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I.

Adatok a tanintézetnek 1901 —1902-ik taqévi
történetéhez.

Az iglói ág. h. ev. főgymnasium 1901—1902-ik tanévi történetének 
kiemelkedő mozzanatát képezi a tanári testületben beállott személyvál
tozás.

Miután a nagyméltóságu vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister 
úrnak 1901. évi szeplember 3-án 59329. szám alatt kelt rendelete alapján 
Kövi Imre tanár úr, ki 39 esztendeig működött buzgón, lelkesen az inté
zetben, nyugalomba vonúlt, a tanügyi kormány 1901-ik évi szeptember 
13-án kelt rendelettel Forberger Andor volt rimaszombati egyesült prot. 
főgymnasiumi helyettes tanár urat nevezte ki a megüresedett tanszékre 
helyettes tanárul.

A gymnasiumi tanács még a szünidőben, 1901. évi augusztus 17-én 
intézte el a tápintézeti dijak elengedése végett benyújtott kérvényeket. 
Harmincz szegénysorsu, törekvő ifjúnak összesen 854 koronát engedett 
el az előirt dijakból.

A javító vizsgálatokat a tanári kar augusztus 31-én ejtette meg.
Az előző tanév végén összesen 64 tanuló lett javító vizsgálatra uta

sítva, 35 egy tantárgyból és 29 tanuló két tantárgyból.
A bukott tanulók közül 50-en vizsgáztak kielégítő eredménynyel, 

10-en lettek osztályismétlésre utasítva és 4-en nem jelentek meg a javító vizs
gálaton.

A tanév megkezdése előtt négy polgári iskolai tanuló tett felvételi 
vizsgálatot a latin nyelvből, egy tanuló felvételi vizsgálatot, hogy az első 
osztályba felvehető legyen és a felekezr ti főhatóságnak engedélye alapján 
négy oly tanuló javító vizsgálatot, kik más középiskolákban nyerték elég
telen tanjegyüket.

A beiratások a helybeli tanulókra nézve szept. 1-én, a vidéki tanu
lókra nézve szept 2—4-éig eszközöltettek.

1*



4

Beiratott összesen 430 tanuló. A tanulók létszáma tehát 27-el na
gyobb mint volt az előző tanév végén.

A tanulóifjúságnak statisztikai viszonyait későbbi táblázatos kimu
tatások tüntetik fel; e helyütt azoknak kiegészítésére kiemeljük még a 
felgymnasium görög és görögpótló tanfolyamára beirt tanulóknak követ
kező számbeli arányát.

A görög tanfolyamban részt vett 109 tanuló, még pedig az V-ik 
osztályban 29, a Vl-ik osztályban 23, a VII-ik osztályban 31 és a VIII-ik 
osztályban 26 tanuló.

A görögpótló tanfolyamra beirt tanulóknak létszáma volt az Y-ik 
osztályban 32, a Yl-ik osztályban 22, a VII-ik osztályban 23 és a VIII-ik 
osztályban 18, összesen tehát 95 tanuló.

Szeptember 5-én volt az iskolai évnek ünnepélyes megnyitása. Az 
ünnepély az intézetnek dísztermében az egyházi és iskolai elöljáróság, a 
tanári kar, számos szüle és a tanulóifjúság jelenlétében szokott ünnepé
lyességgel folyt le.

Az igazgató megnyitó beszédében ecsetelvén az iskolai évnek fen
séges czéljait, feladatait, a történelmi és természettudományok összhang- 
zatos művelésének fontosságát, lelkes, kitartó munkára, a kötelességek 
hü teljesítésére, a tanulói erények gyakorlására szólította fel, buzdította 
az ifjúságot.

A főgymnasium dicső alapítóinak nevével, a Trangous névvel kezdte
meg következőleg beszédét:

„A jelenkor astronomiája tanítja, hogy a földünket környező vi
lágűr oly végtelen kiterjedésű, hogy a fénysugár, melyet valamelyike az 
éjjeli égen ragyogó számtalan csillagoknak kilövel, csupán száz meg 
száz esztendő múlva érkezik hozzánk, miből következik, hogy el is pusz
tulhatott már, ki is aludhatott már nem egy csillag valamely világokat 
megrendítő katastropha következtében, mégis rezgő fényében, régi helyén 
még évszázadok látják, mert a roppant messzeségben kilövelt utolsó fény
sugarak, letűnt világok végső üzenetei csak évszázadok múltán érkeznek 
a földre“.

„Ezen bár elpusztult, letűnt, de fényökben, ragyogásukban tovább 
élő csillagok csodálatra méltó tüneményét ismétlődni látom a szellemi 
életben“.

„A nagy elme alkotásának fénye, a nemes szív tettének melege 
kihat századokra, még akkor is, mikor az agy már rég megszűnt gon
dolkodni, a szív már rég megszűnt dobogni“.

„Az iglói főgymnasium fentartó hatósága magáénak vallott két fé
nyes csillagot protestáns egyházi és iskolai életünk egén“.

„Yalódi hazaszeretetből, egyházunk iránti ragaszkodásból, a legneme
sebb eszmék iránti lelkesedésből, az ifjúság iránti szerétéiből merítették
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azt a meleget, mely — bár rég letűntek az élet horizontjáról — kifejti 
most és ki fogja fejteni évszázadok múltán is termékenyítő hatását az 
iskola talaján magyar hazánk, protestáns egyházunk javára“.

„E két csillag a dicső emlékezetű Trangous testvérpár“.
„Trangous József az 1801. évben elhunyt érdemdús egyházfelügyelő, 

valamint a 6 évvel előbb meghalt testvéröcscse Trangous Lajos vagyo
nuknak nagy részét végrendeletileg az iglói ág. h. ev. egyházközségnek, 
hagyományozták“.

„A nagylelkű alapítók 150.000 forintot tevő hagyatéka arra képesité 
a fentartó hatóságot, hogy a XVI. század óta fenálló latin iskoláját, 
mely 1784. évtől kezdve mint progymnasium működött, teljes főgymna- 
siummá fejleszsze“.

„Ezer és ezer ifjú kereste fel azóta e termeket, hogy a tudománynak 
e helyen táplált langja mellett gyűjtsön szellemi életerőt az élet útjára“.

„A gyermekteleneknek szellemi gyermekei valának mindannyian s 
mint ilyenek kell, hogy mély hálával és kegyelettel adózzanak azok 
dicső emlékének, kik feltárták előttük e kincsesház kapuit“.

„Trangous névvel ajkunkon, Trangous névvel szivünkben kezdjük 
meg méltóan az iskolai évet. E név iránti mély kegyelettel lépjétek át, 
kedves ifjak e küszöböt és tekintsetek a márványtáblára, mely hirdetvén 
e két nevet, rövid idő múlva díszíteni fogja ez épület falait“.

