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I.

Adatok az  in téze tn ek  1 9 0 0 —1901-ik tanév i 
tö r té n e té h e z .

Az 1900—1901-ik tanév lefolyásáról a következő adatokat emel
jük ki:

A tanári testület által kiküldött bizottságok még a szünidőben vizs
gálták meg a tápintézetnek 1899—1900-ik tanévi zárszámadásait valamint 
a tanári kar kezelése alatt álló pénztárakat.

Az 1900 évi aug. 19-én megtartott gymnasiumi tanácsi ülés foglal
kozott a tápintézeti dijak elengedése végett benyújtott kérvényekkel. 854 
koronát engedett el az előirt dijakból vallásfelekezeti különbség nélkül 
oly szegénysorsu tanulóknak, kiknek erkölcsi magaviseleté kifogástalan 
és kiket szorgalom, komoly törekvés érdemessé tesz e támogatásra.

Ugyanezen gymnasiumi tanácsi ülés foglalkozott a nagyméltóságu 
vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister úrnak 1900 évi május hó 10-én 
29,954. szám alatt kelt rendeletével is, mely az uj középiskolai tanterv 
a testi nevelésre vonatkozó intézkedéseinek folytatólagos életbeléptetése
ként a játékdélutánoknak az I—IV. osztályok tantervébe való fölvételét 
rendeli el.

Minthogy főgymnasiumunk az állammal kötött szerződés értelmében 
az állami tantervet követni tartozik, a gymnasiumi tanács a játékdélutá
noknak az alsó négy osztályban való életbeléptetését határozta el, egy
úttal pedig a játékok vezetését Schermann Samu tornatanár úrra bízta.

Az ifjúsági játékok helyét illetőleg külön intézkedésnek szüksége 
nem forgott fenn, mivel az intézetnek nagyki terjedésű, árnyékolt tornatere 
megfelel a ministeri rendeletben e tekintetben felállított követelményeknek.

1900 évi szeptember elsején voltak a javító-, felvételi- és pótló
vizsgálatok.

Az előző tanév végén 39 tanuló nyert egy tantárgyból elégtelen 
osztályzatot és 29 tanuló két tantárgyból. Az egy tárgyból bukott tanulók
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közűi a megejtett javitó vizsgálatokon 35-en nyertek kielégítő osztály
zatot, 3 tanuló nem jelent meg a javitó vizsgán és 1 tanuló osztály- 
ismétlésre utasittatott. A két tantárgyból bukott tanulók közűi 22-en 
nyertek kielégítő osztályzatot, 3-an nem jelentek meg a vizsgán és 4-en 
osztályismétlésre lettek utasítva.

A tanév megkezdése előtt két polgári iskolai és két reáliskolái 
tanuló tett fölvételi vizsgálatot, valamint felekezeti főhatósági engedélylyel 
egy tanuló magánvizsgálatot és két tanuló pótlóvizsgálatot.

A beiratások szeptember 2-ától 8-ig eszközöltettek. Szept. 2. és 3-án 
a helybeli tanulók Írattak be, 3—8-áig a vidéki tanulók. Beíratott 410 
tanuló, tehát 22-vel több mint az előző iskolai év kezdetén és a tanulók 
létszáma 32-vel nagyobb mint a létszám volt az előző tanév végén.

A tanulók e magas létszáma — tekintve hogy Igló kis város, hogy 
a helybeli állami polgári iskola a tanulók tetemes részét elvonja a gym- 
nasiumtól, — azon bizalom mellett tanúskodik, melylyel hazánk számos 
vidéke az intézet iránt viseltetik.

A beirt tanulók közül helybeli volt 113 és vidéki 297. Nagyobb 
számmal iratkoztak be a tanulók Szepes megyéből (67), Bihar megyéből 
(31), Abauj-Torna megyéből (26), továbbá Zemplén, Liptó, Szabolcs, Bor
sod, Békés, Pest, Gömör stb. megyékből.

Későbbi táblázatos kimutatások tüntetik fel a tanulóifjúságnak sta
tisztikai viszonyait. Ezen adatok kiegészítéséül említjük még, hogy a 
felgymnasium négy osztályába beirt 185 tanuló közül a görög tanfolyam
ban részt vett 101, a görög pótló tanfolyamban 84 tanuló; még pedig 
a görög nyelvet tanulta az V. osztályban 16, a VI.-ban 27, a VII.-ben 
27 és a VIII.-ban 31 tanuló; a görög pótló tantárgyakat tanulták : az
V. osztályban 20, a VI-ban 23, a VII.-ben 21 és a VIII. osztályban 20.

Szeptember 9-én volt az iskolai évnek ünnepélyes megnyitása. Az 
ünnepélyen megjelentek a tanári testületen kívül az egyházi és iskolai 
elöljáróság, a gymnasiumi tanácsnak és egyháztanácsnak tagjai, a hely
beli tanintézetek tanárai, a helybeli hatóságok fejei, az Iglón állomásozó 
tisztikar, számos szülő és nagy, díszes közönség a város értelmiségéből.

Az ünnepélyt isteni tisztelet előzte meg az ev. templomban, hol 
dr. V alser Gyula lelkész úr az oltár előtt elmondott buzgó imában kérte 
Isten áldását a főgymnasium uj otthonára és azokra, kik a tudományok 
és tiszta erkölcs e hajlékában a haza és egyház szolgálatában fáradoznak.

Az isteni tisztelet után a közönség a tanulóifjúsággal együtt a fő
gymnasium dísztermébe vonult, hol az igazgató megtartotta évmegnyitó 
beszédét.

Beszédében hálás szívvel emlékezett meg az intézetnek százados, 
dicső múltjáról, és azokról, kik e múltnak tényezői valónak mint alapítók, 
fentartók és szellemi munkások.
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„Mély hálával a gondviselés iránt — mondá — tértünk vissza a 
Mindenható házából, hogy lerakjuk az épületnek zárókövét, s hogy azon 
jelentőségteljes pillanatban, mely egy dicsősógteljes múltnak határát 
jelenti, rávéssük e zárókőre érzelmeinket, melyek e pillanatban betöltik 
szivünket, rávéssük fogadalmunkat, mely hivatva lesz e holt kövekből 
a nemzeti munka szerves tényezőjét alkotni s a múltnak dicsőségteljes 
folytatását biztosítani.“

„Mély megilletődéssel állok e helyen, — folytató, — mert az idők 
végtelen folyásában vannak pillanatok, midőn a múlt összes emlékeivel 
megelevenedik lelki szemünk előtt, mikor ez emlékek életre ébresztik a 
jövő összes feladatait s mikor a múlt s jövő ezen együttes tudata oly 
súlylyal nehezedik rajtunk, hogy elszorul szivünk, mely elnyomja ajkun
kon a szót és könyet csal szemünkbe, mely köny épugy kifejezője a 
hálának a múltért, mint hő fohásznak a jövőért.“

Az intézetnek múltját rövid vonásokban vázolta:
„Lelki szemünk a messze múltba, a XYI-ik századig elhatol, azon 

korszakig, melyben a protestantismusnak, az igazságnak és lelkiismereti 
szabadságnak fénye Wittenberga várkapujától eljutott hazánkig.“

„E világosság, mint a napnak eoncentrált fénye, lángra lobbantotta 
az iglói ev. híveknek lelkesedését a közczélok iránt, lángra az áldozat- 
készségnek szent tüzét a vallásnak, a culturának oltárán.“

„így keletkezett ez iskola. Elvonultak felette évszázadoknak viszon
tagságai verőfényes és borús éveikkel, a lelkiismereti szabadságnak és 
elnyomatásnak éveivel, mikor munkájának szünetelnie kelletett, de az 
áldozatkészségnek lángja nem aludt ki soha. Élesztették azt a szent 
oltárnak hű, méltó papjai, hű tagjai egyházuknak, hű fiai hazájuknak.“ 

„Legyen áldott emlékük. Legyen örök időkre feljegyezve a Trangous 
testvérek és másoknak neve az iskola évkönyveiben, bevésve a hálás 
utódok szivében.“

„Még inkább mint az anyagi eszközök biztosította létjogosultságát, 
biztosította évszázadokon át az iskola fenállását az, a mi hatalmasabb, 
maradandóbb az anyaginál: azon szellem, mely minden időben, minden 
viszontagság közepette átlengte szerény termeit mint a vallásnak, a huma- 
nismusnak és hazafiságnak szelleme.“

„E szellem kiemelé a tudománynak szerény hajlékát szűk köréből 
a fejlődésnek azon fokára, melyről messzi vidékekre terjedhetett ki cul- 
turális missiója. E szellem tette méltóvá, hogy azon időponton túl, mely
ben a rohamosan fejlődő kornak igényei túlhaladták az áldozatkészségnek 
határait, — a magyar államnak hathatós támogatása mellett folytathatja 
ez ősrégi intézet hathatós munkáját.“

„Újjászületve, az oktatás eszközeivel gazdagon felszerelve áll most 
ez intézet új korszakának küszöbén.“

„Kiépült újra, fényesen a nemzeti k"zm'velődésnek c régi, a hosszú,
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áldásos munkában megviselt, megrongált bástyája, hogy méltóan vegyen 
részt a nemzeti consolidate munkájában, azon internationalis versenyben, 
melyet a modem államok a cultura terén egymással vívnak s melynek 
versenydija a nép felvilágosodása, annak révén boldogsága és hatalma.“ 

„Az uj épület a réginek helyén áll. Azon a helyen, melyet annyi 
emlék, annyi siker, annyi szellemi és anyagi áldozat megszentelt. Az uj 
falak a régieken emelkednek. Az uj munka a réginek folytatása nem
csak a megoldandó feladatokban, elérendő czélokban, de folytatása szel
lemben, traditióban is.“

„E szellem a vallásosságnak és erkölcsiségnek, a humanismusnak, a 
hazaszeretetnek szelleme.“

E szavak után az igazgató ecsetelte a főgymnasium jövő munkájának 
nevelési és oktatási irányelveit, az e szellemben végzendő feladatait, tel
jesítendő kötelességeit, majd a következő szavakkal nyitja meg az iskolai 
évet:

„Ez a mi fogadalmunk ezen ünnepélyes órában, melyben szivünk 
csordultig van tele kötelességérzettel.“

„E fogadalommal vesszük át a mélyen tisztelt fentartó hatóságtól e 
díszes épületet a jövő századok örökké való, szent czéljai számára, hogy 
mint magyar és protestáns tanárok neveljük termeiben hű tagjait protestáns 
egyházunknak, kiknek meggyőződésen alapuló egyéni függetlensége és 
lelkiismereti szabadsága azon szilárd talaj, melyen az egyház nyugszik, 
azon termékeny talaj, melyen az erkölcs, az erény megtermi gazdag 
gyümölcseit;

hogy neveljük hű, lojális alattvalóit dicsőén uralkodó királyunknak, 
azon nemesszivü lovagias királynak, kinek életczélja, egyúttal életboldog
sága népeinek boldogitása, azon fenkölt lelkületű bölcs királynak, ki az 
uralkodó és népei közötti kölcsönös szeretetben látja a koronának, az 
alkotmánynak legfőbb őrét, legbiztosabb támaszát;

hogy neveljük hű fiait hazánknak, kiknek értelme és jelleme bizto
sítékot nyújt arra nézve, hogy mint a magyar intelligentiának tagjai 
méltó vezetői lesznek a népnek azon munkakörben, melyet a sors szá
mukra kijelölt, hogy lelkes védői, méltó hirdetői lesznek azon eszméknek, 
melyek társadalmunkat mozgatják és irányítják.“

„Legyen minden időben ilyen munkának színhelye ez épület!“ 
„Lakozzék benne a tudásnak kincse,
Mit áthatott a forró érzelem;
Ne zördüljön benn kényszernek bilincse,
Szabad szellemnek otthona legyen.
S mit a magyar mindig szivében őrzött,
A mért csatákon vérrel áldoza,
Ez éljen itt osztatlan háromságban,
Mint mindég élt: Isten, király, haza.“
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Énekkel kezdődött és énekkel végződött az ünnepély, melynek be
fejeztével a főgymnasiumnak vendégei az igazgató és tanárok vezetése 
mellett megtekintették az épületnek tantermeit, múzeumait, szertárait, 
könyvtárait és tápintézetének helyiségeit.

A rendes tanítás szeptember 10-én vette kezdetét egy későbbi 
helyen feltüntetett óraterv szerint. Főgymnasiumunk az állami tantervet 
követvén, a lefolyt tanévben életbe léptette a vallás- és közoktatásügyi 
m. kir. minister úrnak 1899 évi 88228. szám alatt az uj középiskolai 
tantervnek folytatólagos végrehajtása tárgyában kiadott rendeletét, mely 
szerint az 1900—1901 tanévben az I—III. osztályban az uj tanterv volt 
alkalmazandó. A IV.—VIII. osztályban a régi tanterv marad érvényben 
azzal az eltéréssel, hogy az V. osztály tanulói az Írásművek szerkeszté
sének általános szabályai mellett a prózai műfajok elméletét is tanulták.

Életbeléptettük a tanügyi kormánynak 1900. évi 29,954. szám alatt 
a játékdélutánoknak a középiskolák négy alsó osztályába való behozatala 
tárgyában kiadott rendeletét, illetve a gymnasiumi tanácsnak ez irányú 
határozatát, valamint azon határozatát is, hogy a német nyelv, mely az 
állami tanterv szerint a II. osztályban mint rendes tantárgy többé nem 
szerepelhetett, ez osztályban mint rendkívüli tantárgy hetenkénti 1 órában 
taníttassák.

Az 1900—1901. tanév kezdetén személyváltozás állott be a tanári 
testületben. Grúsz Ede tanár úr, ki két esztendeig, az 1898—99 és 
1899—1900 iskolai években mint a latin, német nyelvnek és bölcsészetnek 
tanára sikeresen működött az intézetben, 1900 évi aug. 7-én lemondott 
az iglói főgymnasiumban elfoglalt tanári állásáról.

A fentartó hatóság tudomásul vette lemondását és 1900 évi szept. 
8-án Hoch Ferencz tanár urat választotta helyettes tanárul a latin és 
német nyelvi tanszékre.

Hoch Ferencz tanár úr szeptember hónapban kezdte meg működését 
az intézetben.

Mint minden évben, úgy a lefolyt tanév elején is megalakultak az 
önképző körök. Régi traditiója főgymnasiumunknak az ifjúságnak moz
galmas élete az önképző körök határain belül. Lelkesedés a kitűzött czé- 
lok iránt, buzgóság és kitartás a czélok megközelítésére irányuló törek
vésben jellemezte most is tevékenységüket.

Minden önképző kör tanárnak vezetése alatt állott, kik a kellő 
mederbe terelték a pezsgő erőket és az önképzés feladatait összhangba 
hozták az ifjak szellemi látkörével, végzett tanulmányaival.

A lefolyt iskolai évben a következő önképző körök működtek inté
zetünkben : magyar kör, német kör, dalkör, zenekör, gyorsirókör, mathe- 
matikai kör és tornakor.

A magyar- és dalkörök a tanév folyama alatt rendezett iskolai ünnepélye
ken több Ízben a nagy közönség előtt is bemutatták törekvéseik eredményét.
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Az irodalmi önképzőkörök külön, gazdag könyvtárakkal bírnak s 
tagjaik az intézeti olvasóteremben olvashattak napilapokat, természet
tudományi közlönyöket, szépirodalmi folyóiratokat, és szerezhettek igy 
tudomást a napi eseményekről, a tudomány vívmányairól, az irodalom 
és művészet legújabb termékeiről.

A tanári karnak hagyományos törekvése lévén, hogy a hazaszeretet 
mély gyökeret verjen az ifjú szivében, hogy igaz, mély kegyelettel visel
tessék azok iránt, kik jóltevői valának nemzetünknek, kik előbbre vitték 
népünket szellemi, anyagi, politikai fejlődése ösvényén, kik teremtő, meg
védő tényezői valának hatalmának és szabadságának: azért a lefolyt 
tanévben is megragadott minden alkalmat, hogy uj tápot nyújtson az 
ifjúság hazafias érzülete fejlődésének.

Október 4-én, 0  Felsége nevenapján a tanári kar a tanulóifjúsággal 
együtt imádkozott az ev. templomban a legalkotmányosabb, bölcs, nemes 
királyért.

Október 6-án a tanulóifjúság a maga körében ünnepélyt rendezett, 
melyen szavalatokkal és beszéddel kegyeletesen emlékezett meg az aradi 
vértanukról.

November 1-én az ifjúság megkoszorúzta a szabadságharczban a 
város területén elvérzett honvédeknek sírját.

Deczember 1-én Vörösmarty Mihály születésének századik évfordulója 
alkalmából az intézet dísztermében ünnepélyt rendeztünk, melyen a város 
értelmiségéből nagy és díszes közönség jelent meg. Az ifjúság nemes 
érzületének, a nagy költő iránti kegyeletének az által is adta tanujelét, 
hogy a „Vörösmarty szobor-alap“ javára összerakta filléreit.

A gyűjtés 135 koronát és 20 fillért eredményezett, még pedig az 1. 
osztályban 13 k. 64 f., a II. osztályban 9 k. 10 f., a III. osztályban 12 
k. 50 f., a IV. osztályban 14 k. 70 f., az V. osztályban 7 k. 60 f., a VI. 
osztályban 11 k. 96 f., a VII. osztályban 44 k. 10 f., és a VIII. osztály
ban 21 k. 60 fillért. A tanári kar a maga részéről 32 koronát csatolt az 
ifjúság adományához, s igy főgymnasiumunk 167 k. 20 fillérrel járult 
hozzá a nemzeti hála nagy alkotásához.

Márczius 15-én az ifjúság kegyelettel ünnepelte meg az intézet 
dísztermében a szabadság ébredésének nagy napját. Az ünnepélyen, — 
melynek programmját későbben közöljük, — több százra menő díszes kö
zönség jelent meg, lekötelező módon igazolva avval is főgymnasiumunk 
beléletének minden fontosabb mozzanata iránti érdeklődését.

Főgymnasiumunk részt vett a magyar tanulóknak Budapesten május 
26 és 27-ik napjain rendezett országos tornaversenyén. A költségek rész
beni fedezésére intézeti hangversenyt rendeztünk, mely egy későbbi helyen 
közölt műsor szerint május 5-én a főgyrnnasium dísztermében nagy és 
díszes közönség előtt folyt le. Tiszta jövedelme volt 289 k. 70 f.

A tanári kar éber figyelemmel kisérte az ifjúságnak tanulmányi
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állapotát. Atyai szeretettel — de a hol annak szüksége fenforgott követ
kezetes szigorral is — azon volt, hogy a tanulóknak mindegyike tehetsége 
szerint elérje az ismereteknek megkívánt mértékét és biztosítsa az iskolai 
évnek sikerét.

A tanári tanácskozmányokban beható megbeszélés tárgyát képezte 
egyeseknek és egész osztályoknak tanulmányi előmenetele az egyes tan
tárgyakban.

Az ellenőrzési tanácskozmányok határozatairól értesítettük a szülőket 
is, kik évenként kétszer, — a hanyag tanulók szülei négyszer — nyertek 
részletes értesítést gyermekeik tanulmányi állapotáról, hogy azokat váll
vetve a tanári karral szorgalomra, kitartásra, kötelességeik pontosabb 
teljesítésére serkentsék.

A tanári kar ezen lelkiismeretes, következetes utánjárásának termé
szetes következménye lett, hogy az iskolai év folyama alatt a tanulmányi 
eredmény minden osztályban folyton javult.

Vallás-erkölcsi irányban és szellemben nevelvén az ifjúságot a tanári 
kar gondosan ügyelt arra, hogy a prot. vallásu tanulók pontosan, komoly
sággal vegyenek részt az ev. egyházközség istenitiszteletein.

A téli hónapokban a főgymnasium dísztermében vasárnaponként 
volt intézeti istenitiszteletünk, melyen Them László vallástanár úr inté
zett egyházi beszédet az ifjúsághoz.

A tanári kar a tanév folyama alatt kétszer járult az ifjúsággal az 
Úr asztalához.

A confirmatiora előkészítő oktatás április 11-én vette kezdetét és 
május 15-ig tartott. A tanítást dr. Walser Gyula ev. lelkész úr végezte. 
Confirmaltatott 18 gymnasiumi tanuló.

A nem protestáns vallású tanulók saját hitoktatóik vezetése és fel
ügyelete mellett vettek részt az istenitiszteleten. A római és gör. katli. 
vallásu tanulók kétszer gyóntak és áldoztak a tanév folyama alatt.

Ifjúságunk a lefolyt tanévben is áldozott a jótékonyság oltárán. A 
havonkénti krajczáros gyűjtésből küldtünk, mint a tanulóifjúság adományát, 
a tiszai ág. hitv. ev. egyházkerületi árvaháznak 40 koronát, az egyetemes 
ev. gyámintézetnek 80 koronát.

Főgymnasiumunk a lefolyt tanévben is képviseltette magát önkor
mányzati egyházi életünk gyűlésein. Az igazgató részt vett a tiszai ág. 
h. ev. egyházkerületnek Eperjesen 1900. évi szept. 25—28. napjain meg
tartott közgyűlésén, mely alkalommal elnökölt az egyházkerületi tanári 
értekezleten is. Mint egyetemes törvényszéki biró részt vett a magyar- 
országi ág. h. ev. egyháznak Budapesten 1900. évi nov. 7—9. napjain 
megtartott egyetemes közgyűlésén, valamint mint egyetemes tanügyi bi
zottsági tag az 1900. évi nov. hó 5-én Budapesten megtartott egyetemes 
tanügyi bizottságnak ülésén.

A XIII szepes-városi esperességet a tanév folyama alatt nagy vesz
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teség érte. Justh Sámuel István szepes-sztrázsai ág. h. ev. lelkész és XIII 
szepes-városi érdemdús főesperes 1901. évi január 4-én munkás életének 
73-ik és főespercsi hivataloskodásának 6-ik évében jobb létre szenderült. 
Temetésén az igazgató képviselte az intézetet.

Mintaképe volt ő az ev. lelkésznek, hithű, buzgó szolgája az Úrnak, 
szerető atyja a gondjaira bízott egyházközségnek, önkormányzati jogain
kat bátran védő, bölcs vezetője egyházmegyéjének.

Az emlékének szentelt rendkívüli esperességi közgyűlés Iglón fő- 
gymnasiumunk dísztermében 1901. évi április 30-án folyt le, mely alka
lommal Strauch Béla felkai ev. lelkész és egyházkerületi jegyző tartotta 
az elhúnyt főesperes fölött az ev. templomban az emlékbeszédet.

Zsinati törvényeink értelmében főgymnasiumunk tanári testületét is 
illeti meg a szavazati jog az esperesi állás betöltésénél.

A tanári kar 1901. évi junius hó 1-én tartott választó ülésében gya
korolta ebbeli jogát. Egyhangú szavazata Weber Samu szepes-bélai ev. 
lelkészre, XIII szepes-városi alesperesre esett.

Kielégítő sőt dicséretes volt a tanulóifjúságnak fegyelmi állapota. 
Előfordultak ugyan kisebb fegyelmi esetek, a mi oly népes intézetben 
természetes is; ezen kihágások azonban gyermeki pajkosságra, könnyel
műségre és nem rosszakaratra vagy romlottságra voltak visszavezethetők. 
Egy esetben sem vált szükségessé, hogy tanulókat kifogásolt erkölcsi 
magaviselet miatt az intézet kötelékéből elbocsássunk vagy elutasítsunk.

Kedvező volt az ifjúságnak egészségi állapota is a tanév folyama 
alatt; előfordultak ugyan oly betegségi esetek is, melyek egyes tanulókat 
hosszabb ideig tartottak távol az iskolától, azonban veszélyes jellegű meg
betegedéseket nem kellett feljegyeznünk. A téli hónapokban a kanyaró 
járványszerüen lépett ugyan fel városunkban, azonban a gymnasiumi 
tanulók közül csak egynéhányan betegedtek meg s ezeknél is a betegség 
lefolyása — mint általában az összes a városban észlelt esetekben — 
enyhe volt.

A kötelező ujraoltást, valamint az előirt szemvizsgálatot (az utóbbit 
osztályonként) a lefolyt tanévben is dr. Simenszky Sándor városi tiszti 
főorvos végezte.

1900. évi október 13-án ujraoltatott összesen 38 tanuló, még pedig 
a II. osztályból 21, a III. osztályból 3, az V. osztályból 9 és a VIII. 
osztályból 5 tanuló.

A nyári és őszi hónapokban a tanulók osztályonként vagy egyes 
csoportokban tanárok vezetése alatt többször keresték fel vidékünk vad
regényes bérczeit, völgyeit.

