scandálva és emlékelve. 23 iskolai dolgozat (fordí
tás magyarból latinra). Prosodia. VANDRÁK.

4. Német nyelv. Hetenként 3 óra. K. k. Hofmann Mór: Német nyelv
tan és olvasókönyv II. Olvasmányok alapján a nyelvtan folytonos ismét
lése mellett a mondattan. A német verstan. — Prózai olvasmányok: 
Der Argonautenzug, I.—VI.; Tobias Vitt; Der hörnerne Siegfried und 
Krimhilde; Siegfrieds Verrath und Tod. Költemények: Morgenlied; Das 
Riesenspielzeug; Wanderers Nachtlied; Legende vom Hufeisen; Der

3
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Sänger; Der wilde Jäger; Das Schloss Boncourt; Der Postillon; Die 
Heinzelmännchen; Alpenjäger; Graf von Habsburg. A költemények könyv 
nélkül. Fordítási gyakorlatok magyarról németre 1—86. Kéthetenként 
iskolai írásbeli dolgozat. STROMP.

5. Történelem. Hetenként 3 óra. K. k. Ribári F .: Ókor. A történelem
előtti idők. Emberfajok. Őskor. A társadalmi, vallási és állami fejlődés 
kezdete. Egyiptom. Föniczia. Persia. A görögök és rómaiak története a 
császárságig. Graecia és Italia térképének rajzolása. MARCSEK.

6. Természetrajz. Hetenként 3 óra. K. k. Szterényi H. „Ásványtan“. 
Tananyag: Chemia és az ásványtan alapelvei kísérletekkel: Kőzettan ; 
Geológiai korszakok vázlatai. Ásványgyüjtemények és jegeczminták.

RÓTH RÓBERT.
7. Mennyiségtan. Hetenként 3 óra. K. k. Kövi Imre: „Példatár.“

Tananyag: Hasonnevű és ellentétes mennyiségek magyarázata s azok 
összevonása. Összegek és különbségek. Szorzat és hányados. A 4 szám- 
müvelet törtekkel. Osztás többtagú osztóval. Geom. progressio. Elsőfokú 
egyenletek egy ismeretlennel. Az arányiatok tana s az azokon alapuló 
számmüveletek. k ö v i .

8. Rajzoló geometria. Hetenként 2 óra. K. k. Fodor és Vagner „Geo
metria“. A kúpszeletek. Stereometria. Vetülettan. Épületek tervrajzai.

KÖVI.
9. Torna. Hetenként 2 óra. Szabad-, rend- és szergyakorlatok.

SCHERMANN.
10. Gyorsírás (nem kötelező tantárgy). G. M. módszere szerint, 

Markovits tankönyve nyomán.

V. OSZTÁLY.
Osztálytanár: NIKHÁZI FRIGYES.

a) T anu lók .
Almássy Lajos ev. ref. Szendrő- 

Lád, Borsod m.
Antóny Károly ág. ev. Poho- 

rella, Gömör m.
Bartha Mihály r. hath. Kárász

telek, Szilágy m.
Benkö Gusztáv r. kath. Liptó- 

Ujvár.
5 Bjel Béla r. kath. Polomka, 

Gömör m.

Blahunka Győző r. kath. Lucski 
Liptó m.

BogluU László r. kath. Tenke, 
Bihar rn.

Bogsch Zoltán ág. ev. Igló. 
Bojtár István ev. ref. Szovát, 

Hajdú m.
10 Cseryenka Károly r. kath. Igló. 

Csilléry Lajos ev. ref. Szada, 
Pest m.
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Czehe László ev. ref. Mezőtúr.
Dobozi Papp Ferencz ev. ref. 

Sárospatak, Zemplén m.
Fabinyi Elek ág. ev. Igló.

15 Farkas László ev. ref. Sonkád, 
Szatmár m.

Fényes Ödön ev. ref. Székely
hídi Bihar m.

Fest Sándor ág. ev. Szepes- 
Váralja.

Folkmann Ervin rdeath. Zólyom
Förster Béla ág.ev. Szepes-Olaszi

20 Fridriehovszky Nándor r.k. Igló
Gebhardt Zoltán r. kath. Eger, 

Heves m.
Hamzsa Béla ev. ref. Tisza- 

Keszi, Borsod m.
Harsányt Miksa izr. Hajdu- 

Dorogh.
Heringh Sándor r. kath. Nagy- 

Várad, Bihar rn.
25 Kalmár Ignácz r. kath. Seprős, 

Arad m.
Kánya Gyula ev. ref. Bot- 

Palád, Szatmár m.
Kapralcsik János r. kath. Igló.
Kézsmarszky Jenő ág. ev. Igló.
Kiszely József r. kath. Bereg

szász, Bér eg ni.
30 Kolczon Lajos r. kath. Igló.

Kolozsi László ev. ref. Vésztő, 
Pest m.

Komán György g. kath. Alsó- 
Visó, Marmaros m.

Kovács József ev. ref. Tisza- 
Keszi, Borsod m.

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

35 Létay Menyhért ev. ref. Déda, 
Bereg m.

Lövinqer József izr. Márkus- 
falva, Szepes rn.

Mihelyko András r. kath. Igló.
Morvay István r. kath. Mezö- 

Kövesd, Borsod m.
Nagy Jenő er. ref. Berettyó

újfalu, Bihar m.
40 Novák János r. kath. Szepes- 

Vár alj a.
Nyemcsik Mátyás r. kath. Sze

gyes- Váralja.
Orosz Endre ev. ref. Úszód, 

Pest m.
Orosz Lajos r. kath. Gesztéig, 

Zemplén rn.
Pálinkás Tibor ev. ref. Ákos, 

Szilágy ni.
45 Pehm Imre r. kath. Beszlereze- 

bánya, Zólyom m.
Ragetlli János ev. ref. T.-Sz.- 

Miklós, J.-N.-K.-Szolnok m.
Beinprecht Jenő r. kath. Mezö- 

Kövesd, Borsod m.
Bosenfeld Marczell izr. Mezö- 

Csáth, Borsod m.
Both Jenő izr. Nayy-Szalonta, 

Bihar m.
50 Schaffarcsilc Jenő r. kath. 

Pohnsdorf, Styria.
Schivetz Ferencz r. kath. Igló.
Schwartz Simon izr. Darócz, 

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

Bihar m.
55 Szabó Zsiga ev. ref. N.-Léta, 

Bihar m.
Szónak Ferencz r. kath. Igló.
Tarnay Árpád r. kath. Lajos- 

Mizse, Fest m.
Turánszky Árpád ág. ev. Liptó- 

Sg.-Miklós.
Zalibera József r. kath. Léthán- 

falva, Szepes m.
3*
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b) Tantárgyak.

1. VaUástan, hetenként 2 óra. Bevezetés az ó- és új-szövetség köny
veibe. Batizfalvy (Bereczky) kézikönyve nyomán. t h e r n .

2. Magyar nyelv, hetenként 3 óra. K. k. Névy L.: Stilisztika II. és
Greguss-Beöthy: Magyar balladák. A kézikönyv nyomán a ballada elmé
lete. Olvastatott: Az első hó. A délamerikai síkságok. Űriházak Erdélyben. 
A Ivriván. Az énekes pinty. Athénben. Pelopidas ifjúsága; barátsága 
Epaminondassal. Vonások a régi magyarok erkölcseiből. Utazás egy kara
vánnal. Vörösmarty M. tanító korában. A gyarmati vásár. Egy nevezetes 
gazda honunkban. Mesék, példázatok. Gróf Koháry István. Idősb báró 
Wesselényi Miklós. Mikes J. leveleiből. Xenophon „Sokrates emléke“. 
Szondi két apródja. A Paraenesisből. A balladák közül: Szilágyi és 
Hajmási mint népballada, és ugyanaz Vörösmartytól. Fogarasi István. 
Molnár Anna. Kádár Kata. Pálbeli Szép Antal. Az álmatlan király. Kent. 
Báthory Erzsébet. Ágnes asszony. Szondi két apródja. A walesi bárdok. 
Tetemre hívás. Éji látogatás. — írásbeli dolgozatok: 1. Az 1898/9. tanév 
megnyitása. 2. Az ősz. 3. A madarak tanulékonysága. 4. Szerénység az 
ifjúság dísze. 5. Szilágyi és Hajmási népballada tartalma. 6. Gróf Koháry 
István szenvedései. 7. Életkép Petőfi „Vándorélet“ ez. költeménye alapján. 
8. Báthori Erzsébet ez. ballada alaki és taitalmi fejtegetése. 9. Ágnes 
asszony ez. ballada fejtegetése. STRQMP.

Görögpótló magyar, hetenként 2 óra. Tankönyvek: Endrődy Sándor: 
„Magyar olvasmányok“ és Szilasi Móricz: „Szemelvények Thukydidesből“. 
Olvastatott: Urania. A nemzet csinosodása. Kazinczy levelezése Berzse
nyivel. Kölcsey Ferencz beszéde a magyar nyelv ügyében. Ódák a klassikni 
irány költőitől: Nagy Pálhoz, Kazinczy Ferenczhez, Wesselényi hamvaihoz. 
A magyarokhoz. A felkölt nemességhez. Fohászkodás. Egy ledőlt diófához. 
A hit szava. A kikeletről. Változás. Ezekhez járult: Kármán, Kazinczy, 
Berzsenyi, Kölcsey, Révai, Szabó Dávid, Dayka rövid életrajza. — Thu- 
kydides élete, müve, annak szerkezete. Olvastatott: I. 23, 66—79., 140— 
145.; II. 34—46., 47—54., 59-65., 71- 78.; III. 2 0 -  25., 3 5 -  40., 82—84.;
IV. .0., 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. Pirchala Imre: Latin nyelvtan. Latin stílus
gyakorlatok. Anthologia Latina. — Liviusból megfelelő alaki és tárgyi 
magyarázat kíséretében a XXI. könyv válogatott részeinek olvasása. A 
latin alak- és mondattan rendszeres ismétlése és annak begyakorlására 
a Liviusból olvasott részletek alapján készült és a latin stilusgyakolia
tokból vett következő olvasmányok magyarból latinra való fordítása: 
Hannibal és Hasdrubal. Hannibal jelleme. Hannibal első hadi vállalatai. 
Saguntum ostroma. Az ostrom további folyama. A római küldöttség sorsa.
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A rómaiak készülődései. A hadüzenet. Hannibal az itáliai hadjáratra 
készül. Hannibal útra indul Italia felé. Hannibal átkel a Kilőne folyón. 
Az elefántok átszállítása. Az első összeütközés. Az Alpokon való átkelés. 
A leszállás. — Az Anthologiából a metrika szabályainak begyakorlása 
mellett a következő költemények olvasása és emlékelése: Cn. Naevius és 
Ennius sirverse. Catullus I., III., XXXI., XXXIII. Vergilius Ecloga I. 
Horatius Carm. II. 3. Epod. II. Ovidius natam I. Iskolai írásbeli dolgo
zatul a remekírókból tárgyalt részletek alapján tekintettel az átismételt 
nyelvtani anyagra készült magyar szöveg fordítása latinra; számuk 12.

GRÚSZ.
4. Görög nyelv, hét. 5 óra. K. k.: Dr. Mangold József: Görög nyelv

tan. Görög gyakorló- és olvasókönyv. — A névszók összes nemeinek s 
az ///'-végű igéknek alaktana; hangváltozások, hangsúlyozás, mondattani 
tudnivalók. Fordítottak görögről magyarra 28 olvasmányt, 16 gnómát és 
paromiát, magyarról görögre 12 gyakorlatot. Kéthetenként iskolai Írásbeli 
dolgozat. Kiss.

5. Német nyelv, hetenként 3 óra. K. k. Heinrich G.: Német tan- és
olvasókönyv II. és Heinrich G .: Német olvasókönyv I. Nyelv- és mondat
tani folytonos ismétlés mellett a következő olvasmányok magyarázása, 
fordítása és a költemények megtanulása: Gudran. Gelimer. Friedrich Roth- 
bart auf dem Kiffhäuser. Lohengrin. Doktor Faust. Der kluge Richter. 
Die ewige Bürde. Der alte Sultan. Der hörnerne Siegfried. Wieland der 
Waffenschmied. Költemények: Kriemhilde. Das Grab im Buzento. Wil
helm Teil. Der ewige Jude. Attilas Schwert. Die Lorelei aus „Der Cid“. 
Die Fischer auf Capri. Vom schlafenden Apfel. Einkehr. Lied eines Armen. 
Pferd und Sperling. Salamon und der Sämann. Der betrogene Teufel. Das 
Schwert. Der gute Kamerad. Vom Bäumlein das andere Blätter hat ge
wollt. Der Kuckuck. König Karls Meerfahrt. Havonként iskolai Írásbeli 
dolgozat. STRÜMP.

6. Történelem, hetenként 3 óra. K. k .: Ribáry F . : Világtörténelem II.
Tananyag: A római császárság. A kereszténység. Népvándorlás. A bar
bárok letelepedése a nyugoti birodalomban. A germánok. A nyugotrómai 
birodalom bukása. A keleti birodalom. Az arabok az izlám hatása alatt. 
A frankok. Nagy Károly és utódai. A pápaság emelkedése. Hűbériség. 
Új nemzeti államok. A császárság és pápaság küzdelmei. A lovagok és 
a keresztes hadjáratok. Az államok fejlődése. A középkor intézményeinek 
hanyatlása. Az egyház reformja. Europa államai a középkor végén. Állami 
élet. Társadalom. Tudomány és találmányok. Építészet. A középkor jel
lemzése. VANDRÁK.

7. Mennyisétßan, hetenként 4 óra. a) Algebra. K. k. König Gyula dr. 
Elsőfokú egyenletrendszer; elsőfokú egyenletek két és több ismeretlennel; 
kiküszöbölési módszerek; a determináns fogalma. Kéttagúnk magasabb
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hatványai és a számtani haladvány. A négyzetgyök és a másodfokú 
egyenletek. Gyökvonás algebrai kifejezésekben és a tizes számrendszerben ; 
köbgyök; műveletek gyökmennyiségekkel. - b) Mértan. K. k. Mocnik- 
Sebmidt. Egyenes vonalak és szögek; síkidomok értelmezése, szerkesz
tése, tulajdonságai; összeillősége; a körtan; távolságok arányossága és 
síkalakok hasonlósága; hasonlósági tételek alkalmazása a körre; területek 
egyenlősége, területviszonyok, a terület kiszámítása. Havonként iskolai 
írásbeli dolgozat. NIKHÁZI.

8. Görögpótló rajz, hetenként 2 óra. Stilszerű symmetrikus alakok. 
Szemlér után 12 lap. Görög díszítmények Balló Ede után festve 6 lap.

KÖVI.
9. Természetrajz,'hetenként 2 óra. K. k. Dr. Róth Samu: „A növény

tan alapvonalai.“ Egyes növények részletes leírása (lehetőleg élő példá
nyok után), alaktan, a növénytan vázlatos története; szövettan, élettan, 
rendszertan, telepes növények, mohok, edényes virágtalanok, nyitva ter
mők. A növények földrajzi elterjedése. Iskolai jegyzőfüzetek és sajátkezű 
gyűjtemények bemutatása. RÓTH R.

10. Tornázds, hetenként 2 óra. Gyakorlatok vasbotokkal és szer
gyakorlatok. SCHERMANN.

11. Gyorsírás. (Nem kötelezett.) Bódog János tankönyve nyomán, 
Gabelsberg-Markovics rendszere szerint.

12. Franczia nyelv. (Nem kötelezett.) Hetenként 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. Z1MANN.

13. Ének. Szabad tantárgy, hetenként kétszer a dalkörben.
SCHERMANN.