Az iglói ág. h. ev. egyházközség és az általa fentartott tanintézetek 
jóltevői iránti hálát és kegyeletet külsőleg kifejező ezen emléktáblának 
szövege a következő:

TRANGOUS JÓZSEF 
ÉS

TRANGOUS LAJOS 
A FŐGYMNASIUM 

DICSŐ ALAPÍTÓINAK 
HÁLÁS KEGYELETTEL 

ÁLLÍTOTTA
AZ IGLÓI ÁG. HITV. EV. EGYHÁZKÖZSÉG 

1901 .

A megnyitó ünnepély után az osztálytanárok a tantermekben felol
vasták és megmagyarázták az ifjúságnak az intézetnek fegyelmi szabá
lyait és kihirdették az órarendet.

A rendes tanítás szeptember 6-án vette kezdetét.
Minthogy főgymnasiumunk a fentartási államsegély tárgyában kö

tött szerződés értelmében az állami tantervet követi, életbe léptette a 
tanügyi kormánynak 1899. évi 88228 szám alatt az uj középiskolai tan
tervnek folytatólagos végrehajtása tárgyában kiadott rendeletét, mely
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szerint az 1901—-1902 iskolai évben az I—VI. osztályokban az uj tan
terv a következő átmeneti intézkedésekkel alkalmazandó:

1. a történelemből az V-ik osztályban a császárság megalapításától 
Amerika felfedezéséig terjedő időszak, a Vl-ik osztályban pedig az Ame
rika felfedezésétől 1648-ig terjedő kor tárgyalandó a régi tanterv szelle
mében és a meglevő tankönyvek alapján;

2. a természetrajzból a Vl-ik osztály tanulói állattant tanulnak;
3. a VII. és VIII. osztályban a régi tanterv marad érvényben.
Életbe léptettük a tanügyi kormánynak a jálékdélutánoknak a közép

iskolák mind a nyolcz osztályába való behozatala tárgyában kiadott ren
deletét is. A játékdélutánokon I—II., III—IV., V—VI., VII—VIII. osz
tályok egyesítve voltak.

A tanári kar nagy súlyt helyez az ifjúság önképzésére s azért elő
mozdította az önképzőkörök megalakulását, helyes irányba terelte és 
abban megtartotta azoknak működését.

A tanév elején megalakultak a következő önképzőkörök: Petőfi ön
képzőkör, elnöke Stromp József tanár úr; német önképzőkör, elnöke Róth 
Márton tanár ú r; mathematikai kör, elnöke Nikházi Frigyes tanár úr; 
gyorsirókör, védnöke Kövi Imre nyug. tanár ú r ; tornakor, dalkör Scher- 
mann Samu tanár úr elnöklete alatt.

Az önképzőkörök tanévi munkájáról későbbi fejezet számol be, 
e helyütt csak hálával és elismeréssel adózunk a tanárelnököknek azon 
buzgó és lelkes munkáért, melyet az önképzőkörökben az intézet és az 
ifjúság érdekében végeztek.

Az irodalmi önképzőkörök külön, gazdag könyvtárakkal bírnak s az 
intézet olvasótermében rendelkezésükre állottak napilapok, szépirodalmi 
és tudományos folyóiratok, melyeknek olvasásával a serdültebb ifjak az 
intézet falain belül kellemesen és hasznosan tölthettük estveli óráikat.

Külön ifjúsági könyvtárak állottak az I—II., a III. IV. és az V-ik 
osztálynak rendelkezésére.

Szeptember 7-én jótékonyczélu hangverseny volt az intézetnek dísz
termében, melyet Topscher Anna úrhölgy, Durigo Ilona úrhölgy, dr. Szta- 
hovszky Antal és Amler Antal urak közreműködésével rendezett s a 
melynek tiszta jövedelme részben a főgymnasiumi ifjúsági segélyalap 
növelésére, részben pedig az iglói ev. polgári leányiskola tanszergyüjte- 
ményének gyarapítására fordittatott.

A hangverseny rendezésével, mely a megjelent nagyszámú, díszes 
közönségnek valódi műélvezetet nyújtott, s melynek műsorát későbbi helyen 
közöljük, Topscher Anna úrhölgy lekötelező módon nyilvánította főgym- 
nasiumunk iránti meleg érdeklődését. Fogadják azért úgy ő mint a többi 
közreműködő e helyütt is az intézetnek őszinte háláját és elismerését.

Október hó 25-én az igazgató a tanári kar és tanulóifjúság jelenlé
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tében a tornacsarnokban ünnepélyesen nyújtotta át az ezüst- és bronz
érmeket, melyeket növendékeink az 1901. évi május 26—27-ik napjain 
Budapesten megtartott országos tornaversenyen egyéni versenyben kiér
demeltek, még pedig 3 ezüst- és 4 bronzérmet; azonfelül még 10 bronz
érmet a játékversenyben részt vett győztes csapat 10 tanulójának.

A tanári kar mindenkor fontos kötelességének ismerte, hogy a haza
szeretetnek szent tüzét gyújtsa és éleszsze az ifjúság szivében, hogy plán
tálja abba a mély, igaz kegyeletet azok iránt, kik vezérlő alakjai valának 
hazánknak az állami consolidatióra, a nemzet szellemi és anyagi erőinek 
fejlesztésére irányuló nagy munkában s azért megragadott minden alkal
mat, hogy ezen kötelességeit minél tágasabb körben és minél bensőbb 
hatálylyal teljesítse.

Főgymnasiumunk tanári kara és tanulóifjúsága részt vett az október
4-én 0  császári és apostoli királyi Felsége nevenapja alkalmából meg
tartott hálaadó isteni tiszteleten.

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

November 1-én az ifjúság kegyelete jeléül koszorút helyezett el a 
szabadságharezban a város területén elvérzett honvédeknek sírjára.

Márczius 15-én a tanulóifjúság az intézet dísztermében ünnepi be
széddel, hazafias dalokkal és szavalatokkal az egyházi és iskolai elöljáró
ság, a tanári kar és nagy díszes közönség jelenlétében ünnepelte meg 
a szabadság ébredésének napjait.

Április 11-én az 1848-iki korszakalkotó törvények szentesítésének 
évfordulóján intézetünk ünnepélyt rendezett, melyen Stromp József tanár 
úr lelkes beszédben méltatta azon nap történelmi jelentőségét, melyen a 
nemzet és korona akarata egybeforrott, hogy lerakja az alkotmányos 
Magyarország fennállásának és fejlődésének biztos alapját.