Előmozdítottuk ezen kirándulásokat testedző hatásuk miatt és azért, 
mert azon örömök, melyeket a természet nyújt, nemesitő hatásúak s leg
jobban felelnek meg a romlatlan ifjúságnak.

Szeptember hónapban a három felső osztály növendékei az igazgató,
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Róth Márton és Róth Róbert tanárok vezetése alatt két napra terjedő 
kirándulást tettek a Magas-Tátrába.

A tanügyi kormány az 1883. évi XXX. t.-cz.-ben gyökerező fel
ügyeleti jogának az iglói főgymnasiumban való gyakorlásával dr. Dunay 
Ferencz kir. tanácsos, beszterczebányai kir. főigazgató urat bízta meg, ki 
1900. évi október 8-án és 9-én teljesítette intézetünkben a hivatalos láto
gatást, mely alkalommal jelen volt minden osztálynak tanóráin, megtekin
tette az intézetnek szertárait, múzeumait, könyvtárait és az október 9-én 
megtartott tanári tanácskozmányban a tapasztaltak és látottak feletti teljes 
megelégedését és elismerését fejezte ki.

1900. évi október 19-én a lőcsei állami főreáliskolának tanári testü
leté mint szívesen látott vendég jelent meg körünkben, hogy megtekintse 
lőgymnasiumunknak berendezését és felszerelését.

1901. évi január 17-én az intézetnek dísztermében báró Luzsénszky 
Félix mint volt búr parancsnok nagy közönség előtt a délafrikai köztár
saságok szabadságharczárói felolvasást tartott, melynek jövedelme részben 
a F. M. K. E. javára fordittatott. Az előadáson megjelent ifjúságunknak egy 
része is.

1901. évi február 19-én Polgár Gyula úr az intézet tornacsarnokában 
tanulságos előadást tartott a magyar koronáról, mely alkalommal bemu
tatta a koronának és koronázási jelvényeknek hű, művészi kivitelű után
zatait.

1901. évi márczius 3-án intéztük el a tandij elengedése végett be
nyújtott kérvényeket. A fentartó hatóságnak e végből kiküldött bizottsága 
29 szegénysorsú tanulónak összesen 736 koronát tevő összeget engedett 
el az előirt dijakból. Intézetünknek ez újabb jótéteménye elismerése a 
szorgalomnak, a komoly igyekezetnek.

Újabb kivetett mag, mely — reményijük — meghozza gyümölcseit 
Buzdítsa az illető tanulókat kitartásra, vésse szivökbe tudatát annak, hogy 
gondozó, istápoló, nevelő anyjok volt főgymnasiumunk.

A VIII-ik osztály évvégi vizsgáit május 8-tól 17-ig ejtettük meg. 
Május 8-án volt a VIII. osztály ág. h. ev. vallásu tanulóinak vallástani 
vizsgája, melyen mint egyházkerületi biztos Dianiska András egyház
kerületi gyámintézeti elnök, lőcsei ev. lelkész elnökölt.

Az írásbeli érettségi vizsga volt május 20, 21, 22, 23. és 24. napjain.
A hét osztálynak évvégi vizsgáit junius 10-től 19-ig ejtettük meg.
Junius 21-én volt az évzáró ünnepély.
A szóbeli érettségi vizsga junius 24-én vette kezdetét és jun. 29-ig 

tartott.
A gymnasiumi tanács'a tanév folyama alatt 3 ülést tartott s a tanári 

kar 28 tanácskozmányban foglalkozott hivatalos leiratokkal, rendeletekkel, 
a tanulóifjúság tanulmányi és fegyelmi állapotával, módszertani és pae- 
dagogiai kérdésekkel.
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Főgymnasiumunk a lefolyt tanévben egy új ösztöndíjnak jutott bir
tokába.

Egy nagylelkű úrnő, özv. Münnich Adolfnó született Ritter Julia, 
1901. évi január 11-én négyszáz koronás ösztöndíj-alapitványt tett az iglói 
főgymnasium javára.

Az ösztöndíj az adományozónak nevét fogja viselni. Az évi kamatok 
ösztöndíjul minden tanév végén vallásfelekezeti különbség nélkül egy 
Il-od osztályú, jó erkölcsi magaviseletű, szorgalmas tanulónak lesznek 
kézbesítendők.

E nemes tett tudata magában is a legnemesebb jutalom; de fogadja 
a nagylelkű adományozó e helyütt is a fentartó hatóságnak és a tanári 
karnak mélyen érzett háláját alapítványáért, inelylyel fényesen igazolta 
az intézet iránti jó indulatát, az ifjúság iránti szeretetét, s melylyel meg
örökítette nevét főgymnasiumunk történetében.

Nagyfontosságú mozzanata az 1900/1901-iki tanév történetének, hogy 
Kövi Imre tanár úr ez iskolai évvel fejezte be tanári működését az iglói 
ág. h. ev. főgymnasiumban.

39 esztendeig tartó munka után jelenté be a fentartó hatóságnak 
abbeli szándékát, hogy nyugalomba vonul.

39 évig volt megszakítás nélkül tagja az intézet tanári testületének.
39 évig munkálkodott kitartással, soha nem lankadó buzgósággal 

azon czélok megközelítésén, melyek — mint a mennyiségtan és rajz ta
nárának — munkakörét képezték.

Szigorú kötelességérzet, szaktárgyai iránti lelkesedéséből folyó ügy
szeretet, az ifjúság iránti jó indulat jellemezték mindenkor munkáját a 
kathedrán; őszinte, nyílt barátság, benső collegialis érzület jellemezték 
érintkezését tanártársaival.

Fontos tényezője volt ő is az intézet gyors fejlődésének, mert tanári 
működésének első évei azon korszakba esnek, melyben az iglói algym- 
nasium főgymnasiummá fejlesztetett.

A kötelező tanári munkán kívül is az intézetnek szentelte erejét, 
idejét; itt kereste és találta ambitiója kielégítését.

35 esztendeig tanította az intézetben a gyorsírást és 33 esztendő óta 
vezette a gyorsírói önképzőkört. 1895-ik évben alapította az ifjúsági ma- 
thematikai kört, melynek azóta elnöke volt.

Úttörő volt ő e tekintetben a hazai középfokú oktatás terén, mert 
példájára szerveztek más középiskolák is gyorsírói- és az utolsó években 
mathematikai önképzőköröket.

Hogy a főgymnasiumnak érdeke mennyire fekszik szivén, megható 
módon igazolta az által, hogy tanári működésének utolsó évében tanár
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társai számára is nyitott gyorsirói tanfolyamot, — a mint mondá — azért, 
hogy távozása után legyen az intézetben uj oktatója a gyorsírásnak, uj 
vezetője a gyorsíró körnek.

A hivatalbeli teendők ily kötelességhű teljesítése, a kötelességen 
felül ily önzetlen munka végzése, mély hálára kötelezi a fentartó ható
ságot, a tanári testületet a távozó iránt.

E hálával készséggel, szivünk mélyéből adózunk. E hálához csatoljuk 
benső szeretetünket a jó kartárs iránt, csatoljuk nagyrabecsülésünket a^on 
férfiú iránt, ki számottevő tényezője volt mindég társadalmunk közhasznú 
törekvéseinek és érzelmeink foglalatja gyanánt csatoljuk azon hő kíván
ságunkat, hogy élvezze nagyon sokáig boldogan köztiszteletben a hosszú 
nehéz munka után a megérdemelt nyugalmat.



Az 1900—1901. tanév kezdetén nagy veszteség érte az iglói főgym- 
nasiuraot.

1900. évi szeptember 28-án estveli V211 órakor Geyer G. Gyula, a 
főgymnasiurnnak nyugalmazott tanára, 72 éves korában hosszas szenvedés 
után jobb létre szenderiilt.

Nem váratlanul jött halálának hire, mert hónapok óta szivszorongva 
vártuk betegsége lefolyásáról a kedvező hirt. Hiába vártuk; hiába fűztük 
minden múló javulásához azon hő reményünket, hogy a jóságos gond
viselés meghosszabbítja az annyira kiérdemelt pihenésének éveit.

Elhunyta mély gyászba borította főgymnasiumunkat, mely sokat, 
nagyon sokat köszön Geyernek.

Kiváló tanár volt, kiben mélyen érző szív egyesült gazdag tartalmú 
elmével. Gyermekeiként nevelte növendékeit; türelemmel, jósággal, szere
tettel plántálta fogékony szivökbe azt, a mi életének is volt éltető eleme, 
vezércsillaga: a mély vallásosságot, az önzetlen hazaszeretetei, a nagy 
természet iránti lelkesedést.

Ezen nevelési elv szerint, melyet egész élete, naponkénti példája 
feltüntetett, vezette 27 éven keresztül a tudományok terén az iglói főgym- 
nasium tanulóit, a kik mindenkor készséggel, örömmel, követték és igaz 
hálával, benső ragaszkodással környezték.

A tanórákkal nem fejezte be az intézet érdekében kifejtett áldásos 
munkáját.

A főgymnasium természetrajzi múzeumának szentelte szabad idejé
nek nagy részét, tudományosan rendezvén a meglévő anyagot, kitartással, 
buzgósággal és áldozatkészséggel pótolván a hiányokat és új fejlődési tért 
nyitván a szertár egyes osztályainak.

Munkája a fejlődésnek oly fokára emelte az intézet természetrajzi 
múzeumát, a minővel kevés középiskola dicsekedhetik.

Nagyra becsültük a sohasem lankadó kötelességérzetét, a sohasem 
csökkenő munkakedvét; szerettük nyájas, barátságos modora miatt, tanár
társai iránti collegialis érzületéért; szivünk mélyéből tiszteltük mint 48-as
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honvédet, ki a szabadságharczban vérével áldozott a haza oltárán, és 
csodáltuk benne az erkölcsi charakter azon erejét, mely képes a világ 
előtt elrejteni és a szívbe zárni a legádázabb fájdalmat, mikor kötelessége 
munkára szólítja.

Pedig nehéz, sötét volt éltének útja. Eltemette egymásután boldog
ságát, hitvesét; eltemette élte reményét, két felnőtt fiát és eltemette végül 
aggkorának utolsó támaszát, sógornőjét.

E négy sír között vezette útja, melyen csak a folytonos, kitartó munka, 
csak a vallásos érzületből folyó megnyugvása kérlelhetlen sorsában men
tették meg az összeroskadástól.

A főgymnasiumnak szentelt ezen kitartó, lankadatlan, lelkes munka 
mellett talált ő időt arra is, hogy ne csak az intézet határain belül legyen 
hasznára a tudománynak, a társadalomnak.

22 esztendeig észlelte bámulatra méltó kitartással és lelkiismeretes 
pontossággal a meteorologiai tüneményeket, a növényi és állati élet jelen
ségeit; évek hosszú során át vezető, irányitó szerepet játszott az Iglói 
Pomologiai Egyesületben és buzgón vett részt a Magyarországi Kárpát
egyesületnek munkájában.

Észleletéit, kutatásainak eredményét, tanácsait a gyümölcstenyésztés 
terén ismertette a Szepesség hetilapjaiban, tudományos folyóiratokban, a 
Magyarországi Kárpátegyesület évkönyveiben s igy oktatója, tanácsadója 
volt ő a nagyközönségnek is, mely mindenkor őszinte hálával, nagyra
becsüléssel és tisztelettel adózott a közérdekek önzetlen, szerény mun
kásának.

Életrajzi adatai a következők (Az iglói ág. h. ev. főgymnasium tör
ténete, Pákh Károly):

„Geyer G. Gyula született 1828 szept. 15-én osztrák-sileziai Bielitz 
városában, hol édes atyja Geyer Henrik Traugott posztós volt.

Az 1840-ik év kezdetén szülei Magyarországba költözvén, Leibiez 
városában telepedtek le, honnét Gyula fiók végig járta a késmárki gym- 
nasiumi osztályokat.

1847-ik évben édes atyja meghalván, a tanuló ifjú instructorkodással 
volt kénytelen magát fentartani.

Az 1848/9-iki mozgalmas nagy időkben ő is először mint önkéntes, 
utóbb a Cornidcs-féle szepesi zászlóaljnál rendes honvéd minőségben szol
gálta a magyar nemzeti ügyet, s midőn Cornides csapatja 1849 jul. 7-én 
Szepes-Béla és Busócz között az előnyomuló Nugent-ezreddel összetűzött, 
egy ellenséges puskagolyó keresztülfúrta Geyer mellét és a fiatal vitéz 
vértől elborítva összerogyott.

A küzdelem színhelyéről társai beálló éjjel Bélára vitték s innét 
másnap Késmárkra szállíttatott, hol édes anyja és dr. Stenzel Tivadar 
orvos fáradhatatlan ápolása mentették meg a haláltól.
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Néhány hét alatt felgyógyult, de azalatt a politikai viszonyok egé
szen megváltoztak. Geyer nevelői állást vállalt Meskó Károly családjában 
Felső-Kubinban. 1851-ik évben Kassán volt nevelő gróf Csáky Rezső 
házában, innét pedig egy év múlva hasonló minőségben Kökönyösdre, 
Ugocsamegyébe, Ráthonyi Károly gyermekeihez ment, hol azonban csak 
egy hónapig tartózkodott, mert egyik nevelő barátjával helyet cserélve 
gróf Csáky Ágost fiaihoz jutott nevelőül Szepesvármegyébe, Velbachba.

Itten kapott szülővárosából, Bielitzből felhívást egy ottani tanítói 
állomás elfoglalására; de Geyer új hazáját, melyért a szó szoros értelmé
ben vérét ontotta, annyira megszerette volt már, hogy itt kivánt tovább 
élni és munkálkodni.

Azalatt a magyar nemzeti ügy ellenségeinek fondorkodása Geyert is 
mint volt honvédet a cs. és kir. hadseregbe akarta soroztaim; de a sorozó 
bizottság szabadon bocsátotta.

1854-ik évben a gróf Csáky Ágost családját elhagyva, Hazslinszky 
Frigyes eperjesi tanár tanácsára Gölniezbányára ment, hol a betegeskedő 
leánytanitót helyettesité egy évig s innét Menersdorfer Károly vasgyári 
tulajdonos gyermekeihez szerződött házi tanítóul. De már 1856-ik őszén 
a rozsnyói ág. hitv. ev. főgymnasiumnál alkalmaztatott helyettes tanári 
minőségben.

1858-ban a bécsi egyetemre ment, hol természetrajzi előadásokat 
hallgatott és különös szorgalommal látogatta a múzeumokat.

A rozsnyói ev. főgymnasium patronatusa 1859-ben még visszatérte 
előtt mint rendes tanárt véglegesítette.

1871. év aug. 20-án az iglói főgymnasiumba választatott meg rendes 
tanárul, s azóta itt működött főképen a természettudományi szakokban.“

Miután 39 esztendő óta működött a tanári pályán s ezen hosszú 
időből 27 évet az iglói főgymnasiumban töltött, az 1897—98-iki tanévben 
nem folytathatta többé tanári működését.

Tanóráinak .hosszabb időre terjedő betöltéséről kelletett tehát gon
doskodnunk; azonban Geyer a félévi szabadságidő leteltével sem tehetett 
eleget kötelességeinek, sőt újabb félévi szabadságot kért, egyben kérvényt 
intézett a nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister úrhoz, 
hogy tekintettel agg korára és súlyos természetű lábbajára, az 1894. évi 
XXVII. t.-cz. alapján létesített nyugdíjintézetből állandó nyugdíjban része- 
sítessék.

1898. év május havától élvezte nyugdíját és 1899. év február havában 
nyerte a m. kir. ministerelnökség részéről a díszérmet, melyet Ő császári 
és apostoli kir. Felsége 1898. évi augusztus 18-án kelt legfelsőbb kézirattal 
negyven évi hű szolgálatnak elismeréseid alapított.

Csendesen, visszavonultan élt azóta, sok időt szentelvén virágainak 
és gyümölcsfáinak. Lábbaja gyakran ágyhoz kötötte. Betegsége, melyhez
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utóbb asthma is járult, 1900 óta folyton súlyosbodott s 1900. évi szept. 
28-án fájó szívvel kitűztük a gyászlobogót.
. Szeptember 30-án kisértük ki örök nyugvóhelyére. Sírja felett dr. 

Walser Gyula ev. lelkész és Fischer Miklós, főgymnasiumi igazgató, mél
tatták érdemeit.

Hű fia volt hazájának, lelkes munkása a protestáns tanügynek, ér
demdús tagja a társadalomnak. Nyugodjék békében! A hála, az elismerés 
meg fogják őrizni emlékét.



II,

A tanév folyama alatt a gymnasíumi igazgatósághoz 
érkezett fontosabb hivatalos iratok.

1900 évi julius 2. A főgymnasium fentartó hatóságának a tanügyi kor
mányhoz intézett felterjesztése Róth Róbert tanár úrnak kinevezése 
tárgyában.

„ julius. A magyarhoni ág. h. evang. egyház felügyelőjétől: meghívás 
az 1900. évi nov. 7-én kezdődő egyetemes gyűlésre.

„ julius 11. Tiszakerületi ág. h. ev. püspöki hivataltól: a felekezeti 
főhatóságot megillető ügyeknek a püspök úrnak távolléte alatt való 
elintézése tárgyában.

„ julius. Pályázati hirdetmény a m. kir. honvéd-hadapródiskolákban 
az 1900—1901. tanév kezdetén betöltendő helyekre.

„ julius 21. Tiszakerületi ág. h. ev. püspöki hivataltól: értesítés, hogy 
a nyíregyházi ág. h. ev. főgymnasiumban megejtendő javító vizsgá
latokhoz kormányképviselőül Pecz Vilmos egyetemi tanár küldetett ki. 

„ julius 23. A nyíregyházi ág. h. ev. főgymnasium igazgatóságától: 
értesítés a szeptemberhavi javító érettségi vizsgálat idejéről.

„ julius 30. A tanári kar kezelése alatt álló pénztárak megvizsgálására 
vonatkozó bizottsági jelentés.

„ augusztus 2, 53911. sz. a. Vallás- és közoktatásügyi m. k. ministe- 
riumtól: értesítés a czirkveniczai járásbíróságnak azon egyének ellen 
hozott Ítéletéről, kik fiumei tanulmányútunk alkalmával három ta
nulót inzultáltak.

„ augusztus 7. Grusz Ede tanár úr lemond az iglói főgymnasiumban 
elfoglalt tanári állásáról.

„ augusztus 10, 35723. szám alatt. Vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
minisztertől: értesítés, hogy Zöllner Jenő soproni főreáliskolai tanuló 
az ország összes középiskoláiból kizáratott.

„ augusztus 15, 2415. sz. a. Tiszakerületi ág. h. ev. püspöki hivataltól: 
a tanügyi kormány 56818. sz. a. megengedte, hogy Tobias Zsigmond 
tanuló a III. és IV. osztályról összevont magánvizsgálatot tehessen. 

„ augusztus 30, 516. sz. alatt. A nyíregyházi ág. h. ev. főgymnasium
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igazgatóságától: értesítés egy volt iglói főgymnasiumi tanulónak 
javító vizsgálatáról.

1900 szeptember 16, 3027. sz. a. Tiszakerületi ág. h. ev. püspöki hiva
taltól : egy volt kassai kath. főgymnasiumi tanuló engedélyt nyert, 
hogy az iglói főgymnasiumban tehessen javító vizsgálatot.

„ szeptember 23, 3. sz. a. A nyíregyházi ág. h. evang. főgymnasium 
igazgatóságától: jelentés a szept. havi javító érettségi vizsgálatról. 

„ szeptember. Az 1900. évi szept. 25-én Eperjesen megtartott egyház
kerületi tanári értekezlet jegyzőkönyve.

„ szeptember. Geyer G. Gyula nyugalmazott tanár halála alkalmából 
az igazgatósághoz érkezett részvétiratok.

„ október 9. Dr. Dunay Ferencz, tankerületi kir. főigazgató, mint kor
mányképviselőnek elnöklete alatt 1900. évi okt. 9-én tartott tanári 
tanácskozmánynak jegyzőkönyve.

„ október. Az intézeti könyvtárak, szertárak és múzeumok 1899/1900.
tanévi zárszámadásainak megvizsgálására vonatkozó biz. jelentések. 

„ november 5, 3799. szám a. A szepesi róm. kath. püspöki hivataltól 
Maixner Elek II. oszt. tanuló vallásoktatása tárgyában.

„ november 6, 77697. sz. a. Vallás- és közoktatásügyi m. k. miniszté
riumtól: Hyross Béla tanuló engedélyt nyert, hogy a magyar nyelvből 
teendő felvételi vizsga után a III. osztályban folytassa tanulmányait. 

„ november 24, 3781. sz. a. Tiszakerületi ág. h. ev. püspöki hivataltól: 
Fernbach János VII. oszt. tanuló a torna alól felmentetik.

„ november 28, 88963. sz. Vallás és közoktatásügyi m. k. miniszté
riumtól : Kullmann Béla VI. oszt. tanuló engedélyt nyert, hogy a 
tanév folyama alatt a VI. és VII. osztályból magánvizsgát tehessen. 

„ november 29, 3862. sz. a. Tiszakerületi ág. h. ev. püspöki hivataltól: 
értesítés, hogy Braun Iván II. oszt. tanuló deczember hóban tehet 
javító vizsgálatot.

„ november. A Kisfaludy-társaság megküldi a Vörösmarty életrajzát 
tartalmazó füzeteket az ifjúság között való kiosztás végett.

„ deczember 1. Kövi Imre, intézeti tanár, értesíti a főgymnasium fel
ügyelőségét, hogy az iskolai év végével nyugalomba vonul.

„ deczember 13. Vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztériumtól: 
Ösztöndíj-pályázat a polgárosított magyar határőrvidék tanulmányi 
alapjából rendszeresített ösztöndíj-állomásokra. Ösztöndíj-pályázat a 
kincstári Mária Terézia-féle ösztöndíjra.

„ deczember 15, 512. sz. a. A múzeumok és könyvtárak országos fel
ügyelősége kéri a főgymnasium könyvtárai- és múzeumairól a rész
letes kimutatást.

„ deczember 25, 954. sz. a. A m. kir. földtani intézet igazgatóságától: 
értesítés, hogy egy 122 darab hazai kőzetfajt felölelő kőzettani gyűj
teményt küldött a főgymnasiuinnak.

2*
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1900 deczember 31, 4425. sz. a. Tiszakeriileti ág. h. ev. püspöki hivatal
tól: engedély, hogy Szeredy Dezső joghallgató számára érettségi 
bizonyítványának másodlata kiállitassék.

1901 január 9, 104. sz. a. A XIII szepes-városi egyházmegye alesperesi 
hivatalától: értesítés, hogy Justh I. S. főesperes elhalálozása folytán 
az esperesi teendőket egyelőre az alesperes fogja ellátni.

„ január 31, 7471. sz. a. Vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszté
riumtól; értesítés, hogy folyó év május havában Budapesten országos 
tornaverseny fog rendeztetni.

„ február 5. A Kassa-Oderbergi vasút iglói nevelő- és tápintézetónok 
gondnoksága értesíti az igazgatóságot, hogy az internátusbán elemi- 
iskolai tanulók között fellépett kanyarójárvány miatt az ott lakó 
gymnasiumi tanulók is eltiltattak a tanóráktól.

„ február. A magyarhoni egyetemes evang. egyházi gyámintézetnek 
alapszabályai.

„ márczius 8, 724. sz. a. Tiszakerületi ág. h. ev. püspöki hivataltól: 
a folyó iskolai évre beirt tanulóknak statisztikai kimutatása küldes
sék be.

„ márczius 9, 733. sz. a. Tiszakerületi ág. h. ev. püspöki hivataltól: 
jelentés kéretik arról, hogy az iglói főgymnasiumban mikor lesz a 
juniushavi szóbeli érettségi vizsga.

„ márczius. Vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztériumtól: pályá
zati hirdetmény a fiumei csász. és kir. hadtengerészeti akadémiába 
való felvétel tárgyában.

„ márczius 15. A szombathelyi kath. főgymnasiumi tanári testülettől 
a felekezeti középiskolai tanárok számára kieszközlendő vasúti ked
vezmények tárgyában.

„ márczius 18, 19134. sz. a. Vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisz
tériumtól az országos ifjúsági tornaverseny tárgyában.

„ április 1. A XIII szepes-városi esperesség elnökségétől: meghívó az 
Iglón 1901. évi április 30-án megtartandó rendkívüli egyházmegyei 
közgyűlésre.

„ április 2. A nagyenyedi Bethlcn-collegium főgymnasiumának igaz
gatóságától a felekezeti középiskolai tanárok számára kieszközlendő 
vasúti kedvezmények tárgyában.