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

VI. OSZTÁLY.
Osztálytanár: KOVI IMRE. 

a) Tanulók.
Andriczó Ferencz gör. kath.

S.-A.-Ujhely, Zemplén m. 
Bánó József ág. ev. Igló. 
Benkő Ilezsö r. le. Liptó-Ujvár. 
Bugányi József r. k. N.-Sáros, 

Sáros m.

5 Csatárig László ev. ref. Nagy- 
Szalonta. Bihar m.

Drucker Albert izr. Orosháza, 
Békés -m.

Fábry Alfréd ág. ev. Teschen, 
Szilézia.
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Fabry Géza áq. ev. Igló.
Fábry Lajos ág. ev. Binclt, 

Szép es m.
10 Friedmann Miksa izr. Krom- 

pach, Szepes m.
Friedmann Sándor izr. Igló.
Gábor András r. k. Tisza-Lúcz, 

Zemplén ni.
Gachal Sándor ev. ref. Tisza- 

Füred.
Goldberger Samu izr. Vörös- 

alma, Sáros m.
lő  Haáz Rezső ág. ev. Igló.

Horka Alfréd r. k. Igló.
Horka Sándor r. k. Igló.
Hueskó Jenő g. kath. Vernár.
Illés László r. k. Budapest.

20 Kaiser Sándor r. kath. Kassa, 
Abauj-Torna m.

Korschalla Károly r. k. Vith- 
falu, Szepes m.

Kosztrábszky Aladár r. kath. 
Zsolna, Trencsén m.

Kulina Géza r. k. Igló.
Lantos Ágost ev. ref. Sztropkó, 

Zempléni m.
25 Laurovics Ferencz ág. ev. Nagy- 

Lak, Csanád m.
Licslco Béla r. le. Igló.
Marton István ág. ev. Igló.
Maschek Ernő r. k. Debreczen, 

Hajdú m.
Nagy Endre ev. ref. Beregszász, 

Bér eg m.

30 Papp András r. k. M.-Kovács- 
háza, Csanád, m.

Pécsig György r. k. Székelyhid, 
Bihar m.

Petreczky Géza g. kath. Dub- 
rinics, Ung ni.

Posewitz Vilmos ág. ev. Nagy- 
Rőcze, Gömör m.

Putsch Gyula ág. ev. Igló.
35 Bosen Jenő izr. Debreczen, 

Hajdú rn.
Both Andor ág. ev. Igló. 
Schimkó János r. k. Poprád,

Szepes m.
Schmör Gyula ág. ev. Igló. 
Senger Ferencz r. k. Igló.

40 Simkovics István r. k. Drávecz, 
Szepes m.

Singer Miksa izr. Igló. 
Sterbinszky Ottó r. k. Sz.-Olaszi

Szepes m.
Szóbél Dániel izr. Bártfa, 

Sáros m.
Szőke Sándor ev. ref. Okány, 

Bihar m.
45 Szutori-sz Lajos ág. ev. Sziel- 

nicze, Liptó ni.
Tarnay Tibor r. kath. Lajos- 

Mizse, Pest m.
Tolnáig Lajos ev. ref. Novaj, 

Abauj-Torna m.
Varga Imre ág. ev. Tglő. 
Waldmann Sándor izr. Igló. 

50 Weitzenhofer Géza izr. Szepes- 
Bemete.

Magántanulók:
Bogoly Antal r. k. Kassa, Abauj-Torna m. 
Nemecz Károly r. k. Széplak, Bihar m.

Kimaradtak:
Bencsik Szilárd r. k. Kalocsa, Pest m.
Szele Lajos r. k. Jászberény, J.-N.-K.-Szolnok ni.
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b) Tantárgyak.
1. Vallástan hetenként 2 óra. K. k. Batizfalvy István „A keresztény,

anyaszentegyház története“. THERN.

2. Magyar nyelv, hetenként B óra. K. k. Névy László : Rhetorika és
olvasókönyv a rhetorikához. A prózai műfajok elmélete. Iskolai olvasmá
nyok: Szemelvények a krónikákból és a magyar tört. prózából. A szónoklat
tanból: Deák F. beszéde a felirati javaslat tárgyában és felirati javaslata. 
Deák F. beszéde a lengyelek ügyében. Kossuth L. Tengerhez Magyar, el 
a tengerhez! B. Eötvös J. Emlékbeszéd Szalay L. feleit. Kölcsey: Vedelem 
G. J. számára. Hunfalvy Pál: Világpolgárság. Zichy A. A szónoklatról, 
írásbeli dolgozatok: 1. A vándormadarak költözése. 2. Megyei és városi 
élet Nagy Lajos korában. 3. A jól felhasznált ifjúkor alapja a boldog 
férfikornak. 4. Honnan meríti a történetiró művének anyagát? 5. Emlék
beszéd az iglói csatában 1849. február 2—3. között elesett hősök felett.
6. Milyen kötelékek fűznek bennünket a hazához? 7. Az elégedetlenség 
forrásai. 8. Sokrates, Platon és Aristoteles bölcselkedése röviden. 9. A ki 
minden tövistől irtózik, soha sem jut át az erdőn. STROMP.

3. Lalin nyelv, hetenként 6 óra. K. k. Dr. Hittrich Ödön : „Sallustii
Crispi bellum jugurtinum“ és Pirchalla Imre: „Virgilii Aenis.“ Tárgyalt 
rész: Sail. 1—63. fejezetig és Virg. Aen. lib. II, 1—570. A tárgyalt szer
zők élete és müvei, alak- és mondattan ismétlése, tárgymagyarázat. For
dítás latinra Vagács és Schiebinger könyvéből 29—44. írásbeli dolgozat 
hetenként. GUHR.

4. Görög nyelv, hetenként 5 óra. K. k. Szamosi János Görög nyelv
tan. Dr. Maywald József Görög gyakorló és olvasókönyv. — A névszók 
és igék alaktana a rendhagyóságokkal együtt. Hangsúlyozás, mondattani 
tudnivalók. — Fordítások görögről magyarra és magyarról görögre össze
sen 26 olvasmányt. Kéthetenként iskolai Írásbeli dolgozat. K iss .

5. Görögpótló magyar, hetenként 2 óra. K. k. Endrődy S .: „Magyar
olvasmányok a VI. oszt. számára. Olvastattak: Mindszenti Gábor naplója 
János király végnapjairól. Pázmány P. Mily üdvösséges a magunk isme
rése. Gróf Zrínyi M. A török áfium ellen való orvosság. Bethlen Miklós: 
Zrínyi M. gróf halála. Fogarasi rabságomból. Szalárdy János: I. Rákóczy 
Gy. fejedelem méltatása. Cserey Mihály: Teleky Mihály. Apor Péter: A 
régi erdélyiek lakodalmairól és házasságáról. Mikes Kelemen leveleiből. 
Homeros Uiása dr. Csengeri János fordításában: Bevezetés az Iliáshoz. 
Achilles haragja. Thetis az Olympuson. Agememnon álma. Népgyülés. 
Alexandras és Maenelaus párviadala. Pandoros frigyszegése. Diomedes 
vitézkedése. Hektor a városban. (A többi elmaradt, mert a tanár meg
betegedett.) ZIMANN.

Görögpótló rajz, hét. 2 óra. Görög, arabs, mór, renaissance és modern 
díszítmények festve. KÖVI.
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5. Német nyelv, hetenként 3 óra. K. k. Dr. Heinrich G. „Lehr- und 
Lesebuch“ II. r. A declinatio és conjungatio ismétlése után a következő 
olvasmányok rnagyarázása, fordítása és megtanulása: Attilas Schwert, Dio 
Loreley, Frau Hütt, Amen der Steine, Der Taucher, Der Reiter und der 
Bodensee, St. Stephans Eid, Adler und Taube, Hoffnung, Geharnischtes 
Sonett, Im Walde, Römische Elegie, Venedig, Pegasus in Joche, Der 
Sänger, Der Zauberlehrling, Des Sängers Fluch, Die Grenadiere, Der 
Bauer und sein Sohn, Der letzte Dichter, Wilhelm Teil (Monolog). — 
Havonként Írásbeli dolgozat. b o t h  m .

G. Történelem, h e t .  3 óra. Újkor. Dr. Ribáry Ferencz III. t a n k ö n y v e  
n y o m á n .  BOTH M.

7. Mennyiségtan, het. 3 óra. K. k. Mauritz: „Algebra“ és Kövi:
„Geometria“. A hatványozás általánosítása. Irrationalis egyenletek. Az 
immaginarius mennyiségek. A tizes- és egyéb számrendszer. A logarith- 
musok tana. Egyenletek logarithmusokkal és exponentialis egyenletek. 
b) Trigono- és goniometria s a stereometriából az egyenes lapok által 
határolt testek. KÖVI.

8. Természetrajz, het. 3 óra. K. k. Bálhory N. „Állattan“. Tananyag:
Bevezetés, az ember, az állatok, rendszeres állattan, gerinczesek, puha
testűek, ízeltlábúak, férgek tüskebőrűok, bélnélküliek, őslények. Az állatok 
földrajzi elterjedése. Sajátkezű gyűjtemények bemutatása. BOTH B.

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

10. Gyorsírás. (L. Gyorsiró-kör.)
11. Franczia nyelv, het. 2 óra. (Szabad tantárgy.) K. k. Otto Emil.

Nyelvtan: 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 .  ZIMAN'N.

12. Ének ( s z a b a d  t a n t á r g y ) ,  h e t .  2-szcr a  d a l k ö r b e n .  SCHEBMANN.
A kötelezett, heti tanórák száma a görög nyelvet tanulóknál 30, a

görögpótló tanfolyamban 29.

V II. OSZTÁLY.
Osztálytanár: GUHR MÁRTON.

a) Tanulók.
Almássy Lajos ev. ref. Kánó, 

Gömör m.
Bartyik Sándor ág. ev. Igló. 
Berger Dezső izr. Igló.

Bihar Jenő r. 1c. Igló.
5 Bleuer László, izr. Mezö-Be- 

rény, Bihar m.
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Buda Károly ev. ref. Tisza- 
Lucz, Zemplén m.

Csilléry Zoltán, ev. ref. Szada, 
Pest m.

Czeizler Samu, izr. Laslco, 
Baranya m.

Danielisz Elek ág. ev. Igló.
10 Duhraviezky Adám ág. ev. 

Szakáll, Nógrád rn.
Fényes Barna ev. ref. Székely- 

hid, Bihar m.
Fest Ottó ág. ev. Igló.
Förster János ág. ev. Szepes- 

Olaszi.
Geréh László r. kath. Akna- 

Hahó, Máramaros m.
15 Grósz Ármin izr. Igló.

Grósz Miksa izr. Kralján, 
Szepes ni.

Grünwald Lajos izr. Mezö- 
Berény, Békés m.

Guttmann Gábor izr. Igló.
Hajnal Ferencz ev. ref. Jász- 

Kisér, J.-N.-K.-Szolnok m.
20 Hensch Arthur ág. ev. Jolsva 

Gömör m.
Henzély Károly r. k. Igló.
Illykovits Győző gór. kath. 

Kruzslyova, Sáros m.
Jellmann Béla r. k. Diósgyőr, 

Borsod m.
Jurácsek István r. k. Zsolna, 

Trencsén m.
25 Kálnoky István r. k. Eger- 

Szalók, Heves ni.
Kincses László ev. ref. Okány, 

Bihar rn.
Klimkó Pál r. k. Liptó-JJjvár,
Komán Arthur gór. k. Alsó- 

Visó, Máramaros m.
Körössy József ev. ref. Heö- 

Szalonta, Borsod m.

30 Kuhányi Itezsö r. k. Luki, 
Trencsén rn.

Lanner Jenő r. k. Bichwald, 
Sáros m.

Littmann Géza izr. Kassa, 
Abauj-Torna ni.

Maczky György r. k. Heves, 
Heves ni.

Makiáry Sándor ev. ref. Sajó- 
Keresztúr, Borsod m.

35 Meisel Gyula izr. Chlebnicz, 
Árva m.

Menkina Ferencz r. k. Csacza, 
Trencsén m.

Molnár Lajos ev. ref. Kajata, 
Abauj-Torna m.

Morvay László r. k. Mező- 
Kövesd, Borsod ni.

Muranszky Géza r. k. Lassú- 
patak, Sáros m.

40 Muranszky Oszkár r. k. Lassú- 
patak, Sáros m.

JIuszi János ev. ref. Hernád- 
Szurdók, Abauj-Torna ni,

Német Gábor ev. ref. Gomba, 
Pest rn.

Ossikovszky Bélar. k. Budapest.
Plachy Károly r. k. Tisza- 

Ujhely, Ugocsa m.
45 Róth János r. le. Békés-Gyula.

Saltzer Lajos ág. ev. Szepes- 
Olaszi.

Sarkadi Antal ev. ref. Sáros
patak, Zemplén m.

Schmör Oszkár ág. ev. Igló.
Schwarcz Oszkár izr. Sztrecsnó, 

Trencsén m.
50 Simenszki Gyula r. k. Báránd, 

Bihar m.
Simon Géza ev. ref. Tápió- 

Szele, Pest m.
Stolniczki Gyula r. k. Bpest.
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Stolniczki Aladár r. k. Bpest. 
Stein János r. k. Mczöberény, 

Békés ni.
55 Tóth Endre er. ref. Gyüre, 

Szabolcs m.
Újvárossy Béla ev. ref. Szé

kely hid, Bihar m. 
Zathureczky Nándor ág. ev. 

Turócz-Szt- Márton.

Zeilendorf Jakab izr. Liptó- 
Szt.-Miklós.

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

60 Ladomérszlcy Gyula gör. lcath. 
Baskó, Abauj-Torna m. 

Rigó László ev. ref. Debreczcn, 
Hajdú m.

Elbocsáttatott:
Paksy Zsigniond ev. ref. Nagy-Gut, Bereg m.

b) Tantárgyak.

1. Vallástan, hetenként 2 óra. K. k. Batizfalvy István: A keresztyén
anyaszentegyház története. THERN.

2. Magyar nyelv, hetenként 3 óra. K. k. Riedl Frigyes: „Poétika.“ A
művészetek elmélete; a verstan áttekintése. A keltői műfajok elmélete, 
tekintettel történelmi fejlődésükre, főleg mintákul szolgált remekművek 
ismertetése. Az iskolai oktatásnál a kisebb költői műfajokból több költe
mény fejtegetése és emlékelése. A nagyobb műfajokból olvastattak és 
tárgyaltattak: AZrinyiász; Buda halála; Elveszett alkotmány; Zalán futá
sából részletek; Cserhalom; Bánk bán; Fenn az ernyő nincsen kas. írás
beli dolgozatok a következő tételekből; 1. Ki mint vet, úgy arat. 2. Vörös
marty „Szózatjának poétikai fejtegetése. 3. „A hazaszeretet egyike a 
kebel tiszteletre legméltóbb szenvedelmeinek.“ 4. Milyen viszonyban van 
a költészet a többi művészetekkel? 5. A magyar népdal jellemző saját
ságai. 6. A Zrinyiász szerkezete. 7. Vörösmarty „Szép Ilonká“-jának jel
lemei. 8. Bánk bán meséje és Bánk bán tragikuma. 9. A dráma fejlődése 
hazánkban. STROMP.