Vallás-erkölcsi alapon és irányban nevelvén az ifjúságot, a tanári 
kar gondosan őrködött, hogy a tanulók vasárnaponként és ünnepnapokon 
részt vegyenek az ev. egyházközség istenitiszteletein. A téli hónapokban 
az intézet dísztermében volt ifjúsági isteni tiszteletünk, mely egyházi 
énekből és Them László vallástanár úr hitszónoklatából állott s melyen 
a tanári kar is megjelent.

Az úr asztalához a tanári testület a confirmált tanulókkal a tanév 
folyama alatt kétszer já ru lt: október 31-én és április 19-én.

A confirmatiora előkészítő oktatás április 3-án vette kezdetét és 
május 7-ig tartott. Az oktatást dr. Walser Gyula ev. lelkész úr végezte. 
Confirmáltatott 6 gymnasiumi tanuló.

Ifjúságunk a lefolyt tanévben is áldozott a jótékonyság oltárán. A 
havonkénti krajezáros gyűjtésből mint az ifjúság adománya jutott a tiszai
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ág. hitv. ev. egyházkerületi árvaháznak 40 korona, az egyetemes ev. gyám- ' 
intézetnek 80 korona.

A tanári kar a lefolyt tanévben is fentartotta a szükséges érintkezést 
önkormányzati testületeink közgyűléseivel. Az igazgató a főgymnasium 
képviseletében részt vett a XIII szepesvárosi ev. egyházmegyének Szepes- 
Bélán 1901. évi közgyűlésén, a tiszai ág. hitv. ev. eg} házkerületnek 
Tátra-Lomniczon 1901. évi szeptember 10—13. napjain megtartott köz
gyűlésén; részt vett egyházmegyei nyugdijintézeti, egyházkerületi tanügyi 
bizottsági üléseken ; elnökölt az egyház kerületi közgyűlés alkalmából meg
tartott kerületi t anári értekezleten és részt vett az egyetemes tanügyi 
bizottságnak Budapesten 1901 évi november hóban megtartott tanáes- 
kozmányaiban.

Az ifjúság vallás-erkölcsi nevelésére irányuló törekvéseinket előmoz
dította azon vallásos estély, melyet az eperjesi ág: hitv. ev. kerületi 
collegium theologiai ifjúságának belmissiói egyesülete november hó 30-án 
az intézet dísztermében a theologiai internátus javára rendezett s mely
nek műsorát későbbi helyen közöljük.

A nem protestáns vallásu tanulók saját hitoktatóik vezetése és fel
ügyelete mellett vettek részt az istenitiszteleteken. A róm. és gör. kath. 
vallásu tanulók háromszor gyóntak és áldoztak a tanév folyama alatt.

A nagyméltóságu vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister úr 1901. 
évi szept. 25-én, 4849. szám alatt kelt rendelettel dr. Dunay Ferencz 
kir. tanácsos, beszterczebányai kir. főigazgató urat bízta meg a tanügyi 
kormány az 1883. évi XXX. t.-cz.-ben gyökerező felügyeleti jogának az 
iglói főgymnasiumban való gyakorlásával.

A kormányképviselő úr 1901. évi október hó 14. és 18-án teljesí
tette intézetünkben a hivatalos látogatást, megjelent minden osztálynak 
tanóráin, megtekintette az intézetnek felszerelését s az október 18-án 
megtartott tanári tanácskozmányban kifejezte a tapasztaltak feletti teljes 
megelégedését.

Az iskolai évnek tanulmányi ei’edményét későbbi táblázatos kimu
tatás tünteti fel. A tanári kar a tanév folyama alatt éber figyelemmel 
kisérte a növendékek előmenetelét, dicsérettel, elismeréssel jutalmazta a 
komoly törekvést, buzdító szavakkal emelte a csüggedők önbizalmát, 
komoly intelmekkel s a hol annak szüksége fenforgott, következetes szi
gorral is igyekezett a kötelességek ösvényére terelni a hanyag, a köny- 
nyelmű tanulókat.

Hogy lehetőleg minden tanulóra nézve biztosítsa az iskolai évnek 
sikerét, igénybe vette a családnak közreműködését is. Az igazgató és 
tanárok folytonos érintkezésben állottak a szülőkkel, kik a tanév folyama 
alatt kétszer nyertek, a kötelességeikről megfeledkezett növendékek szülei 
négyszer hivatalos értesítést az előmenetelről,
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A tanári kar hivatásszerű eljárásának irányitója volt azon meggyő
ződése, hogy az ifjúság iránti atyai szeretete egyik fontos feltétele azon 
eredménynek, melyet oktatási és nevelési munkájában el akar érni.

Lelkiismeretes utánjárása, lankadatlan ébersége eredményezték, hogy 
az ellenőrzési tanácskozmányokban az osztálytanári és szaktanári jelen
tések alapján felvett statisztikai adatok tanúsága szerint a tanév folyama 
alatt a tanulóifjúság tanulmányi állapota folyton javult.

Dicséretes volt az ifjúságnak fegyelmi állapota, a miről későbbi he
lyen feltüntetett statisztikai kimutatás tanúskodik.

A tanári kar a2 on volt, hogy a tanulóifjúság tartsa feltétlen tiszte
letben az intézetnek fegyelmi szabályait s hogy önönmagát fegyelmezze, 
azaz, hogy az érettebb, komolyabb ifjak tartsák vissza iskolatársaikat 
az iskolai rend és fegyelem korlátainak áthágásától.

Előfordultak ugyan elég sűrűn, a mi a tanulók ily magas lét
száma mellett természetes is, — pajkosságra, meggondolatlanságra visz- 
szavezethető kisebb fegyelmi esetek, de egy esetben sem kelletett rossz
akaratból vagy romlottságból eredő kihágásokat megtorolnunk vagy azok 
miatt tanulókat az intézet kebeléből kirekesztenünk.

Jó volt az ifjúságnak egészségi állapota is. Az egészségnek föltéte
lei: a tiszta hegyi, erdei levegő és a kitűnő torrásviz a város vízveze
tékében, bőven fellelhetők Iglón, a mihez hozzájárul, hogy az iskola táp
intézete és alapítványai révén még a legszegényebb tanulók is juthatnak 
tápláló élelmezéshez.

Az előfordult, többnyire meghűlés okozta betegségi esetek kevés 
kivétellel könnyű természetűek és enyhe lefolyásunk voltak; komolyabb 
megbetegedések alkalmával az osztálytanárok keresik fel lakásán a ta
nulót, hogy állapotáról, az orvosi intézkedésekről tudomást szerezzenek 
s esetleg szükségleteiről gondoskodjanak.

A kötelező szemvizsgálatot minden osztályban, valamint a törvény
ben előirt kötelező ujraoltást dr. Simenszky Sándor városi tiszti főorvos 
úr végezte.

Ujraoltattak 1901. évi szeptember 27-én a kilenczedik életévüket 
betöltött tanulók számszerint 40-en, valamint azon idősebb tanulók is, 
kik nem tudtak ujraoltási bizonyítványt felmutatni.