„ április 14, 1122. sz. a. Tiszakerületi ág. h. ev. püspöki hivataltól: 
értesítés, hogy a folyó tanévben megtartandó vallás- és érettségi 
vizsgálatokhoz elnökül Dianiska András, lőcsei evang. lelkész úr 
küldetett ki.

„ április 16, 27011. sz. a. Vallás- és közoktatásügyi m. k. minisztérium 
megküldi a folyó évi országos ifjúsági tornaverseny szabadgyakor
latainak részletes programmját és a versenyszabályokat.

„ április 22, 1434. sz. a. Nagyszebeni 31. számú cs. és kir. hadkiegé-
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szitő parancsnokságtól: értesítés, hogy Hoch Ferencz, helyettes tanár, 
fegyvergyakorlata a nagy szünidőre halasztatott.

1901 április. Egyetemes ev. tanügyi bizottság elnökségétől: A magyarhoni 
ág. h. ev. keresztyén egyház egyetemes szabályrendeleti javaslata 
az iskolai bizottságok szervezetéről. — Szabályrendeleti javaslat a 
vallásoktatásról.

„ május 1, 174. sz. a. Dianiska András érettségi vizsgáló bizottsági 
elnök úr megküldi az Írásbeli vizsga tételeit.

„ május. Tiszakerületi ág. h. ev. püspöki hivataltól: Pályázati hirdet
mény a hadsereg katonai nevelő- és képzőintézeteiben az 1901— 
1902-iki iskolai év kezdetén betöltendő magyar állami alapítványi 
és a m. kir. honvédelmi miniszter kezelése alatt álló magán alapít
ványi helyekre. — Pályázati hirdetmény katonai reáliskolákba és 
akadémiákba való felvétel tárgyában.

„ május 2-án, 3084. sz. a. Vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministe- 
riumtól: Fischer Miklós igazgató kormányképviselői minőségben a 
pozsonyi ág. h. ev. főgymnasium 1901. évi érettségi vizsgálataihoz 
küldetett ki.
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A gymnasiumi tanácsnak tagjai az 1900—1901-ik tanévben.

Münnich Kálmán, főgymnasiumi felügyelő, a tanácsnak elnöke. 
Topscher György, a helybeli ág. hitv. ev. egyházközség felügyelője. 
Dr. Walser Gyula, ev. lelkész.
Benigny Gyula,
Fest Ottó,
Fulgens Kornél,
Gärtner Kálmán,
Gotthard Albert,
Klug Ottó,
Langsfeld Géza,
Lehoezky Jenő,
Dr. Neubauer Lajos,
Pakli Károly,
Soós László,
Széli Hugó,
Széli László,
TJjlaki Jenő,

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

III.

a gymnasiumi tanácsnak választott 
tagjai.

A fegyelmi bizottság tagjai az 1900—1901-ik tanévben.

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

a fegyelmi bizottság választott tagjai.
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Az 1900—1901. tanévben követett tanterv átnézete.

A heti óraszámot tekintve.

IV.

Fo
ly

ó 
sz

ám

T a n t á r g y
O s z t á l y

Ö
ss

ze
se

n

l. ii. in. IV. V. VI. VII. Vili.

1 Vallástan 2 2 2 2 2 2 2 2 1 6
2 Magyar nyelv 5 5 4 4 3 3 3 3 30
3 Latin nyelv 6 6 6 6 6 6 6 5 4 7
4 Görög nyelv — — •—- 5 5 5 4 1 9

Magyar írók bővebb tanul-
mányozása, kapcsolatban

5 a görög classikusoknak — — — — 2 2 2 2 8
magyar fordításban való
ismertetésével 1)

6 Német nyelv — — 4 3 3 3 3 2 18
7 Történelem — — 3 3 3 3 2 3) 3 1 7
8 Földrajz 3 3 2 — — — — 8
9 Természetrajz 2 2 — 3 2 3 — 1 2

10 Természettan 4 4 8
11 Mathematika 4 4 3 3 4 3 3 2 26
12 Rajzoló geometria 3 3 2 2 — — — — 10
13 Rajz (a comp. cur-

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

Összesen: 29 29 28 28 34 34 34 34 | 250

Jegyzet. 2) facultativ tantárgyak az 1890. évi XXX. törvényczikk 
értelmében.

3) Politikai földrajz.
Az V—Vili. osztályok hetenkénti óraszáma volt: a görög nyelvi 

tanfolyamban 30, a görög-pótló tanfolyamban 29.
*) Az V. és VI. osztályban a görög-pótló szabadkézi rajz egy órá

ban egyesitve volt.
Az I. és II. osztályok heti óraszáma a hetenkénti egy rendes ének

óra miatt meghaladja az algymnasiumi osztályok óra-maximumát. Az 
V., VI., VII. és VIII. osztályok heti óraszámában van a pótló tanfolyam 
4 órája is.
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A hetenkénti egy rendes énekórában az I. és II. osztályok egyesítve 
voltak.

Az algymnasium prot. vallású tanuló-ifjuságának hetenként egy 
külön, egyházi énekek begyakorlására szánt énekórája is volt.

A német nyelv az I. és II. osztályban mint rendkívüli tantárgy he
tenkénti egy-egy órában taníttatott.

Az I. és II. osztálynak, valamint külön a III. és IV. osztálynak he
tenként egyszer (délután 3—5 óráig) volt játékdélutánja.

A magyar-, német- és mathematikai önképző-körök hetenkénl egy
szer tartottak gyűlést, a gyorsíró-, dal-, zene- és torna-körök pedig heten
ként kétszer gyakorlatokat.
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Tanári személyzet.

Fo
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sz

.

A ta n á r  neve
T
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ár

i 
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ei


ne
k 

sz
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ói
 f

ö-
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m
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ba
n

T an tárgy , m elyet ta n íto tt

H
et

en
ké

nt
i 

ó
rá

in
ak

 s
z.

É szrevételek

1 F isc h e r  M iklós 21 physika VII. 4, VIII. 4, 8 8
Igazgató, a termé- 
szetlani szertár és 
V. o. könyvt. őre.

2 B o g s c h  L ászló 2
magyar II. 5, III. 4, 9 
német IV. 3, V. 3, 6 
görögp. magyar VII. 2, 2 
rajz. geom. I. 3, szépírás II. 1, 4

21
hely. tanár, gymnas.

tanácsi és tanári 
tanácskozni, jegyző.

3 G uhr M árton 36
latin VII. 6, VIII. 5, 11 
görög VIII. 4, 4 
görögp. magyar VIII. 2, 2

17 osztálytanár a VIII. 
osztályban.

4 H o c h  Ferencz 1
latin V. 6, VI. 6, 12
magyar I. fi, 5 
görögp. magyar V. 2, VI. 2, 4

21 helyettes tanár.

5 K iss  A lb ert 8 latin III. 6, 6 
görög V. 5, VI. 5, VII. 5, 15 21 osztálytan. a III.-ban, 

a tanári könyvtár őre.

6 K övi Im re 39
mennyiségi. V. 4, VI. 3, VIII. 2, 9 
rajz. geom. III. 2, IV. 2, 4 
görögp.rajz V.VI.Vll.Vili.2-2, 6

19 a rajztárnak őre, a 
math.- és gyorsirókör 
elnöke, o.tan. azV.ben

7 M a rcsek  A ndor 19 latin I. 6, 11. 6, 12 
történet III. 3, Vili. 3, 6 18

osztálytan. a 11.-ban, 
intézeti pénztáros, 

tápintézeti gondnok, 
az I. II. o. könyvt. őre.

8 N ik h á z i F r ig y es 12
mennyiségtan I. 4, II. 4, 111. 3, 

IV. 3, Vll. 3, 17 
rajz. geom. II. 3, 3

20 osztálytanár a VII. 
osztályban.

9 R ó th  M árton 31
német VI. 3, Vll. 3, Vili. 2, 8 
történelem VI. 3, 3 
földrajz II. 3, Vll. 2, 5

16
a num.-arch. rauzeum 
és geogr. szertár őre, 
a német önk.kör ein.

10 R ó th  R óbert 3
természetrajz I. 2, II. 2, IV. 3, 

V. 2, VI. 3, 12 
földrajz I. 3, 3 
bölcsészet Vili. 3, 3

18
osztálytan. az I.-ben, 
a természetrajzi mú

zeum őre.

11 S ch erm a n n  S a m u 26
torna I—Vili. 2—2 óra 16 
ének I—II. 1, I—IV. 1, 2 
szépírás I. 1, 1

19
a dal-, zene- és torna
kor elnöke, az ifjúsági 

játékok vezetője.

12 S tro m p  J ó zse f 3
magyar V. VI. Vll. Vili. 3—3, 12 
német 111. 4, 4 
német 1.1 ,11.1, (rendk. tant.) 2

18
osztálytan. a Vl.-ban, 
a magyar önképzőkör 

elnöke.
13 T h e m  L ászló 11 vallás I—Vili. 2—2 óra 16 16

14 Y a n d rá k  G yula 24
latin IV. 6, 6 
történet IV. 3, V. 3, 6 
földrajz III. 2, 2 
magyar IV. 4, 4

18
osztálytan. a IV.-ben, 
a philologiai múzeum 
és a III. IV. osztály 

könyvtárának őre.
Az 1900—1901. tanév folyama alatt mint hitoktatók működtek az 

intézetben: Bácz Gyula és Pollálc János római kath. segédlelkészek, kik a 
római kath. és görög kath. vallású ifjúságot oktatták, valamint Krausz 
Áron iglói főrabbi, ki az izraelita vallású tanulókat tanította.



VI.

Jelentés az osztályok tanulóiról és végzett tananyagáról
I. O SZT Á LtY .

Osztály tanár: R ó th  Róbert,

a) T a n u ló k .

Andaházy Elek ág. h. ev. Igló.
Andrasovszky József ág. It. ev. 

Gölniczbánya, Szepes rn.
Babura Sándor r. k. Taksony, 

Pest-Pilis m.
Balogh Antal ev. ref. Garadna, 

Abauj m.
5 Barcza Pál ág. h. ev. Szé- 

csény, Nógrád m.
Barta István izr. Szepsi,

Abauj ni.
Benicjny Gyula ág. h. ev. Igló.
Bohus János ág. h. ev. Né-

met-Lipcse, Liptó ni.
Bukovcsán Béla r. k. Igló.

10 Csatárig Gyula ev. ref. Sényö, 
Szabolcs m.

Erős György ág. h. ev. Sze
rencs, Zemplén m.

Fábry Béla ág. h. ev. Igló.
Fichtner Károly r. k. Szé-

kelyhid, Bihar m.
Frenczel Bertalan ev. ref. Vaj- 

kócz, Abauj m.
15 Gál János ev. ref. Igló.

Glattstein Vilmos izr. Igló.

Goldmann Alfréd izr. Gnézda, 
Szepes m.

Grasgrün Artur izr. Igló. 
Groszwirth Lajos izr. Új-Béla,

Szepes m.
20 Groszwirth Nátán izr. Ej-Béla, 

Szepes m.
Grünwald Béla izr. Siimegh, 

Szepes m.
Hajdú József r. k. Igló. 
Hcyszl József r. k. Igló.
Illésig János ev. ref. Nagy- 

Kinizs, Abauj m.
25 Janotta Lajos r. k. Csácza, 

Trcncscn m.
Jurcsó András r. k. Viszoka, 

Trencsén m.
Keresztfalvy István r. k. Sze- 

pes-Körtvélyes.
Klausner Vilmos izr. Velbach, 

Szepes m.
Klein Sándor izr. Igló.

50 Koller József r. k. Gagy-Bátor, 
Abauj m.

Kovács Béla ev. ref. Gálszécs, 
Zemplén m.
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Kovács Dezső ev. ref. Szerencs, 
Zemplén m.

KraTcovszlcy Rezső r. le. Szo- 
molnok, Szepes m.

Kristóf Sándor ev ref. Krom- 
pach, Szepes m.

35 Kutlik Oszkár ág. h. ev. Ist- 
vánhuta, Szepes m.

K üfer Károly ág. h. ev. Me- 
rény, Szepes m.

Landau Béla izr. Igló.
Lux Sándor ág. h. ev. Poprád, 

Szepes m.
Lux Zoltán r. k. Igló.

40 Mészáros Sándor ev. ref. Me
zőtúr, Jász-N.-K.-Szolnok rn.

Miski Béla ev. ref. Fehér- 
Gyarmat, Szatmár m.

Mlinko Bertalan r. k. Tepély, 
Heves m.

Molnár Jenő izr. Petrozsény, 
Huny ad m.

Nagy Barna ev. ref. Mihálydi, 
Szabolcs m.

45 Olesch Otmár r. k. Bindthánya, 
Szepes m.

Ováry Elemér ev. ref. Tisza- 
Keszi, Borsod m.

Papp Gyula ev. ref. Vésztő, 
Békés m.

Papp Miklós ev. ref. Felsö- 
Dobsza, Abauj m.

Pavlik Aladár r. k. Igló.
50 Posevitz Ottó ág. h.' ev. Sze

pes-Olaszi.
Rag árny Sándor r. k. Plhrügy, 

Szabolcs m.
Róth Vilmos ág. h. ev. Igló.
Rozlosnik Miklós ág. h. ev. 

Szomolnolc-Huta, Szepes m.
Spitzer Gyula izr. Igló.

55 Spitzkopf Ede ág. h. ev. Igló.
Statter Hugó izr. Igló.
Szalgháry Tibor r. le. Puszta- 

Vezekény, Heves m.
Szörényi Béla r. k. Bicsicza, 

Trencsén m.
Sztrelko Jenő ág. h. ev. Igló.

GO Tischler Jenő r. k. Igló.
Tomka Gyula ev. ref. Nagy- 

Kinizs, Abauj m.
üjházy Lajos ág. h. ev. Kot- 

terbach, Szepes m.
Varga János ág. h. ev. Igló.
Vojnár Elek r. k. Kralova, 

Árva m.
65 Wagner Béla r. k. Gömör- 

N.-Hnilecz.
Wagner Imre r. k. Karvin, 

Szilézia.
Weinhold János r. le. Sztropko, 

Zemplén m.
Weisz Kálmán ág. h. ev. Sze

pes- Olaszi.
69 Zimermann Emil izr. Igló.

M a g á n ta n u ló k .
70 Goldberger Adolf izr. Szepes-Olaszi.

Hibján Tivadar ág. h. ev. Szepes-Olaszi.
Hosszúfalussy Ferencz ev. ref. Sóstófalva.
Szilágyi Zoltán ev. ref. Bérettyó-Ujfalu, Bihar m.
Teleky Barna ág. h. ev. Gölniczbánya, Szepes m.

75 Teleky Elemér ág. h. ev. Gölniczbánya, Szepes m.

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

Válogatott bibliai történetek az ó-testamentumból, THERN.
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2. Magyar nyelv, hetenként 5 óra. K. k. Szinnyei J . : „Iskolai magyar
nyelvtan I.“ és „Magyar olvasókönyv I.“ Hangok. Szavak. Mondat. Mon
datrészek. Egyszerű és összetett mondat. Név- és igeragozás. Prózai ol
vasmányok: Az igazság és hamisság. Az angyalbárányok. Kaczor király. 
A szürke ló. A kerek kő. A Tisza eredete. A holló és a róka. A szamár 
és a terhe. A hiú szarvas. A fiatal daru. Lehet-e mindenkinek kedvére 
tenni? A fösvény és a majom. Csendes helyen. Falusi templom télen. 
Mezei munkások. A befagyott Balaton. Hunor és Magyar. A hunnok be
jövetele. Attila, Isten ostora. A catalaunumi csata. Botond. A magyar 
keresztes hadjárat. Költemények: A gonosz mostoha. A párjavesztett ger- 
lieze. Hadnagy uram, hadnagy uram! Füstbe ment terv. A három fiú. 
A gazdag. HOCH.

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 declinatiója és comparatiója; a 
névmások; a számnevek; „esse“ segédige; az ige és ragozása activum- 
ban. — Olvasmányok. Schola. Hungária. De formica et columba. De campo. 
De populo Romano. De vulpe et corvo. De Romulo et Remo. Caput al- 
tarum. Pavo ad Junonem. De terramcola et vulpe. De passere et lepore 
Senatus, exereitus. De cervo fabula. De rebus gestis majorum. De hello 
Trojano. Altera pars. Thersites in contione verba facit. Altera pars. 35. 
Colloquium. 37. Colloquium. De ira Achillis. Caput alterum. De Priami 
in castra Graecorum itinere. Az 1., 2., 3., 4., 10., 11., 17., 18., 23., 24.,
20., 28., 31., 34. és 37. szakaszok fordítása latinra. — Havonként két is
kolai Írásbeli dolgozat, fordítás magyarból latinra. MARCSEK.

4. Földrajz, hetenként 3 óra. K. k. Varga Ottó: „Magyarország le
írása s Európa áttekintése“. Földrajzi alapismeretek. Térképolvasás. Al
földek. A Dunántúl. A Dráva és Száva köze s a tengerpart. Felföldek. 
Kirándulások. Róth r .

5. Természetrajz, hetenként 2 óra. K. k. Dr. Szterényi Hugó: „Ter
mészetrajz I.“ A növény alkatrészei. A közönségesebb gyümölcsformák. 
Házi állatok. Hasznos és kártékony emlős állatok s madarak. Fenyők s 
a rajtuk előforduló zuzmók. Gyep-, csillag- és tőzeg-moh. 10—15 faj ta
vaszi növény. Kirándulással egybekapcsolt növénygyűjtés. RÓTH R.

6. Mennyiségtan, hetenként 3 óra. A tizes számrendszer. A négy szá
molási mivelet egész számokkal és tizedes törtekkel. Többnemű mennyi
ségekkel való műveletek. Időszámítás. Mérték, közös mérték; többes, 
közös többes; a legnagyobb közös mérték és a legkisebb közös többes 
keresése. A tört elmélete; közönséges törtekkel való számolás. Olasz 
gyakorlat. NIKHÁZI.

7. Rajzoló geometria, hetenként 2 óra. K. k. Dr. Gerevicb Emil: „Raj
zoló geometria“. Pont és vonal; az egyenesek mérése; egyenesekkel való 
műveletek. Axialis és eentricus symmetria. A körvonal. A szög és mérése;



29

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; körcombinatiók. Levél- és pajzsidomok. bogsch.

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. Énele: Schermann Samu gyak. énektan és dalfüzér nyomán. Egy-,
két- és többszólamú dalok begyakorlása. Reggeli dal. Kördal. Tavaszi 
dal. Kis patak. Őszi lombok. Kedves hon. Beszegődtem Tarnóezára. Hon
nan jösz te. Nyugszik minden csendesen. Nyiljatok ki. Száll felettem daru. 
Fohász. Hazámhoz. Hymnus. Szózat. Vagy 20 egyházi ének a prot. vall. 
tanulóifjúsággal begyakorolva. SCHERMANN.

11. Német nyelv, mint rendkívüli tárgy, heti egy órában. K. k. Fels- 
mann J.: „Deutches Lesebuch I.“ Olvasás és irás. Kisebb költemények 
emlékelése. írásbeli dolgozatok a helyesírás gyakorlására. STROMP.

II. O SZTÁ LY .
Osztálytanár: Mancséit A n d o r,

a) T a n u ló k .
Beniezky Miklós ág. h. ev.

Benicz, Liptó m.
Brichze Tivadar ág. h. ev. Igló, 
Búzás Béla ev. ref. Igló. 
Csizsilc Emil r. k. Igló.

5 Esztel Gyula ág. h. ev. Lubló, 
Szép es m.

Fleischer Gyula ág. h. ev.
Szomolnok, Szepes m. 

Gaszner Béla r. k. Tisza-Do- 
rogma, Borsod ni.

Góts István ev. ref. Szepsi, 
Abauj m.

Gyene Zsigmond ev. ref. Por- 
csalma, Szatmár m.

10 Gyurszky Emil r. k. Igló. 
llletskó Tivadar r. k. Buttlca, 

Turóez m.

Josef esik József r. k. Igló. 
Király Béla ev. ref. Mád, 

Zemplén m.
Klein Henrik izr. Batizfalu,

Szepes m.
15 Kőházy Béla r. le. Igló. 

Kregczy Tibold r. k. Igló. 
Kutlik József ág. h. ev. Ist- 

vánhula, Szepes m. 
Littmann Ernő izr. Igló. 
Maixner Elek r. k. Kassa, 

Abauj m.
20 Markovics Géza r. k. Buttlca, 

Turóez m.
Matolcsi Pál ev. ref. Földes, 

Hajdú m.
Matykó Antal ág. h. ev. Göz- 

fiirész, Szepes m.
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Medveczky Kálmán r. Ic. Vy- 
choclna, Liptó m.

Meidlinyer József r. le. lyló.
25 Mesleó T. Oszkár áy. h. ev. 

Máriahuta, Szepcs m.
Nagy Emil r. k. Kluknó, Sze- 

pes m.
V. Nagy Lajos ev. ref. Mezö

lj erény, Békés m.
Nagymáté József ev. ref. Ra- 

mocsaháza, Szabolcs m.
Petrovszky Béla r. le. Hisnyó- 

viz, Gömör m.
80 Polóny Jenő áy. h. ev. Sze

pcs- Váralja.
Polóny Kálmán ág. h. ev. Sze

pes- Váraija.
Propper Miklós izr. Igló.
Rácz Zoltán ev. ref. Bodoüó, 

Abanj m.
Retter Emil r. k. Nayy-Hni-

lecz, Szepes m.
85 Richnavszky János r. k. Sze

pes-Olaszi.

Rochlitz Zoltán ág. h. ev. To
kaj, Zeplén m.

Safcsák Lajos r. k. Hisnyóviz, 
Gömör m.

Schiffer Ede izr. Okány, Bi
har m.

Schlesinger Gyula izr. Igló.
40 Schmied Ernő ág. h. ev. Bindt- 

bánya, Szepes m.
Schwabik Rezső r. k. Igló
Simkovics Ferencz r. k. Lc- 

tánfalu, Szepes m.
Singer Lajos izr. Igló.
Steiner Gyida izr. Nagy-Lom- 

nicz, Szepes m.
45 Sztrisovszky Mihály r. le. Igló.

Topperczer János ág. h. ev. 
Szepes-Olaszi.

Vitányi Iván ev. ref. Szerencs, 
Zemplén m.

Waczlavicsek Ede r. k. Igló.
Zimmermann Artur ág. h. ev. 

Gölniczbánya, Szepes rn.
50 Zseitlik Gyula r. k. Igló.

M a g á n ta n u ló .
Kovács Gyula ev. ref. Miskolcz, Borsod m.

b) T a n tá p g y a k .

1. Vallástan, hetenként 2 óra. K. k. Pálffy József: „Bibliai történe
tek“; segédkönyv: Az újszövetség. Jézus születése, gyermekkora, nyilvános 
működése, hegyi prédikácziói, parabolái, csodatétclei, szenvedése, halála, 
feltámadása, mennybemenetele, a szentlélek kitöltése és a keresztyén egy
ház megalapítása. THERN.

2. Magyar nyelv, hetenként 5 óra. K. k. Szárnyéi József: „Iskolai 
magyar nyelvtan II.“ és „Magyar olvasókönyv II.“ Olvasmányok alapján 
mondattani elemzés. Határozók. Összetett és többszörösen összetett mon
datok; összevont mondatok. Olvasmányok tartalma; hangsúlyos olvasás. 
Költemények emlékelése. Havonként két iskolai Írásbeli dolgozat. BOGSC.H.

3. Latin nyelv, hetenként 6 óra. K. k. Pirchala Imre: „Latin nyelv
tan“ és „Latin olvasó- és gyakorlókönyv“. Nyelvtan: Az 1. osztály tan
anyagának átismétlése után a névszó- és igeragozás teljesen; fokozás,
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elöljárók, melléknévi határozók; rendhagyó, hiányos és tőváltoztató igék. 
Fő- és mellékmondat megkülömböztetése; a legszükségesebb mondattani 
szabályok ismertetése. A szóképzés elemei. Ace. c. inf. és abl. abs. — 
Olvasmányok; 1. De Attila, Hunnorum rege; De adventu Hunnorum. De 
Attiláé aedibus. De convivio regis Attiláé. 2. De bello Trojano: De equo 
ligneo. De í'raude Sinonis. De incendio Trójáé. 3. De erroribus Ulixi: 
De Ulixe in Ogygia insula morante. De Nausicaa. De Phaeacibus. De 
Demodoco citharoedo. Ulixes nőmén suum aperit. De Polyphemo. De 
Cyclopibus et de Lotophagis. A hunok bejövetele. Attila palotája. Attila lako
mája. A fa-lóról. Sinon csele. Trója pusztulása. Ulixes bolyongásai. Nausikaa. 
Az infinitivusok. A participiumok. Ulixes megismerteti magát. — Havonként 
két iskolai Írásbeli dolgozat: forditás magyarból latinra. MARCSEK.