Görögpótló magyar, hetenként 2 óra. K. k. Radios Ferencz: „Magyar 
irodalmi olvasókönyv.“ Balassa Bálint élete, irodalmi méltatása és több 
költeménye. Gyöngyössy István: Márssal társalkodó Murányi Vénus. 
Kurucz költészet: több költemény tárgyalása. Csokonay Mihály, Kisfaludy 
Sándor. Antigone Csiky Gergely fordításában. Iphigenia Aulisban, Radó 
Antal fordításában. ZIMANN.

3. Latin nyelv, hetenként 6 óra. Olvasmányok: M. Tullii Ciceronis: 
„Oratio pro Sexto Roseio Amerino“ edit. Köpesdy Sándor; Vergilii Aene- 
idis libri XII. edit. Pirchala Imre; „Latin fordítási gyakorlatok“ Vagács 
és Schiebingertől. Megfelelő alaki és tárgyi magyarázat mellett olvas
ta ttak : Cicero pro Sexto Roseio Amerino czimű beszéde egészen; Verg.
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Aeneisének első éneke egészen és a VII. ének szcmelvényesen. A fordí
tási gyakorlatokból 94— 118-ig. Iskolai dolgozat kéthetenként. GUHR.

4. Görög nyelv, hetenként 5 óra. Olvasmányok: Szemelvények Hero-
dotos müveiből edit. Dávid István, I. II. TV. V. VII. VIII. X. Hornér 
Odysseája Dr. Csengery Jánostól. Athene és Telemachos I. ének 1—324; 
Nausikaa VI. ének 1—331; Alkinoos és Arete 7-ik ének 81—377, fordítva 
és magyarázva a homerosi nyelvezet sajátságainak folytonos kitüntetésével, 
írásbeli dolgozat havonként. GUHR..

5. Német nyelv, hetenként 3 óra. K. k. Dr. Heinrich: „Deutsches
Lohr- und Lesebuch III.“ Irodalomtörténet a legrégibb időtől Klopstockig, 
az egyes korokat és Írókat jellemző szemelvények olvasásával és emléke
lésével. Havonként írásbeli dolgozat. Róth  M.

6. Földrajz, hetenként 2 óra. K. k. Scholtz Albert: „Politikai föld
rajz.“ Az európai államok történeti fejlődése, természeti jellemzése, ipara, 
kereskedelme, lakosai és szervezete. RÓTH M.

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

8. Mennyiségtan, hetenként 3 óra. K. k. Mauritz: „Algebra“ és Kövi: 
Stercometria“ és „Analytika“. a) Algebra. Geometriai progressiók; alkal
mazásuk a szakaszos tizedes törtekkel és a kamatos-kamat számításnál. 
Másodfokú egyenletek teljes elmélete. A gyökök tulajdonságai. Közös 
gyök. Maximum és minimnm. Két ismeretlennel biró másodfokú egyen
letek. Magasabb rangú, redukálható, symmetrikus és exponentialis egyen
letek. b) Stereometria. Henger, kúp, csonka kúp, gömb és a szabályos 
testek felülete és köbtartalma. Analytika. A pont. Két pont távolsága. 
Az egyenes vonal. Két vonal hegyes és derékszög alatt. A kör. k ö v i .

9. Görögpótló rajz, hetenként 2 óra. Egy órában fejek rajzolása Landau
és Szemlér után, egy órában ábrázoló mértan Hornischek kézikönyve 
nyomán. Kövi.

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

11. Franczia nyelv ( n e m  k ö t e l e z e t t  t a n t á r g y ) ,  h e t e n k é n t  2 ó r a ,  m i n t
a  VI. o s z t á l y b a n .  z i m a n n .

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

—
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VIII. OSZTÁLY.
Osztálytanár: FISCHER MIKLÓS, igazgató.

a) Tanulók.
Adriányi Pál ág. h. ev. Fekete- 

Vág, Liptó m.
Bakó Gábor ev. ref. Bereg

szász, Bér eg m.
Barna Károly izr. Gyöngyös, 

Heves m.
Bukovinszky István r. k. Igló.

5 Chladek József r. k. Rózsa
hegy, Liptó m.

Csépány János r. le. Gyöngyös, 
Heves- m.

Czirbesz Dezső ág. h. ev. Jolsva, 
Gömör m.

Czverdely Mihály r. k. Bártfa, 
Sáros rn.

Dajka Endre, ev. ref. Püspöki, 
Bihar m.

10. Dömötör Bertalan ev. ref. 
Tass, Pest m.

Dörner Gyula ág. h. ev. Igló.
Drucker Ödön izr. Orosháza. 

Békés m.
Ecsedi Ernő izr. Tarna-Méra, 

Heves m.
Eliássy Sándor r. 1c. Eger, 

Hevesm.
15 Engel Náthán izr. Gölnicz- 

bánya, Szepes m.
Esze Ferencz ev. ref. Igló.
Fabinyi Sándor ág. h. cv. Igló.
Fejérváry Géza ev. ref. Aszaló, 

A bánj m.
Ferkó Károly r. k. Szepes- 

Váralja.
20 Fest Zoltán ág. h. ev. Eperjes, 

Sáros m.
Flütsch István ev. ref. Igló.
Fox Aurél ág. h. ev. Merény, 

Szepes m.

Freitag Imre ág. h. ev. Felka, 
Szepes m.

Friedmann Jenő izr. Igló.
25 Friedmann Sándor izr. Krom- 

pach, Szepes m.
Füzessy Géza ev. ref. Micske, 

Bihar m.
Hainzl Arthur r. 1c. Jászberény, 

J ,-N. - K.-Szóin ok m.
Hajdú, Károly ev. ref. Csap, 

Hajdú m.
Hanke Emil r. k. Tót-Komlós, 

Békés m.
30 Jurcsi/c Károly r. k. Igló.

Keresztfalvy Antal r. k. Kört- 
vélyes, Szepes ni.

Klein Kornél ág. h. ev. Igló.
Kocsis István ev. ref. Aszaló, 

Abauj m.
Koncsek Béla r. k. Jászberény, 

J.-N.-K.-Szolnok ni.
35 Kormány Gyula ev. ref. Bod

rog -Olaszi, Zemplén m.
Kovácsy Sándor ág. h. ev. 

Krompach, Szepes m.
Köszeghy János ev. ref. Básony- 

Sáp, Abauj m.
Kuntz Ervin ág. h. ev. Igló.
Laczkó Aurél r. le. Gnezda.

Szepes m.
40 Makláry Dániel ev. ref. Mező- 

Csáth, Borsod m.
Marecsák András r. k. Igló.
Muzsay Sándor r. k Draucz, 

Arad m.
Palotai Ernő izr. Gyöngyös, 

Heves m.



46

Elbocsáttattak :
Lohnert Károly r. k. lgló.
Uj Sándor ev. ref. Ladmócz, Zemplén m.

Tantárgyak.
1. Vallástan, hetenként 2 óra. Keresztény hit- és erkölcstan Zsilin

szky Mihály kézikönyve nyomán. t h e r n .

2. Magyar nyelv, hetenként 3 óra. Góbi Imre tankönyve szerint a 
magyar nemzeti irodalom története, kapcsolatban megfelelő olvasmányok
kal. Házi dolgozatok következő tételekből: 1. Elmélkedés a gymnasium 
utolsó osztályának megkezdésekor. 2. a) Hazafiság és világpolgárság. 
h) Mely mondákat dolgoztak fel újabbkori költőink. 3. Emlékbeszéd Er
zsébet királyné nevenapja alkalmával. 4. Minden emberi nagyság alapja 
a jellem. 5. A drámai jellem kellékei. 6. Ne csak magunknak, hanem a 
társadalomnak is éljünk. 7. A királyi szék betöltése a mohácsi vészig.

ZIMANN.
3. Latin nyelv, hét. 5 óra. K. k. Bartal—Dr. Csengeri: Horatii Opera 

I—II. Dr. Heinrich Gusztáv: Ciceronis Laelius. Cserny—Dávid: Latin 
Stilusgyakorlatok III. — Olvasott részek: Hor. Carm. I. 1, 2, 3, 11, 14,

Simonidesz Károly dg. h, ev.
Szécsény, Nógrád m. 

Sinkovics Dezső r. k. Gyöngyös- 
Halász, Heves rn.

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

60 Szóbél Ferencz izr. Bártfa, 
Sáros m.

Tarnay Lajos r. k. Lajos- 
Mizse, Pest m.

Tolnay Zoltán ev. ref. Idrány, 
Abauj-Torna m.

Valkó József ág. h. ev. Gölnicz- 
bánya, Szepes m.

Vécsei Gyula izr. Duna- Vecse, 
Pest ni.

65 Wolf Sándor izr. Igló.
Zathureczky László ág. h. ev.

Turócz-Szt.-Márton.
Zsivora György ág. h. ev. Eger, 

Heves rn.

Papp István ev. ref. Berencs 
Abauj m.

45 Piltzer Miklós izr. Török-Szent- 
Miklós, J.-N.-K.-Szolnok ni.

Podolinszky Lajos r. k. Igló
Prcsina Andor ág. h. ev. 

Bertalanfalu, Liptó m.
Prúnyi Albert ág. h. ev. Vi- 

chodna. Liptó m.
Pegéczy József ev. ref. Nyék, 

Borsod m.
50 Beiter Jenő izr. Szepes-Bemete.

Rigó Lóránt ev. ref. Debreczen, 
Hajdú m.

Rozlosnik Pál ág. h. ev. Mária- 
Huta, Szepes m.

Seholtz Gusztáv ág. h. ev. Igló.
Schwartz István izr. Eger, 

Heves ni.
55 Schwartz Izidor izr. Igló.

Sélley László ev. ref. Tisza- 
Lucz, Zemplén m.
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20, 22, 24, 37. II. 2, 3, 7, 10, 14, 16, 18. III. 1, 2, 3, 6, 9, 13, 21, 30. 
IV. 3, 7. Sat. I. 1, 9. Epist. I. 2. II. 3. 1—192. — Cic. De amicitia 1—13. 
15—16, 19, 21, 25, 27. — Stílusgyakorlatokból: 20—26, 121—122. — 
Régiségek összefoglalása, irodalomtörténeti áttekintés. — Kéthetenként 
iskolai Írásbeli dolgozat, KISS.

4. Görög nyelv, hetenként 4 óra. K. k. Dr. Csengeri János: Homeros
Iliasa. Horváth—Elischer: Plato Sokrates védelme és Kritonja. Olvasott 
részek: Homeros Uiásából I. teljesen, XI. 1 98, XVI. 130—232, XXII.
1—88. — Plato Sokrates védelméből 1—15, 18—19, 24. — Az Ilias tar
talma, szerkezete és nyelve; a homerosi eposok sorsa, a homerosi kérdés. 
Sokrates és Platon személyisége és bölcsészeié. — Kéthetenként iskolai 
Írásbeli dolgozat. Kiss.

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 iiodalom. — 
Szemelvények Platon műveiből: Sokrates védekezése, Alexander Bernát.
K. k. A görög irodalomtörténet rövid áttekintése Schill Salamon kézi
könyve u t á n .  ZIMANN.

6. Görögpótló rajz, hét. 2 óra. Ábrázoló mértan Hornischek k. k. sz.
Árnyékolt fejek Szemlér és Taubinger mintái u t á n .  KÖVI.

7. Német nyelv, hetenként 2 óra. Heinrich Gusztáv „Lehr- und Lese
buch III.“ k. k. szerint. Irodalomtörténet németül: Klopstock, Wieland, 
a göttingai költők köre, Lessing, Herder, az eredeti lángelmék, Goethe, 
Schiller és kortársai. Egyes művek és szemelvények fejtegetésén és részben 
emlékelésén kívül tárgyaltatott Laokoonból a XIII—XV. fejezet. Havon
ként írásbeli dolgozat. RÓth m.

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

9. Mennyiségtan, hetenként 2 óra, K. k. Mauritz: „Algebra.“ Hatá
rozatlan egyenletek. Kapcsolástan, Newton tantétele és alkalmazása gyök
vonásra. Magasabb rangú sorok és ábrás számok az együtthatók mód
szere szerint. Kövi.

10. Természettan, hetenként 4 óra. K. k. Fehér Ipoly: „Természet- 
tan.“ Fénytan: fénytani készülékek, fénytalálkozás, fényelhajlás, fény- 
sarkitás. Hőtan : a hő lényege, hőforrások, a hő erőműtani egyenértéko, 
a hő terjedése, hatása a testek térfogatára, halmaz-állapotára; gőzök és 
párák íeszitőereje, sűrűsége, gőzerőművek, a lég páratartalma és annak 
mérése, a hő mennyiségének mérése, a sugárzó hő törvényei. Delejessóg- 
ta n : a delejesség mibenléte, delejes erő mérése, delejes elhajlás és le
hajlás, a föld delejes állapota. Villamosságtan: dorzsölési villamosság, 
dörzsölő villamgépek, villamos süritők, a kisülés tüneményei, a villamos-
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säg sebessége, sűrűsége és beosztása, a légkör villamossága. Érintési vil
lamosság: galván-elemek és lánczok, állandó galván-clemek, a galván
áram hő-, fény- és vegytani hatása, hatása a delejtűre, a roham erőssé
gének mérése, Ohm törvénye, villamos távírók, delejes és villamos inductio 
s az azon alapuló gépek, a hővillamosság törvényei. Kosmographia elemei.

FISCHER.
11. Bölcsészet, hetenként 3 óra. Lélektan és gondolkozástan. Melegh

tankönyve nyomán. ZIMANN.

12. Tomázás, h é t .  2 óra. Rend- é s  szergyakorlatok. SCHERMANN.

13. Ének (nem kötelezett tantárgy). Négyhangú gyakorlatok a dal-
körben. SCHERMANN.

14. Franczia nyelv (nem kötelezett tantárgy), hetenként 2 óra. Vol
taire: Histoiro d e  Charles XII. Livre V—VIII. ZIMANN.

A kötelezett tanórák száma a görög tanfolyamban 30, a görögpótló 
tanfolyamban 30 óra.
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A  kötelező tantárgyakban

T a n t á r g y

H á n y  t a n u l ó n y e r t

az I. a II.
1

a III.

o s z , á i y b a n
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0  s z t á l y z a t o t ?

V a l lá s ta n ........................ 9 18 12 4 16 19 11 __ 11 13 11 __

Magyar nyelv .................... 5 14 24 — 10 10 23 3 6 17 11 1
Latin n y e l v .................... 3 11 23 6 4 9 26 7 4 10 17 4
Görög n y e l v ....................
Görögpótló magyar . . .
Német n y e l v .................... 6 14 23 — 8 10 28 — 6 15 11 3
Történelem......................... 9 11 14 1
Földrajz .............................. 11 14 15 3 13 6 26 1 5 14 16 —
Természetrajz.................... —
Term észettan .................... — —
M ennyiségtan.................... 1 13 25 4 2 10 29 5 5 8 20 2
Rajzoló mértan . . . . 8 15 21 4 5 8 28 5 3 8 23 1
Görögpótló rajz . . . .
Bölcsészeti elfítan . . —

Vizsgát tett . 43 46 35 1
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4 11 22 — 17 16 22 3 8 9 28 7 7 17 30 6 8 26 27 —

3 11 23 — 8 8 34 8 5 15 38 4 2 16 36 6 4 15 40 2
— — — — 4 14 20 2 4 8 16 4 4 12 23 1 1 12 24 2
— — — 0 6 6 — 2 8 11 1 2 5 11 2 7 8 7 —
3 8 20 6 5 18 28 7 4 15 25 8 2 26 28 4 11 33 14 3
2 11 23 1 22 14 22 9 15 26 2 — — — — 12 24 24 1

— — — - — — 13 24 22 1 — — — —
3 17 13 4 8 30 18 2 6 25 20 1 — — ■— — — — —

— — — — — 1_ — — — 2 12 37 9 10 21 28 2
10 20 7 4 18 32 4 4 12 27 9 3 6 42 9 8 21 29 3

2 10 25 — — — — ■— — — — — —• — — — — —
— — — 5 9 4 — 3 14 5 — 2 2 16 •— 5 6 11 —

— — — --1 — — — — — — 7 19 33 2

37 58 52 60 61



A t a n u l á s b a n  t e t t  e l ő m e n e t e l r ő l .