Sajnos, halottunk is volt a lefolyt iskolai évben. Kolczon Lajos iglói 
születésű VIII. oszt. tanuló hosszú betegség után április 22-én jobb létre 
szenderült. Az első osztálytól kezdve volt növendékünk; mindenkor ki
fogástalan erkölcsi magaviseletét, ernyedetlun szorgalmat és jeles előme
netelt tanúsított. Szerették tanárai, iskolatársai egyaránt. Őszinte fájda
lommal, részvéttel kisértük ki testületileg április 24-én utolsó utján.

A fen tartó hatóságnak kiküldött bizottsága 1902. évi márczius 14-én 
tartott ülésében intézte el a tandijelengedés végett benyújtott kérvénye
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két; 29 tanulónak 561 koronát engedett el s azonkívül ötcanenst 148 ko
rona erejéig mentett fel a tandij alól, úgy hogy az egész elengedés ki
tesz 709 koronát.

A tánári testület a tanév folyama alatt 32 tanácskozmányban fog
lalkozott az ifjúság tanulmányi és fegyelmi állapotával, a tánári értekez
letek elé utalt administrativ ügyekkel, egyes módszertani kérdésekkel s 
a felekezeti főhatóság és tanügyi kormány részéről az igazgatósághoz 
érkezett hivatalos iratokkal.

A gymnasiumi tanács a tanév folyama alatt 3 ülést tartott.
A VIII-ik osztály évvégi vizsgái május 3-tól 15-éig folytak.
Az írásbeli érettségi vizsga volt május 22, 23, 24, 26 és 27 napjain.
A hét osztálynak évvégi vizsgáit junius 10-től 19-éig ejtettük meg.
Junius 21-én volt az évzáró ünnepély. A szóbeli érettségi vizsga 

junius 23-án vette kezdetét és tartott junius 27-ig.

Főgymnasiumunk a lefolyt tanévben egy uj ösztöndíjnak jutott bir
tokába.

Fromhold Arthur kir. tanácsos úr, hogy megörökítse anyja emlékét, 
ki az iglói temetőben nyugszik s hogy kifejezze az iskola iránti háláját, 
melynek növendéke volt, az iglói főgymnasium javára 200 koronás ösz- 
töndijalapitványt tett.

Nagylelkű adományáért fogadja e helyütt is a fentartóhatóságnak 
és tanári karnak mélyen érzett háláját és elismerését.

Alapitó oklevele következőleg hangzik:
„A szopes-iglói közös temetőben pihenő édes anyámnak bold. From

hold Ottóné szül. Solcz Erzsébetnek emléket állítandó szerény anyagi 
viszonyaimhoz mérten leteszek egy darab egyszáz (100 frt.) névértékű 
820 sor és 54 nyerő számú 1880. évi tiszai és szegedi nyeremény kölcsön 
kötvényt az 1898. évi április hó 1-től kezdődő szelvényekkel együtt, 
mint „Fromhold alapítványt“.

Bár a befektetett tőke jóval kevesebbet jövedelmez, mégis nyere
mény kölcsönkötvényt azért választottam, mert erős bizalmam, hogy a 
jó Isten az alapítványt megnöveszti.

Fölkérem a szepes-iglói ág. h. ev. gymnasium mindenkori igazga
tóját, hogy ezen alapítványt kezelni s addig, mig az alapítvány a jelen
legi bevételre szorítkozik, minden évben az október hó 1-én esedékes 
szelvény beváltása után négy forinton egy diszkötésü magyar szépiro
dalmi müvet, vagy görög remekírónak magyar műfordítását beszerezni s 
a vezetése alatt álló intézet ama IV. osztálybeli tanulójának dedikáczió- 
val ellátva, ünnepélyesen halottak napja előestéjén átadni szíveskedjék, 
kinek a szülőknek tartozó háláról, akár kötött akár kötetlen beszédben,
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magyar nyelven irt pályamunkáját az intézet igazgatója s a magyar és 
a görög nyelv tanáraiból álló bíráló bizottság legsikerültebbnek találta.

Ha az ezen alapitvány tulajdonát képező nyeremény kölcsönyköt- 
vény akár kisebb akár nagyobb nyereménynyel még az én éltemben 
huzatnék ki, magamnak tartom fenn a beváltás alkalmával kapott kész
pénz kiegészítését s elhelyezése és a bevétel iránti intézkedést. Halálom 
után az ebbeli intézkedés joga a nagyméltóságu vallás és közoktatásügyi 
m. kir. minisztériumra száll át.

Az alapitvány esetleges évi bevételi többlete tőkésítendő.
Ezen alapitvány számadási kivonatai évenként a fentisztelt minis- 

teriumhoz bemutatandók.
Jelen alapitó-levél három egyenlő eredeti példányban állíttatott ki, 

melyek közül egy példány a nagyméltóságu vallás és közoktatásügyi m. 
kir. ministeriumnál, egy példány az alapitónál, egy példány pedig a sze- 
pes-iglói ág. hitv. ev. gymnasium igazgatóságánál helyeztetik el.

Előttünk:
K erékg yá rtó  Is tvá n . 

T a r já n  Vilmos.

K rom hold  A r th u r ,
kir. tanácsos.



II.
A tanév folyama alatt a gymnasiumi igazgatósághoz 

érkezett fontosabb iratok.

1901 évi julius 29. A gymnasiumi pénztárak megvizsgálására vonatkozó 
számvizsgáló bizottsági jelentés.

„ augusztus 1. Meghívó a Magyar Prot. írod. Társaságnak 1901. évi 
szept. 19. és 20. napjain tartandó ülésére.

„ augusztus 9-én, 45408. sz. a. Vallás és közoktatásügyi m. kir. mi- 
nisteriumtól, az érettségi vizsgálatra jelentkező tanulók korengedélye 
tárgyában.

„ augusztus 21-én, 848 sz. a. A rozsnyói ág. h. ev. főgymnasium 
igazgatósága kéri a tornatanár javadalmazására vonatkozó értesítést. 

„ szeptember 3-án, 59329 sz. a. Vallás és közoktatásügyi m. kir. mi- 
nisteriumtól: értesítés, hogy a nyugalomba vonuló Kövi Imre tanár 
úr részére nyugdíj fejében 1901. évi szept. 1-től kezdve évi 3580 
korona utalványoztatott.

„ szeptember 13-án, 59329. sz. a. Vallás és közoktatásügyi m. kir. 
ministeriumtól: értesítés, hogy a megüresedett rajztanári állásra a 
kormány Forberger Andor helyettes tanárt nevezte ki.

„ szeptember 15-én, 6. sz. a. A rimaszombati egyesült prot. főgym
nasium igazgatóságától: jelentés a szeptember havi érettségi vizs
gálatok eredményéről.