4. Német nyelv, hetenként 1 óra. K. k. Felsmann J . ; „Deutsches
Lesebuch I.“ A helyes olvasás és irás gyakorlása. Névragozás. Igeragozás. 
Prózai olvasmányok és azok tartalma. Költemények emlékeivé. írásbeli 
dolgozatok a helyesírás gyakorlására. STROMP.

5. Földrajz, hetenként 3 óra. K. k. Varga Ottó: „Földrajz II.“ Ma
gyarország ismétlése után Ausztria behatóbban, a többi európai államok, 
Ázsia és Afrika főbb vonásaiban. — Térképek rajzolása. Kirándulások.

RÓTH M.
6. Természetrajz, hetenként 2 óra. K. k. Dr. Szterényi Hugó: „Ter

mészetrajz II.“ Egynéhány őszkor virító növény. Majmok. Tengeri emlősök. 
Erszényes emlősök. Mezei, erdei és vízi madarak. Csúszó-mászó állatok. 
Halak. Éti csiga. Tavi kagyló. Egynéhány hasznos és kártékony bogár. 
Káposzta- és selyemlepke. Halálfejű lepke. Mézelő méh. Erdei hangya. 
Szöcske, sáska. Szitakötő. Házi légy. Szúnyog. Keresztes és házi pók. 
Folyami rák. Földi giliszta. Piócza. 10—15 erdei fa és bokor. Kirándu
lással egybekapcsolt rovar- és növénygyűjtés. ROTH R.

7. Mennyiségtan, hetenként 3 óra. Számolási rövidítések, számtani
műveletek korlátolt pontossággal, rövidített szorzás és osztás. A viszony, 
az aránylat; egyszerű hármasszabályi feladatok, megoldások következte
tések 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 űzérdíj, biztosítási díj, göngy- és feleslegsúly, agio-, lerovat-, veszteség
és nyereségszámítás; váltóleszámítolás; az egyszerű társaság- és vegyitési 
szabály. N1KHÁZI.

8. Bajzóló mértan, hetenként 3 óra. K. k. Dr. Gerevich Em il: „Ste- 
reometria“. A koczka, oszlopok, egyenes és ferde hasábok, a szabályos 
és szabálytalan, egyenes és ferde gúlák, a szabályos testek, a henger, a 
kúp és a gömb származtatása, leírása, hálózata, ábrázolása -parallel per- 
spectiva szerint; a testek felszínének és köbtartalmának kiszámítása. Az 
egyenes, a sík és a testszög. A testek síkmetszetei. A hasonló, egyenlő
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összeillő és symmetrikus testek. Testminták készítése. Hullám- és csiga
vonalak, köridomok combinatiói, fonadék-, szalag- és párkánydiszitmé- 
nyek; rosetták; arabs és mór minták rajzolása. NIKHÁzi.

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

10. Szépírás, hetenként 1 óra. Magyar és német folyóírás az ütemes
módszer szerint. BOGSCH.

11. Ének, hetenként 2 óra. Együttesen az I. osztálylyal. Mint az
I-ben. SCHERMANN.

III. O SZ T Á L iY .

Osztálytanár: K is s  A lbert,

a) T a n u ló k .

Bartha Sándor ev. ref. Duna- 
Vecse, Pest rn.

Bustya Kornél gör. k. Szék- 
udvar, Arad m.

Csatáry György ev. ref. Mező- 
Kászony, Bereg m.

Csiszár László ev. ref. Sajó- 
Püspölci, Gömör ni.

5 Csont Aurél ág. h. ev. Igló.
Erős János ág. h. ev. Abos, 

Sáros rn.
Fábry Andor ág. h. ev. Bindt, 

Szepes m.
Flachbarth Károly ág. h. ev. 

Gölniczbánya, Szepes m.
Frenda Árpád ág. h. ev. Igló.

10 Guitmann Jermi izr. Igló.
Hauer Sándor izr. Igló.
Hegyi Jenő izr. Igló.
Heringh Ernő r. k. Nagyvá

rad, Bihar rn.
Hyross Adalbert r. le. Teschen, 

Szilézia.
15 Igaz József ev. ref. Szerencs, 

Zemplén m.
Koppermann Károly ág. h. ev. 

liuttka, Turócz ni.

Kornhäuser Dezső. izr. Igló.
Kummer Károly r. 1c. Alsó- 

Szlovinka, Szepes m.
Lázár Gyula ev. ref. Füzes- 

Gyarmat, Békés m.
20 Lednitzky György r. k. Puszta- 

Fogaras, Heves ni.
Lehoczky Zoltán ev. ref. Tor- 

nallya, Gömör m.
Marcsek Tibor ág. h. ev. Igló.
Messer Simon izr. Igló.
Miski Gusztáv ev. ref. Fe

hér-Gyarmat, Szatmár m.
25 Nikliázy Nándor ev. ref. Her- 

nád-Szt-András, Abauj m.
Novák Samu ág. h. ev. Lube- 

nyik, Gömör m.
Oberhäuser Arthur r. k. Po- 

lonka, Gömör m.
Panyiczky Elemér r. k. Köröm, 

Zemplén rn.
Papp Ferencz ev. ref. Felsö- 

Dobsza, Abauj m.
30 Pollák Ignácz izr. Odorin, Sze

pes m.
Bochlitz Dezső ág. h. ev. To

kaj, Zemplén m.
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Rosenthal Miksa izr. Iglo. 
Saáry József r. k. Kaposvár, 

Somogy m.
Schmidt József r. k. Békés- 

Gyula. Békés m.
35 Skultéty Kálmán r. k. lyló. 

Sólyom Barna ev. ref. Eyer- 
Lövö, Borsod m.

Szanitrik Rezső r. k. lyló. 
Szigeti Jenő ev. ref. Mező-Ke

resztes, Bihar ni.

Terray Elemér ág. h. ev. Sze- 
pes-Olaszi.

40 Tirscher Jenő ág. h. ev. lyló. 
Tomaskovics Tivadar r. le. Igló. 
Veiterschütz János r. k. Sza- 

lárd, Bihar m.
Wachdeutsch Sándor r. k. lyló. 
Wieland Albert ág. h. ev. Far

kasfalva, Szepes m.

M agán ta n u ló k :
45 Bódaxy Gyida ev. ref. Kis-Igmánd, Komárom m. 

Braun Iván izr. Puszta-Tar donga, Heves m. 
Fiizy István r. k Girále, Sáros m.
Szkurka László r. k. Mezö-Peterd, Bihar m. 
Tóbiás Zsigmond izr. Abauj-Szántó.

K im a ra d t:
50 Lukács János r. k. lyló.

b) T a n t á r g y a k :

1. Yallástan, hetenként 2 óra. K. k. Bereczky Sándor: „A keresztyén
egyház rövid története. Tananyag: A keresztyén egyház története annak 
megalapításától a legújabb időkig, különösen tekintettel a rel'ormáczió 
korára é s  a magyar protestáns egyházra. THERN.

2. Magyar nyelv, hetenként 4 óra. K. k. Szinnyei J . : „Rendszeres
magyar nyelvtan“ és „Magyar olvasókönyv III.“ Tananyag: A nyelv 
fogalma; hangtan, szótan, mondattan szó- és Írásbeli gyakorlatokkal. A 
prózai olvasmányoknak hangsúlyos olvasása, tárgyi magyarázata, tartal
muknak elmondása, nyelvtani elemzése és költemények hangsúlyos elsza- 
valása. Havonként két iskolai Írásbeli dolgozat. BOGSCH.

3. Latin nyelv, hetenként 6 óra. K. k. Pirchala Imre: „Latin nyelv
tan“ és „Latin olvasókönyv I—II.“ Végzett anyag: Cornelius Neposból 
Miltiades, Themistocles és Aristides életrajza, Phaedrusból 10 mese. Az 
olvasmányhoz fűződőleg az egyszerű mondat syntaxisa: esetek használata, 
idő és actio, indicativus és conjunctivus, consecutio temporum, igenévi 
szerkezetek, begyakorolva a latin olvasmány alapján szerkesztett meg
felelő magyar szövegnek latinra fordításán. Latinos kifejezések gyűjtése, 
etymologiai és synonym szócsoportok összeállítása. Megfelelő tárgyi magya
rázatok főleg a görög vallás és a perzsa háborúk köréből. A jambicus 
versek metrikája. — Kéthetenként iskolai Írásbeli dolgozat. K1SS-

O
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4. Német nyelv, hetenként 4 óra. K. k. Albrecht János : „Német olvasó
könyv I.“ Helyesírás és olvasás. A névelő, főnév, melléknév, névmás, 
számnév. Az erős, gyenge és rendhagyó igeragozás. Az erős igék. Prae- 
positiók. Szóképzés. Az egyszerű és bővitett mondat. Prózai olvasmányok: 
Die Fahrt der Argonauten 1—12. Siegfried 1—6. Költemények: 18 kisebb 
költemény fordítása és emlékelése. Beszédgyakorlatok. — Kéthetenként 
írásbeli dolgozat. s t r o m p .

5. Történelem, hetenként 3 óra. K. k. Gaál-Helmár: „Magyarország 
története I.“ Végzett anyag: A magyar nemzet története 1526-ig.

MARCSEK.
6. Physikai földrajz, hetenként 2 óra. K. k. Schmidt Ágost: „Physi-

kai és mathematikai földrajz“. Tananyag: Amerika és Ausztrália földraj
zának ismétlése. Szárazföld, viz és légkör. A föld belseje. A föld mint 
világtest. VANDRÁK.

7. Mennyiségtan, hetenként 3 óra. Tananyag: Összetett arányok és
arányiatok. Az összetett hármas-szabály megoldása következtetések alap
ján és arányiatokkal. Kamat-, kamatláb-, tőke- és időszámítás. Az állami 
papírokra és részvényekre vonatkozó számítások. Váltóleszámítolás. Határ- 
időszámitás, Összetett társaságszabály. Vegyítés-szabály. Kamatos kamat
számítás. Az arany- és ezüstötvényekre és a pénzekre vonatkozó számí
tások. Lánczszabályok. NIKHÁZI.

8. Rajzoló mértan, hetenként 2 óra. K. k. Gerevich Em il: „Konstruktív
Planimetria“. Tananyag: A távolságok, szögek, háromszögek, négyszögek 
és sokszögek meghatározása, felmérése. Távolságok arányossága, rajzmér
tékek. Hasonló, összeillő és symmetrikus sokszögek. Az idomok másolása, 
földterületek fölmérése. A kör, húr és érintők tulajdonságai, középponti 
és kerületi szög. Görbe vonalú idomok combinatiói; levélidomok, arabs 
és mór díszítmények rajzolása. KŐVI.

9. Torna, hetenként 2 óra. Szabad-, rend- és szergyakorlatok.
SGHERMANN.

IV . O SZT Á LtY .

Osztálytanár: V a n d r á k  G y u la .

T a n u ló k .
Bajacsek József r. le. Rózsa

hegy, Liptó m.
Belep. Gyula ev. ref. Csenyéte, 

Abauj-Torna m.
Beniczley Kálmán ág. h. ev.

Benicz, Liptó m.
Berger Árpád izr. Iyló.

5 Bihari Józsej ev. ref. Berettyó- 
Újfalu, Bihar m.

Bogsch Ödön ág. h. ev. Tgló. 
Bölöny István ev. ref. Berettyó

újfalu, Bihar ni.
Danielisz Dezső ág. h. ev. 

Igló.
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Dubovinszky Bertalan r. Te. 
Roszloka, Szepes m.

10 Elfenbein Ferencz izr. Igló.
Elsner Armin izr. igló.
Faix Géza r. Ic. Igló.
Faix Oszkár ág. h. ev. Kolló- 

Lomnicz, Szepes m.
Fleischer Kálmán ág. h. ev. 

Bindt, Szepes ni.
15 Gratz Emil ág. h. ev. Maldur, 

Szepes m.
Greisinger Béla ág. h. ev. Bindt, 

Szepes m.
Hanlcó Béla ág. h. ev. Poprád, 

Szepes m.
Korka Árpád r. le. Igló.

20 Jaczkó Jenő g. k. Sztankóez, 
Zemplén m.

.lakó Endre ev. ref. Aranyos- 
Medgyes, Szatmár m.

Józsa Kálmán ev. ref. Igló.
Köhler Béla ág h. ev. Illává, 

Trencsén m.
Kux Ernő izr. Lipló-Szt-Miklós.

25 Lantos Károly ev. ref. Sztroplcó, 
Zemplén m.

Lórencz István ág. h. ev. Sze
pes-Béla.

Lövenstein Manó izr. Igló.
Martinkó Endre r. k. Igló.
Medveczky Győző r. k. Vi- 

chodna, Liptó m.
30 Mizsery Árpád r. k. Jászberény, 

Jász N. K. Szolnok rn.

Podhorányi Kálmán ág. h. ev. 
Igló.

Polóny Géza ág. h. ev. Szepes- 
Váralja.

Polcz Gyula ág. h. ev. Leibicz, 
Szepes m.

Ponevács Rezső ág. h. ev. Göl- 
niezbánya, Szepes m.

35 Posevitz Kornél ág. h. ev. Bu
dapest.

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

Schröder István r. k. Gyula, 
Békés m.

Soltész Lajos r. k. Igló.
Spitzkopf Béla ág. h. ev. Igló.

40 Székely Endre ev. ref. Gyüre 
Szabolcs m.

Szigethi Elek ev. ref. Zsáka, 
Bihar m.

Szolkóvi Ottó ág. h. ev. Pop
rád, Szepes m.

Szomráky Béla ev. ref. Kassa, 
Abauj-Torna m.

Szőke Ferencz ev. ref. Okány, 
Bihar m.

45 Tolnay László ev. ref. Novaj, 
Abauj-Torna m.

Tomann Béla r. k. Igló.
Váradig Pál ev. ref. Kis-Tokaj, 

Borsod m.
Vitányi Dezső ev. ref. Szerencs, 

Zemplén m.

K im a ra d t:
Vas Imre r. k. Igló.

b) T a n t á r g y a k .

1. Vallástan, hetenként 2 óra. K. k. Mayer E .: „Evangéliumi hit- és
erkölcstan“. THERN.

2. Magyar nyelv, hetenként 4 óra. K. k. Arany János: „Toldi“ és 
Veszély Ödön: „Stilisztika“. Tananyag: Bevezetés, a stilus, a szerkezet.

3*
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Az irály világossága, szabatossága és magyarossága. A jó hangzás, a képes 
kifejezések, az alakzatok. Verstan: a nemzeti, nyugoli és görög versek 
megfelelő szó- és Írásbeli gyakorlatokkal. 19 prózai darab hangsúlyos 
olvasása, magyarázata és rövid tartalmának elmondása. Toldi 12 énekének 
és tiz kisebb költeménynek elolvasása, magyarázata és a képes alakzatok, 
ütemek, verslábak szerinti elemezése és részben elszavalása. Havonként 
két önálló részint házi részint iskolai Írásbeli dolgozat. VANDRÁK.

3. Latin nyelv, hetenkint 6 óra. K. k. Pirchala I . : „Remin Roma-
narum liber. Latin gyakorlókönyv és nyelvtan“. Tananyag: Az állítás 
módjai. A mondatok mellé- és alárendelése. Consecutio tempómra. Mellék- 
mondatok. Participium. Oratio obliqua. Prosodia. Versus mcmoriales. Prózai 
olvasmányok: De bello Veienti. De bello Gallico. De bello Samnitico. 
De bello Tarentino. De bello Punico I. Költői olvasmányok: Phaedrusból 
6 mese. Ovidius: Romulus et Remus. De interitu Fabiorum. Ez olvas
mányok fordítása, magyarázata, elemezése és részben emlékelése. Havon
ként két iskolai dolgozat (fordítás latinra). VANDRÁK.

4. Német nyelv, hetenként 3 óra. K. k. Fleischhakker F. és dr. Kár
páti K.: „Deutsche Sprachlehre. Német olvasókönyv“. Tananyag: Ein- 
theilung der Sätze. Der einfache Satz. Hauptbcstandtheile des Satzes. 
Nebenbestandtheile des Satzes. Wortfolge des einfachen Satzes. Der mehr
fache Satz. Arten der mehrfachen Sätze. Der zusammengezogene Satz. 
Entstehung der Nebensätze. Wortfolge des Nebensatzes. Arten der Neben
sätze. Satzverkürzung. Der mehrfach zusammengesetzte Satz. Die Periode. 
Elemente der deutschen Prosodie und Verslehre. 14 prózai olvasmány. 
12 költemény. Kéthetenként iskolai írásbeli dolgozat, kapcsolatban az el
végzett nyelvtani anyaggal és az olvasmányokkal. ROGSClt.

5. Történelem, hetenként 3 óra. K. k. R ibáryF .: „Világtörténelem“. 
Tananyag: A világtörténelem fogalma, haszna, czélja, felosztása és kút- 
forrásai. Emberfajok. Őskor. Egyptom. Phoinikia. Persia. Hellas. A rómaiak 
története az actiumi csatáig. Graocia és Itália térképeinek rajzolása.

VANDRÁK.
6. Természetrajz, hetenként 3 óra. K. k. Sztcrényi H .: „Ásványtan“. 

Tananyag: Chemia és az ásványtan alapelvei, kísérletekkel. Kőzettan. 
Geológiai korszakok vázlatai. Asványgyüjtcményck és jegeezminták.

RÓTIl R.

7. Mennyiségtan, hetenként 3 óra. K. k. König Gy.: „Algebra“. Tan
anyag: Hasonnevű és ellentétes mennyiségek magyarázata s azok össze
vonása. Összegek és különbségek. Szorzat és [hányados. A négy szám
művelet törtekkel. Osztás többtagú osztóval. Geometriai progressio. Első
fokú egyenletek egy ismeretlennel. Az arányiatok tana s az azokon ala
puló számműveletek. NIKHÁzi.

8. Ra jzoló geometria, hetenként 2 óra. K. k. Gerevich E .: „Konstruktiv
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Planimetria“. Tananyag: A kúpszeletek. Geometriai elemek a térben. Vetü
lettan. Épitmcnyek tervrajzai. Építési stílusok. Fejek rajzolása. Küví.

9. Torna, hetenként 2 óra. Szabad-, rend- és szergyakorlatok.
SCHERMANN.

V . O SZ T Á L iV .

Osztálytanár: K ind Im re. 
a) T a n u ló k .

Achátz Béla ár/, k. ev. Duránci,
Szepes ni.

Bihari János ev.ref. B.-Újfalu, 
Bihar m.

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

Tgló.
ö Csapó Ferencz er. ref. Darvas, 

Bihar rn.
Erman Gyula r. le. Budapest. 
Fáhry Tivadar ág. h. ev. Bindt, 

Szepes m.
Fest Ernő ág. h. ev. Igló. 
Gersli Árpád izr. Hibbe, Liptó ni. 

10 Groff esik Béla r. le. Sztropko, 
Zemplén m.

Gyöngyösi Géza ev. ref. Bártfa, 
oáros m.

Illésy Sándor er. ref. Nagy- 
Kinizsi., Abauj m.

Jantner Ervin ág. h. ev. Igló. 
Kézsmárszky Gyula ág. h. ev. 

Igló.
15 Laurovics János ág. h. er. 

Nagy-Lak, Csanád rn.
Lüge Iván ág. h. ev. Szt.-Már- 

ton, Turóez m.

Löfkovics Béla izr. Bihar, Bi
har m.

Marcsek Andor ág. h. ev. Igló.
Memlauer Károly r. le. Igló.

10 Mikus József r. k. Igló.
Oszifcsin Béla ág. h. er. Igló.
Patáik János r. k. Igló.
Podhorányi Rezső ág h. ev. Igló.
Both Sándor izr. Nagy-Sza- 

lonta, Bihar m.
25 Szalkay Imre izr. Nyir-Bátor, 

Szabolcs ni.
Sztankovics István ev. ref. T.- 

Tarján, Borsod, m.
Sztrojny Béla r. k. Liptó-Szt.- 

Miklós.
Telkes Béla unit. Budapest.
TJjágh Béla ág. h. ev. Mereng, 

Szepes m.
80 Vogler Oszkár r. kath. Felsü- 

Csébinye, Zemplén m.
Weinberger Zoltán izr. Forró- 

Encs, Abauj ni.
Wertheimer Gyula izr. K.- 

Divina, Trcncsén ni.
Zakár Lajos r. le. Szerencs, 

Zemplén ru.

K im a ra d ta k :
Kaucsiarilc András rám. kath. Szlanicza, Árva m. 

35 Philipp József ág. h. ev. Igló.
Münnich Ferencz r. k. Tokaj, Zemplén ni.
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b) T a n t á r g y a k .

1. Vallástan, hetenként 2 óra. Bevezetés az ó- és új-szövetség köny
veibe, Batizfalvy (Bereczky) kézikönyve nyomán. THERN.

2. Magyar nyelv, hetenként 3 óra. K. k. Góbi Imre Szerkesztéstana 
nyomán: a tárgy felfogása, kiaknázása; az anyag rendezése; szerkezet. 
Az előadás főformái. Góbi I. Rhetorikája nyomán : a prózai Írásmódok 
fajai; a történetírás; a szónoki beszéd. Olvasmányok: A pákásztanya. A 
hadak útja. A hegységek. Széchenyi István képe. Toldi kalandjai farka
sokkal. Kölcsey Parainesise. — Szemelvények a krónikákból s a magyar 
történeti prózából: Pitt beszéde a rabszolgakereskedésről. Kölcsey: Véde
lem P. J. számára. Deák F. beszéde a lengyelek ügyében. Deák Ferencz 
beszéde a közös iskolákról. — A ballada elmélete Gregus-Berky: „Magyar 
balladák“ kézikönyvéből vett egyes balladák alapján. — írásbeli dolgo
zatok: 1. A fecskék búcsúja. 2. A szüret. 3. Arany J. „Ágnes asszony“ 
balladája elbeszélve. 4. „A walesi bárdok“ beszélykévé átalakítva. 5. A 
hasznos állatokat kímélni kell. 6. Kölcsey: „Védelem P. J. számára“ ez. 
beszédének szerkezete. 7. Aurora musis amica. 8. Áldjad az Istent, ki 
megálda téged. 9. Az ifjúság legnagyobb ajándéka Istennek. STROMl'.

3. Görög-pótló magyar, hetenként 2 óra. K. k. Endrődy S.: „Magyar
olvasmányok“ és Szilasi Móricz: „Szemelvények Thukydidesből“ olvasta
tott: Uránia. A nemzet csinosodása. Kazinczy levelezése Berzsenyivel. 
Kölcsey beszéde a magyar nyelv ügyében. Ódák a klasszikái irány köl
tőitől: 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. Thuky- 
dides élete, műve, annak szerkezete. Olvastatott I. 23, 66—79. HOCH.

4. Latin nyelv, hetenként 6 óra. Szemelvények Livius római törté
netének XXL és XXII. könyvéből; egyes részletek Narvius, Ennius, 
Catullus, Vergilius, Horatius és Ovidius költészetéből, kapcsolatban foly
tonos nyelvtani ismétlésekkel. A legfontosabb versmértékek magyarázata. 
Rendes emlézés. Kéthetenként iskolai Írásbeli dolgozat. HOCH.

5. Görög nyelv, hetenként 5 óra. K. k. Dr. Maywald József: „Görög
nyelvtan“, „Görög gyakorló- és olvasókönyv“. A névszók összes nemeinek 
s az w-végű igéknek alaktana; hangváltozások, hangsúlyozás, mondat
tani tudnivalók. Fordítottak görögről magyarra 27 olvasmányt, nehány 
gnómát és paroimiát, magyarról görögre 20 gyakorlatot. Kéthetenként 
iskolai írásbeli dolgozat. KISS-

6. Német nyelv, hetenként 3 óra. K. k. Heinrich G .: „Német tan- és 
olvasókönyv II.“ és „Német olvasókönyv I.“ Nyelv- és mondattani foly
tonos ismétlés mellett a következő olvasmányok magyarázása, fordítása 
és a költemények megtanulása: Siegfrieds Drachenkampf. Kriemhilde.
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Die Schlacht vor Raben. Kudrun. König Karls Meerfahrt. Gelimer. Lo
hengrin. Wilhelm Teil. Tell’s Tod. Doctor Faust. Erlkönig. Der Mönch 
von Heisterbach. Der Sänger. Der Zauberlehrling. Die Bürgschaft. Der 
Ring des Polykrates. Der Taucher. Des Sängers Fluch. Der hörnerne 
Siegfried. Attila’s Schwert. Die Jahreszeiten stb. Havonként egy iskolai 
Írásbeli dolgozat. BOGSCH.