é s  p e d i g

A

A ren d es ta n tá rg y a k a t v év e

Ö
ss
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n

I. II. III. IY. V. VI. VII. Vili.

o s z t á l y b a n

minden tantárgyból j e l e s ................................................ __ 1 2 — 1 2 — 2 8
minden tantárgyból legalább j ó ............................. 7 9 8 7 7 6 5 12 61

minden tantárgyból legalább e lé g s é g e s  . . . . 25 24 18 16 36 26 35 40 220
egy tantárgyból e l é g t e l e n ............................................... 6 7 2 11 7 8 8 2 51

két tantárgyból e l é g t e l e n ................................................ 3 3 5 2 5 6 8 3 35

több tantárgyból e lé g te le n  (az osztály ismétlésére
u ta s í tv a ) ................................................................ 2 2 — 1 2 4 4 2 17

vizsgálatlan m a r a d t ................................................. 1 — — — 1 — 1 6 9

o sz tá ly o n k én t ö s s z e s e n : 44 46 35 37 59 | 52 61 67 ! 401
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A  beirt tanulóknak létszáma, a szülőknek lakóhelye szerint:

I g l ó i ............................. . 113 Szabolcsmegye . . . . . 5
Szepesmegyc . . . . . 51 Szatmármegye . . . . . 5
Biharm egyo................... . 26 Csanádrnegye . . . . . 4
Abauj-Tornamegye . . . 25 Árvamegye . . . . . . 3
Zemplénmegye . . . . 20 Zólyommegye . . . . . 3
Borsodmegye . . . . . 19 Baranyamegye . . . . . 2
P e s tm e g y e .................... . 17 A radm egye................... . 2
Liptóm egye.................... . 14 U n g m e g y e .................... . 2
Hevesmegye................... . 12 Nógrádmegye . . . . . 2
Békésmegye................... . 12 Turóczmegye . . . . . 2
J.-N.-K.-Szolnokmegye . . 11 Szilágymegye . . . . . 2
Gömörmegye . . . . . 10 Komárommegye . . . . 1
Sárosmegye.................... . 10 Kolozsmegye . . . . . 1
Trencsénmegye. . . . . 10 Ugocsamegye . . . . . 1
Hajdumcgye . . . . . . 7 Kiilállambeli................... . 4
Beregmegye................... . 7 Összesen . 408
Mármarosmegye . . . . 5



VIII.
Tanszergyüjtem ények állapota és gyarapítása.

a) Gymnasiumi muzeum.
I. T erm észe tra jz i m úzeum .

K ezeli: Bóth Róbert tanár.
A természetrajzi gyűjtemények az 1898/9-iki tanévben gyarapodtak:
a) Vétel  ú t j á n :  füles bagoly (Bubo maximus Sibb); ásványi és 

chemiai szerek (32 db);  J. M. Hintenvaldner: „Wegweiser für Natura
lien-Sammler“.

b) A j á n d é k  ú t j án .  Hohenlohe herczegtől: zergebak és szarvas
agancs. Róth Márton lanárlól: szárcsa (Tulica atra), lángbagoly (Strix 
ílammea). Förster dános VII. o. tanulóiéi: lángbagoly. (Strix fi.) Szőke 
Sándor VI. o. tanulótól: 2 3b kalapács a kotterbaehi bányából. Fabinyi 
Elek V. o. tanulótól: őz-agancs, jégmadár, vidra-koponya. Kézsmárszky 
Jenő V. o. tanulótól: 1 db. medvekoponya. Kiszely József V. o. tanulótól: 
2 db. cseppkő a lublói várból. Orosz Lajos V. o. tanulótól: 2 db. kvarez- 
kristály. Danielisz Aurél IV. o. tanulótól: 1 db. cseppkő. Fest Ernő IV.
o. tanulótól: 1 db. limonit. Huszko Sándor IV. o. tanulótól: 1 db. rnész- 
pát. Kiss Ferencz IV. o. tanulótól: 1 db. malachit. Papp Antal IV. oszt. 
tanulótól: 1 db. biotit.

Gyarapodás 54 darab.

II. Je len tés a te rm é sz e tta n i m úzeum ról.
Őre: Fischer Miklós igazgató.

Az 1898/9-ik tanévben a természettani szertár egy velitő készülékkel 
(„Pentaphane“ universalis vetitő készülékkel) gyarapodott.

A természeti ani szertárnak állománya az 1898/9-ik tanév végén volt 
427 műszer. A műszerek között van erőműtani és csillagászat-földrajzi 
150, rezgés- és hangtani 20, fénytani 71, hőtani (12, delejesség- és villa
mosságiam 124 műszer.

<
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A műszerek a szertár régi helyiségében, a természettan főszakai 

szerint, úgymint erőműtan, rezgés- és hangtan, fénytan, hőtan, delejesség- 
és villamosságtan s csillagászattani földrajz szerint 6 üvegszekrényben 
voltak elhelyezve.

Minthogy a szertárnak új helyiségei még 1898. év október havában 
készültek el, az építésnek folytatása pedig a régi helyiségeknek kiürítését 
tette szükségessé, a természettani műszereket 1899. év április havában 
az új helyiségekbe szállítottuk át.

Ugyanakkor a természettani szertár tágas új helyiségeibe szállítottuk 
a természetrajzi múzeumot is, mivel régi helyiségét az építés miatt szintén 
ki kellett ürítenünk.

A természettani múzeumnak teljes berendezése és a műszereknek 
szakszerű elhelyezése csak akkor válik lehetségessé, a mikor a szertár 
összes helyiségei fognak rendelkezésünkre állani.

III. P h i l o l o g i a i  m u z e u m ,
Őre: Vandrák Gyula tanár.

A szertár az 1898/9-ik tanévben a következő képekkel gyarapodott: 
Lehmann A.: Egy középkori vár. Lovagjáték. Városi ostrom a XIV. 

száz. Egy középkori város belseje. Tábori jelenet a 30 éves háborúban.
Lohmeyer Gy.: Nagy Károly mór követséget fogad. Jelenet III. 

Konrád keresztes háborújából. Gót csata a V^zuv alatt és Teja k. halála.
L angl: Alhambra. Szent Pál temploma. Vajda-Hunyad. A bártfai 

városháza.
Jelenlegi állomány: 127 kép, 5 szobor, 1 térkép.

IY. Pénz- és érem gyüjtem ény.
Ő re: Rótli Márton tanár.

Gyarapodás az 1898/9-iki évben ajándék útján: Füredi Róbert úrtól 
53 darab, Guhr Géza úrtól 6 db., Guhr Márton tanár úrtól 4 db., Róth 
Róbert tanár úrtól 3 db. és Them László tanár úrtól 5 db.; s következő 
tanulóktól: Bartha I. oszt. 1 db., Frenda I. o. 1 db., Licskó YI. o. 1 db., 
Maresek I. o. 2 db., Reiter VIII. o. 1 db., Rosenthal I. o. 1 db., Sélley
VIII. o. 1 db. és Singer VI. o. 1 db. Összesen tehát 80 darab.

A gyűjtemény állománya 1852 darab, még pedig görög 10, római 
302, barbár 1, magyar 311, osztrák 274, német 288, lengyel 114, egyéb 
külföldi 380 darab bronce-, réz-, ezüst és arany pénz, azonkívül 42 darab 
papírpénz, 84 darab érem és 57 darab bárcza.
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Y. R ajzszertár.
Ő re: Kövi Imre tanár.

Az előző iskolai években kiadott értesítőkben feltüntetett leltár a 
lefolyt tanévben nem szenvedett változást, mert csak az elrongált rajz
előlapok újak által pótoltattak.

VI. F ö l d r a j z i  s z e r t á r .
Ő re: Bóth Márton tanár.

Az 1898/9-iki iskolai évben alapíttatott ezen szertár a meglevő tér
képekből és atlaszokból, melyeknek száma 125 darab. Ezen gyűjtemény 
gyarapodott ajándékok által: Junga Sebő honvédszázados úr részéről 13 
darab saját felvételű fényképpel és a Magas-Tátra látóképével, Fischer 
Milclós igazgató részéről 10 db. Höltzl-féle földrajzi jcllemképpel (Ortler- 
hegysóg, Sierra Nevada, Lofot-szigetek, Nagasaki öble, a Nílus völgye, 
Táblahegy a Fokvárossal, a Colorado nagy cannonja, Anahuaki fensík, 
Venezuela mangrove-partja és az Amazon tropikus őserdői) — s Fábnj 
Alfréd VI. o. tanuló részéről 6 db. fényképpel. Az összes állomány tehát 
155 darabot tesz.

h) Gymnasiumi könyvtár.
Őre: Kiss Albert tanár.

Az 1898/9. iskolai évben a könyvtár a következő művekkel gyara
podott:

I. V é t e l  ú t j á n :  1. A magyar nemzet története, szerk. Szilágyi 
Sándor, X. köt. — 2. Nagy képes világtörténet, szerk. Marczali Henrik, 
I—II. — 3. Croiset M., A görög eposz története II. — 4. Faguet, A XVIII. 
század. — 5. Ruszkin, Velencze kövei III. — 6. Laveleye, A tulajdon és 
kezdetleges alakjai II. — 7. Freycinet, A természettudományi megismerés 
alapjai. — 9. Jókai Mór művei (díszkiadás) LXXXI—C. — 10. Körösi 
László, Egiptom művészete. — 11. Müller—Donaldson—Récsi E., A régi 
görög irodalom története I—II. — 12. Bozóky Alajos, Római világ I—II. 
— 13. Szabó-Hellebrandt, Régi magyar könyvtár III. 2. — 14. Corpus 
Nummorum I. 1. •— 15. Krebs J. Ph., Antibarbarus der lat. Sprache. — 
16. Blass, Aussprache des Griechischen. — 17. C. J. Caesaris Commen- 
tarii, edit. Dinter. — 18. Schneller Lajos, A szentföld. — 19. Traub— 
Pukánszky, Róma ellen. — 20. Yung Ejtszakái és egyéb munkái, ford. 
Pétzeli József, I—II. — 21. Hasznos mulatságok 1829. 1—II. — 22. Nem-
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zeti Társalkodó 1838—1841. — 23. Szentkláray Jenő, Száz év Dél-Magyar- 
ország újabb történetéből I. — 24. Hon és külföld 1841. I. ■— 25. Magyar 
Kurír 1789. — 26. Kemény Zsigmond, Korteskedés és ellenszerei. — 27. 
Fáy András Szépirodalmi összes munkái I. — 28. Arany László Költe
ményei. — 29. Propertius Elégiái (latinul és magyarul,). — 30. Név- és 
tárgymutató a Philol. Közlöny I—XX. kötetéhez. — 31. Baumeister A., 
Handbuch der Erziehungs- und Unterrichtslehre III. 5—6.- — 32. Lehr
proben und Lehrgänge 54—58. füz. — 33. Petermann’s Mitteilungen 44. 
Band V—XII., 45. Band I—II. — 34. Encyclopaedie der Naturwissen
schaften III. Abtheil. 44—47., I. Abtheil. 74. — 35. Budapesti Szemle 
1899. — 36. Egyetemes Philol. Közlöny 1899. — 37. Magyar Nyelvőr 
1899. — 38. Századok 1899. — 39. Magyar történeti életrajzok 1899. — 
40. Természettudományi Közlöny és Pótfüzetek 1899. — 41. Magyar Pae- 
dagogia 1899. — 42. Protestáns Egyh. és Isk. Lap 1899. — 43. Evang. 
Egyház és Iskola 1899. — 44. Protestáns Szemle 1899. — 45. Magyar 
protestáns egyháztörténeti monographiák I. k. — 46. Jelentés a Luther- 
Társaság működéséről az 1897. évben. — 47. Magyarorsz. Kárpátegyesületi 
Évkönyv 1899.

II. A j á n d é k o z á s  ú t j á n .
A budapesti tudomány-egyetem könyvtárától: 48. A budapesti tudomány- 

egyetem segédkönyvtárának czimjegyzéke 1884. — 49. A bpesti tudomány- 
egyetem könyvtárának czimjegyzéke: az 1895—1897. évi gyarapodás.

A pozsonyi ág. h. ev. lyceum könyvtárától: 50. A pozsonyi ág. h. ev. 
lyceum nagy könyvtárának könyvjegyzéke I—III.

A székely-keresztúri unit. gymnasiumtól: 51. A székely-keresztúri unit. 
gymnasium története.

A vallás- és közoktatásügyi ministeriumtól: 52. Die Bibliothek des Dich
ters Nicolaus Zrínyi. — 53. Ciprus-ág (költemény), melyet III. Béla magy. 
király ravatalára tesz a magyar ciszterczi rend.

Az orsz. m. kir. statisztikai hivataltól: 54. Bokor Gusztáv, A magyar 
hivatalos statisztika fejlődése és szervezete. — 55. Ráth Zoltán, Magyar- 
ország statisztikája. — 56. Magyar Statiszt. Közlemények : VII. A magyar 
korona országainak 1893. évi áruforgalma; VIII. A magyar korona orszá
gainak 1892. és 1893. évi népmozgalma; IX. A Magyarországban 1893. 
jan. 31-én végrehajtott ezigány-összeirás eredménye; XI. A magy. korona 
országainak 1893. és 1894. évi mezőgazdasági termelése; XII. Magyar- 
ország népessége a pragmatica sanctio korában; XIII. Magyarország 
malomipara 1894-ben; XV. A magyar korona országainak mezőgazdasági 
statisztikája I. rész; XVI. A magyar korona országainak hitelintézetei 
1894-ben; XVII. A magyar korona országainak 1896. évi külkereskedelmi 
forgalma; XVIII. A magyar korona országainak mezőgazdasági statiszti
kája 1895. és 1896. évben II. rész.
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Hajts Béla polg. ish. tanártól: 57. A gyümölcsfák trágyázása. Ford. 
Kövesdy Ferenez.

Harsányi Miksa V. o. tanulótól: 58. Aradi vésznapok. Margitay Gábor 
emlékiratai.

Dr. Illéssy Jómos nemz. muz. levéltárnoktól: 59. Illéssy János és Pettkó 
Béla, A királyi könyvek 1527—1867. — 60. Illéssy János, A magyar 
királyi, nemes testőrség felállítása. — 61. Illéssy J., Községi kiváltság- 
levelek jegyzéke.