„ szeptember 16-án, 1546. sz. a. Rendőrkapitányi hivataltól: értesítés, 
hogy a Kassa-Oderbergi vasút internatusában lakó növendékek az 
ott fellépett járványos betegség miatt a tanóráktól eltiltattak.

„ szeptember 18-án, 3215. sz. a. Tiszakerületi ág. h. ev. püspöki hi
vataltól : Róth Róbert tanár úrnak minősitvényi táblázata a tan
ügyi kormányhoz való felterjesztés végett beküldendő.

„ szeptember 25-én, 4849. sz. a. Vallás és közoktatásügyi m. kir. mi
nister úrtó l: értesítés, hogy a kormány főfelügyeleti jogának az iglói 
főgymnasiumban való gyakorlásával dr. Dunay Ferencz kir. taná
csos, tankerületi kir. főigazgató urat bízta meg.



1901 évi október 1-én. Tiszakerületi ág. h. ev. püspöki hivataltól: egy
házkerületi körlevelek 1901. évi IV., V., VI. szám.

„ október 10-én. A múzeumok és könyvtárak megvizsgálására vonat
kozó bizottsági jelentések.

„ október 12-én, 63111. sz. a. Vallás és közoktatásügyi m. kir. minis- 
teriumtól: azon ezüst és bronzérmek, melyeket az intézetnek nö
vendékei az 1901. évi országos tornaversenyen kiérdemeltek.

„ október 12-én, 3405. sz. a. Tiszakerületi ág. h. ev. püspöki hivatal
tól: négy tanuló orvosi bizonyitványok alapján felmentetik a torna 
alól.

„ október 18-án. Dr. Dunay Ferencz tankerületi kir. főigazgató úr 
mint kormányképviselő elnöklete alatt megtartott tanári tanácskoz- 
mánynak jegyzőkönyve.

„ október 23-án, 51254. sz. a. Kassa-Oderbergi vasút vezérigazgató
ságától, a tanulóknak kirándulások és tanulmányutak alkalmából 
élvezhető vasúti kedvezménye tárgyában.

„ október 30-án, 72353. sz. a. Vallás és közoktatásügyi m. kir. minis- 
teriumtól: pályázati hirdetés a honvédorvosi pályára lépő orvostan
hallgatók számára rendszeresített ösztöndíjakra.

„ november 6-án, 3674. sz. a. Tiszakerületi ág. h. ev. püspöki hiva
taltól : a beirt tanulóknak statisztikai kimutatása felterjesztendő.

„ november 11-én, 3715. sz. a. Tiszakerületi ág. h. ev. püspöki hi
vataltól : az állami, vagy állami kezelés alatt álló ösztöndíjakat 
élvező tanulóknak névsora felterjesztendő.

„ november 11-én, 46574. sz. a. Vallás és közoktatásügyi m. kir. mi- 
nistenumtól: értesítés, hogy a tanároknak nyugdíjjogosultsága 200 
koronás korpótlék után felemeltetett.

„ november 19-én, 3782. sz. a. Tiszakerületi ág. hitv. ev. püspöki hi
vataltól : kérdés, vájjon az olasz nyelv, mint rendkívüli tantárgy 
tanittatik e az intézetben?

„ deczember 2-án, 4003. sz. a. Tiszakerületi ág. hitv. ev. püspöki hi
vatal megküldi a Fromhold Arthur-féle ösztöndíjnak alapitó ok
levelét.

„ deczember 14-én. Az eperjesi theologiai intézet belmiszio egyesüle
tének köszönetnyilvánítása az igazgató és tanároknak a vallásos 
estély rendezése körül kifejtett tevékenységért.

„ decz. 16-án, 4161. sz. a. Tiszakerületi ág. hitv. ev. püspöki hiva
taltól : hivatkozással a tanügyi kormánynak 1901. évi deczember
5-én, 88266 sz. a. kelt rendeletére — jelentés terjesztendő fel arról, 
vájjon van e az intézetnek külön iskolaorvosa és vájjon az egész
ségtan tanittatik e?
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1901 évi deczember 19-én, 69539. sz. a. Vallás és közoktatásügyi m. 
kir. ministeriumtól: Luxenberger Miklós szegedi főgymnasiumi IV. 
oszt. tanuló az ország összes középiskoláiból kizáratott.

„ deczember 24-én, 1115. sz. a. Weber Samu XIII. szepes városi es
peres úr köszönetét tolmácsolja a tanári karnak 40 évi szolgálati 
jubileuma alkalmából hozzá intézett üdvözletéért.

„ deczember 29-én, 188. sz. a. Rimaszombati egyesült prot. főgym- 
nasium igazgatósága felvilágosítást kér a beruházási államsegély 
ügyében követendő eljárás felől.

„ deczember 31-én, 4318. sz. a. Tiszakerületi ág. h. ev. püspöki hi
vataltól: értesítés, hogy a vallás és közoktatásügyi m. kir. minis
ter úr 1901. évi deczember 16-án, 57714. sz. a. kelt rendelettel néhai 
Zimann János volt iglói főgymnasiumi tanár Erzsébet árvája részére 
a nevelési járulékot 1902. évi junius végéig meghosszabbította.

1902 évi január 4-én, 2. sz. a. Az iglói áll. tanitóképző intézet igazga
tósága a főgymnasium tornacsarnokának igénybe vétele tárgyában.

„ január 12-én. A rozsnyói ág. hitv. ev. főgymnasium igazgatósága 
kéri az intézet beruházási államsegélyére vonatkozó ügyiratok má
solatát.

„ január 22-én, 281. sz. a. Iglói polgármesteri hivatal értesítést kér 
Weinberger Ernő, volt iglói főgymn. tanulónak az intézetben tanú
sított erkölcsi magaviseleté felől.

„ január 31-én. Az Országos Középisk. Tanáregyesület kassai köre 
megküldi a tanárszövetkezet alapszabályainak tervezetét.

„ február hóban. Az iglói ág. h. ev. főgymnasium leltára.
„ február 6-án. A szepesi XIII. városi ág. h. ev. egyházmegye el

nökségétől: Az 1902. évi január 27-én megtartott esperességi bi
zottsági ülés jegyzőkönyve.

„ márczius 26-án, 14647. sz. a. A Kassa-Oderbergi vasút igazgatósá
gától: A tanároknak kedvezményes vasúti jegyek iránti kérvénye 
tárgyában.

„ április 7-én, 385. sz. a. Tiszakerületi ág. h. ev. püspöki hivataltól: 
Értesítés, hogy a folyó tanévben megtartandó VIII. osztályú vallás- 
tani vizsgához és érettségi vizsgálatokhoz elnökül Dianiska András 
lőcsei ev. lelkész és egyházkerületi gyámintézeti elnök küldetett ki.