7. Történelem, hetenként 3 óra. K. k. Ribáry F .: „Világtörténelem II.“ 
A római császárság. A kereszténység. Népvándorlás. A barbárok letele
pedése a nyugoti birodalomban. A germánok. A nyugotrómai birodalom 
bukása. A keleti birodalom. Az arabok az izlam hatása alatt. A frankok. 
Nagy Károly és utódai. A papság emelkedése. Hűbériség. Uj nemzeti 
államok. A császárság és papság küzdelmei. A lovagok és keresztes had
járatok. Az államok fejlődése. A középkor intézményeinek hanyatlása. 
Az egyház reformja. Europa államai a középkor végén. Állami élet. Tár
sadalom. Tudomány és találmányok. Építészet. A középkor jellemzése.

VANDRÁK.
8. Mennyiségtan, hetenként 4 óra. a) Algebra. K. k. Mauritz R . :

Elsőfokú egyenletek két és több ismeretlennel. A hatványozás és gyök
fejtés. A binom hatványai. A számtani haladvány. A négyzetgyök s a 
másodfokú egyenletek. Köbgyök és műveletek gyökmennyiségekkel, b) 
Geometria. K. k. nincs. Vonalokkal és szögekkel való műveletek. Sík
idomok értelmezése, szerkesztése, tulajdonságai és összeillősége. A kör 
tana; hasonlóság, terület- és hosszmérték. — Havonként iskolai Írásbeli 
dolgozat. kövi.

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

KÖVI.
10. Természetrajz, hetenként 2 óra. K. k. Dr. Roth Samu: A növény

tan alapvonalai“. Egyes növények részletes leírása; alaktan; a növénytan 
vázlatos története; szövettan, élettan, rendszertan, telepes növények, mohok, 
edényes virágtalanok, nyitvatermők. A növények földrajzi elterjedése. — 
Iskolai jegyzőfüzetek és sajátkezű gyűjtemények bemutatása. RÓTH R.

11. Tornázás, hetenként 2 óra. Gyakorlatok vasbotokkal és szer
gyakorlatok. SCHERMANN.

12. Gyorsírás (nem kötelezett). Bódog János tankönyve nyomán
Gabelsberger-Markovits rendszere szerint. K övi.

13. Ének (nem köt.), hetenként kétszer a dalkörben. SCHERMANN.

A kötelezett heti tanórák száma a görög nyelvet tanulóknál 30, a
görögpótló tanfolyamban 29 óra.
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V I. O S Z T flliV .
Osztálytanár: S tro m p  József, 

a) T a n u ló k .
Almássy Béla ev. ref. Szendrő- 

Lád, Borsod m.
Benlcö Gusztáv r. Te. Liptó- 

Ujvár.
Bittsánszky Kálmán r. hath. 

Zsolna, Trencsén m.
Briedniann Andor isr. Oros

háza, Békés m.
5 Budaházy Béla ev. ref. Nagy- 

Halász, Szabolcs m.
Csatáry Imre ev. ref. Nagy

szalonta, Bihar m.
Danielisz Aurél ág. h. ev. Iglő.
Fábry János ág. h. ev. Teplicz, 

Szepes m.
Fichtner Fercncz r. k, Széhely- 

hid, Bihar ni.
10 Friedmann Zoltán izr. lgló.

Gallov Dezső r. k. Győr.
Hoff elder Emil r k. Igló.
Hnszkó Sándor r. le. Igló,
Jósiis Miklós r. k. Szaniszló, 

Szatmár m.
ló  Kalmár Ignácz r. k. Seprős, 

Arad m.
Katona József ev. ref. Miskolcz, 

Borsod m.
Kivony József r. k. Villa-Lud- 

rova, Liptó m.
Kolontáry János ev. ref. Or- 

vánd, Bihar m.
Kovács Miklós ev. ref. Gál- 

szécs, Zemplén m.
20 Kovácsy Béla ág. h. ev. Krom- 

pach, Szepes m.
Kozsár Béla r. k. Igló.
Krajnyák István ág. h. ev. 

Tokaj, Zemplén m.

László István Kálmán ev. ref. 
Nagy-Kapós, Ung m.

Littmann Zsiga izr. Igló 
25 Löfkovics Lajos izr. Árpád, 

Bihar ni.
Marton Szilárd ev. ref. Nagy- 

Kalló, Szabolcs m.
Matyasovics József r. k. Zsolna, 

Trencsén ni.
Mihelykó András r. k. Igló,
Mogyorós István ev. ref. Nagy- 

Szalonta, Bihar m.
30 Mráz Leó r. le. Zsolna, Tren

csén ni.
Nits Dániel ev. ref. Széplak, 

Bihar m.
Novák János r. k. Szepcs-Vár- 

alja.
Nyúl István r. k. Jászberény,

J.-N.-K.-Szolnok m.
Okolicsányi Pál ág. h. ev.

Lip tó- Szent-Miklós.
35 Papp Antal ev. ref. Vésztő, 

Békés m.
Péhm Kálmán r. k. Besztcrcze- 

bánya, Zólyom m.
Richnavszky János r. k. Kluknó, 

Szepes m.
Schlesinger Miksa izr. Igló.
Schmitt Pál r. le. Mező-Ke

resztes, Borsod m.
40 Spitzer József izr. Igló.

Steier Lajos izr. Liptó-Szent- 
Miklós.

Szabó Antal gór. kath. Hajdu- 
Dorogh.

Szeifried Gyula r.lc. Kis- Várda, 
Szabolcs ni.

Szilágyi Jenő ev. ref. Berettyó
újfalu, Bihar m.
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45 Sztankó Mihály r. le. Illés falu, 
Szepes m.

Stojanov Wladimir aör. kel. 
Igló.

Tresztyánszky Kálmán r. k.
Sárospatak, Zemplén m. 

Vizy Zsiymond r. le. Tápió- 
Farmos, Pest rn.

M agántanuló.
Kulmann Béla izr. Bolesztraszyce, Galiczia. 

K im arad t :
50 Drucker Jenő izr. Orosháza, Békés m.

h) T a n t á r g y a k .

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

2. Magyar nyelv, hetenként 3 óra. Góbi I. Rhetorikája nyomán a
prózai írásművek fajai; a történetírás; a szónoki beszéd. — Moheré: 
„Tudós nők“ és Shakspeare: „Coriolanus“-a alapján a dráma elmélete 
röviden.— Iskolai olvasmányok az emlitett drámai műveken kivűl: Sze
melvények a krónikákból és a magyar történeti prózából. Deák Ferencz 
beszéde a felirati javaslat tárgyában és felirati javaslata. Pitt beszéde a 
rabszolgakereskedésről. Kölcsey: Védelem P. J. számára. Deák F. beszéde 
a közös iskolákról. Antonius beszéde Caesar holtteste fölött. Csengery A .: 
Deák F. mint szónok. — írásbeli dolgozatok: 1. Segíts magadon, az Isten 
is megsegít. 2. A virágok mint reményeink jelképei. 3. História est ma- 
gistra vitae. 4. Meleg szeretettel függj a haza nyelvén, mert nyelv, haza 
és nemzet három egymástól elválhatatlan dolog. 5. Teljesítsd életfelada
todat szent komolysággal. G. A tragicum „Coriolanus“-ban. 7. A „Tudós 
nők“ ez. vígjáték szinműtani ismertetése. 8. Deák F. „A közös iskolákról“ 
ez. beszédének fejtegetése. 9. Kerüld a rossz társaságot. STROMP.

3. Latin nyelv, hetenként 6 óra. K. k. Pirchala I .: „Latin nyelvtan“; 
„Latin stílusgyakorlatok“ ; „Vergilii Aeneis“, az I. énekből 227 sor és a 
II. ének; Dr. Hittrich 0 .: „C. Sallustii Crispi Bellum Jugurthinum“-jából 
32 fejezet. — Nyelv- és mondattani ismétlések. LMin szöveg emlékelése. 
Kéthetenként iskolai Írásbeli dolgozat: magyar szöveg fordítása latinra.

HOCH.
4. Görög nyelv, hetenként 5 óra. K. k. Maywald J .: „Görög nyelv

tan“, „Görög gyakorló- és olvasókönyv“. A névszók és igék alaktana a 
rcndhagyóságokkal együtt; a főbb mondattani tudnivalók. — Fordítottak 
görögről magyarra és magyarról görögre összesen 32 olvasmányt. Két
hetenként iskolai Írásbeli dolgozatot készítettek. KISS.

5. Görögpótló magyar, hetenként 2 óra. Endrődi S .: „Magyar olvas
mányok a VI. oszt. számára“ ez. tankönyv alapján: Mindszenti Gábor
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Pázmány Péter, Zrínyi Miklós, Bethlen Miklós, Szalárdy János, Cserey 
Mihály, Apor Péter, Faludi Ferencz és Mikes Kelemen életrajzainak is
mertetése s műveikből mutatványok. Szemelvények Homeros Iliasából: 
A görög hitélet régiségei; színházi és magánrógiségek; a görög művé
szetek története. HOCH.

6. Görögpótló rajz, hetenként 2 óra. Görög, arabs, mór, renaissance
és modern díszítmények festve. KÖVI,

7. Nemet nyelv, hetenként 3 óra. K. k. Dr. Heinrich G.: „Deutsches
Lehr- und Lesebuch II.“ A declinatio és coniugatio ismétlése után a kö
vetkező olvasmányok magyarázása, fordítása és megtanulása: Loreley, 
Frau Hitt, Erlkönig, Amen der Steine, Der Mönch von Heisterbach, Der 
Zauberlehrling, Der Ring des Polykrates, Bertran de Born, Der Taucher, 
Des Sängers Fluch, Der Reiter auf dem Bodensee, Das Glück von Eden- 
hall, Die Grenadiere, Der Pilgrim von St. Just, St. Stephans Eid, Cid, 
Normannenlied, Der Bauer und sein Sohn, Der Bauer und sein Lied, 
Adler und Taube, Leben und Tod, Die Kreuzschau, Der sterbende Schwan, 
Gott ist gross, Wanderers Nachtlied, Hoffnung, Geharnischtes Sonett, 
Aus dem Walde, Der letzte Dichter, Der achte Psalm, Römische Elegie, 
Venedig, Epistel, Sprüche, Epigramme, Weisheit der Brahmenen, Sprüche 
der Weisheit, Tragische Geschichte, Gesicht des Reisenden. Havonként 
Írásbeli dolgozat. RÓTH M.

8. Történelem, hetenként 3 óra. Újkor. Dr. Ribáry Ferencz tankönyve
nyomán. RÓTH M.

9. Mennyiségtan, hetenként 3 óra. a) Algebra. K. k. Mauritz R. —
A hatványozás általánosítása. Irrational-egyenletek. A logarithmusok tana. 
— b) Geometria: Trigonometria, Goniometria és a Stereometriából a prisma 
és pyramis. — Havonként iskolai Írásbeli dolgozat. KÖVI.

10. Természetrajz, hetenként 3 óra. K. k. Báthori N .: „Állattan“. 
Bevezetés, az ember, az állatok; rendszeres állattan; gerinczesek, puha
testűek, izeit lábúak, férgek, tüskebőrfíek, bélnélküliek, őslények. — Az 
állatok földrajzi elterjedése. — Sajátkezű gyűjtemények bemutatása.

RÓTH R.
11. Torna, hetenként 2 óra. Gyakorlatok vasbotokkal; szergyakorlatok.

SCHERMANN.
12. Gyorsírás. (L. Gyorsírókor.)
13. Ének ( s z a b a d  tá rg y ) ,  b e t .  k é ts z e r  a  d a lk ö rb e n . SCHERMANN.

A kötelezett heti tanórák száma a görög nyelvet tanulóknál 30, a 
görögpótló tanfolyamban 29.
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Osztálytanár: N ik  h a s i F rigyes.
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a) T a n u ló k .

Almássy Lajos ev. rcf. Szendrö- 
Lád, Borsod m.

Antóny Károly ág. h. eV. Po- 
horella, Gömör m.

Bállá József ev.ref. Kis-Dobsza, 
Zemplén m.

Boglutz László r. k, Tenke, 
Bihar ni.

5. Cservenka Károly r. k. Igló,
Csilléry Lajos ev, ref. Szada, 

Pest m.
Fabinyi Elek ág. h. ev. Igló.
Farkas László ev. ref. Sonkád, 

Szatmár ni.
Fekete Károly ev. ref. Hatvan, 

Heves ni.
10 Fényes Ödön ev. rcf. Székely- 

hid, Bihar m.
Fernbach János r. k. Berettyó

újfalu, Bihar m.
Fest Sándor ág. h. ev. Szepes- 

Váralja.
Fridrichovszky Sándor r. le. 

Igló.
Gedeon János r. k. Becskeháza, 

Abauj m.
15 Góts Béla ev. rcf. Szepsi, 

Abauj m.
Ggene Pál ev. ref. Porcsalma, 

Szatmár m.
Haraszty Lajos r. k. Szinna, 

Zemplén m.
Honigsféld Jakab izr. Kis-Vi

téz, Sáros m.
Hayde László ág. h. ev. Mis- 

kolez, Borsod m.
20 Heringh Sándor r. k. Nagy- 

Várad,, Bihar m.

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

Káposztás István ev. rcf. Deb- 
reczen, Hajdú m.

Kapralcsik János r. k. Igló.
Kézsmárszky Jenő ág. h. ev. 

Igló.
25 Kolczon Lajos r. k. Igló.

Kolozsi László ev. ref. Vésztő, 
Békés m.

Komán György g. kath. Alsó- 
Visó. Komárom m.

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

Lázár Antal izr. Szeged, Cson- 
grád m.

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

Márki Barna r. k. B.-Gyula.
Morvay István r. k, Mezö- 

Kövesd, Borsod m.
Nagy Jenő ev. rcf. Berettyó

újfalu, Bihar m.
Pálinkás Tibor ev. ref. Ákos, 

Szilágy m.
35 Papp András r. k. Mezö-Ko- 

vácsháza, Csanád m.
Eosenfeld Marezei izr. Mezö- 

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

Bihar m.
Schaffartsik Jenő r. k. Fohns- 

dorf, Styria.
Schivetz Ferencz r. k. Igló.

40 Spitzkopf Gyula, ág. h. ev. 
Igló.

Szilvásy László r. k. Szepes- 
Váralja.
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Sváby Aladár r. le. Lőrinczi, 
Nógrád m.

Tarnay Árpád r. le. Lajos- 
Mizse, Pest ni.

Tornalljai Józsefen, ref. Tisza- 
Készt, Borsod m.

45 Turánszlcy Árpád, ág. h. ev 
Liptó-Szent-Miklós.

M agántanulók.
Barcsa Károly ág. h. ev. Nagy-Szécsény, Nógrád in. 
Kubicza Ignác z r. le. Zsolna, Trencsén m.

K im a ra d t:
Förster Béla ág. h. ev. Szepes- Olaszi.

T a n t á r g y a k .

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

2. Magyar nyelv, hetenként 3 óra. K. k. Riedl Frigyes: „Poétika“. 
A művészetek elmélete; a verstan áttekintése. A költői 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: A Zrinyiász. Buda halála. Elveszett alkotmány. Zalán futá
sából részletek. Cserhalom. Bánk bán. Fenn az ernyő, nincsen kas. Kis
faludy K.: Csalódások. — írásbeli tételek: 1. Mit kiván a költészet? (Arany 
ars poeticája alapján.) 2. A sors megtörheti az erőt, a szilárd akaratot 
soha. 3. Párhuzam Kölcsey Hytnnusa és Vörösmarty Szózata közt. 4. A 
„Fóthi dal“ fejtegetése alapján a bordal kellékei, o. Petőfi családi lyrája.
6. Komikai elemek Arany „Jóka ördögéiben. 7. Arany „Buda halála“ 
ez. époszának főeszménye és csodaszerűsége. 8. „Bánk bán“ meséje és fő
jellemei. 9. Kisfaludy K. „Csalódások“ ez. vígjátékénak komikus alakjai.

STROM P.
3. Latin nyelv, hetenként 6 óra. K. k. Cicero pro Sexto Roscio A me

rino, edit. Köpcsdy S.; Vergilius: Aeneis, edit. Pirchala J. I. k. I—VI.; 
Czerny és Dávid: Latin stílusgyakorlatok a VII. és Vili. oszt. számára; 
Wagner-Horváth: Római régiségek és irodalomtörténet. Bevégzett tan
anyag: Cicero pro Sexto Roscio Amerino egészen. Vergilius: Aeneis 3-ik 
ének egészen; a 6-ilc énekből szemelvények. Latin stílusgyakorlatok: 
101—110-ig. Római régiségek; állami régiségek és hadügy.— Kétheten
ként iskolai írásbeli dolgozat. GUHR.

4. Görög nyelv, hetenként 5 óra. K. k. Maywald J . : „Görög nyelv
tan“, „Görög gyakorló- és olvasókönyv“. A névszók összes nemeinek s 
az oj-végű igéknek alaktana; hangváltozások; hangsúlyozás, mondattani 
tudnivalók. — Fordítottak görögről magyarra 27 olvasmányt, magyarról
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görögre 20 gyakorlatot. — Kéthetenként iskolai Írásbeli dolgozatot készí
tettek. KISS.

5. Görög-pótló magyar, hetenként 2 óra. K. k. Badics Ferencz: „Ma
gyar irodalmi olvasóköny“. Balassa Bálint élete, irodalmi méltatása és 
több költeménye. Gyöngyösi István: Márssal társalkodó murányi Venus. 
Kurucz költészet, több költemény tárgyalása. Csokonay Mihály. Kisfaludy 
Sándor. Antigone, Csiky Gergely fordításában. Iphigenia Aulisban, Radó 
Antal fordításában. BOGSCH.

6. Német nyelv, hetenként 3 óra. K. k. Dr. Heinrich: „Deutsches Lehr-
und Lesebuch III.“ Irodalomtörténet a legrégibb időtől Klopstockig: az 
egyes korokat, Írókat jellemző szemelvények olvasása és emlékelése. — 
Havonként Írásbeli dolgozat. ROTH M.

7. 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.

8. 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, híg és légnemű 
testek egyensúlya és mozgása. Rezgéstan. Hangtan. (Általános törvények, 
hangébresztők, hangelemzés, hangterjedés.) Fénytan: elméletek a fény 
mibenlétéről, a fény terjedése, fényvisszaverődés, fénytörés, színszóródás, 
a szem. FISCHER.

6. Mennyiségtan, hetenként 3 óra. K. k. König: „Algebra“, Mocnik; 
„Stereometria“. Az algebra és geometria kapcsolata. A másodfokú egyen
letek elmélete. Két másodfokú egyenlet két ismeretlennel. A másodfokú 
egész függvény geometriai ábrázolása: maximum- és minimum-értékek. 
Binomiális egyenlet. Reciprok egyenletek. A végtelen geometriai haladvány. 
Szakaszos tizedes törtek. Kamatos-kamatszámítás: decursiv és anticipativ 
kamatozás, évi betétek, évjáradék, amortisatio. — A síklapu és görbelapu 
testek általános tulajdonságai, felszínei és köbtartalmai. Szabályos testek. 
— Analytikai mértan : Coordinata-rendszerek, a coordinaták átváltoztatása. 
A pont és az egyenes analytikai egyenletei. A kör analytikai egyenletei. 
—■ Havonként iskolai Írásbeli dolgozat. NIKHAZI.

10. Görögpótló rajz, hetenként 2 óra. Egy órában fejek rajzolása Lan
dau és Szemléi' után; egy órában rajzoló mértan Hornischek kézikönyve 
után. KÖVI.

11. Tornázás, hetenként 2 óra. Rendgyakorlatok, szergyakorlatok és
tornázás a Jáger-féle vaspálczákkal. SCH ERMANN.

A kötelezett Heti tanórák száma a görög nyelvet tanulóknál 30, a 
görögpótló tanfolyamban 29.
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V III. OSZTALiY.
Osztálytanár: G uhr M árton , 

a) T a n u ló k .
Andriczó Ferencs r. Ic. S.-A.- 

Ujhely, Zemplén m.
Benkő Bessö r. k. Liptó- Újvár.
Csatári László ev. ref. Nagy- 

Szalonta, Bihar m.
Drucker Albert izr. Orosháza, 

Békés m.
5 Fábry Géza ág. h. ev. Igló.

Fábry Lajos ág. h. ev. Bindt,
Szcpes ni.

Friedmann Miksa izr. Krom- 
pach, Szepes m.

Friedmann Sándor izr. Igló.
Gerhardt Andor ág. h. ev. 

Eperjes, Sáros m.
10 Goldstein Kamill izr. Námesztó, 

Arra m.
Góts Gábor ev. ref. Szepsi, 

Abauj m.
Grósz Miksa izr. Kravján, 

Szepes m.
Haáz Bezső ág. h. ev. Igló.
Harsányi Imre ev. ref. Deb- 

reczen, Hajdú m.
15 Horka Alfréd r. k. Igló.

Horka Sándor r. k. Igló.
Hucskó lgnácz gór. kát. Ver- 

nár, Gömör m.
Illés László r. k. Budapest.
Kaiser Sándor r. 1c. Kassa, 

Abauj m.
20 Kiár István izr. Nyirjes-Puszta, 

Szabolcs m.
Klein József izr. Nyíregyháza, 

Szabolcs m.
Kulina Géza r. k. Igló.
Lantos Ágoston ev. ref. Stropkó, 

Zemplén m.

Laurovics Ferencz ág. h. ev. 
Nagylak, Csanád m.

25 Ijicskó Béla r. k. Igló.
Littmann Géza izr. Kassa, 

Abauj m.
Lorencz Hugó r. k. Igló.
Marton István ág. h. ev. Igló.
Maschek Ernő r. le. Bécs.

30 Miron Lajos r. k. Széplak, 
Bihar m.

Muranszki Géza r. k. Lapis- 
patak, Sáros m.

Posewitz Vilmos ág. h. ev. N.- 
Röcze, Gömör ni.

Povázsay András ág. k. ev. 
Elek, Arad m.

Putsch Gyula ág. h. ev. Igló.
35 Bóth András ág. h. ev. Igló.

Senger Ferencz ág. h. ev. Igló.
Singer Miksa izr. Igló.
Stein János r. k. Mezőberény, 

Békés m.
Sterbinszky Ottó r. le. Szepes- 

Olaszi.
40 Szálkái Miklós izr. Nyírbátor, 

Szabolcs rn.
Szóbél Dániel izr. Búrtfa, 

Sáros m.
Szőke Sándor ev. ref. Okány, 

Bihar m.
Tolnay Lajos ev. ref. Novaj, 

Abauj m.
Ujházy Dénes, ág. h. ev. Bu

dám ér, Sáros m.
45 Ujfalussy Tivadar r. k. Lőcse. 

Szepes m.
Várkonyi lgnácz r. le. Déva- 

ványa, J.-N.-K.-Szolnok m.
Varga Imre ág. h. ev. Igló.
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Vizy István r. 1c. Tápió-Far- 
mos, Pest ni.

Wagner Zsigmondi izr. Szepes- 
Bemete

50 Waldmann Sándor izr. Igló. 
Vértesi Weisz Ernő r. 1c. Nyír

egyháza, Szabolcs m i .

b) T a n t á r g y a k .

1. Vallástan, hetenként 2 óra. Keresztyén hit- és erkölcstan Zsilin
szky M. kézikönyve nyomán. THEHN.

2. Magyar nyelv, hetenként 3 óra. Góbi Imre k. k. szerint: a magyar
nemzet irodalomtörténete, kapcsolatban megfelelő olvasmányokkal. írás
beli dolgozatok: 1. A költő éneke jobban megörökiti a hősök nevét, mint 
az érez vagy márvány. 2. A XVI. század költészetének jellemzése. 3. A 
magyar alkotmány sz. István korában. 4. „Idegen nyelvet tudni szép, de 
a hazait művelni kötelesség.“ Kölcsey. 5. Mik voltak okai a hegedősök 
elenyésztének ? 6. Hunyadi János, a keresztyén és hazafias hős. 7. Az 
elektromosság az emberiség szolgálatában. 8. Előkészit-e az iskola az 
életre? STROMP.