Kiss Albert gymn. tanártól: 62. Carneri B., Sittlichkeit und Darwi
nismus. — 63. Ruete C. G. Th., Ueber die Existenz der Seele. — 64. 
Romang J. P., Ueber Willensfreiheit und Determinismus. — 65. Eschen
meyer C. A., Mysterien des inneren Lebens. — 66. Gräffe J. Fr. Chr., 
Philosoph. Yertheidigung der Wunder Jesu. — 67. Wirth, Theorie des 
thierischen Magnetismus. — 68. Büchner, Die Stellung des Menschen in 
der Natur. — 69. Nork F., Stimmen aus dem Jenseits. — 71. Nork F., 
Die Existenz der Geister. — 72. Pfaff E. R., Ideen eines Arztes über die 
Unsterblichkeit der Seele. — 73. Flammarion C., Die Mehrheit bewohnter 
Welten. — 74. Splittgerber Fr., Aus dem inneren Leben. — 75. Schmick
J. H., Die Unsterblichkeit der Seele. — 76. Thomassen J. H., Bibel und 
Natur. — 77. Renan E., Jézus élete. - - 78. Schütz L., Vernunft-Beweis 
für die Unsterblichkeit der menschlichen Seele. — 79. Barth G., Der 
Lebensmagnetismus. — 80. Pfaff E. R., Das Traumleben und seine Deu- 
1ung. — 81. Angellmber J. F., Die prophetische Kraft des magnetischen 
Schlafs. — 82. Pesch T., Die Haltlosigkeit der modernen Wissenchaft.
— 83. Die Posaune des jüngsten Gerichts über Hegel. — 84. Perty M., 
Blicke in das verborgene Leben des Menschengeistes. — 85. Strauss D. 
Fr., Charakteristiken und Kritiken. — 86. Kurtz J. H., Die Söhne Gottes 
und die sündigenden Engel. — 87. Kieser H., Gottes Wort an unsere 
Zeit. — 88. Frommann K., Das Verhältniss zwischen dem christlichen 
Glauben und unserer heutigen wissenschaftlichen Bildung. — 89. Schnei
der G. H., Herrn Prof. Dr. Jägers vermeintliche Entdeckung der Seele.
— 90. Luthardt Chr. E., Die modernen Darstellungen des Lebens Jesu.
— 91. Humm H., Religion, Moral, Naturwissenschaft. -— 92. Rougemont 
Fr., Sokrates und Jesus Christus. — 93. Büchner, Az Isten-fogalom és 
mai jelentősége. — 94. Harless G. Ch., Die Ehescheidungsfrage. — 95. 
Psyche I—V. Von L. Noack. — 96. Bouqueval J. G., Villany-hasonszenvi 
gyógymód. — 97. Mantegazza P., A szerelem élettana. — 98. Egervári 
Ödön, A protestantizmus élethalál-harcza a jezuitizmus ellen Magyarorszá
gon I—II. — 99. Dr. Masznyik E., Luther élete. — 100. Rombauer Emil, 
Miként lett dr. Luther Márton reformátorrá? — 101. Bodnár Zs., Az eszme
erő magyarázata. — 102. Kármán Mór, Logika. 103. Kármán, Psycho- 
logia. — 104. Silberstein Adolf, Bölcsészeti levelek. — 105. Csengery A.,
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A magyar közoktatás és közmivelődés kérdéseiről. 106. Hasse, Ursprung, 
Gegensatz und Kampf des Guten und Bösen im Menschen. — 107. Bole- 
mann St., Rhetorica. — 108. Tolnai Simon, A leleplezett spiritizmus. — 
109. Boga Imre, A műveltség. — 110. Biatsy Demjén, Locke élete és 
bölcseleté. — 111. Kovalik József, A világ keletkezése, fejlődése és vége.

112. Kvacsala J., Über J. A. Comenius Philosophie. -— 113. A II. orsz. 
tanügyi kongressus naplója I. 1.2.  II. — 114. Philologiai Közlöny 1891. 
1892. I—VII. f. 1893. — 115. Tclfy Iván, Aeschylus. — 116. Pelech J., 
A pokol. — 117. Haraszti Gyula, Goethe Iphigeniája. 118. Aristophanes, 
A békák, fordította Veress J. — 119. Teuffel W. S., Über Horaz. •— 120. 
Reusch, Zur Lehre von der Tempusfolge. — 121. Koziol H., Ueber die 
Bedeutung und den Gebrauch des historischen Infinitivs bei Sallust. — 
122. Schild R., Quibus in rebus Sallustius Thucydiden respexerit aut 
respexisse credatur. — 123. Wilckens, Beiträge zur Syntax des Sallusts.
— 124. Englert G., Über den attributiven Gebrauch adverbialer Bestim
mungen bei Livius. — 125. Ziegler Chr., Iphigenie in Taurien. — 126. 
Wittich W., Über Eurip. Iphig. unter den Tauriern und Göthes Iphig. 
auf Tauris. — 127. Kramarczik, Die Lehre von der consecutio temporum.
— 128. Procksch A., Die consecutio temporum bei Caesar. — 129. Neid
hardt E., De Euripide poetarum maximé tragico. — 130. Widemann A., 
Das euripideische Drama. — 131. Braun R., Beiträge zur Statistik des 
Sprachgebrauchs Sallusts. — 132. Appelmann C., Abriss der latéin. Tem
pus- und Moduslohre. — 133. Koeberlin A., De participiorum usu Liviano.

134. Christ O., De ablativo Sallustiano. — 135. Wetzel M., De conse- 
cutione temporum Ciceroniana. — 136. Petzke P., Dicendi genus Tacitinum 
quatenus difí'erat a Liviano? — 137. Heydenreich E., Livius und die rö
mische Plebs. — 138. Anschuetz A., Selecta capita de syntaxi Sallustiana.
— 139. Blase H., De modorúm temporumque permutatione. — 140. Gruen- 
del Fr., Quaestiones Sallustianae. — 141. Motschmann A., Die consecutio 
temporum des Cicero. — 142. Östling N., De elocutione C. Sallusti Orispi;
— 143. Jäger M., De Sallusti moribus et scriptis. — 144. Wesener E., 
De periodorum Livianarum proprietatibus. —  145. Walde, De Sallustii 
genere dicendi I. — 146. Görlitz, De Genetivi usu Sallustiano. — 147. 
Viski T. Pál, Magyar Ovid I. — 148. Rupp Kornél, Ovidius és Gyön
gyösi. — 149. Szenthmártony József, Qu. Horatius Flaccus. — 150. Voss, 
Verwandlungen nach P. Ovidius Naso. I—II. — 151. Szombathy Ignácz, 
A görög és gót helyes olvasás. — 152. P. Thewrewk E., A magyar zene 
rhythmusa. — 153. Lassú István, Horatius Flaccusnak ódái. — 154. Csányi 
Ferencz, A görög irodalom története. — 155. Ficker Fr., Anleitung zum 
Studium der grichischen und römischen Classiker I—III. — 156. Livii 
historiarum libri primi quinque, S.-Patakini 1827. — 157. Virgiiii Opera 
I—III. Budae 1877. —• 158. Virgiiii Operum editio nova. Parisiis 1714.
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— 159. Koltai Virgil, Újabb angol költők. — 160. Szász K., Az ember 
tragédiájáról. — 161. Kölcsey F. Elbeszélései. — 162. Pulszky F., Eszmék 
Magyarország története philosophiájához. — 163. Szilágyi Sándor, Törté
neti rajzok. — 164. Ballagi M., A héber nyelv elemi tankönyve. — 165. 
Grlósz Miksa, Gyakorlati tót nyelvtan. — 166. Latkóczy Mihály, A huma- 
nismus egy elfeledett nőalakja. — 167. Váli Béla, Vas Gereben élete és 
munkái. — 168. Plagiosippus, Egy tudós Koriphaeus. — 169. Pauer Imre, 
Válasz Plagiosippusnak. — 170. Szigethy Lajos, Nagy-Ajtai Cserei Mihály 
élete és Históriája. — 171. Duda János, Endrődy Jánosról. — 172. Wolf 
György, A magyar helyesirás alapja. — 173. Balassa József, A szóvégző 
önhangzók a magyarban. — 174. Horovitz Ödön, Jogi államvizsgálataink 
reformja. — 175. U. a., A vallás-szabadság kérdéséhez. — 176. U. a., Az 
1889: XXVI. t  ez. — 177. U. a., Dolgozatok a jogi oktatásügy köréből.
— 178. Dux Adolf, Vallás és tudomány. — 179. Prévost Marcell, Század
végi leányok. — 180. Dugonics András, Bátori Mária. — Endrődi S., 
Dugonics Andrásról. — 181. Ányos Pál Költeményei. — 182. Tóth Ede 
Költeményei. — 183. Tennyson-Csukássy, Enid. — 184. Wagner R., A 
Rajna kincse. — 185. U. a., A Walkür. — 186. Calderon-Beksics, A saját 
becsületének orvosa. — 187. Zola Emil, Nana. — 188. U. a., Germinal.
— 189. U. a., A föld. — 190. Baross-Németh, Magyarország földbirtokosai.
— 191. Griebens Reise-Bibliothek 8.: Wien und Umgebungen. — 192. 
Szontagh Miklós, Képes Kalauz a tátraalji fürdőkbe és a Magas-Tátrába.
— 193. Janszky A., Budapest tájékoztató kézikönyve. — 194. Solanus 
Sámuel, Házi és úti uj Kalendariom 1739-ik esztendőre, Lőtsén.

Kiss Péter ev. lelkésztől: 195. Fejér G., Codex Diplomaticus Hungá
riáé VIII. — 196. Garve Chr., Ueber die menschlichen Pflichten aus dem 
latéin, des M. Tüll. Cicero. — 197. Élet és Literatúra 1826—1827. 1829. 
(Muzárion.) — 198. \ Törösmarty M. Újabb munkái I—IV. 1840. — 199. 
Petőfi S. Összes költeményei 1848. ■— 200. Arany J. Kisebb költeményei 
I-—II. 1856. — 201. Jósika M., Abafi I—II. — 202. Toldy F., A magyar 
nemzeti irodalom története I—II. 1852. — 203. Geibel E., Gedichte. — 
204. Schiller, Sämmtliche Werke III. 3. Don Kariös. — 205. Zilahy K., 
Magyar koszorúsok albuma. — 206. Emilia, Magyar nők évkönyve 1864.
— 207. Wernicke C., Die Geschichte der Welt I—IV. — 208. Kiepert, 
Biebel-Atlas. — 209. Szvorényi J., Magyar irod. szemelvények. — 210. 
Schaefer J. W., Grundriss der deutschen Literatur. —- 211. Zachariä G. 
T., Biblische Theologie I—IV. — 212. Fabó A., Rajzok a magy. Protes
tantismus történelméből. — 213. Győry E., Zsinati előmunkálatok. — 214. 
Krupec J., A középkori egyház-szerkezet. — 215. Dobronyovszky K., A 
péterii evang. egyház története. — 216. Bierbrunner G., Az aszódi leány
nevelő intézet története. — 217. Ág. hitv. ev. Énekgyüjtemény I—III. — 
218. Zábrák D., Krisztus az én életem (Egyházi beszédek) 1—2. fűz. —



63

219. Doby Antal, Lónyay-család. — 220. Masznyik E., Pál apostol élete 
és levelei I—III. — 221. Brocskó L., A bpesti prot. orsz. árvaegyesület 
és árvaházának története. — 222. Szabó Aladár, Új Óramutató. — 223. 
Tóth S., Az 1790/91. évi XXVI. törvényczikk Százados Ünnepe. — 224. 
Hlavatsek—Király, A selmeczbányai ág. h. ev. kér. lyceum története. — 
225. Farkas J., Az Úr Siona. — 226. Stromp L., Somogyi Péter fogsága.

Köhler Gusztáv örököseitől: 227. Stanley H. M., A legsötétebb Afri
kában: Emin pasa fölkeresése, megszabaditása és visszavonulása. I—II.

- 228. Stanley—Mounteney, A legsötétebb Afrikában: Emin pasa és a 
zendülés Equatoriában. — 229. Zimmermann F. W. A., Der Mensch, Ur
sprung und Urgeschichte seines Geschlechts. — 230. Frankenburg A., 
Életképek 1846. — 231. Mólé, Neues Wörterbuch der französischen und 
deutschen Sprache X—II. — 232. Siede de Louis XIV. per Voltaire, I.
— 233. Szőllősy J. N., Sprachlere (franz., deutsch, engl., ital., russisch, 
span., ungar., walach. und türkisch). — 234. P. Szathmáry K., Bethlen 
Gábor ifjúsága I—II. — 235. Áldor I., A forradalom költészete. — 236. 
Greguss A., Arany J. balladái. — 237. Kisfaludy Sándor Minden munkái, 
kiadta Toldy F. 1847. II—III. és V—VI. —- 238. Berzsenyi Dániel Versei, 
kiadta Helmeczi M. 1816. — 239. Kotzebue—Molnár András, Szivet for
máló történetetskék 1830. — 240. Archenholtz J. W., Geschichte des 
siebenjährigen Krieges in Deutschland I—II.

Kövi Imre gymn. tanártól: 241. Kövi Imre, Geometria I—III.
A Magyar Tud. Akadémiától (5 frtnyi átalány fejében): 242. Magyar 

országgyűlési emlékek XT. k. — 243. Magyar történeti emlékek XXX. k.
— 244. Erdélyi országgyűlési emlékek XXI. k. — 245. Archaeologiai 
Értesítő XVIII. 4—5. és XIX. 1—2. — 246. Mathem. és Természettud. 
Értesítő XVI. 1—5. és XVII. 1. — 247. Nyelvtudományi Közlemények 
XXVIII. 3—4. és XXIX. 1. — 248. Értekezések a nyelv- és széptudo
mányok köréből XVII. 2. -— 249. Értekezések a tört. tudományok köréből 
XVIII. 1—3. és XVII. 9—10. — 250. Mathem. és Természettud. Közle
mények XXVII. 3. — 251. Emlékbeszédek IX. 5—10. — 252. Akadémiai 
Értesítő 1899. — 258. Akadémiai Almanach 1899-re.

Makláry Sándor VII. oszt. tanulótól: 254. Herodoti Halicarnassei His
tóriáé libri IX. et de vita Homcri libellus, 1594.

Nikházi Frigyes gymn. tanártól: 255. Antinoos, von L. Dietrichson.
Pákh Károly nyug. gymn. tanártól: 256. Szana T., Figyelő 1871— 

1874. — 257. Áldor I., Tarka világ I. — 258. Album, kiadta Gerenday 
A. márványmű-gyártulajdonos. — 259. Szalay L., Államférfiak és szónokok 
könyve I—II. — 260. Kozma, Világtörténelem. — 261. Vig László (Hor
váth I.), Vérségi Ferentznek megfogyatkozott okoskodása a tiszta magyar
ságban 1806. — 262. Jókai M., A magyar nemzet története regényes raj
zokban. — 263. Jókai, A nagy tükör. — 264. Bodnár Zsigmond, Erkölcsi



kérdések. — 265. Politikai Újdonságok 1898. — 266. Bérezik A. Színművei 
1—II. — 267. Kiss J. Összes költeményei. — 268.. Echegaray- -Huszár, 
Őrült-e vagy szent? — 269. Rinne, Stil- oder Aufsatzlehre. — 270. Wes
termanns Jahrbuch der illustrirten deutschen Monatshefte XVII—XVIII.

Prűnyi Albert VIII. oszt. tanulótól: 271. Andreac . Hyperii Methodi 
theologian Basileae 1568. — 272. Annus 1815 sive kalendárium, Budae.