„ április hóban. Pályázati hirdetmény a fiumei m. kir. tengerészeti 
akadémiával kapcsolatos internátusba való felvételre.
Pályázati hirdetmény a m. kir. honvéd főreáliskolában és a hon
véd Ludovika-Akadémiában az 1902—3 tanév kezdetén betöltendő 
államköltséges, alapitványos és fizetéses helyekre.
Pályázati hirdetmény a hadsereg katonai nevelő- és képzőintézetei
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ben az 1902—1908. tanév kezdetén betöltendő magyar állami ala
pítványi helyekre.
Pályázati hirdetmény a m. kir. honvéd hadapródiskolákban az 
1902—1903-ik iskolai év kezdetén betöltendő helyekre.

1902 évi április 16-án, 1267. sz. a. Tiszakeriileti ág. h. ev. püspöki hi
vataltól : Intézkedés a latin nyelvi írásbeli érettségi vizsgát illetőleg. 

„ április 16-án, 1277. sz. a. Tiszakerületi ág. h. ev. püspöki hivatal
tól : a szóbeli érettségi vizsgálatok ideje bejelentendő.

„ május 5-én, 1442. sz. a. Tiszakerületi ág. h. ev. püspöki hivataltól 
A tanügyi kormánynak rendelete a szünidei történeti tanítási és 
kísérleti vegytani tanfolyam tárgyában.

„ május 14-én, 1555. sz. a. Tiszakerületi ág. h. ev. püspöki hivatal
tól : Értesítés, hogy a tanügyi kormánynak május 3-án, 31,446. sz. 
a. kelt rendeletével az intézet érettségi vizsgálataihoz kormánykép
viselőül dr. Schneller István kolozsvári egyetemi nyilv. rendes tanár 
küldetett ki.
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A főgymnasiumi tanácsnak tagjai az 1901— 1902-ik tanévben.

M ü n n ic h  K á lm á n ,  főgymnasiumi felügyelő, a tanácsnak elnöke.
Top scher György, a helybeli ág. hi tv. ev. egyházközség felügyelője. 
D r. W alser G yula . ev. lelkész.

B e n iq n y  G yula ,
F est Ottó,
Folgejis Kornél,
G ä rtn er  K á lm á n ,
G o tth a rd  A lbert,
K lu g  Ottó,
L a n g s fe ld  G éza ,
L eh o czky  Jenő,
D r. JVeubauer Lajos,
Pálch K ároly,
Soós László ,
S zé li  H ugó,
S zé li  László ,
Ú jla k i Jenő,

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

a gymnasiumi tanácsnak választott 
tagjai.

A fegyelmi bizottság tagjai az 1901—1902-ik tanévben.

M ü n n ic h  K á lm á n , főgymnasiumi felügyelő, a bizottság elnöke. 
Topscher György, a helybeli ev. egyházközség felügyelője.
Soós L ászló , helybeli ev. egyházi ügyész.
F est Ottó,
G o tth a rd  A lbert,
K lu g  Ottó,
P á k h  K ároly,
Ú jla k i Jenő,

a fegyelmi bizottság választott tagjai.
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IV.

Az 1901 -1902 . tanévben követett tanterv átnézete
a heti óraszám ot teltintve.

Fo
ly

ó 
sz

ám

T a n t á r g y
O s  z t  á  1 y

Ö
ss

ze
se

n

I. il. 111. IV. v. VI. VII. VIII.

1 Vallástan . . . . 2 2 2 2 2 2 2 2 16
2 Magyar nyelv . . . 5 5 4 4 3 3 3 3 30
3 Latin nyelv . . . . 6 6 6 6 6 5 6 5 46
4 Görög nyelv . . . — — — — 5 5 5 4 19
5 Magyar írók bővebb tanul

mányozása, kapcsolatban 
a görög classikusoknak 
magyar fordításban való 
ismertetésével1) . . . 3 3 2 2 10

6 Német nyelv . . . — — 4 3 3 3 3 2 18
7 Történelem . . . . — — 3 3 3 3 2 3 3 17
8 F ö ld ra jz .................... 3 3 2 — — — — — 8
9 Természetrajz . . . 2 2 — 3 3 3 — — 13

10 Természettan . . . — — — — — — 4 4 8
11 Mathematika . . . 4 4 3 3 3 4 3 2 26
12 Rajzoló geometria . 3 3 2 2 — — — — 1013 Rajz (a comp. cur- 

susban) *) *) . . . __ __ __ _ 2* 2* 2 2 814 Bölcsészet elemei. . — — — — — — — 3 3 1
15 S zép írás................... 1 1 2 í
16 Torna ........................ 2 2 2 2 2 2 2 2 16
17 É n e k ........................ i 1 1 — — — — — — 2

29 29 28 28 35 35 34 34 252

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

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

tanfolyamban 80, a görög-pótló tanfolyamban 30.
*) Az V. és VI. osztályok a görög-pótló szabadkézi rajzórákban 

egyesitve voltak.
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 5, 
illetve 4 órája is.
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Á hetenkénti egy rendes énekórában az I. és II. osztályok egyesítve 
voltak.

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

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

Az I. II. osztálynak, a III. és IV, osztálynak, az V. és VI. valamint
VII. és VIII. osztálynak hetenként egyszer (délután 3—5 óráig) volt 
játékdélutánja.

A magyar-, német- és mathematikai önképző-körök hetenként egy
szer tartottak gyűlést, a gyorsiió-, dal- és torna-körök pedig hetenként 
kétszer gyakorlatokat.
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V.
Tanári személyzet.
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sz
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A t a n á r  n e v e
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T a n tá r g y , m e ly e t  ta n íto tt

He
ten

ké
nti

 
ér

áin
ak

 sz
.

É s z r e v é te le k

1 F i s c h e r  M ik lós 22 physika VII.. 4, Vili, 4. 8 8 Igazgató, a természet- 
tani szertár és V. o. 

könyvt. őre.

2 B o g s c h  L á s z ló 3
I magyar 1. 5, III. 4, 9 
| német 111. 4, V. 3, 7 

görögpótló magyar VII. 2, 2 
1 rajz. mértan I. 3, 3

21
hely. tanár, gymnas. 
tanácsi és tanári tanácskozni. jegyző, osz
tálytanár az I. oszt.

a F o r b e r g e r  A n d o r 1
rajz. mértan 11. 3, III. 2, IV. 2, 7 

| görögpótló rajz V. VI. 2, VII.
2, Vili. 2, 6 

| mennyiségtan 1. 4, II. 4. 8
21 hely. tanár, a rajzszer

tár őre
€

4 G ú h r  M á r to n 37
latin VII. G, Vili. 5, 11 
görög VII. 5, 5 
görögpótló magyar Vili. 2, 2

18 osztálytanár a Vili. 
osztályban.