3. Latin nyelv, hetenként 5 óra. K. k. Bartal-Malmosy, átdolg. Dr.
Csengeri: Horatii opera 1. II.; Dr. Heinrich G .: Ciceronis Laclias sende 
amicitia; Vagács és Sehiebinger: Latin irályképző gyakorlatok; Wagner- 
Horváth: Római régiségek és római irodalomtörténet. Olvasott részek: 
Horatii carm. libr. I. 1, 2, 3, 4, 7, 10, 12, 14, 15, 22, 24; lib. II. 3, 10, 
14; lib. III. 2, 3, 30; lib. IV. 3; Epodon. 2, 7; Sat. lib. I. 1 ,6 ,9 ; Epist. 
lib. I. 2, 3, 10; lib. II. 3. 1—192. Cicero: Laelius seu de amicitia 1—19. 
Latin stílusgyakorlatokból: 174—189. Állami régiségek és irodalomtörté
neti áttekintés. — Kéthetenként iskolai Írásbeli dolgozat. g u h r .

4. Görög nyelv, hetenként 4 óra. K. k. Dr. Csengeri: Ilomeros Ili
ásza; Horváth-Elischer: Plato Sokrates védelme és Kritonja. Olvasott 
részek: Ilomeros Iliászából I. ének egészen; III. 1—384; VI. 237—529. 
Plato Kritonja két fejezet kivételével egészen. Az Iliász tartalma, szer
kezete és nyelve; a homerosi eposzok sorsa, a homerosi kérdés és trójai 
mondakör. Sokrates élete és bölcseleté. Havonként Írásbeli dolgozat.

GUHR.
5. Görög-pótló irodalom, hetenként 2 óra. K. k. Dr. Hadics Ferenez:

Magyar irodalmi olvasókönyv; Alexander Bernát: Platon és Aristoteles; 
Schill S .: Görög irodalomtörténet. — Végzett tananyag: Gróf Széchenyi 
István élete és működése; A hitel; Kelet népe. Kölcsey F . : Országgyűlési 
napló. Báró Eötvös József mint publicista és államférfiu, „Reform“ cziinű 
művének feldolgozása alapján. Báró Kemény Zsigmond hírlapírói működése. 
Platon: Sokrates védekezése; Kriton. Az irodalomtörténet rövid össze
foglalása. GUHR.

6. Görög-pótló rajz, hetenként 2 óra. Ábrázoló mértan Hornicsek k. k. 
szerint. Árnyékolt fejek Szemlér és Taubinger mintái után. KOYI
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7. Némát 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 rész
ben emlékeléscn kívül tárgyaltatott Laokoonból a VIII—XV. fejezet. — 
Havonként Írásbeli dolgozat. RÓTH M.

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

9. Mennyiségtan, hetenként 2 óra. K. k. Mauritz: „Algebra“. Hatá
rozatlan egyenletek. Kapcsolástan. Newton tantétele és alkalmazása gyök
vonásra. KÖVl.

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 egyenértéke, 
a hő terjedése, hatása a testek térfogatára, halmazállapotára; gőzök és 
párák feszítőereje, sűrűsége, gőzerőművek, a lég páratartalma és annak 
mérése, a sugárzó hő törvényei. Delejességtan: A delejesség mibenléte, 
delejes erő mérése, delejes elhajlás és lehajlás; a föld delejes állapota. 
Villamosságtan: Dörzsölési villamosság, dörzsölő villamgépek, villamos 
sűritők, a kisülés tüneményei, a villamosság sebessége, sűrűsége és be
osztása, a légkör villamossága. Érintési villamosság: galván-elemek, a 
galván-áram hő-, fény- és vegytani hatása, hatása a delcjtűre, a roham 
erősségének mérése, Ohm törvénye, villamos távírók, delejes és villamos 
inductio s az azon alapuló gépek, a hővillamosság törvényei. Kosmogra- 
phia elemei. FISCHER.

11. Bölesészetlan, hetenként 3 óra. K. k. Szitnyai Elek: „Lélektan és
Logika“. Lélektan: A léléktan és irányai. Test és lélek. Idegrendszer. 
Vérmérséklet. Öröklés és alkalmazkodás. Az érzetek, képzetek, érzelmek 
tana. Vágy. Ösztön. Hajlam és tehetség. Szenvedély. A mozgás tünemé
nyei. Akarat, jellem. A lelki betegségek. A hypnotizmus és a vele rokon 
tünemények. — Logika: A képzetek összekötése. A fogalom és viszonyai. 
Az ítélet és alakjai. A következtetés és fajai. A tudománytan, hypothezis, 
theoria. Elménk tévedései, álkövetkeztetések. RÓTH R.

12. Tornázás, hetenként 2 óra. Rend- és szergyakorlatok.
SCHERMANN.

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

A kötelezett tanórák száma a görög tanfolyamban 30, a görög pótló 
tanfolyamban szintén 30 óra.



VII.

T a n s z e rg y ü j te m é n y e k  ál lapota  é s  gyarap í tása .

a) Gymnasiumi museum.
I. Természetrajzi muzeum.

Őre: Both Robert tanár.
A természetrajzi gyűjtemények az 1900—1901-iki tanévben gyara

podtak :
a) V é t e l  ú t j á n :  Béka fejlődése, spiritus praeparatum. Cserebogár 

fejlődése, száraz praep. Káposztalepke átalakulásai, száraz praep. Kérődző 
állat gyomra. Ölyv. Vércse. Lángbagoly. Erdei bagoly. Sündisznó.

b) A j á n d é k  ú t j á n :  Fichtner Gyula erdőmester úrtól, róka, vad- 
macska, halászó sas. — Francz Ede orsovai évi lelkész úrtó l: 25 darab 
aldunai kőzet, illetve kövület. — Nagy Antal kluknói tanító úrtól: 42- 
léle ásvány és kőzet. Bóth Róbert tanár úrtól: mikroszkopi praepara- 
tuinok. — Tanulóktól: Kaiser S. VIII. o. 2 db. Möller-féle mikr. praep. 
Spitzer J. VI. o. 2 db. csiga. Buchala B. V. o. gránát-kristály. Bihari J.
V. o. ligni!. Martinko A. V. o. kotterbachi higany. Bogsch Ö. IV. o. 1 
db. cseppkő. Elfenbein F. IV. o. csillámpala gránáttal. Faix G. IV. o. 
quarz-kristály. Fleischer K. IV. o. siderit. Greisinger B. IV. o. csuszam- 
lási felülettel biró siderit. Jakó E. IV. o. pyritkristály. Lantos K. IV. o. 
csehgránát. Mizsey A. IV. o. quarz-kristály. Podhorányi K. IV. o. ozo- 
kerit. Polsz Gy. IV. o. termés-réz. Posewitz K. IV. o. csigalenyomatok. 
Scholtész L. IV. o. opál, rózsaquarz, amethyst. Schröder I. IV. o. kot
terbachi higany. Tóman B. IV. o. tejopál. Várady P. IV. o. quarz-pyrit. 
Spitzkopf B. IV. o. karvaly. Beniczky B. II. o. 2 varjutojás. Borcsány E. 
II. o. boszniai pyrit. Kregczy T. II. o. 2 kigyótojás, 1 fejletlen tyúktojás. 
Strisovszky M. II. o. 2 galamb- és 1 tyúktojás. Schvabik R. II. o. vizi sikló.

Gyarapodás 146 db.
A természetrajzi múzeummal kapcsolatban levő „iskolakertben“ ki- 

ültettetett 45 faj xerophyl növény Igló környékéről.

4
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II. Jelentés a természettani múzeumról.
Ő re: Fischer Miklós igazgató.

A főgymnasium új épületének udvari balszárnyának második eme
letén két teremben: egy háromablakos, 75‘6 m2 területű és egy kétabla- 
kos 39'9 m2 területű teremben van elhelyezve a természettani szertár.

A természettani szertár 12 nagy üvegszekrényben van elhelyezve s 
azokban a physikának főszakai szerint elrendezve.

Állománya az 1900—1901-iki tanév végén 429 műszer. A műszerek 
között van erőműtani és csillagászat-földrajzi 150, rezgés- és hangtani 21, 
fénytani 72, hőtani 62, delejesség- és villamosságtani 124 műszer.

A lefolyt tanévben a szertár a skioptikon-hoz szükséges különféle 
diapositiv képekkel gyarapodott.

Ajándék útján iglói Szontágh család részéről a szertár gyarapodott 
egy napórával és egy patkóalaku delejjel.

III. Philologiai muzeum.
Őre: Vandrák Gyula.

Az 1900/1901. tanévben a muzeum következő tárgyakkal gyarapodott:
a) Vétel útján: A Parthenon metoponjainak gipsz utánzatai.
b) Az iglói főgymnasium tanári könyvtárából: 9 darab fémmetszet 

(görög és római vezérek), 13 db. fémmetszet (franczia államférfiak), 31 
db. fémmetszet (görög és római történelmi események), 37 db. fémmetszet 
(jelenetek különféle népek életéből), 28 db. kőnyomat (magyar irók és 
színészek), 3 db. fametszet (világtört. események), 2 db. fametszet (épületek).

c) Pákh Károly nyug. tanár úr ajándéka: 5 db. kőnyomat (magyar 
irók), 3 db. kőnyomat (magyar politikai és egyházi kitűnőségek), 3 db. 
kőnyomat (magyar művészek), 2 db. kőnyomat (műtárgyak utánzatai).

IY. É r e m g y ű j t e m é n y .
Kezeli: Róth Márton tanár.

Gyarapodás az 1900—1901-iki tanévben ajándék, útján: a helybeli 
Nőegyesülettől 1 db., Scherffel Alvina kisasszonytól 4 db., — következő 
uraktól: Gärtner Kálmán 1 db., Geyer Gyula 100 db., Justh Sámuel fő
esperes 41 db., Pákh Miklós (Vág-Sellye) 20 db, Philipp János 11 db. és 
Zemányi J. 1 darab, — végre következő tanulóktól: Csapó V. o. 4 db., 
Danielisz VI. o. 3 db., Fekete VII. o. 1 db., Friedmann S. VIII. o. 1 db., 
Góts VIII. o. 1 db., Jakó IV. o. 1 db., Kaiser Vili. o. 5 db., Király II.
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o. 1 db., Kovácsi VI. o. 20 db., Kozsár VI. o. 1 db., Krajnyák VI. o. 4 
db., Licskó VIII. o. 12 db., Meidlinger II. o. 1 db., Mogyorós VI. o. 1 db., 
Paulik V. o. 3 db., Skultéty III. o. 3 db., Singer II. o. 1 db., Schaffartsik 
VII. o. 1 db., Szedned VI. o. 1 db., Spitzer VI. o. 2 db., Szilvásy VII. o. 
1 db., Szilágyi VI. o. 1 db., Sztankó VI. o. 9 db., Telkes V. o. 1 db., 
Terray III. o. 1 db. és Vaczlavicsek II. o. 1 db.

Összes gyarapodás 253 darab.

Y. Régiségtár.
Kezeli: Ilóth Márton tanár.

Gyarapodás az elmúlt tanévben ajándékozás útján : Bogseh L. tanár
tól 2 db. s Róth M. tanártól 15 darabbal, és következő tanulóktól: Be- 
niczky II. o. 1 db., Kaiser VIII. o. 3 db., Krajnyák I. o. 1 db., Kulmann 
VII. o. 1 db , Schaffartsik VII. o. 1 db., Schlesinger VI. o. 1 db., Spitzer
VI. o. 9 db., Stojanow VI. o. 2 db., azonkiviil a könyvtárból 2 db. és a 
természetrajzi múzeumból 6 darab.

Összes gyarapodás 46 darab.

YI. Földrajzi szertár.
Kezeli: lioth Márton tanár.

Ezen szertár gyarapodott az elmúlt tanévben:
a) Vétel útján: A Magas-Tátra Sehlapal-féle domborművű térképé

vel (1 : 25000).
b) Ajándék útján: Bogseh László tanár úrtól 16 db. kép, Fischer 

Miklós igazgató úrtól 3 db. kép, Geyer Gyula tanár úrtól 12 db. kép és 
térkép, s Róth Márton tanár úrtól 211 db. kép és térkép; azután követ
kező tanulóktól: Kaiser VIII. oszt. 4 térkép, Marton VIII. o. 6 térkép, 
Spitzer VI. o. 37 kép, Stojanow VI. o. 2 képpel és Sztankó VI. o. egy 
térképpel.

Összes gyarapodás 292 darab.

YII. Rajzszertár.
Őre: Kövi Imre tanár.

A tavalyi Értesítőben közölve volt a rajzszertár egész leltára. A folyó 
tanévi gyarapodás: Mátrai „Ábrázoló mértan“ és Landau egy füzet „Fejek“. 

Az új rajzterem teljesen fel van szerelve.

4*



b ) Gymnasiumi könyvtár.
Őre: Kiss Albert tanár.

Az 19(X)/1901. iskolai évben a könyvtár a következő művekkel gya
rapodott :

A) V é t e l  ú t j á n :  1. Bodley, Francziaország. II. (Akad.) — 2. Bu
dapesti Szemle. — 3. Carlyle Tamás, Hősökről. Gyémánt nyakláncz. (Akad.)
— 4. Egyetemes Philologiai Közlöny. — 5. Evangélikus Egyház és Iskola.
— 6. Fritsch Carl. Tizenkét értekezés meteorologiai észleletekről. -— 7. 
Hann, Hochsteller und Pokorny, Allgemeine Erdkunde. — 8. Hunfalvy 
János, Magyarország és Erdély eredeti képekben. — 9. Jahresbericht des 
Comite's für ornithologische Beobachtungs-Stationen in Oesterreich und 
Ungarn. Wien. I—III. V—VI. — 10. Jánosi Béla, Az aesthetika története. 
II. (Akad.) — 11. Jelentés a Luther-Társaság működéséről az 1899. évben.
— 12. Károly, Ausztriai Főherczeg, A stratégia elvei. Ford. Kiss Károly.
— 13. Kútfői, A magyar honfoglalás. Szerk. Panier Gyula és Szilágyi 
Sándor. (Akad.) — 14. Lehmann Alfréd, Babona és varázslat. I—II. (Term, 
tud. társ. kiadv.) — 15. Magyar nemzet története. Szerk. Szilágyi Sándor. 
VII—Vili. — 16. Magyar bánya-kalauz. Kiadja Guttmann Oszkár. I. 1881. 
Bécs. — 17. Magyar Nyelvőr. — 18. Magyar orvosok és természetvizs
gálók munkálatai. — AT. XII. — 19. Magyar Paedagogia. — 20. Magyar 
történeti életrajzok. — 21. Melanchton F., Apologia, azaz az ágostai hit
vallás védelme. Ford. Mayer Endre. (Luth. Társ. XXXIV. kiadv.) — 22. 
Mobitz Fr., Über die Veränderungen des Hämoglobingchaltcs im Blute 
bei septischem Fieber. — 23. Molecz Béla, A magyar szórend történeti 
fejlődése. — 24. Nagy Képes Világtörténet. Szerk. Marczali H. V. és ATI.
— 25. Ókori Lexikon. Szerk. Peez ATlmos. I. 5—12. füzet. — 26. Page 
Dávid, A geológia alapvonalai. Ford. Dapsy L. — 27. Pauler Gyula, A 
magyar nemzet története Sz. Istvánig. (Akad.) — 28. Protestáns Egyházi 
és Iskolai Lap. — 29. Protestáns Szemle. — 30. Révész Imre munkái a 
pátens korából. (Magy. Prot. írod. Társ. kiadv.) — 31. Schleiermacher 
Fr., Ueber die Religion. Reden. — 32. Századok. — 33. Természetrajzi 
Füzetek. Szerk. Herman Ottó. I—IAT. — 34. Természettudományi Közlöny 
és Pótfüzetek. — 35. Természettudományi Pályamunkák. I—III. — 36. 
Linger F., Anatomie und Physiologie der Pflanzen.

B) A j á n d é k o z á s  ú t j á n :  ld. Ábrányi Kornéltól mint szerzőtől: 
37. A magyar zene a XIX. században.

Besztercei fögymnasiumtól: 38. Kisch Gusztáv, Nösner Wörter und 
Wendungen.

Deyrolle Emile-töl Párisból: 39. Catalogue de la Bibliothéque de feu 
Alphonse Milnc-Edwards.

Erdélyrészi Kárpát egyesület tűi: 40. Hankó ATlmos dr., Székelyföld. Ké
pekkel.

52
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Dr. Filarszky Nándortól mint szerzőtől: 41. A lúczfenyő alakváltozásai. 
Fischer Miklós gymn. igazgatótól: 42. Di1. Markó Sándor, Egyházi 

törvénykezés. — 48. Dr. Berkeszi István, Temesvár kis monographiája.
— 44. Egyetemes könyvtár: Coliin, Regulus. Szomorújáték. Ford. Idősb 
Wesselényi Miklós báró. — 45. Magyar Könyvtár harmincz füzete.
46. A felvidéki magyar közművelődési egyesület Évkönyve 1899—1900. 
Szerk. Clair Vilmos. — 47. Wegweiser des öffentlichen Unterrichtswesens 
in Genf.

FöldmireUsi minisztériumtól: 48. Jelentés Magyarország selyemtenyész
tése és selyemiparának állapotáról az 1899. és 1900. években.

Franlclin-Társulattól: 49. Jeles írók Iskolai Tára: 57., 58., 61., 64.,
65., 71.

Geyer G. Gyula nyug. gymn. tanár hagyatékából: 50. Annegarn J., 
Világtörténet. — 51. Bischoff Wilhelm, Ungarn, seine Erhebung im Jahre 
1848. Nordhausen, 1849. — 52. Duncanus Liddelius Scotus, De febribus 
libri tres 1610 Hamburgi. — 58. Emerson-Gondol Dániel, Elemi számtan. 
1844. — 54. Évkönyvei, A magyar tud. akadémia. X. 9., XI. 1., XIII. 1.
3., XIV. 7. 8., XV.’ 2. 4. 5., XVI. 2. 4. — 55. Évkönyvei, A meteorok és 
földdelejességi m. k. központi intézet. I—XX. 1871 -1890. — 56. Farkas 
József, Egyháztörténet. I—II. — 57. Felbiger Abt von, Anleitung Wet
terung genau zu beobachten etc. 1773. —- 58. Geyer G. Gyula, Szepes- 
Iglón gyűjtött meteorológiai adatok legfojitosabbjai évenkénti táblázatos 
kimutatása. 1873—1896. Kézirat. — 59. Geyer G. Gyula. A Szepes-Iglón 
1873—1893. észlelt időjárás főadatai 5 átnézeti táblába egybeállitva. Kéz
irat. — 60. Geyer G. Gyula, Meteorologiai észleletek Iglón 1875—1897. 
1—7 könyvecske. Kézirat. — 61. Jahrbücher für Meteorologie und Erd
magnetismus. Red. Jelinek und Fritsch. 1866—1872. — 62. Dr. Jelinek
K., Über den jährlichen Gang der Temperatur und des Luftdruckes. •— 
63. Dr. Jelinek, Über die täglichen Änderungen der Temperatur. — 64. 
Kruspér István, Légtüneti észleletek. I—II. — 65. Leroy, Darstellende 
Geometrie. — 66. Dr. Mährlen, Die Geschichte unserer Tage. I—II. 1833.
— 67. Mohn H., Grundzüge der Meteorologie. — 68. Országgyűlési Beszéd
tár. Szerk. Aldor T. — 69. Dr. Schenzl Guido, A magyar korona orszá
gainak csapadékviszonyai. — 70. Seholtz Ágoston, Nehány tétel a hexa- 
grammum mysticum teljes idomáról. — 71. Ständlein C. Fr., Lehrbuch 
der Dogmatik und Dogmengeschiehte. — 72. Sturm Chr. Christ., Unter
haltungen der Andacht über die Leidensgeschichte Jesu. — 73. Dr. Suhle 
H., Psychrometertafeln. — 74. Übersichten der Witterung in Oesterreich 
und einigen auswärtigen Stationen 1864—65. — 75. Uebungs-Vorschriften 
für Dorf- und Stadt-Feuerwehren. Igló, 1880. — 76. Dr. Weber Georg, 
Lehrbuch der Weltgeschichte. I—II. — 77. Zeitschrift der österreichische 
Gesellschaft für Meteorologie. Red. von Jelinek u. Hann. 1866—1872. — 
78. Dr. Ziegler E., Lehrbuch der pathologischen Anatomie. I.
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Giihr Márton gymn. tanártól: 79. Jeles Írók Iskolai Tára. 59. 68. sz.
Hornyánszky Viktor könyvkiadótól : 80. L’enseignement en Hongrie.
Kaiser Sándor állatorvostól: 81. Archenholtz J. W., England und 

Italien. I. II. IY. 1791. — 82. Abbe Barrnels Nachrichten zur Erörterung 
der Geschichte der Jakobiner. — 83. Baumgarten-Crusius C., Reise auf 
der Post von Dresden nach Leipzig. — 84. Biographien der berühmtesten 
Römer und Römerinnen. 1800. — 85. Busch J. L., Versuch eines Hand
buchs der Erfindungen. I—VII. 1801. — 86. Demjan Andreas, Statistishes 
Gemälde der österreichischen Monarchie 1796. — 87. Fenelon Er. Salignac 
de la Motte, Die Begebenheiten Telemach’s. Italienisch und deutsch. — 
88. Dr. Fessler J. A., Theresia I . ; Alonso; Bonaventuras mystische Nächte. 
— 89. Hume David, Geschichte von Grossbrittannien. I—VI. VIII—XIV. 
XVI—XIX. 1787—88. — 90. Kosengarte E. H , Der Mann in gesellchaft- 
lichen Verhältnissen. — 91. Kotzebue A., Kleine gesammelte Schriften 
I—II. IV.; Die Biene I—II. IV.; Neue kleine Erzählungen II. IV—V.; 
Clio’s Blumenkörbchen II.; Selbstbiographie. — 92. Lafontaine A., Neue 
moralische Erzählungen II.; Sittenspiegel I—II.; Heinrich, oder der Fä- 
milienelirgeitz; Eduard oder der Maskenball I. — 93. Lindney Murrey, 
Englische Sprachlehre. — 94. T. Livii Patavini Historiarum libri qui su- 
persunt omnes. Ex ree. Drakenborchii. Cur. Ernesti; Lucani, M. Annaci 
Pharsalia. Biponti. — 95. Mailet du Pan, Zerstörung des Schweitzer- 
Bundes. — 96. Martialis, M. Valerii Epigrammata. I. Biponti. — 95. Meiss
ner A. G., Skizzen 1—10. 13—14. — 98. Mendelssohn Moses, Sämmtliche 
Werke I—II. V. VII. XI. — 99. Müller J. G. C., Huldigung dem Genius 
des Wahren, Schönen und Guten. — 100. Müllner Adolph, Die Schuld. 
Trauerspiel. — 101. P. Ovidii Nasonis Opera. I—III. Biponti. — 102. Pfeffel 
G. C., Prosaische Versuche I—II. IV-—VI. VIII—IX. — 103. Pichler Car., 
Agathocles. 1. — 104. Raynal G. Th., Histoire philosophique et politique. 
I—IV. VII. — 105. Schlözers (A. L.), Briefwechsel meist historischen und 
politischen Inhalts. I—IV. 1780. — 106. Schütz Fr. K. J., Das Zeitalter 
Napoleons. — 107. St.(rombeck) F. von, Ährenlese 1819. — 108. Sulzer 
Joh. G., Allgemeine Theorie der schönen Künste. I—IV. — 109. Teleki 
Dominik von Szék, Reisen durch Ungarn und einige angräuzende Länder. 
Übers, durch L. Németh. — 110. Wagner Ernst, Wilibalds Ansichten 
des Lebens II. — 111. Wielands sämmtliche Werke: 2. Die Geschichte 
des Agathon; 12. Die Abenteuer von Don Sylvio von Rosalva. II.; 20. 
Geschichte der Abderiten. I I . ; 21. Gandalin; 22. Oberon. I.; 24. Vermischte 
Aufsätze; 29. Kleinere prosaische Schriften; 32. Agathodämon; 38. Das 
Hexameron von Rosenhain; 45. Supplemente. VI. - 112. Zschokke H. 
Das Christinenthal. — 113. Históriáé universalis VI—VII. und Anhang. 
1724-25.

Özv. Kalmár Bertalanná asszonytól: 114. Smiles—Könyves Tóth K., 
Jellem. I—II. — 115. Smiles—K. Tóth K., Önsegély.
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Orsz. M. Képzőművészeti Társulattól: 116. Képes Tárgymutató 1899 s 
1900-ra.