Iióth Márton gymn. tanártól: 273. Rill József, Magyar Paed. Szemle 
1880—1882. — 274. Litschauer Lajos, Bányamiveléstan I—II. III. 1—10. 
—- 275. Az Erdélyi Muzeum-egylet orvos-természettudományi szakosztá
lyának Értesítői 1879—1894. — 276. Farkas Gejza, Dr. Luther Márton.
— 277. Batizfalvy Samu, Házi gyógytestgyakorlat. — 278. A Pécs-főgim- 
náziumi irodalmi kör Évkönyve X. XV. évf. — 279. Szabó K., A magyar 
vezérek kora. — 280. Mészáros Ferencz, A magyarországi kath. gymna- 
siumok története. — 281. Id. Kákay Aranyos, Újabb árny- és fényképek.
— 282. Franki Vilmos, A nádori és országbírói hivatal eredete és hatás
körének történeti fejlődése. — 283. Martius Galeot könyve Mátyás király 
jeles, bölcs és elmés mondásairól és tetteiről, közli Kazinczy Gábor. — 
284. II. Rákóczy Fcrencz emlékiratai a magyarországi hadjáratról, közük 
Ráth K. és Thaly K. — 285. Inczcdi Pál, Késmárki névtelen, Szakái F. 
és Briceius György naplóföljegyzései. Kiadják Szabó K. és Szilágyi S. — 
286. A magyar nemzet jelene s jövője. — 287. Az ugor nyelvek össze
hasonlító alaktanához. Budenz hagyatékából közli Simonyi Zs. — 288. 
Dr. Berzeviczy A., A politika és morál. — 289. Szabó József, Selmecz 
környékének geológiai viszonyai. — 290. Georg M. Bizyenos, Das Kinder
spiel in Bezug auf Psychologie und Paedagogik. — 291. Die 20. allgem. 
deutsche Lehrerversammlung zu Hamburg. — 292. Führer in Hamburg 
1872. — 293. Grissinger, Studien zur physischen Geographie der Tátra- 
Gruppe. — 294. Neubauer Fr., Die Mängel des oberungarischen Kupfererz- 
Bergbaues und Mittel zu ihrer Beseitigung. — 295. Plichta Soma, Nógrád- 
megye felvidéke éghajlati és közegészségi tekintetben. — 296. Ottó A., 
Zur Geschichte der ältesten Hausthiere. — 297. Posewitz Tivadar, Tizen
három geológiai és geograpliiai tárgyú értekezés. — 298. Berzeviczy A., 
Rend és szabadság az igazgatásban. — 299. Ballagi Aladár, Franczia- 
ország hatása Európa művelődésére. — 300. Gróf Mayláth J., A rómaiak 
befolyása az emberiség művelődésére. — 301. Hollósy István, A dákok 
latin-római, kelta vagy hún-szkytha népfaj voltak-e? — 302. Róth Samu, 
Négy értekezés külön lenyomatokban. — 303. Chyzer Kornél, Hét érte
kezés külön lenyomatokban. — 304. Húsz Ármin, Két értekezés a pillan
gókról. — 305. Biró Lajos, Két értekezés rovarfajokról. — 306 Siegmeth
K., Két turisztikai czikk. — 307. A kir. magy. Természettudományi Tár
sulat múltja és jelene. — 308. Márky Sándor, Aradtól Petrozsényig. — 
309. Dénes F., A Magyarországi Kárpátegyesület alapítása, fejlődése és



működése. ^.310. Lővy M., Zur Entwicklungsgeschichte der ungarischen 
Schule. — 311. Rohiheder W., Ohne Vaterlandsgeschichte kein Vaterlands
liebe. —-312' Csőin i József, Őstörténeti nyomok Abaujmegyében.— 313. 
Herman Ottó, Ő si' nyomok a magyar népies halászatban. — 314. Egy 
képviselő, Halászatunk. — 315. Baumgarten M., Der Protestantismus als 
politisches Princip in deutschen Reich. 316. Grátz M., Bibliai kalauz.
— 317. Székács J., Egyházi beszéd Balassa János koporsója felett. 
318. Weber S., Statuten und zwei Reden. — 319. Tavassy Lajos, Tiz 
kisebb-nagyobb pacd. irat. — 320. Philipp J., Der Religions-Unterricht.
— 321. Ballagi Mór, Tájékozás a theologia mezején. — 322. A dunán-
inneni ág. ev.'egyházkerület Névtára 1866. 323. Hamaliar-féle utasí
tások. — 324. Schematismus eléri diocesis Vaciensis pro anno 1867. — 
325. Protokolle über die Verhandlungen des VIII. allgem. österr. Lehrer
tages 1882. — 326. Jacobs R. und Rühle P., Zeitschrift für das Gymna
sialwesen 1867. 4. Hefte. — 327. Hartmann C., Conversations-Lexicon der 
Berg-Hütten- und Salzwerkskunde I—IV. 1840. 328. Homeri Ilias II.
Ed. Taubnitz. — 329. Xenophontis Cyropaedia I—II. Curante C. H. Weise.
— 330. Ovidii Op. omnia II—III. Rec. C. H. Weise. — 331. Vergilii Opera. 
Rec. C. H. Weise. — 332. Ciceronis Orationes selectae. Ed. Nobbe. — 
333. Hemmingius Nie., Pastor sive optimus vivendi agendique modus. 
Lipsiae. In officina Voegeliana. Évszám nélkül. — 334. Cornelius Nepos, 
Joh. Siebelis 1867. •— 335. Moleschott Jac., Lehre der Nahrungsmittel.
— 336. Kelemen Em., Institutioncs Juris Hungarici Privati libri I—III. 
(a IV. hiányzik) 1818.

Ruth Robert gymn. tanártól: 337. Pfeffer W., A növények anyagcseré
jéről és erőátalakulásáról. Ford. Róth Róbert.

Singér Miksa VI o. tanulótól: 338. Flavii Eutropii Breviárium históriáé 
Romanae. L. Annáéi FJori Epitome rerum Romanarum 1800.

Özvegy Ulbrich Sándornélól: 339. Josephi Márton, Lexicon trilingue 
Latino-lnmgarico-germanieum I—II.

Ezen ajándékokhoz járulnak a Franklin-Társulattól és a Lampel-féle 
könyvkereskedői czégtől tiszteletpéldányokul küldött iskolakönyvek, Dr. 
Sárkány Lajos kolozsvári tanár Mártana és a különféle iskoláktól érkezett 
190 db. Értesitő.

Az öszzes könyvállomány 1899 junius végén volt (a kettős példá
nyokon kívül) 5939 mű, 8248 kötetben és 2331 füzetben; a szaporodás 
tehát 295 mű, 298 kötetben és 381 füzetben.



Az é re t ts é g i  vizsgálatok eredménye.
j

Az érettségi vizsgálati utasítás 4. §-a értelmében április 15-ikéig az 
érettségi vizsgálathoz jelentkezett valamennyi 1898/9-ik tanévi VIII. oszt. 
tanuló.

Az Írásbeli érettségi vizsgálatokat négy csoportban négy külön te
remben május 23., 24., 25., 26. és 27. napjain tartottuk. írásbeli vizsgát 
tett 63 tanuló, köztük 8 tanuló ismétlő érettségi vizsgálatot.

Az írásbeli érettségi vizsga alapján a vizsgáló bizottság 3 tanulót 
utasított vissza és 60 tanulót bocsátott szóbeli vizsgálathoz.

Az írásbeli vizsga tételei a következők voltak:
1. A magyar nyelvi írásbeli érettségi vizsgán:

a) Arany János költészetének jellemzése.
b) A hazaszeretetnek kiváló példái a magyar történelemben.
c) A jó könyvek a legjobb társalkodók.

2. A latin nyelvi Írásbeli érettségi vizsgán: „Qu. Horatius Flaccus“ 
a szaktanár szövege.

3. A német nyelvi Írásbeli érettségi vizsgán: Endrei Ákos „Stílus
gyakorlatok“ czimű könyvéből „A romantikus iskola“.

4. A görög nyelvi Írásbeli érettségi vizsgán: Platon Kritonjának 
XVI—XVII. fejezete.

5. A mennyiségtani Írásbeli érettségi vizsgán:
K 1 9 X

a) az algebrából: 3X +  3X+1 +  3xt~2 3X+3 =  '
b) a geometriából: Hogyan kell két pont közti távolságot meg

határozni, ha azt közvetlenül megmérni nem lehet? (A szüksé
ges számbeli adatokat minden tanuló maga választotta.)

A szóbeli érettségi vizsgálatok junius 19-én vették kezdetüket és 
tartottak bezárólag jun. 26-ig. A vizsgálatoknak elnöke volt főt. Dianiska 
András lőcsei ev. lelkész úr, egyházkerületi gyámintézeti elnök s a vizs-
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gálatokon kormánybiztosi minőségben jelen volt nagys. dr. Fináczy Ernő 
kir. tanácsos, vallás- és közoktatásügyi m. k. osztálytanácsos úr.

A szóbeli érettségi vizsga alapján a vizsgáló bizottság jelesen érett
nek nyilvánított 5 tanulót, jól érettnek 9, érettnek 34 tanulót és két hónap 
múlva teendő javító vizsgára utasított 12 tanulót.

A jelesen érettnek nyilvánított tanulók:
Dömötör Bertalan ev. ref. Tass, Pest m.
Dörner Gyula ág. h. ev. Igló.
Flütsch István ev. ref. Igló.
Rozlozsnik Pál ág. h. ev. Máriahuta, Szepes m.
Scholtz Gusztáv ág. h. ev. Igló.

6*



X.
*

Önképzőkörök és azok tevékenysége.

1. M a g ya r  ön képzőkör.
Az iglói „Petőfi“ magyar önképzőkör Zimann János tanár úr elnök

lése mellett 1898 szept. 30-án tartotta alakuló rendes közgyűlését.
Ez évi tisztviselői voltak: Füzessy Géza VIII. o. t. főjegyző, Bakó 

Gábor VIII. o. t. titkár, Fejérváry Géza VIII. o. t. főkönyvtáros, Esze 
Feivncz VIII. o. t. pénztáros, Dayka Endre VIII. o. t. ellenőr, Csépány 
János VIII. o. t. „B“ könyvtáros, Muszi János VII. o. t. aljegyző, Stol- 
nitzky Aladár VII. o. t. „0“ könyvtáros, Fényes Barna VII. o. tan. al- 
könyvtáros.

A kör tagjainak száma 153 volt. Rendes tag volt 58, rendkívüli 95. 
Tagsági díj 1 frt 25 kr.

A kör az év folyamán 23 rendes és 3 rendkívüli gyűlést tartott, 
melyeknek tárgyait a kör folyó ügyei, a rendes napirend, illetőleg a pálya
munkák eredményének kihirdetése, a versenyszavalatok megbirálása és 
a tisztújitás képezték.

Szavalat volt 85. Ezek közül a kör jegyzőkönyvileg megdicsért 8-at, 
sikerültnek ítélt 25-öt, elismeréssel tudomásul vett 29-et, egyszerűen tudo
másul vett 28-at.

Beérkezett 32 mű és pedig 5 prózai, 27 verses, köztük 9 pályamű. 
A művek közül jegyzőkönyvileg megdicsértetek 2, sikerültnek vétetett 3, 
elismeréssel tudomásul vétetett 5, egyszerűen tudomásul vétetett 6 és el
vettetett 6.

Bírálat volt 17. Jegyzőkönyvileg vétetett 1, sikerült volt 4, elisme
réssel vétetett 7 és egyszerűen tudomásul vétetett 5.

Felolvasás volt 1 és ez jegyzőkönyvi köszönettel jutalmaztatott.
A kör összes bevétele volt 175 frt 72 kr., kiadása 159 frt 57 kr.; 

évvégi maradvány 16 frt 15 kr.



A kör könyvei 3 szekrényben vannak elhelyezve. A könyvtárosok 
minden szombaton 3—5-ig könyvosztást tartottak.

Az „A“ szekrényben az év elején volt 494 kötetben 397 mű. Év
közben szaporodott ajándék útján I művel 2 kötetben, vétel útján 22 
kötetben 38 művel. Évvégi állománya 517 kötetben 418 mű.

A „B“ könyvtár az év elején 493 kötetben 391 művet számlált. Év
közben 23 kötetben 17 művel szaporodott. Összes állománya 516 kötetben 
408 mű.

A „0“ könyvtárban az év elején 395 kötetben 370 mű volt. Évköz
ben szaporodott 28 kötetben 18 művel. Összes állománya 423 kötetben 
388 mű.

A három könyvtár összes állománya tehát 1456 kötetben 1214 mű.
Okt. 6-án ünnepelte a kör a szabadságharcz, illetve az aradi vértanúk 

emlékét. Ez ünnepély alkalmával, mely a tanulóifjúság körében folyt le, 
szavaltak Dayka Endre és Szabó P. Károly VIII. o. t., emlékbeszédet 
tartott Füzessy Géza VIII. o. t., e nap lefolyását és jelentőségét rajzoló 
felolvasást tartott Bakó Gábor VIII. o. t., alkalmi imát mondott Dömötör 
Bertalan VIII. o. t.

Nov. 2-án a tanulóifjúság szép ünnepben emlékezett meg az Iglón 
elesett szabadsághősökről. A temetőben felállított emléknél beszédet mon
dott Füzessy Géza VIII. o. t. és szavalt Dayka Endre VIII. o. t.

Megünnepelte a kör márezius 15-ikén az 1848/9-iki szabadságharcz 
emlékét; szavalt Dayka Endre VIII. o. t., ünnepi beszédet mondott Fü
zessy Géza V ili. o. t. és a „Talpra magyar“-t szavalta Bleuer László
VII. o. t.

Mint minden évben, úgy most is tűzött ki a kör pályatételeket s 
rendezett versenyszavalatot. A kitűzött pályatételek a következők voltak; 
a) Lantos költemény, b) Elbeszélő költemény, c) Költői elbeszélés prózá
ban, d) Magyarország hanyatlásának okai Hunyadi Mátyás után, e) Nem
zeti érzelmek lantos költészetünkben a jelen században, f) A bűnhődés 
formái Arany János balladáiban, g) Búcsúbeszéd a tanév végén, h) Mű
fordítás klasszikái vagy modern nyelvből. A kitűzött határidőre (május 
10. déli 12 óra) beérkezett 9 mű: 2 prózai, 7 verses. A művek közűi az 
első díjat Bakó Gábor VIII. o. t. „A szerelem mindent pótol“ jeligéjű: 
„A tüskerózsa meséje“ czimű fordítása, a második díjat Bleuer László 
VII. o. t. „Patak partján“ czimű „Érted adom magamat a halálnak“ jel
igéjű lyrai költeménye nyerte.

A junius 11-én megtartott versenyszavalat alkalmával jutalmakat 
nyertek: Dayka Endre VIII. o. t. és Kincses László VII. o. t.

E napi gyűlésén ítélte oda a kör a „Millenniumi“ 400 koronás ala
pítvány 2 évi 4°/0 kamatját Füzessy Géza és Szabó 1*. Károly VIII. oszt. 
tanulóknak és az Arany-Zichy albumot Bakó Gábor VIII. o. tanulónak,
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mint olyanoknak, kik a körben ez évben a legnagyobb munkásságot fej
tették ki.

Sajnálattal kell megemlékezni egy megszomorító körülményről, mely 
a kör ezévi tevékenységét megzavarta. A körnek régi, szeretett, fáradha
tatlan munkásságú, buzgó elnöke, Zimann János tanár úr megbetegedvén, 
a kör gyűléseit az év végéig nem tarthatta meg. A tanárikar a kö r veze
tésével Stromp József főgymn. tanár urat bízta meg.