5 H o c h  F e re n c z 2

latin V. 6, VI. 5, 11 
magyar II. 5, 5 
görögpótló magyar V. 3, 3 
német I. 1, II. 1, 2

21 helyettes tanár

6 K is s  A lb e r t 9 latin IV. 6, 6 
görög V. 5, VI. 5, Vili. 4, 14 20 osztálytanár a IV.-ben, a tanári könyvtár őre.

7

8

M a rc s e k  A n d o r 20 latin I. 6, II. 6. 12 
történet IV. 3, Vili. 3, 6 18

osztálytanár a II-ban, 
intézeti pénztáros, tápintézeti gondnok, az I. 
II. oszt. könyvt. őre.

N ik h á z i  F r ig y e s 13 mennyiségtan III. 3, IV. 3, V.
3, VI. 4, VII. 3, Vili. 2, 18

18 osztálytanár a VI.- ban, 
amathematikai körnek 

elnöke.

9 f íó th  M á r to n 32
német VI. 3, VII. 3, Vili. 2. 8 
történelém VI. 3, 3 
földrajz II. 3, VII. 2. 5

16
a num.-arch. muzeum és geogr. szertár őre, 
a német önképzőkör 

elnöke.

10 R ó tb  R ó b e r t 4
természetrajz I. 2, II. 2, IV. 3,

V. 3, VI. 3, 13 
földrajz I. 3, 3 
bölcsészet VIII. 3, 3

19 osztálytanár az V.-ben. a természetrajzi mu
zeum őre.

11

12

13

S c h e r m a n n  S a m u 27
torna I—Vili. 2—2 óra 16 
ének I—II. 1, I -IV . 1, 2 
szépírás I. 1, II. 1, 2

20 a dal- és tornakor el
nöke, az ifjúsági játé

kok vezetője

S tr o m p  J ó z s e f 4
magyarV.3,VI. 3,VII. 3, VIII. 3, 12 
görögpótló magyar VI. 3, 3 
német IV. 3. 3

18 osztálytanár a Vll.-beu, 
a magyar önképzőkör 

elnöke.

T h e m  L á s z ló 12 vallás I—Vili. oszt. 2—2 óra 16

14 Y a n d r á k  G y u la 25
latin III. G, 6 
történet III. 3, V. 3, 6 
földrajz III. 2, 2 
magyar IV. 4, 4

18
osztály tan ár a III.-ban, 
a philologiai muzeum 
és a III—IV. osztály könyvtárának őre.

A z 1 9 0 1 — 1902. tanév folyama alatt mint hitoktatók működtek az 
intézetben: Bácz Gyula  és Pollák János rém. kath. segédlelkészek, 
kik a római- és görögkat.holikus ifjúságot oktatták, Valamint K rausz  
Á ro n  iglói főrabbi, ki az izr. vallású tanulókat oktatta.



VI.

Jelentés az osztályok tanulóiról és végzett tananyagáról.
I. O SZTÁ IiV .

Osztálytanár: Bof/sch László,

a) T a n u ló k .
Babura Sándor r. le. Taksony 

Pest m.
Biró Dezső ev. ref. Szeszta 

Abauj-Torna m.
Blahunka Lajos r. Ic. Gombás
Liptó m.

Csepregi Gyula r. k. Sárkány, 
Esztergom m.

5 Csisko Pál ág. h. ev. Zakár-
falu, Szepes m.

Danielisz Ödön ág. h. ev. Igló.
Demszky Ede r. k. Karvin, 

Szilézia.
Demszky Vilmos r. k. Karvin, 

Szilézia.
Dimálc Lajos ág. h. ev. Szó- 

molnok, Szepes m.
10. Eperjessy Béla r. k. Budapest.

Friedmann Zenó izr. Igló.
Grasgrün Arthur izr. Igló.
Kennel Károly ág. h. ev. 

Debreezen, Hajdú m.
Jánosik Pál ág. h. ev. Kotter - 

bach, Szepes m.

15 Kalafut Lörincz r. k. Odorin, 
Szepes m.

Kiss Miklós r. k. Er-Adony, 
Bihar m.

Klein Oszkár izr. Batizfalu,
Szepes m.

Korének József r. k. Busóez 
tzepes m.

Körössy István ev. ref. Felső- 
Dobsza, Abauj-Torna m.

20 Kraicz Károly ág. h. ev. Igló. 
Langermann Mihály ág. h. ev.

Svedlér, Szepes m. 
Langsfeld Géza ág. h. ev. Igló. 
Lux Zoltán r. k. Ruttka, 

Turócz m.
Maixner Emil r. k. Kassa, 

Abauj-Torna m.
25 Mazalán Pál r. k. Igló. 

Messer Izsák izr. Igló.
Mezei Géza izr. Bátyú,

Bér eg m.
* Aliinké Ernő r. k. Tapéi- 

puszta, Heves m.
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Müller Izidor, izr. Krompaeh, 
Szepes 7ii.

30 Nagy Lajos ev. ref. Tornallya, 
Gömör m.

Neubauer Gyula r. k. Budapest.
Nikházy Vidor ev. ref. Hernád- 

Szt.-András, Abauj m.
Oberhäuser Ottó r. k. Polonka, 

Gömör m.
Olesch János r. k. Bindt, 

Szepes m.
35 Olschläger Vilmos áy. h. ev. 

Svedlér, uzepes m.
Polák István r. k Sárkány, 

Esztergom m.
Puskás Albert ev: ref. Vadász, 

Arad m.
Puskás Emil r. k. Mezőke

resztes, Borsod m.
Bau József ág. h. ev. Mezö- 

berény, Békés m.

40 Rosenthal Béla izr. Igló.
Schopper Jenő r. k. Késmárk, 

Szepes m.
Schwabik Adalbert r. k. Igló. 
Szedélyi Lajos r. k. Bindt,

Szepes m.
Szedlák Elemér r. k. Igló.

45 Széli József ág. h. ev. Igló. 
Szalyovszky Vilmos r.k. Újvilág- 

Harangod, Zemplén m. 
Teschlcr Ferencz r. k. Szepes- 

Véghely.
Wachdeutsch Ernő r. k. Igló. 
Westphal László ág. h. ev. 

Mindszent, Szepes m.
50 Zimmermann Aladár ág. h. ev. 

Gölniczbánya, Szepes m. 
Zsanda János r. k. Pelsöcz, 

Gömör m.
M a g á n ta n u ló k :

Hibján Sándor ág. h. ev. Szeges-Olaszi
Leszkay Gyula r. k. Bérettyó-Szt.-Márton, Bihar m.
Leszkay István r. k. Berettyó- Szt.-Márton, Bihar m.