Kisfaludy-Társaság tói: 117. Beöthy Zsolt, Vörösmarty.
Kiss Albert gymn. tanártól: 118. M. Tullii Ciceronis De officiis libri 

trés. Recogn. Klotz. — 119. M. T. Ciceronis Orationes pro Mil., M. Maré., 
Lig. et pro rege Deiot. — 120. M. T. Ciceronis Pro P. Sestio Or. Magy. 
Kont J. — 121. Aeschylus Agamemnonja. Ford. Csengeri J. — 122. Eu
ripidész Ifigeneja Auliszban. Ford. Radó A. — 123. Gabelsherger—Mar- 
kovics, Gyorsírás. — 124. Jeles írók Iskolai Tára: 49. 51—53. — 125. 
Platonis Eutyphro, Ápol. Socr., Crito, Phaedo. — 126. Plato Sokrates 
védelme és Kritoja. Magy. V. Horváth Zsigmond. — 127. P. Corn. Taciti 
Históriámul libri. I—V. Ed. Némethy.

Kovács Kálmán VII. oszt. tanulótól: 128. Fischer Győző, A Hessing- 
készülékek szerkezete és alkalmazása. — 129. Dupanloup Bódog, A szept. 
15-iki conventio és a decz. 8-iki encyclica. Ford. Füssy T.

Krajnyálc István VI. oszt. tanulótól: 130. Ein hundert und vierzig 
Kupfertafeln zum praktischen Baubeamten 1800.

Lampel llóbert kiadótól: 131. Magyar Könyvtár: 65. 73. 162. 167.— 
132. Német Könyvtár: 2. 6. 7. -— 133. Tanulók Olvasótára: 1. 3. 4.

Magy. kir. államnyomdától: 134. Az osztrák-magyar monarchia Írás
ban és képben. Ausztriára s Magyarországra vonatkozólag 1—1 kötet.

Magyar Önképzőkörtől: 135. Ovidius, A szerelem művészete. Fordít. 
Szana Tamás.

Magyar Tud. Akadémiától (5 fit évi átalány fejében): 136. Akadémiai 
Almanach 1901-re. — 137. Akadémiai Emlékbeszédek X. 7—11. — 138. 
Akadémiai Értesítő. — 139. Archaeologiai Értesítő XX. 3—5.; XXL 1—2.
140. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből XVII. 6—7. —
141. Értekezések a társadalmi tudományok köréből XII. 5. — 142. Érte
kezések a történeti tudományok köréből XVIII. 10.; XIX. 1—4. — 143. 
Mathem. és természettud. Értesítő XVIII. 2—5.; XIX. 1. 144. Math,
és természettud. Közlemények XXVII. 5. — 145. Nyelvtud. Közlemények 
XXX. 2- 4.; XXXI. 1.

Nagy-enyedi kollégiumtól: 146. Emlékbeszédek tanárok felett.
Pákh Károly nyug. gymn. tanártól: 147. Der Abfall deutscher Katho

liken von der römischen Hofkirche +  Hieronymus Erzbischoffs Hirten
brief 1782. — 148. Barklájus János Argenise. Ford. Fejér Antal. — 149. 
Eros oder Wörterbuch über die Physiologie. — 150. Gindely Anton: Ge
schichte des dreissigjährigen Krieges. I—III. — 151. Jakab Elek, Dávid 
Ferencz emléke. — 152. Das alte testament mit deutschem u. hebräischem 
Texte. London. — 153. Vadnai Károly, Elmúlt idők. — 154. Vierteljahr
schrift aus und für Ungarn 1843.

llosenfeld Marczell VII. oszt. tanulótól: 155. Moliére, Oeuvres com
pletes de — 1840 (csonka).
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Scherffel Aladártól mint szerzőtől: 156. Phaeocytis globosa nov. spec., 
nebst einigen Betrachtungen über die Phylogenie niederer, insbesondere 
brauner Organismen. Kiel und Leipzig. 1900.

Székesfehérvári Vörösmarty-körtöl: 157. Vörösmarty emlékkönyve. Szerit. 
Czapáry László dr.

Dr. Széli Gyula orvostól: 158. Jacobus Mellen, Series regum Hun
gáriáé e nummis aureis. 1750. — 159. Reinhard Job. Paul, Das neueröfnete 
Münzcabinet. I—IV. Nürnberg 1761—73.

Them László gymn. tanártól: 160. Abbe***, Der Dorfpfarrer I—III. 
— 161. Allgemeine Kirchliche Zeitschrift. Herausgegeben von Dr. Daniel 
Schenkel. — 162. Egyházi Reform. Szerit. Kovács Albert. 1871. — 163. 
Gondolat. Pozsonyi theologusok folyóirata. VI. — 164. Kőhalmi Oskar 
Beran, Die Magyaren. Kulturhistor. Roman. Weisskirchen 1896. — 165. 
Krupeez István, A középkori egyházszerkezet.

Vandrák Gyula gymn. tanártól: 166. De arte bibendi et iocandi. 1582. 
167. M. T. Ciceronis De oratore libri III. — 168. Joh. Isacius Ponta- 

nus, C. Svetonii Tranquilli Vitae XII. imperatorum 1626. — 169. Justi- 
nus, Históriáé Philippicae ex Trogo Pompeio libri XL1V. 1717. — 170. 
M. Valerius Martialis lateinisch und deutsch. Von C. Wilh. Ramler I—V. 
und Anhang. — 171. Card. Jul. Mazarini, Breviárium politieorum seu 
Arcana politica 1721. — 172. Moses Mendelssohn, Phádon. — 173. P. 
Franc. Pomey, Pantheum mythicum seu fabulosa deorum história 1738.

Vizy Zsigmond VI. o. tanulótól: 174. Palma Fr. Car., Notitia rerum 
Hungaricarum I. 1785.

C) C s e r e  u t j á n :  175. Arany János Összes művei, hátrahagyott 
iratai és levelezése. I—XII. diszkötet. — 176. Petőfi Sándor Összes művei. 
Első végleges teljes kiadás. I—VI. kötet.

Az összes könyvállomány 1901 júniusában volt 6543 mű, 8933 kötet
ben és 2713 füzetben. A szaporodás 152 mű, 292 kötetben és 102 füzetben. 

A különféle iskoláktól érkezett 200 Értesítő.

Gymnasiumi segélykönyvtár.
Kezeli: Kiss Albert.

A múlt iskolai évben alakult Gymnasiumi segélykönyvtár állománya 
tavaly 237 db. iskolakönyv volt. Mivel azonban ennek nagy részét inté
zetünkben nem használt könyvek képezték, ezeket — szám szerint 122 
darabot — eltávolitottuk, úgy hogy valóban használható könyv csak 115 
maradt. Ehhez 1900 szeptemberéig részint vétel, részint ajándék útján 117 
db. járult s igy a lefolyt iskolai év elején 239 db. iskolakönyvet bocsát
hatóink tanulóink rendelkezésére. Tényleg használt 57 tanuló 195 könyvet.
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Könyvtárunk az elmúlt évben vétel útján 78, ajándékozás útján 39 
darab iskolakönyvvel gyarapodott. Az ajándékozók sora a következő: II. 
oszt. tanulók: Igaz József 1 db., Marosok Tibor 4 db., Toffler Lipót 2 db., 
Weiterschütz János 1 db.; IV. o. tan.: Marcsek Andor 1 db.; V. o tan. 
Fábry János 2 db., Kozsár Béla 1 db., Mihelykó András 3 db., Schlesin
ger Miksa, Spitzer József, Stpjanow Vladimir 1—1 db., Sztankó Mihály 
3 db.; VII. o. tan.: Drucker Albert 2 db., Fábry Árpád, Kaiser Sándor, 
Kalmár Béla, Tarnay Tibor 1— 1 db.; VIII. o. tan .: Kálnoky István 1 db., 
Matzky György 2 db., Mintz Szigfried 1 db., Stolniczky Aladár, Stolniczky 
Gyula 4—4 db.



VIII.

Önképzőkörök és  azok t e v k e n y s é g e .

I . McHjj/ar ö n k é p ző k ö r .

A gymnasiumunkban fennálló „Petőfi“ önképzőkör 1900 szept. 22-én 
tartotta első rendes gyűlését Stromp József tanár úr elnöklete alatt.

A kör tisztikara a lefolyt tanévben a következő volt: Szőke Sándor
VIII. o. t. főjegyző, Tolnay Lajos VIII. o. t. titkár, Laurovics Ferencz 
Vili. o. t. főkönyvtáros, Kaiser Sándor VIII. o. t. pénztáros, Vizy István 
Vili. o. t. ellenőr, Hucskó Jenő VIII. o. t. könyvtáros, Fényes Ödön VII.
o. t. aljegyző, Létay Menyhért VII. o. t. könyvtáros, Heringh Sándor VII.
o. t. alkönyvtáros.

A körnek volt 121 tagja, és pedig 48 rendes és 73 rendkívüli. Tag
sági díj 2 kor. 50 fill. volt.

A kör az óv folyamán 23 rendes és 2 rendkívüli gyűlést tartott. 
Szavalat volt 75; ebből a kör jegyzőkönyvi dicséretre méltatott 7-et, si
kerültnek Ítélt 11-et, elismeréssel tudomásul vett 13-at s egyszerűen tudo
másul vett 19-et. Versenyszavalat volt 5-ször; a kör ugyanis e verseny- 
szavalatok alkalmával döntötte el, hogy kik szerepeljenek az iskolai ünne
pélyeken.

Benynjtatott a körbe 26 m ű ; ezek közül biráltatott 17 mű, még 
pedig 2 prózai és 15 verses. Jegyzőkönyvi dicséretet nyert 1, sikerültnek 
Ítéltetett 5, elismeréssel tudomásul vétetett 5, egyszerűen tudomásul véte
tett 6 mű. A bírálatok közül jegyzőkönyvi dicséretet nyert 3, sikerültnek 
ítéltetett 8, elismeréssel tudomásul vétetett 3, egyszerűen tudomásul véte
tett 3.

A kör összes bevétele volt 366 kor. 83 fül., kiadása 340 kor. 80 fill., 
évvégi maradvány 26 kor. 03 fill.

A kör könyvei 3 szekrényben vannak elhelyezve; könyvosztást min
den szombaton délután 3—5 óráig tartották a könyvtárosok. A könyvek 
az év folyamán selejteztettek,
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Az „A“ szekrényben év elején volt 499 kötetben 386 mű, év végén 
pedig 395 mű 509 kötetben. A „B“ szekrényben volt év elején 353 mű 
511 kötetben, év végén 370 mű 531 kötetben. Végül a „C“ szekrényben 
volt év elején 224 mű 277 kötetben, év végén 248 mű 302 kötetben. A 
kör összes könyvállománya tehát 1013 mű 1342 kötetben; ezévi szapo
rodás 50 mű 55 kötetben.

Mint minden évben, úgy most is tűzött ki a kör pályatételeket, még 
pedig a következőket: lyrai költemény, díj 10 korona; kisebb prózai el
beszélés, díj 10 korona. Külön pályatételek voltak: Stromp .József tanár
elnök úr pályatétele: Vörösmarty ,,Két szomszédvár“ czjmű eposzának 
esztétikai fejtegetése, díja szintén 10 korona, és Kaiser Sándor VIII. o. t. 
köri tagé: Fáy András meséinek fejtegetése, díja egy könyvjutalom. A 
pályamunkák beadási határideje május 10-dike volt. Mint legjobb eredeti 
lyrai költemény Szőke Sándor VIII. o. tán. „Szeretni vágyom én“ czimű 
költeménye jutalmaztatott; mint legjobb eredeti prózai elbeszélés pedig 
Kiár István VIII. o. t. „Naplótöredék“ czimű műve nyert díjat. Stromp 
József tanár-elnök úr és Kaiser VIII. o. t. díjaikat a pályázat meddősége 
folytán a könyvtár részére adományozták. — Ezenkívül jutalmaztattak: 
Szőke Sándor VIII. o. t. mint a legnagyobb munkásságot kifejtett tag a 
„Milleniumi 400 koronás alapítvány“ egy évi 4"/0-os kamatjával; továbbá 
Kaiser Sándor VIII. o. t. mint legjobb és legszorgalmasabb szavaló, — 
Hucskó Jenő VIII. o., Fényes Ödön VII. o., Stein János és Kiár István 
VIII. o. s Létay Menyhért VII. o. tanulók, mint jó szavalok és buzgó 
működésű tagok.

A kör az év folyamán 5 alkalommal vett részt iskolai és más egyéb 
ünnepélyeken, még pedig: október 6-dikán az aradi vértanúk emlék
ünnepén ; halottak estéjén a temetőben a 67 iglói honvéd sírjánál rende
zett ünnepélyen; Vörösmarty születésének százéves jubileuma alkalmával 
deczember 1-én rendezett ünnepélyen; a márczius 15-diki hazafias és nem
zeti ünnepen; végül a május hó 5-én rendezett hangversenyen.

I I .  N ém et önképzőkör. Elnök: Rótli Márton tanár úr.
A körbe beiratkozott 33 rendes és 11 rendkívüli tag.
Tisztviselők voltak : Masehek Ernő főjegyző, Marton István titkár, 

Varga Imre főkönyvtáros, Szőke Sándor pénztáros, Lieskó Béla ellenőr, 
Fest Sándor aljegyző, Friedmann Sándor „B“ könyvtáros, Spitzkopf Gyula 
„C“ könyvtáros, Sehivetz Feréncz alkönyvtáros.

Az előadott 51 szavalat közül a kör jegyzőkönyvileg megdicsért 3-at, 
sikerültnek ítélt 6-ot, elismeréssel tudomásul vett 14-et és egyszerűen tu
domásul vett 28-at.

A benyújtott 14 munka közül a kör jegyzőkönyvi dicséretre érde
mesített 4-et, sikerültnek Ítélt 4-et, elismeréssel tudomásul vett 5-öt, egy
szerűen tudomásul vett 1-et. Két munka birálatlan maradt,



60

A kör könyvtári állománya a következő: „A“ szekrény 304 mű 440 
kötetben; „B“ szekrény 269 mű 580 kötetben; „C“ szekrény 233 mű 333 
kötetben. Ezévi szaporodás 26 m ű '251 kötetben.

A könyvtár állománya 806 mű 1353 kötetben. E helyen meg kell 
még emlékeznünk özv. Langsfeld Edéné úrnő nagylelkű adományáról, a 
ki a köri könyvtárt 250 kötettel szaporította.

I I I .  G yorsiró-kör.
Az iglói „Markovics-kör“ 1900 szeptember havában alakult meg Kövi 

Imre tanár úr védnöksége alatt. Tagjainak száma 28, kik mind kezdők 
voltak. A „Vitairók“ osztálya tagok hiányában nem alakulhatott meg.

A tagok hetenkénti 2 órában Bódogh János tankönyve nyomán 
elsajátították a levelezési gyorsírást. A május 16-án tartott versenyen 19 
tag vett részt. Jó stenogrammért 3 tanuló nyert jutalmat. (L. „Jutalmak
kal kitüntetett tanulók“ rovatát.)

IV . M athevnatika i kör.
Ezen kör megalakult 1900 szeptember hó 19-én Kövi Imre tanár úr 

elnöklete alatt.
A kör tagjainak száma volt 38.
Tisztviselői voltak: Rólh Andor VIII. o. t. titkár, Wagner Zs. VIII.

o. t. jegyző.
A kör az év folyamán összesen 26 rendes és 1 rendkívüli gyűlést 

tartott, melyeknek tárgyait a mathematika történetéből vett néhány fel
olvasás s Kövi I. tanár úr „Példatár“-a nyomán kijelölt 104 és 52 sza
badon választott feladat megoldása képezte. A tagsági díj volt 1 korona.

V. Tornakor. Elnöke: Schermann Samu tanár úr.
Tisztviselők voltak: Horka Alfréd VIII. o. t. alelnök, Povázsay Endre

VIII. o. t. jegyző, Ben kő Eozső VIII. o. t. pénztáros, Horka Sándor VIII., 
Lantos Gusztáv VIII., Létay Menyhárd VII. és Komán György VII. o. 
tanulók előtornászok.

Tagjainak száma volt 55. Tagsági díj 1 korona.
A kör bevétele volt 39 korona, kiadása 15 korona 50 fillér.
A kör hetenként egy rendes és két gyakorló-órát tartott. Az intézeti 

tornaünnepély junius hó 9-én tartatott meg.
A körnek 43 tagja részt vett az 1901 május hó 26—27-ik napjain 

Budapesten tartott országos tornaversenyen. A tornászokat az igazgató, 
Schermann Samu, Stromp József és Bogscli László tanárok kisérték el 
a fővárosba.

Növendékeink a csapatversenyben, melyben 67 középiskola vett részt 
10—10 tanulóval s a mely magasugrásból és súlydobásból állott, a negyedik 
helyre küzdötték fel magukat 9500 egységgel.

Ezen eredményért főgymnasiumunk oklevelet nyert, Ezen kívül az
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iglóiak oklevelet nyertek a füleslabda-játékért, melyben a halasi torná
szokkal állottak szemben; a játékban tiz tanuló vett részt s mindegyik 
bronzérmet kapott.

Az egyéni versenyekben: a i'ulásban Vizy Zsiga VI. o. tan. ezüst-, 
Illés László Vili. o. tan. bronz- és Papp András VII. oszt. tan. bronz
éremmel; a póznamászásban Paulik János V. o. és Kolontáry János VI. 
oszt. tanulók bronzéremmel; a kötélmászásban Komán György VII. és 
Fábry Lajos Vili. o. tanulók ezüstérmekkel lettek kitüntetve.

VI. D alkör. Elnöke: Schermann Samu tanár úr.
Ezévi tisztviselői voltak : Horka Alfréd VIII. o. t. főjegyző, Morvay 

István VII. o. t. aljegyző, Haáz Rezső VIII. o. t. pénztáros és Horka Sán
dor VIII. o. t. kótatárnok.

Tagjainak száma 65 volt. Tagsági díj 50 fillér.
A kör ezévi bevétele 24 korona volt.
A kótatár 2 vezérhartggal és 80 szólammal szaporodott. Azonkívül 

járatta a kör az „Apollo“ czimű kargyüjteményt.
Üléseit szerdán és szombaton tartotta 1—2 óráig.
A kör ez évben háromszor lépett a nyilvánosság elé, még pedig: 

deczember 1-én a Vörösmarty-ünnepélycn, a márczius 15-diki nemzeti 
ünnepélyen és a május 5-én rendezett iskolai hangversenyen.



IX.

Iskolai ünnepélyek és  hangversenyek .

I. Az iglói ág. hitv. ev. főgymnasium Vörösmarty Mihály születésé
nek századik évfordulója alkalmából 1900. évi deozember hó elsején az 
intézet dísztermében rendezett ünnepélyének műsora volt:

1. Győzelmi dal, Huber K.-tól; előadja az ifj. dalkör.
2. Emlékbeszéd Vörösmarty fölött; tartja Szőke Sándor VIII. o. t.
3. Élő szobor, Vörösmartytól; szavalja Létay Menyhért VII. o. t.
4. Szép Ilonka, Vörösmartytól, melodráma; előadja Hucskó Jenő 

VIII. o. t., zongorán kiséri Laurovics Ferencz VIII. o. t.
5. A vén czigány, Vörösmartytól; szavalja Kaiser Sándor VIII. o. t.
6. Szózat, Egressitől; énekli az ifj. dalkör.
II. Főgymnasiumunk a lefolyt tanévben is megünnepelte 1848. évi 

márczius 15-dikének, a szabadság nagy napjának évfordulóját. Az intézeti 
épület dísztermében délelőtti 10 órakor lefolyt ünnepélynek műsora volt:

1. Búr nemzeti hymnus, Van Rees C. F.-tól; énekli a dalkör.
2. Talpra magyar, Petőfi Sándortól; szavalja Fényes Ödön VII. o. t.
3. Ünnepi beszéd; tartja Szőke Sándor VIII. o. t.
4. Márczius 15, Ábrányi Emiltől; szavalja Stein János VIII. o. t.
5. Hymnus, Erkel F .-től; énekli a dalkör.
III. 1901. évi május hó 5-ikén délutáni 3 órakor az intézet díszter

mében az országos tornaverseny költségeinek fedezésére hangversenyt ren
deztünk, melynek műsora volt:

1. Dalbokréta, Gál F.-től; előadja az ifj. dalkör.
2. Részlet „Bánk bán“-ból; előadják Kaiser S. és Stein J. Vili. o. t.
3. Rákóczi Rodostóban, Várady Antaltól; előadja Fényes Ödön VII. 

o. t., zongorán kiséri Laurovics Ferencz VIII. o. t.
4. Az obsitos, Garay Jánostól; előadja Hucskó Jenő VIII. o. t.
5. Traum der Sennerin, Labitzky A.-tói; hegedűn előadják Grósz 

Miksa Vili. és Morvay István VII. o. t., zong. kiséri' Laurovics F. VIII. o. t.
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6. A drámairó, monolog- Latzkó A.-tói; előadja Kiár István VIII. o. t.
7. Pepitant, Genée R.-tól; előadja az ifj. dalkör.
A hangverseny, a melyen nagy és díszes közönség jelent meg, 289 

koronával gyarapította a kirándulási alapot.
IV. 1901. évi juuius hó 9-én délutáni 4 órakor díszes közönség előtt 

folyt le a tornatéren az intézetnek tornaünnepélye, melyen az egész tanuló
ifjúság részt vett s melynek sorrendje volt:

1. Felvonulás.
2. Szabadgyakorlatok.
3. Katonai rendgyakorlatok.
4. Szergyakorlatok.
5. Játék.



X.

T  áp in téze t .
Gondnok: M arcsele A n d o r  tanár.

Az iglói ág. hitv. ev. főgymnasium tápintézetébe az 1900—1901-iki 
tanévben 178 tanuló (8-czal kevesebb, mint az 1899—1900-iki tanévben) 
vétetett fel. Ezek között járt ebédre és vacsorára 144 (16-tal több), csak 
ebédre 34 (24-gyel kevesebb). A beirt 178 tanuló között volt 154 gym- 
násiumi (10-zel kevesebb), 17 polgári iskolai (3-mal több) és 7 a helybeli 
faipari szakiskolát látogató tanuló (1 -gyei kevesebb, mint a múlt tanévben). 
A 154 gymnasiumi tanuló az egyes osztályok szerint következőképen 
oszlik meg: az I. osztályba járt 17, a II-ikba 15, a III-ikba 13, a IV-ikbe 
22, az V-ikbe 15, a VI-ikba 30, a Vll-ikbe 22 és a VlII-ikba 20 tanuló. 
Évközben kilépett 6, úgy hogy az év végén 172 tanuló maradt.

A Hubay-féle 40—40 koronás tápintézeti segélyben részesültek: Har- 
sányi Imre és Szőke Sándor VIII. oszt. tanulók.

A tápintézeti díj egészben vagy részben való elengedésében 20 tanuló 
részesült, még pedig a VIII. osztályból: Lantos Gusztáv 30 kor. és Szőke 
Sándor 60 kor.; a VII. osztályból: Farkas László 52 kor.; a VI. osztály
ból : Csatáry Imre 40 kor., Fábry dános 30 kor. és Sztankó Mihály 60 
kor.; az V. osztályból: Ujágh Béla 52 kor.; a IV. osztályból: Faix Oszkár 
52 kor., Fleischer Kálmán 70 kor., Lantos Károly 10 kor., Polsz Gyula 
104 kor. 40 fillér és Fonevács Rezső 90 kor.; a III. osztályból: tíustya 
Kornél 20 kor., Flachbarth Károly 52 kor. és Lázár Gyula 20 kor.; a ll . 
osztályból: Fleischer Gyula 20 kor., Topperezer János 20 kor. és Zimmer
mann Arthur 52 kor.; végül az I. osztályból: Jurcsó András 20 kor. és 
Rozlosnik Miklós 10 kor.

Az ebéd állott hetenként hatszor húsleves-, hús- és elegendő főze
lékből, egyszer hetenként bab- vagy rántott burgonyaleves- és galuskából, 
mindannyiszor pedig még 40 dkgr. tiszta rozskenyérből; vacsorakor volt 
kétszer hetenként gulyáshús, a többi estéken főzelék. Ezenkívül kaptak 
a tanulók tizenegyszer délben és este disznópecsenyét s havonként egyszer 
virslit a főzelékre.

Végül csak kedves kötelességet teljesítünk, midőn a ruszti ág. hitv. 
ev. egyházközségnek, mely a suplicatio megváltása fejében tápintézetünk
nek 2 koronát küldött, ez úton is hálás köszönetét nyilvánítunk.



XL

Jótékonysági  rovat.