A kör zárógyűlésén Bakó Gábor titkár meleg szavakban emlékszik 
meg a kör szeretett volt elnökének érdemeiről, s az ő és a kör új elnö
kének, Stromp József tanár úrnak indítványára Zimann János tanár urat, 
a kör volt elnökét díszelnökévé válaszlja.

2. N ém et önképzőkör. Elnök: Róth Márton tanár úr.
A körbe beiratkozott 37 rendes és 7 rendkívüli tag.
Tisztviselők voltak: Jurcsik Károly főjegyző, Engel Náthán titkár,

Reiter Jenő főkönyvtáros, Szabó Károly pénztáros, Friedmann Sándor 
ellenőr, Saltzer Laios aljegyző, Hanke Emil „B ‘ könyvtáros, Förster János 
„C“ könyvtáros, Fest Ottó alkönyvláros.

Az előadott 77 szavalat közűi a kör jegyzőkönyvileg megdicsért 3-at, 
sikerültnek Ítélt 15-öt, elismeréssel tudomásul vett 30-at és egyszerűen 
tudomásul vett 2-őt; 2 mű pedig birálatlan maradt.

A felolvasott bírálatok közül a kör sikerültnek Ítélt 1-et és elisme
réssel tudomásul vett 7-et.

A kör könyvtári állománya a következő: „A“ szekrény 230 mű 343 
kötetben; „B“ szekrény 221 mű 387 kötetben; „C“ szekrény 274 mű 386 
kötetben. Ez évi szaporodás 23 mű 28 kötetben. A könyvtár állománya 
tehát 748 mű 1144 kötetben.

3. G yorsiró-kör. Az iglói „Markovics“ gyorsiró-kör 1898 szept 28-án 
alakult meg Kövi Imre tanár úr védnöksége alatt. Tagjainak száma az 
év elején 23, az év végén pedig, minthogy 1 tag évközben kilépett, 22 
volt. Tagsági díj 1 frt.

Ez évi tisztviselői voltak: Bakó Gábor VIII. o. t. elnök, Rozlozsnik 
Pál VIII. o. t. jegyző és titkár, Flütsch István Vili. o. t. pénztáros és 
Hensch Arthur VII. o. t. könyvtáros.

A kör 44 rendes és 2 rendkívüli gyűlést tartott. A tagok a heten
ként kétszer tartott gyakorlóórákon az elnök, illetve a védnök vezetése 
mellett a „Markovics-Vikár Vitairás“ tankönyve nyomán gyakorolták 
magukat a vitairásban.

A kői' összes bevétele 24 frt 55 kr., kiadása 15 frt 25 kr. volt. Ev- 
végi maradvány 9 frt 30 kr.

1898 november 9-én a kör 11-ik rendes gyűlése elhatározta, hogy a 
gyorsiró-kör további fennállása és a gyorsírásnak a tanulóifjúság körében 
való terjesztése érdekében a levelező gyorsírás megtanulására ingyenes
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tanfolyamot nyit a főgymn. tanulók számára. A tanári kar engedélyével 
a gyorsiró-kör e tanfolyam vezetésével Bakó Gábor és Kocsis István VIII.
o. t. bizta meg. A kezdők száma, kik két csoportban (IV—V. és VI—VIII.) 
Markpvies—Vikár levelezési tankönyve nyomán hetenként 2 órában tanul
ták a gyorsírást, 78 volt (31 +  47). A két tanfolyamban megtartott órák 
száma 90 (44+46) volt. Ezen tanfolyam is Kövi Imre tanár úr felügyelete 
alatt állott. A tanfolyam a tanév végén versenyirást rendezett, mely alka
lommal az első csoportban Bleuer László VII. o. t. 8 koronát, Czeisler 
Samu VII; o. t. 5 koronát, — a második csoportban Sehaffartsik Jenő V.
o. t. & koronát és Róth Jenő V. o. t. 5 koronát nyert.

Jan. 30-án Budapesten tartott vitairási versenyen körünk két tagja: 
Bakó Gábor és Kocsis István VIII. o. tanulók résztvevőn, pályázatuk első 
díjjal lett kitüntetve. Márcz. 15-én pedig a Temesváron rendezett levelező 
Írási versenyen körünknek szintén két tagja: Kocsis István VIII. o. t. és 
Nagy Endre VI. o. t. pályázatukkal elismerő okiratot nyertek.

Mint minden évben, úgy ez évben is rendezett a kör versenyirást, 
melyen körünknek 4 tagja vett részt. A kitűzött díjakat Kocsis István
VIII. o. t. (10 kor.), Meisel Gyula VII. o. t. (6 kor.) és Bakó Gábor Vili.
o. t. (4 kor.) nyerték.

1899 jun. 6-án tartotta a kör a záróülést.
4. M atliem a tika i kör. Elnök Kövi Imre tanár úr.
Az iglói ág. h. ev. főgymnasium matliematikai köre 1898 szept. 28-án 

alakult meg Kövi Imre tanár úrnak védnöksége alatt. Tagjainak száma 
az év elején volt 69, az év végén pedig 66.

Ez évi tisztviselői voltak: Scholtz Gusztáv VIII. o. t. titkár, Roz- 
lozsnik Pál VIII. o. t. pénztáros, Flütsch István VIII. o. t. jegyző, Muszi 
János VII. o. t. könyvtáros.

A kör ez évben összesen 25 rendes és 1 rendkívüli gyűlést tartott, 
melyen Kövi Imre tanár úrnak „Példatárba nyomán 150 kijelölt és 50 
szabadón választott feladatot oldott meg.

Pályadíjakra kitűzött a kör 30 koronát. Az első díjat (15 koronát) 
Rozlozsnik Pál VIII. o. t., a másodikat (10 koronát) Scholtz Gusztáv VIII.
o. t. és a harmadik díjat (5 koronát) Kocsis István VIII. o. t. nyerte.

A tagsági díj volt 1 korona.
A kör ezévi működését 1899 junius 7-én fejezte be.
5. Vívó-kör. Elnök: Sehermann Samu tanár úr.
Az iglói ág. h. ev. főgymnasium vívó-köre 1898 okt. 17-én alakult 

meg. A vívó-köri órákban a tanítást Márton Géza úr, volt csász. és kir. 
hadapród, volt szives elvállalni. A kör tagjainak száma az év elején volt 
26, az év végén pedig 24. A vívó-kör tagjai csupán VII. és VIII. osztály
beli tanulók lehettek.

Ezévi tisztviselői voltak: Eliássy Sándor VIII. o. t. alelnök, Dömötör
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Bertalan VIII. o. t. pénztáros, Lohnert Károly és Seholtz Gusztáv VIII.
o. t. jegyzők, Ossikovszky Béla VII. o. t. szertárnok.

A kör ez évben 25 rendes és 3 rendkívüli gyűlést tartott.
A tagsági díj volt 2 korona, azonkívül a tagok minden hónapban 

20 kr. havi pótlékot fizettek.
A kör működését 1899 jun. 14-én fejezte be.
6. A franczia nyelvet, mint nem kötelezett tantárgyat a lefolyt tan

évben is Zimann János tanár úr tanította.
A tanulók előismereteik és előmenetelük szerint a harmadik osztálytól 

kezdve három csoportba voltak beosztva s kevés kivétellel dicséretes elő
menetelt tanúsítottak. Az évi díj volt 10 frt.

—-M------

I s k o l a i  ü n n e p é l y e k .
O császári és apostoli királyi felsége Erzsébet királyné halála 

alkalmából 1898. évi szeptember 17-én az intézeti tornacsarnokban ren
dezett gyászünnepélynek lefolyása a következő volt:

1. Gyászdal. Énekli az if'j. dalkör.
2. Beszéd. Tartja Them László vallástanár úr.
3. Gyászdal. Énekli az ifj. dalkör.

A lefolyt tanévben is megünnepelte az intézet 1848. évi márczius 
15-ikének, a szabadság nagy napjának évfordulóját. Az intézet torna- 
csarnokában délelőtt 10 órakor megtartott ünnepélynek műsora a követ
kező volt:

1. Kücken, Induló. Énekli a dalkör.
2. Márczius 15, Ábrányi Emiltől. Szavalja Dayka Endre Vili. o. t.
3. Lengyel hymnus. Énekli a dalkör.
4. Alkalmi beszéd. Tartja Füzessy Géza VIII. o. t.
5. Régi nóta. Énekli a dalkör.
6. Nemzeti dal. Szavalja Bleuer László VII. o. t
7. Erkel, Hymnus. Énekli a dalkör.

Az 1848-iki korszakalkotó törvények szentesítésének emlékére 1899. 
évi április 11-én d. e. 10 órakor az intézet tornacsarnokában megtartott 
hazafias ünnepélynek lefolyása volt:

1. Hymnus. Énekli az intézeti dalkör vezetése mellett az egész 
tanulóifjúság.

2. Ünnepi beszéd. Tartja Nikházi Frigyes tanár úr,
3. Szózat. Énekli az intézeti dalkör vezetése mellett az egész 

tanulóifjúság.
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Jótékonysági rovat.

Tanintézetünk a lefolyt tanévben a kövétkező jótéteményekben ré
szesült :

1. A szepesi XVI városi takarékpénztár két 15 forintos ösztöndíjra 
30 forintot adományozott.

2. Az iglói takarék- és hitelintézet ösztöndíjra adományozott 20 frtot.
3. Széli Ödön úr jutalomdíjra adományozott egy tízkoronás aranyat.
4. Bömisch Ede úr jutalomdíjra 5 forintot.
5. Flütsch István úr jutalomdíjra 5 forintot.
6. Csetényi Emil úr jutalomdíjra 3 forintot.
7. Az önképzőkörökben kiválóbb munkásságot tanúsított tanulóknak, 

valamint egyéb jó magaviseletű, szorgalmas növendékeknek az évzáró 
ünnepélyen kiosztandó jutalomkönyvek beszerzésére adakoztak: Csetényi 
Emil, Melczer Ágost és Ritter N. urak 2—2 forintot; dr. Korach, Széli 
László, Fábián László, Esztel József, Fábry Lajos és Klug Ottó urak 
1—1 forintot.

Azon kikötéssel, hogy az adományozott összeg 2/3 részben a gymna- 
siumi tanulók jutalmazására és x/s részben a helybeli ev. polgári leány
iskola növendékeinek jutalmazására fordítassék, adakoztak: Münnich Kál
mán gymn. felügyelő úr 5 frt, Topscher György egyházfelügyelő úr 3 frt, 
Nősz Lajos úr 2 frt, dr. Neubauer Lajos úr 2 frt, dr. Walser Gyula ev. 
lelkész úr 2 frt, Jantner Armand úr 3 frt, Fest Ottó úr 2 frt, Benigny 
Gyula úr 2 frt, Széli Húgo úr 2 frt, Újlaki Jenő úr 3 frt, dr. Simenszky 
Sándor úr 2 frt, Bobory úr 2 frt, Langsfeld Géza úr 2 frt, Gärtner Kál
mán úr 3 frt, Schmal János úr 2 frt, Hegyi Bertalan úr 2 frt, Bogsch 
Lajos úr 2 frt, dr. Lorber Adolf úr 3 frt, Klug Nándor úr 2 frt, Soós 
László úr 2 frt, Lehoczky Jenő úr 2 frt, Gotthard Albert úr 3 frt, Huszkó 
Antal úr 2 frt, Pénzes István úr 2 frt, Scultéty Ede úr 2 frt, Feigenbaum 
József úr 3 frt, Schmidt József úr 3 frt, Arnon Endre úr 2 frt, Hermann 
Henrik úr 3 frt, Folgens Kornél úr 3 f r t ; 1—1 forintot adományoztak a
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következők: Spitzer Emil úr, Alpár és Reich czég, Rosenthal Vilmos úr, 
Knieszner Katalin úrnő, Klein Aladár, Danielisz Lajos, Ráttkay György, 
Hajts János, Nádler Gyula, dr. Rottenberg Márton, Lázár József és dr. 
Ujtelky Miksa urak.

Fogadják a nemeslelkű adományozók mindannyian a tanári kar 
nevében az őszinte köszönet nyilvánítását! Őrizzék meg jövőre nézve is 
a főgymnasium tanulóifjúsága iránt táplált ezen meleg érdeklődést!

Ösztöndíjak, jutalmak és egyéb segélyezések.

a) Ö sztöndíjak.
1. A gróf Teleky Róth Johanna-fóle 35 forintos ösztöndíjat az ág. 

hitv. ev. egyetemes ösztöndíjosztó bizottságnak 1899. évi május hó 25-én 
hozott határozata értelmében Rozlozsnik Pál Vili. o. t. és Dörner Gyula 
VIII. o. t. nyerték.

2. A Tavassy Lajos-féle GO forintos ösztöndíjat a tanári kar Flütseh 
István VIII. o. t. ítélte oda.

3. A Scholtz-Kailing Amanda-féle 40 frtos ösztöndíjat a gymnasimni 
tanács Czirbesz Dezső és Dömötör Bertalan Vili. o. t. Ítélte oda.

4. A Pákh Károly-féle 40 frtos ösztöndíjat nyerte Scholtz Gusztáv 
VIII. o. t.

5. A Dobos Kálmán-féle 40 frtos ösztöndíjat a gymnasiumi tanács 
Szőke Sándor VI. o. t. Ítélte oda.

6. A Schwartz Károly-féle 22 frtos ösztöndíjat a gymn. tanácsnak 
határozata alapján nyerte Marton István VI. o. t.

7. A Szontágh Lajos-féle 25 frtos ösztöndíjból részesültek: Sarkadi 
Antal VII. o. t. 9 frt, Létay Menyhért V. o. t. 8 frt és Sztankó Mihály
IV. o. t. 8 frt.

8. Az iglói izr. hitközség 20 frtos ösztöndíját nyerte Spitzkopf Gyula
V. o. t.

9. A Hubay Miksa-féle 40 forintos ösztöndíjból részesültek: Kocsis 
István VIII. o. t. 20 frt és Fábry János IV. o. t. 20 frt.

10. A Payer Jenő-féle 20 frtos ösztöndíjból nyert: Maresek Tibori, 
o. t. 10 frtot és Igaz József I. o. t. 10 frt.

11. A dr. Münnich Aurél-féle 8 frtos ösztöndíjat a tanári testület 
Maresek Andor III. o. t. ítélte oda.

12. A Fischer Miklós-féle 8 frtos ösztöndíjat a tanári testület Kozsár 
István IV. o. t. ítélte oda.

13. A Scholtz József-féle 5 frtos ösztöndíj a lefolyt tanévben nem 
osztatott ki.
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14. A Fischer Miklós-féle 4 frtos ösztöndíjat a tanári testület Faix 
Géza II. o. t. ítélte oda.

15. A Búzás Lajos-féle 4 frtos ösztöndíjat a gymn. tanács Fleischer 
Kálmán II. o. t. Ítélte oda.

16. A Fest Irare-féle 4 frtos ösztöndíjat nyerte Flachbarth Károly I. o. t.
17. A Szepesi XVI városi takarékpénztár adományából 15—15 frtos 

ösztöndíjakat nyertek: Kolczon Lajos V. o. t. és Róth Andor VI. o. t.
18. Az Iglói takarék- és hitelintézetnek adományából ösztöndíjakat 

nyertek: Nyemcsik Mátyás V. o. t. 10 frt, Ponevács Rezső II. o. t. 10 frt.
19. A Schwartz Lajos-féle 12 forintos ösztöndíjat az egyháztanács 

Scholtz Gusztáv VIII. o. t. Ítélte oda.

b) J u ta lm a k k a l k i tü n te te t t  tan u ló k .