Tanintézetünk a lefolyt tanévben a következő jótéteményekben ré
szesült :

1. A Szepesi XVI városi takarékpénztár két 30 koronás ösztöndíjra 
60 koronát adományozott.

2. Az Iglói takarék- és hitelintézet ösztöndíjra adományozott 40 kor.
3. Doloviczényi Arthur úr Lőcsén a Pákh Károly-féle ösztöndíjalap 

javára 60 koronát adományozott.
4. Széli Ödön úr jutalomdíjra egy darab 10 koronás aranyat.
5. A tanári kar egy tagja 8 koronát.
6. Az önképző-körökben sikeres munkásságot tanúsított tanulóknak) 

valamint egyéb jó magaviseletű szorgalmas növendékeknek az évzáró 
ünnepélyen kézbesítendő jutalomkönyvek beszerzésére adakoztak: Ritter 
Sándor, Melczer Ágost, Búzás Ferenez urak 4—4 koronát.

Azon kikötéssel, hogy az adományozott összeg 2/& részben a gymn. 
tanulók jutalmazására és ‘/s részben a helybeli ev. polgári leányiskola 
növendékeinek jutalmazására fordíttassék, adakoztak:

Münnich Kálmán gymn. felügyelő úr 10 kor., Feigenbaum József 
úr 10 kor.; Jantner Armand, dr. Lorber Adolf urak 8—8 kor.; Topscher 
György, dr. Walser Gyula, Dörner Gyula, Gärtner Kálmán, dr. Simenszky 
Sándor, Klug Nándor, Folgens Kornél, Csetényi Emil, Széli Hugo urak 
6—6 kor.; Benigny Gyula, Flütsch István, Langsfeld Géza, Them Gusztáv 
urak 5—5 kor.; Reich György, Fest Ottó, Bihar Antal, Bogscli Lajos, 
Schmal János, Hegyi Bertalan, Lehoczky Jenő, Gotthard Albert, Klug 
Ottó, Újlaki Jenő, Soós László, dr. Neubauer Lajos, Fábián L., Danielisz 
Lajos, Schivetz Lipót, Schmidt József, Nősz Lajos, Koromzay és társa 
czég, dr. Wesselényi Mátyás, Scherffel Aladár, Kraicz K., Matz Gusztáv 
urak és özv. Glószné úrnő 4—4 kor.; Huszkó Antalné és Korach Ernesztin 
úrnők 3—3 kor.; Rosenthal Vilmos, Launer János, Spitzer Emil, Kornhau- 
ser Samu, Hajts János, Fabinyi Sándor, Nadler Gyula, Klein Aladár, Stein 
Ignácz, Schmör és Fest, Széli László, Scultéty Ede, Weszter Károly urak 
2—2 kor. '
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Fogadják a nemes lelkű adományozók mindannyian adományaikért 
a tanári kar őszinte, hálás köszönetét. Őrizzék meg jövőre nézve is a fő- 
gymnasium tanulóifjúsága iránt táplált ezen meleg érdeklődést.

Ösztöndíjak, jutalmak és egyéb segélyezések.
a) Ö s z tö n d íja k .

1. A gróf Teleky-Róth Johanna-féle 70 koronás ösztöndíjat az ág. 
hitv. ev. egyetemes ösztöndij-osztó bizottságnak 1901. évi május hóban 
hozott határozata értelmében nyerték: Marton István VIII., Spitzkopf 
Gyula VII. oszt. tanulók.

2. A Tavassy Lajos-féle 120 koronás ösztöndijat a tanári kar Szőke 
Sándor VIII. oszt. tanulónak Ítélte oda.

3. A Scholtz-Kailing Amanda-féle 80 koronás ösztöndíjat a gymna- 
siumi tanács Fábry Géza VIII. o. t. és Kolczon Lajos VII. o. tanulónak 
Ítélte oda.

4. A Pákh Károly-féle 80 koronás ösztöndíjat kapta Róth Andor 
VIII. oszt. tanuló.

5. A Dobos Kálmán-féle 80 koronás ösztöndíjat a gymnasiumi tanács 
Létay Menyhért VII. oszt. tanulónak Ítélte oda.

6. A Schwartz Károly-féle 44 koronás ösztöndíjat a gymnasiumi 
tanács határozata alapján Thuránszky Árpád VII. o. t. nyerte.

7. A Szontagh Lajos-féle 50 koronás ösztöndíjból nyertek : Sztankó 
Mihály VI. o. t. 18 kor., Fleischer Kálmán IV. o. t. és Faix Oszkár IV.
0. t. 16—16 koronát.

8. Az iglói izr. hitközség 40 koronás ösztöndíját Steier Lajos VI. o. 
tanuló nyerte.

9. A Hubay Miksa-féle 80 koronás ösztöndíjból nyertek: Marcsek 
Andor V. o. t. 40 koronát és Csatáry Imre VI. o. t. 40 koronát.

10. A Hubay-féle 40—40 koronás tápintézeti segélyben részesültek 
Szőke Sándor és Harsányi Imre VIII. oszt. tanulók.

11. Az Újlaki Jenő-féle 40 koronás ösztöndíjat a gymnasiumi tanács 
Nagy Jenő VII. o. tanulónak Ítélte oda.

12. A Payer Jenő-féle 40 koronás ösztöndíjból nyert Benigny Gyula
1. o. t. és Lux Sándor I. o. t. 20—20 koronát.

13. A dr. Münnich Aurél-féle 16 koronás ösztöndíjat a tanári testület 
Flachbart Károly III. o. tanulónak Ítélte oda.

14. A Fischer Miklós-féle 16 koronás ösztöndíjat a tanári testület 
Hucskó Jenő VIII. o. tanulónak Ítélte oda.



67

15. A Scholtz József-féle 10 koronás ösztöndíjat kapta Maixner 
Elek II. o. t.

16. A Fischer Miklós-féle 8 koronás ösztöndíjat a tanári karnak 
határozata értelmében kapta Jurcsó András I. o. t.

17. A Búzás Lajos-féle 8 koronás ösztöndíjat a gymnasiumi tanács
nak határozata értelmében kapta Soltész Lajos IV. o. t.

18. A Fest Imre-féle 8 koronás ösztöndíjat a gymnasiumi tanács 
Zimmermann Arthur II. o. tanulónak ítélte oda.

19. A szepesi XVI városi takarékpénztár adományából 80—30 ko
ronás ösztöndíjakat nyertek: Kapralcsik János VII. o. tanuló, Marcsek 
Tibor III. o. t.

20. Az iglói takarék- és hitelintézet adományából 20—20 koronás 
ösztöndíjakat nyertek: Ponevács Rezső IV. o. t. és Bartha Sándor III. o. t.

21. Az özvegy Münnich Adolfné született Ritter Julia-féle ösztön
díjból kapott 8—8 kor. Góts István II. o. t. és Rochlitz Zoltán II. o. t.

22. A Schwartz Lajos-féle 24 koronás ösztöndíjat az egyháztanács
nak határozata értelmében az 1899—1900. tanévben nyerte Szaltzer Lajos 
VIII. o. t. Az 1900—1901. tanévre eső 24 kor. ösztöndíj az egyháztanáes- 
nak hozandó határozata értelmében fog kiosztatni.

b) J u ta lm a k k a l  k i tü n te te t t  ta n u ló k .
Az önképzőkörökben sikeres működést kifejtett tanulók és egyéb 

jó erkölcsi magaviseletű, szorgalmas növendékek jutalmazására befolyt 
összegből a következők részesültek jutalomdijakban és kaptak jutalom
könyveket :

Faix Géza IV. o. t. 8 kor., Szőke B^erencz IV. o. t. egy 10 koronás 
aranyat. Laurovics Ferencz VIII. o. t. Vörösmarty lyrai költeményei. 
Tolnay Lajos VIII. o. t. Vörösmarty epikai költeményei. Maschek Ernő 
Vili. o. t. Szontágh. A Magas Tátra és hegyvidéke. Marton István VIII. 
o. t. Az Athenaeum kézi lexikona 2 kötetben. Friedmann Sándor VIII. 
o. t. Posewitz. A Szepesség utaz. kézikönyve. Varga Imre VIII. o. t. 
Münnich Sándor. Igló város története. Lorenz Hugo VIII. o. t. Blammarion 
Csillagászati olvasmányok, B̂ est Sándor VII. o. t. Röptében a nagy világ 
körül. Almássy Lajos VII. o. t. Petőfi költeményei. Heringli Sándor VII. 
o. t. Petőfi költeményei. Licskó Béla VIII. o. t. Posewitz. A Szepesség
utazási kézikönyve. BTidrichovszky Nándor VII. o. t. Posewitz. A Sze
pesség utazási kézikönyve. Káposztás István VII. o. t. Posewitz. A Sze
pesség utazási kézikönyve. Schivetz Ferencz VII. o. t. Posewitz. A Sze
pesség utazási kézikönyve. Almássy Béla VI. o. t. Hatszáz magyar nem
zeti dal. Löfkovits Lajos VI. o. t. Tompa összes költeményei. Spitzer 
József VI. o. t. Szontágh. A Magas Tátra és hegyvidéke. Briedmann

6*
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Andor VI. o. t. Stanley. A legsötétebb Afrikában. Csatáry Imre VI. o. t. 
Endrődi. A magyar költészet kincsesháza. Róth Sándor V. o. t. Posewitz. 
A Szepesség utazási kézikönyve. Löfkovies Béla V. o. t. Münnich S. 
Igló város története. Zakár Lajos V. o. t. Havas A. Homeros. Jantner 
Ervin V. o. t. Martin. Naturgeschichte der drei Reiche. Faix Géza IV. 
o. t. Petőfi költeményei. Szigeti Elek IV. o. t. Church. Egy római ifjú 
kalandjai, .lakó Endre IV. o. t. Gauss. A búrok földjén. Hankó Béla IV. 
o. t. Hatszáz magyar nemzeti dal. Szigeti Jenő III. o. t. Münchhausen 
kalandjai. Hyross Béla III. o. t. Barna. A hazáért és szabadságért. Búzás 
Béla II. o. t. Barna. A hazáért és szabadságért. Rochlitz Dezső III. o. t. 
Simonyi. Idegen népek közt. Kregezy Tibold II. o. t. Baróti. 1001 éjszaka. 
Rochlitz Zoltán II. o. t. Grimm meséi. Heyszl József I. o. t. Münchhau
sen kalandjai. Spitzer Gyula I. o. t. Barna. A hazáért és szabadságért.

A magyar önképző-kör részéről jutalomban részesültek: A magyar 
önképző-kör millenniumi alapítványának kamatait 16 koronát kapta Szőke 
Sándor VIII. o. t. főjegyző, mint a kör legmunkásabb tagja. 10 korona 
pályadijat nyert lyrai költeményével Szőke Sándor VIII. o. t. Ivlár István 
V ili. o. t. „Müncheni naplótöredék“ czimü prózai müvével 10 korona 
pályadijat nyert. Kaiser Sándor VIII. o. t. Költők lugasa. Kiár István VIII. 
o. t. Arany. Toldi trilógia. Hucskó Jenő VIII. o. t. Petőfi költeményei. 
Fényes Ödön VII. o. t. Endrődi. A magyar költészet kincsesháza. Létay 
Menyhért VII. o. t. Madách. Az ember tragédiája. Stein János VIII. o. t. 
Benedek. Magyar népköltés gyöngyei.

A mathematikai kör részéről 20 koronás pályadijat nyert Wagner 
Zsigmond VIII. o. t.

A gyorsíró kör részéről versenydijakat nyertek : Kánya Gyula VII. 
o. t. 10 kor., Róth Sándor V. o. t. 6 kor. és Marcsek Andor V. o. t. 
4 koronát.

c) T á p in té z e ti  d i ja k  e len gedése .
A tápintézeti dij egészben vagy részben való elengedésben részesült 

20 tanuló: az elengedett összeg 854 korona. Két tanuló részesült ezenkívül 
egyenkint 40 kor. tápintézeti segélyben. (Lásd a tápintézetre vonatkozó 
jelentést.)

d) T a n d ije le n g e d é sb e n  ré s z e s ü lte k :  
a Vili. osztályból: Marton István 48 kor., Ilarsányi Imre 24 kor., 

Szőke Sándor 20 kor.
a VII. osztályból: Kapralcsik János 20 kor., Kolezon Lajos 20 kor., 

Spitzkopf Gyula 20 kor., Farkas László 10 kor.
a VI. osztályból: Sztankó Mihály 20 kor., Csatáry Imre lOkor.
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az V. osztályból: Philipp József 48 kor., Marcsek Andor 48 kor., 
Késmárszky Gyula 10 kor., Paulik János 10 kor.

a IV. osztályból: Szőke Ferencz 15 kor., Poncvács Rezső 24 kor., 
Faix Géza 20 kor., Fleischer Kálmán 20 kor.

a III. osztályból: Marcsek Tibor 48 kor., Flachbart Károly 15 kor., 
Igaz József 10 kor.

a II. osztályból: Zimmermann Arthur 20 kor., Schiffer Ede 10 kor. 
az I. osztályból: Lux Sándor 20 kor., Bukovcsán Béla 10 kor. 
Azonkívül öt canens 216 kor. erejéig részesült tandíjelengedésben.

A fentartó hatóság tehát 29 tanulónak 736 kor. engedett el az előirt 
tandijakból.

Segélyezésben részesültek tehát az 1900—1901. tanévben a tanulók:
1. Tápintézeti s e g é ly e z é s .................... 934 korona
2. Tandijakból elengedtünk . . . .  736 „
3. Ösztöndíjakra fordítottunk . . . .  1080 „
4. Jutalom- és pályadijakra fordítottunk 294 „

Összesen 3044 koronát.
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Je len té s  az é r e t t s é g i  vizsgálatról.

Az érettségi vizsgálati utasítás 4. §-a értelmében április 15-éig az 
érettségi vizsgálathoz jelentkezett valamennyi 1900—1901-ik tanévi VIII. 
osztályú tanuló.

A VIII. osztálynak évvégi vizsgáit május hó 8—17-éig, az írásbeli 
érettségi vizsgálatokat pedig május hó 20., 21., 22., 23. és 24. napjain 
ejtettük meg.

Vizsgázott 52 tanuló, köztük 1 tanuló másodízben. Az írásbeli vizsga 
alapján a vizsgálóbizottság 52 tanulót bocsátott szóbeli érettségi vizsgálatra.

Az Írásbeli vizsga tételei voltak:
1. A magyarnyelvi Írásbeli vizsgán :

a) Minő helyet foglal el Arany a nemzeties költés aranykorszakában?
b) Boldog az, ki jóban el nem bízza magát,

De kész szívvel várja szerencse forgását. (Zrínyi.)
e) A keresztyénség kultúrtörténeti diadalai.

2. A latinnyelvi Írásbeli érettségi vizsgán:
Horatius, Carminum lib. I. carmen 22-um. Cserny és David. Latin 

stílusgyakorlatok III. rész, 104. gyakorlat.
3. A németnyelvi Írásbeli érettségi vizsgán:

„A kőszegi hősök.“ Kalmár Elek, Magyar olvasókönyv III. kötet 
171. lap.

4. A görögnyelvi Írásbeli érettségi vizsgán:
Apollo kivételével az összes istenek az Olympusra visszatérnek. 

Achilleus szünetlenül űzi, üldözi a trójaiakat. Priamos a futó 
trójaiak megmentésére kinyitja a város kapuit. Ilias XXL 
515—543-ig.

5. A mennyiségtani Írásbeli érettségi vizsgán:
a) Valaki K  koronát helyez el jo°/0 mellett oly intézetben, mely 

a kamatokat */* évenként tőkésiti. Az első év lefolyása után 
kivesz r koronát. Mekkora tőkéje n év múlva. (Konkrét szá
mokat mindenki válaszszon).

b) Egy egyenoldalu kúp 2 vízszintes lap által 4 részre osztatik 
akként, hogy a kúphegy köbtartalma a két csonka kúphoz 
oly viszonyban álljon, mint 1 : 2 :  3-hoz. Mekkora mindegyik 
rész magassága.

A szóbeli vizsga junius 24-én vette kezdetét és 29-éig tartott.
A vizsgáló bizottságnak elnöke volt Dianisha András lőcsei evang. 

lelkész, egyházkerületi gyámintézeti elnök úr és a vizsgán mint a tan
ügyi kormány képviselője jelen volt dr. Szlávilc Mátyás eperjesi ev. eolle- 
giumi igazgató úr.

XII.
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Statisztikai kimutatás a középiskola tanulóiról.
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A kötelező tantárgyakban
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A t a n u l á s t a n  t e t t  e l ő m e n e t e l r ő l .
_

A r e n d e s  t a n t á r g y a k a t  v é v e

é s  p e d i g I. 11. III. IV. V. VI. VII. VIII. : Ö sszesen

o s z t á l y b a n

mindég tantárgyból j e l e s ................................................ 1 1 1 4 — 2 3 12
minden tantárgyból legalább j ó ................................ 10 8 6 8 8 4 8 9 i 61
minden tantárgyból legalább elégséges. . . . . 42 28 31 29 21 30 31 38 250
egy tantárgyból e l é g t e l e n ................................ 9 7 4 5 1 8 1 — 35
két tantárgyból e lé g te le n ................................................ 6 6 4 2 2 6 3 — 29

több tantárgyból elégtelen (az osztály ism. utasítva) 7 3 — 1 1 — 12
vizsgálatlan m a ra d t........................ .... — 1 _____ — 2 1 1 4

Osztályonként összesen ; 75 51 49 48 33 49 47 51 403
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A beirt tanulóknak létszáma, a szülőknek lakóhelye szerint.

I g l ó i ........................ . . 113 J.-N.-K.-Szolnok megye . 5
Szepes megye . . . . . 67 Hajdú m e g y e ................... 4
Bihar inegye . . . . . 31 Csanád megye ................... 3
Abauj-Torna megye . . . 27 Árva megye........................ 3
Zemplén megye . . . . 24 Arad m e g y e ................... 3
Liptó megye . . . . . 16 Nógrád m egye................... 3
Borsod megye . . . . . 15 Bereg m e g y e ................... 2
Szabolcs megye . . . . 14 Ung m egye......................... 2
Békés megye . . . . . 12 Mármaros megye . . . . 1
Pest megye . . . . . . l ü Szilágy m egye................... 1
Gömör megye . . . . . 10 Zólyom m egye................... 1
Trencsén megye . . . . 9 Csongrád megye . . . . 1
Szatmár megye . . . . 8 Győr megye........................ 1
Sáros megye . . . . . 7 Komárom megye . . . . 1
Heves megye . . . . . 7 K ü lá l la m b e li ................... 4
Turócz megye . . . . . 5 Összesen 410



XIV.

A jövő  1901—1902-ik t a n é v r e  vonatkozók.
1901. évi aug. 31-én lesznek a felvételi-, pótló- és javító vizsgálatok.
c/f beiratások a helybeli tanulókra nézve szeptember 1-én, a vidéki tanulókra 

nézve szeptember 2— k-éig fognak eszközöltetni.
cA z iskolai évnek ünnepélyes megnyitását szept. 5-ére reggeli 8 órára tűztük ki.
c/f rendes, tanítás szept., 6-án veszi kezdetéi.
A gymnasium első osztályába lépő tanulók születési bizonyitványnyal 

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

A helybeli tanulók által fizetendő évi tandíj 40 Icor.; mellékdíjak (beira- 
iási díj 2 kor., könyvtár-, értesítőre 4 kor., bizonyitványdíj 2 kor.) 8 kor.; 
összesen 48 korona.

A vidéki tanulók által fizetendő évi tandíj 48 kor.; mellékdíjak (beira- 
tási díj 2 kor., könyvtár-, értesítőre 4 kor., bizonyitványdíj 2 kor.) 8 kor.; 
összesen 56 korona.

Az 1894. évi XXVII. t.-cz. 3. § c) pontja értelmében minden tanidó 
az országos tanári nyugdíjalap javára 6 koronát a beiratás alkalmával tar
tozik lefizetni.

Gymnasiumi pénztáros Marcsek Andor tanár úr.
A mellékdíjak, az országos tanári nyugdíjintézetre fizetendő 6 kor. és a 

tandíjnak első fele a beiratás alkalmával, a tandíjnak második fele pedig feb
ruár 1-én fizetendő.

A tápintézetbe való felvételre nézve figyelembe veendők a követ
kezők :

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

b) A tápintézeti díj egész évre ebéd- és vacsoráért 104 kor., csak 
ebédért 86 kor., teríték használatáért 40 fill. 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.
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c) Minden tápintézeti tanuló a fennálló intézeti szabályokhoz alkal
mazkodni tartozik.

d) A tápintézeti díj részbeni elengedéséért f. évi augusztus hó 15-ig 
nyújtandók bö a folyamodványok az igazgatónál, szegénységet és jeles 
vagy jó előmenetelt igazoló iskolai bizonyitványnyal felszerelve és bér- 
mentesen küldve.

Azoknál, kik a múlt tanévben is részesültek elengedésben, elegendő 
a folyamodvány beküldése bizonyítvány nélkül. A kitűzött határidőn túl 
érkező folyamodványok figyelembe nem vétetnek.

Tápintézeti gondnok a jövő tanévben Marcsek Andor tanár úr.
A tandíj részbeni elengedéséért folyamodhatnak a szegénységüket 

kellőleg igazoló, jó magaviseletű és legalább jó előmeneteld 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 32, 36, 40, 60, 80, 90, 100 
koronát havonként;

b) lakásért reggelivel, mosással, takarítással (télen fűtéssel) havon
ként 12—14 koronát;

c) azok, kik csak ebédre járnak a tápintézetbe, úgynevezett félkosz- 
tosok, az ebéden kivűl teljes ellátásért 26—32 koronát 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 felelő 
helyre jussanak.

Zongora-(zeno)-tanitásért fizetnek egy-egy óráért 160—180 fillért a 
tanulók.

A főgymnasiumi tanulók havonként 4 koronáért alapos oktatást 
nyerhetnek 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 évi J u liu s  hó 1 - ig  az i t te n i  
fő g y m n a s iu m i igazga tóságnál n y ú jta n d ó k  he. A javító vizsgálatnak 
más intézetnél való letevésére a felekezeti főhatóság adhat engedélyt.

Végre az 1887. évi XXII. t.- ez. 12. §-a értelmében mindazon tanu
lók, kik életük 12 évét betöltötték, igazolni tartoznak, hogy védhimlővel 
ujraoltattak, vagy az ujraoltás alól törvényszerű módon felmentettek.

Főgymnasiumunk az állami tántervet követvén, életbe léptette a 
görögpótló tanfolyamot.

E tanfolyamot illetőleg — a szülők tájékoztatására — a követke
zőket említjük fel:
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Az 1890. évi XXX. t.-cz. 3. és 5. §-ait, hogy gymnasiumi tanulók a 
görögnyeiv és irodalom tanulására nem kötelcztetnek, ha a görögnyelv 
és irodalom helyett a törvény 2. §-ában megnevezett tantárgyakban nyernek 
az illető gymnasiumban a tanterv által megszabott rendes oktatást.

A görögnyelv és irodalom helyett ekkép választott tantárgyak az 
ezekre jelentkező tanulókra nézve kötelezők s az e tárgyakban való elő- 
menetelők a többi rendes tantárgyakban tanúsított előmenetelükkel egyenlő 
értékű beszámolás alá esik.

Azon tantárgyak, melyekből a gymnasiumi tanulók a görögnyelv és 
irodalom helyett rendes oktatást nyernek a következők:

a) a magyar irodalom bővebb megismertetése, kapcsolatban a görög 
remekírók műveinek ismertetésével magyar fordításban, s a görög iro
dalom és művelődéstörténet alapvonalai;

b) a rajz (mértani és szabadkézi rajz).
Ha oly tanuló, ki már egy vagy több osztályban görögnyelvet és 

irodalmat tanult, akár átlépés esetében, akár ugyanazon intézet kebelében, 
a görögnyelv és irodalom helyett tanított tantárgyakban való oktatásra 
jelentkezik, az illető tantárgyakban amaz intézet megelőző osztályaiban 
elvégzett tananyagból fölvételi vizsgálatot tartozik tenni.

Viszont a görögnyelv és irodalom illető tananyagából tartozik föl
vételi vizsgálatot tenni az a tanuló is, aki azután jelentkezik a görögnyelv 
és irodalom tanulására, miután már egy vagy több osztályban az imént 
fölsorolt görögpótló tantárgyakat tanulta.

Az 1883. évi XXX. t.-cz. 26. §-a akként módosíttatott, hogy gymna
siumi tanulók, a kik a görögnyelv és irodalom helyett a görögpótló 
tantárgyakból nyertek rendes oktatást, habár le is tették az érettségi 
vizsgálatot, a tudomány-egyetemnek és egyéb főiskolák hittudományi 
karára, vagy azok nyelvészeti, bölcsészeti és történelmi szakosztályaira 
nem bocsáthatók.

Ha azonban a görögnyelv és irodalomból pótló érettségi vizsgálatot 
tesznek, a főiskolák összes facultásai előttük nyitva állanak.

80
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