Az intézet nemeskeblű pártfogóinak adományaiból az önképzőkörök
ben sikeres működést kifejtett tanulók és egyéb jó erkölcsi magaviseletü, 
szorgalmas növendékek jutalmazására befolyt összegből a következők 
részesültek jutalomdíjakban és jutalomkönyvekben:

Korschalla Károly VI. o. t. 5 frtot.
Danielisz Aurél IV. o. t. Flütsch István úr adományából 5 forintot.
Oszifcsin Béla III. o. t. Széli Ödön úr adományából egy 10 k. aranyat.
Szőke Ferencz II. o. t. Bömich Ede úr adományából 5 frtot.
Elsner Ármin II. o. t. Csetényi Emil úr adományából 3 frtot.

Jutalomkönyvekben részesültek:
Füzessy Géza VIII. o. t. Tompa, Virágregék. Turcsik Károly Vili. 

o. t. Goethe, Gedichte. Engel Náthán VIII. o. t. Saphirs humoristische 
Schriften 2 kötetben. Reiter .Jenő Vili. o. t. Humboldt, Kosmos 2 köt. 
Rozlozsnik Pál Alii. o. t. Körösi László, Magyar tanárok tanulmányútja. 
M uszi János AU. o. t. Br. Eötvös József, Gondolatok. Saltzer Lajos VII. 
o. t. Burns Róbert költeményei. Simenszky Gyula VII. o. t. Arany János, 
Toldi szerelme. Fábry Géza VI. o. t. Hatszáz magyar nemzeti dal. Tarnay 
Tibor VI. o. t. Kiss József összes költeményei. Maschek Ernő VI. o. t. 
Dr. Theodor Posewitz, Reisehandbuch durch Zipsen. Fest Sándor AT. o. t. 
Grósz Lajos, A természet köréből. Ragettli János Ar. o. t. Kiss József 
összes költeményei. Fényes Ödön V. o. t. Münnich Sándor, Igló város 
története. Nagy Jenő V. o. t. Münnich Sándor, Igló város története. Lö- 
winger József V. o. t. Kiss József összes költeményei. Heringh Sándor
V. o. t. Posewitz Tivadar, Szepesmegyc útikönyve. Almássy Béla IV. o. t. 
Jókai Mór, A magyar nemzet története. Malatinszky Zoltán III. o. t. Az 
ezeréves Magyarország. Zakár Lajos III. o. t. Költők lugasa. Jantner 
Ervin III. o. t. Theodor Posewitz, Reisehandbuch durch Zipsen. Kovács



Elek III. o. t. Baróti Lajos, Münchhausen kalandjai. Philipp József, III. 
n. t. Petőfi Sándor összes költeményei. Kézsmárszky Gyula III. o. t. Hick- 
ínann, Taschen-Atlas von Oesterreich-Ungnm. Jakó Endre II. o. t. Jelky 
András rendkívüli kalandjai, irta Hevesi Lajos. Tolnay László II. o. t. 
Gaál Mózes. Mindent a hazáért. Fried Izidor II. o. t. Hickmann, Föld
rajzi és statisztikai zsebatlasz. Fábry Andor I. o. t. Zempléni, Ezeregyéj. 
Horn Miksa I. o. t. Gaál Mózes, Kard és lant hőse. Szűcs József I. o. t. 
Karády, Regék és mesék.

A magyar önképzőkör részéről jutalomban részesültek:
Bakó Gábor VIII. o. t. Arany-Zichy Album és Tompa IVfihály ösz- 

szes költeményei 4 köt.
Dajka Endre VIII. o. t. Költők lugasa.
Bleuer László VII. o. t. Vörösmarty Mihály összes munkái 2 köt. 
Kincses László VII. o. t. Endrődi S., A magyar költészet kincsesháza. 

A magyar önképzőkör millenniumi alapítványának kamataiból:
Füzessy Géza VIII. o. t. 8 irtot és 
Szabó P. Károly VIII. o. t. 8 frtot.

A mathematikai kör részéről versenydíjakat nyertek:
Rozlozsnik Pál VIII. o. t. 15 koronát.
Scholtz Gusztáv VIII. o. t. 10 koronát.
Koc is  István VIII. o. t. 5 koronát.

A gyorsiró-kör részéről versenydíjakat nyertek:
Kocsis István VIII. o. t. 10 koronát.
Meisl Gyula VII. o. t. 6 koronát.
Bakó Gábor VIII. o. t. 4 koronát.
Bleuer László VII. o. t. 8 koronát.
Saff'artsik Jenő V. o. t. 8 koronát.
Zeisler Samu VII. o. t. 5 koronát.
Róth Jenő V. o. t. 5 koronát.
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c) A tá p in té ze ti díj elengedésében részesült 35 tanuló; az elenge
dett összeg 557 frt 20 kr.

Díjelengedésben részesültek:
Bakó Gábor VIII. o. t. 10 forint, Fejérváry Géza Vili. o. t. 25 frt, 

Kocsis István VIII. o. t. 15 frt, Kovácsy Sándor VIII. o. t. 15 frt, Prúnyi 
Albert VIII. o. t. 20 frt, Regéczy József VIII. o. t. 10 frt, Rozlozsnik Pál 
VIII. o. t.'20  frt, Sélley László VIII. o. t. 10 frt, Simonides Károly VIII. 
o. t. 35 frt, Zathureczky László VIII. o. t. 15 frt, Buda Károly VII. o. t. 
10 frt, Németh Gábor VII. o. 9 frt, Saltzer Lajos VII. o. t. 20 frt, Sar- 
kady Antal VII. o. t. 15 frt, Tóth Endre VII. o. t. 5 frt, Zathureczky 
Nándor VII. o. t. 10 frt, Schimkó János VI. o. t. 15 frt, Simkovics István
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VI. o. t. 10 frt, Szőke Sándor VI. o. t. 20 frt, Blahunka Győző V. o. t. 
10 frt, Bojtor István V. o. t. 15 frt, Nyemcsik Mátyás V. o. t. 10 frt, 
Zalibera József V. o. t. J0 fit, Kovácsy Béla IV. o. t. 10 frt, Seifried 
Gyula IV. o. t. 10 frt, Szlankó Mihály IV. o. t. 25 frt, Fleischer Kálmán
II. o. t. 15 frt, Boksz Gyula II. o. t. 52 frt 20 kr., Ponevács Rezső II. o. t. 
35 frt, Szőke Ferencz II. o. t. 10 frt, Tóth Béla II. o. t. 5 frt, Flachbartli 
Károly I. o. t. 15 frt, Lázár Gyula I. o. t. 10 frt, Novák Samu I. o. t. 
26 frt, Szűcs József I. o. t. 10 frt.

A VIII. osztályból: Dörner Gyula 24 forint, Fejérváry Géza 10 frt, 
Kuntz Ervin 24 frt, Regéczy József 6 frt, Prúnyi Albert 6 frt, Rozlozsnik 
Pál 8 frt, Szimonides Károly 8 frt, Zathureczky László 6 frt.

A VII. osztályból: Sarkadi Antal 8 frt, Saltzer Lajos 8 frt, Zathu- 
rcczky Nándor 6 frt.

A VI. osztályból: Korschalla Károly 7 frt, Marton István 24 frt, 
Schimkó János 4 frt, Szőke Sándor 10 frt.

Az V. osztályból: Bojtor István 5 frt, Kolczon Lajos 4 frt, Nyem
csik Mátyás 6 frt.

A IV. osztályból: Fábry János 6 frt, Kozsár János 4 frt, Padisz 
Árpád 24 frt, Szeifried Gyula 4 frt, Sztankó Mihály 10 frt.

A III. osztályból: Buchalla Berthold 24 frt, Galló Lajos 24 frt, Mar- 
csek Andor 24 frt, Oszifcsin Béla 3 frt, Philipp József 24 frt, Podhorányi 
Rezső 24 frt.

A II. osztályból: Faix Géza 8 frt, Fleischer Kálmán 5 frt, Józsa 
Kálmán 24 frt, Podhorányi Kálmán 24 frt, Polsz Gyula 24 frt, Ponevács 
Rezső 12 frt, Szőke Ferencz 6 frt.

Az I. osztályból: Igaz József 4 forint, Marcsek Tibor 24 frt, Szűcs 
József 4 frt.

Az összes elengedés 39 tanulónak 480 frt.

Segélyezésben részesültek tehát a lefolyt tanévben a tanulók:
1. Tápintézeti díjakból elengedtetett 35 ta n u ló n a k .................... 557 frt.
2. Tandíjakból elengedtetett 39 ta n u ló n a k ..................................  480 frt.
3. Ösztöndíjakra f o r d í t ta to t t ...........................................................512 frt.
4. Jutalomdíjakra és p á ly a d í ja k ra ............................................* . 175 frt.

Összesen . 1724 frt.

d ) Tandíjelengedésben részesültek :
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Tápintézet.
Gondnok: M a r esek A n d o r  tanár.

Az 1898/99-iki tanévben a tápintézetbe 195 tanuló vétetett fel, és 
pedig járt ebédre és vacsorára 124, csak ebédre 71 tanuló; ezek közűi 
évközben kilépett 5, maradt a tanév végén 190 tanuló A tápintézeti dij 
egészben vagy részben való elengedésében 35 tanuló 557 frt 20 krral 
i észesült.

Az ebéd állott hetenként hatszor húsleves, hús és elegendő főze
lékből; egyszer hetenként bableves és galuskából, mindannyiszor pedig 
még 40 dkgr. kenyérből; vacsorakor volt kétszer hetenként gulyáshús, a 
többi estéken főzelék. Ezenkívül havonként egyszer disznópecsenyét, né
hányszor a főzelékre kolbászkát és kegyes adományozók jószívűsége folytán 
a majáliskor sört is kaptak a tanulók. E nemes adakozók: Münnich Kál
mán iskolafelügyelő, Fischer Miklós főgymnasiumi igazgató és Skultéty 
Ede műmalmi igazgató. Fogadják ők, valamint a győri ág. hitv. ev. egyházi 
mely a suplikatió megváltása fejében 3 frtot küldött, e helyen is a sze
gény tanulóifjúság segélyezéséért a megérdemelt köszönetét.

Az iglói ág. h. ev. főgymaasium tápintézetónek 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 díj lefizetésére kötelezi magát még arra az esetre is, ha az év folyama 
alatt csak ebédre járna is.
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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 
ti I tátik.

4. A külső rendért a seniorok felelősök lévén, az étkezésre megjelent 
tanulók e tekintetben nekik engedelmeskedni tartoznak; ha a kellő meg- 
intés nem használ, a csend- és rendbontókat a seniorok haladéktalanul 
a tápintézeti gondnoknak bejelenteni tartoznak.

5. Az étteremben kiki a tanulókhoz és művelt ifjúhoz illő komoly
sággal viselje m agát; 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.

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 bejövei, valamint a kimenet is kellő rendben 
és csendben történjék. Az ajtóban való tolakodás szigorúan tiltatik. E 
tilalom áthágói a seniorok által azonnal a tápintézeti gondnoknak beje- 
lentendők.

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 áthágóit bünte
tés éri.

12. Azon tanulók, kik betegség miatt az étkezéshez nem jöhetnek, 
ebédjüket és vacsorájukat egy általuk megbízott egyénnel haza hordat- 
hatják, a mi mindenkor az osztálytanár által láttamozott igazoló-jegy elő- 
mutatása mellett történhetik csupán.

13. A kinek bármi tekintetben panasza volna, tegyen arról jelentést 
a tápintézeti gondnoknak. Minden önbíráskodás tiltva van.



XIII.

A jövő 1899—1900-ik  tanévre vonatkozók.

1899. évi augusztus 31-én lesznek a felvételi-, pótló- és javitó 
vizsgálatok megtartandók.

A  beiratások a helybeli tanulókra nézve szept. 1-én, a vidéki ta
nulókra nézve szept. 2. 3. 1 és 5-ik napjain fognak eszközöltetni.

Az iskolai évnek ünnepélyes megnyitása szept. 6-ára reggeli 8 
órára tűzetett ki.

A  rendes tanitás szept. 7-én veszi kezdetét.
A gymnasium első osztályába lépő tanulók születési bizonyitvány- 

nyal tartoznak igazolni, hogy életük kilenczedik évét betöltötték. Minden 
tanuló kivétel nélkül tartozik előmutatni a beiratás alkalmával az előző 
évről szóló iskolai bizonyítványt, e nélkül senki sem vétetik fel.

A fentartóliatóság az állammal leütött szerződés követelményei értelmében 
1898. évi május 15-én tartott közgyűlésében az évi tandíjat következőleg álla- 
pitotta meg:

A helybeli tanulók által fizetendő évi tandíj 20 fr t; mellékdíjak (beiratási 
díj 1 frt, könyvtár-, értesítőre 2 frt, bizonyítvány díj 1 frt) 4 fr t; összesen 24 frt.

A vidéki tanulók által fizetendő évi tandíj 24 frt; mellékdíjak (beiratási 
díj 1 frt, könyvtár-, értesítőre 2 frt, bizonyítvány díj 1 frt) 4 frt; összesen 28 frt.

Az 1894. évi XXVII. t. ez. 3. §. c) pontja értelmében minden tanuló az 
országos tanári nyugdíjalap javára 3 frtot a beiratás alkalmával tartozik le
fizetni.

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 felé pedig feb
ruár 1-én fizetendő.
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A franczia nyelv tanításáért, melyben a III—VIII-ik osztályok tanulói 
előlialadásuk szerint több csoportra osztva, hetenként 2 órában vehetnek 
részt, egész évre 10 frt fizetendő.

A tápintézetbe való felvételre nézve figyelembe veendők a követ
kezők:

aj A felvétel a tápintézetbe valláskülönbség nélkül az igazgató és 
tápintézeti gondnok által történik.

bj A tápintézeti díj egész évre ebéd- és vacsoráért 52 frt, csak 
ebédért 43 frt, teríték használatáért 20 kr. A díj 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

éi Minden tápintézeti tanuló a fennálló intézeti szabályokhoz alkal
mazkodni tartozik.

d) A tápintézeti díj részbeni elengedéséért f. évi augusztus hó 15-ig 
nyújtandók be a folyamodványok az igazgatónál, szegénységet és jeles 
vagy jó előmenetelt igazoló iskolai bizonvitványnyal 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 Marcsele Andor tanár úr.
A tandíj részbeni elengedéséért folyamodhatnak a szegénységüket 

kellőleg igazoló, jó magaviseletű és legalább jó előmenetelű 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, 40, 45, 50 frtot 
havonként;

b) lakásért reggelivel, mosással, takarítással (télen fűtéssel), havon
ként 6—7 frtot;

c) azok, kik csak ebédre járnak a tápintézetbe, úgynevezett félkosz- 
tosok, az ebéden kívül teljes ellátásért 13 —16 forintot fizetnek havon
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)-tanításért fizetnek egy-egy óráért 80—90 krt a tanulók.
A főgymnasiumi tanulók havonkénti 2 írtért alapos oktatást nyer

hetnek a hegedű-játékban az intézeti énektanártól.
A javító vizsgálatokat illetőleg tudomásul szolgáljon: az egy tan

tárgyból elégtelen érdemjegyet kapott tanulók a tanári testület engedé



lyével, két tantárgyból a felekezeti főhatóság engedélyével tehetnek ja
vító vizsgálatot. A folyamodványok f. évi július hó 1-ig az itteni főgym- 
nasiumi igazgatóságnál nyújtandók be. A javító vizsgálatnak más inté
zetnél 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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