K ilé p e tt:
55 Tolnai Béla r. k. Igló.

b) T a n tá r g y a k .
1 Vallástan. Hetenként 2 óra. K. k. Bereczky: Bibliai történetek. 

Válogatott bibliai történetek az ó-szövetségből. THERN.

2. Magyar nyelv. Hetenként 5 óra. K. k. Szinnyei J . : „Iskolai ma
gyar nyelvtan I.“ és „Magyar olvasókönyv I.“ Hangok. Szavak. Beszéd- 
és mondatrészek. A mondatok fajai. Egyszerű és összetett mondái. Név
és igeragozás. Szóképzés. A helyesírás szabályai. Mondattani elemzés, 
Prózai olvásmányok. Költemények. Havonként két iskolai írásbeli dolgozat.

BOGSCH.
3. Latin nyelv. Hetenként 6 óra. K. k. Pirchalla Imre: „Latin nyelv

tan“ és „Latin olvasó- és gyakorlókönyv“. Nyelvtan: olvasás, a főnév 
és neme, az 5 declinatio; a melléknév declinatiója és comparatiója; a név
mások ; a számnevek; „esse“ segédige; az ige ragozása activumban. — 
Olvasmányok: Schola. Hungária. De formica et columba. De campo. De 
populo Romano. De vulpe et corvo. De Romulo et Remo. Caput alterum.
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Pavo ad Junonem. De terraneola et vulpe. De passere et lepore. Senatus. 
Exercitus. De cervo fabula. De rebus gestis majorum. De bello Trojano. 
Altera pars. Thersites in contione verba facit. Altera pars. 35. Colloquium. 
37. Colloquium. De ira Achillis. Caput alterum. Do Priami in castra 
Graecorum itinere. Romulus asylum aperit. De raptu Sabinarum. De morte 
Romuli. Az 1., 2., 3., o., 10., 17., 18., 23., 24., 26., 28., 31., 34., 35. és 37. 
szakaszok fordítása latinra. Havonként két iskolai Írásbeli dolgozat, for
dítás magyarból latinra. MARCSEK.

4. Földrajz. Hetenként 3 óra. K. k. Varga Ottó: „Magyarország
leirása és Európa áttekintése“. Földrajzi alapismeretek. Térképolvasás. 
Alföldek. A Dunántúl. A Dráva és Szávaköze 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 
rajtuk előforduló zuzmók. Gyep-, csillag- és tőzegmoh. 10—15 faj tavaszi 
növény. Kirándulással egybekapcsolt növénygyűjtés. r ó t h  r .

6. Mennyiségtan. Hetenként 3 óra. A tizes számrendszer. A négy
számolási művelet egész számokkal és tizedes törtekkel. Többnemű meny- 
nyiségokkel való műveletek. Időszámítás. Hosszúság-, terület-, űr- és 
súlymértékek. Mérték, közös mérték; többes, közös többes; a legnagyobb 
közös osztó és a legkisebb közös többes keresése. A tört elmélete; közön
séges törtekkel való számolás. FORBERGER.

7. Rajzoló geometria. Hetenként 3 óra. K. k. Gerevieh Emil: „Raj
zoló geometria“. Pont és vonal; az egyenesek mérése; egyenesekkel való 
műveletek. A körvonal. A szög és mérése; szögpárok; műveletek szögek
kel. A három-, négy és sokszögek tulajdonságai. Az idomok hasonlósága 
és összeillőségc. Kerület- és területmérés. Axialis és centricus simmetria. 
Mértani és szabadkézi rajz. Levél- és pajzsidomok. Körcombinatiók.

BOGSCH.
8. Tornázás. Hetenként 1 óra. Szabad-, rend- és szergyakorlatok.

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

módszer szerint. SCHERMANN.
10. Ének. Schermann S. gyük. énektan és dalfüzér nyomán. Egy-,

két- és többszólamú dalok begyakorlása. Több egyházi ének a prot. vall. 
tanulókkal begyakorolva. SCHERMANN.

11. Német nyelv, mint rendkívüli tantárgy, heti egy órában. K. k.
Felsmann ,1: „Deutsches Lesebuch I.“ Olvasás és Írás. Kisebb költemé
nyek emlékelése. b o c s c h .
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II. OSZTÁLiY.

Osztálytanár: M arcsek Andor, 

a) T a n u ló k .

Andrasovszky József ág. h. ev. 
Gölniczbánya, Szepes m.

Balogh Antal ev. ref. Garadna, 
Abauj m.

Barta István izr. Szepsi, 
Abauj m.

Benigny Gyula ág. h. ev. Igló.
5 Bukovcsán Béla r. k. Igló.

Gsatáry Gyula ev. ref. Sényö, 
Szabolcs m.

Fábry Béla ág. h. ev. Igló.
Fichtner Károly r. le. Székely- 

hid, Bihar ni.
Frenczel Bertalan ev. ref. 

Vajkócz, Abauj m.
10 Gál János ev. ref. Igló.

Gágor Vendel r. k. Bajeczfürdö, 
Trencsén m.

Glattstein Vilmos izr. Igló.
Goldmann Alfréd, izr. Gnézda, 

Szepes m.
Grünwald Béla izr. Szepes - 

Sümeg.
IS Hajdú József r. k. Igló.

Heyszl József r. k. Igló.
Horváth Olivér r. k. Tarna- 

bod, Heves rn.
lllésy János ev. ref. Nagg- 

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

Trencsén m.
20 Jurcsó András r. k. Viszoka, 

Trencsén m.
Kaldrovics Miklós, r. k. Zsar- 

nócza, Bars m.
Keresztfalvy István r. k. Kört- 

vélyes, Szepes m.

Klausner Vilmos izr. Velbach,
Szépes m.

Klein Sándor izr. Igló.
25 Koller József r. k. Nagybátor, 

Abauj m.
Kovács Béla ev. ref. Gálszécs, 

Zemplén m.
Kovács Dezső ev. ref. Szerencs, 

Zemplén m.
Kristóf Sándor ág. Ii. ev. Krom- 

pach, Szepes m.
Kutlik Oszkár ág. h. ev. 1st- 

vánhuta, Szepes m.
30 Küffer Károly ág. h. ev. i!le- 

rény, Szepes m.
Láczay Gábor r. k. Forró, 

Abauj m.
Lux Sándor ág. h. ev. Fop- 

rád, Szepes m.
Miski Béla ev. ref. Fehérgyar

mat, hzatm&r m.
Mlinko Bertalan r. k. Tápéi- 

puszta, Heves m.
35 Olesch Otmár r. k. Bindtbá- 

nya, Szepes m.
Ováry Elemér ev. ref. Tisza- 

Keszi, Borsod m.
Papp Gyula ev. ref. Vésztő, 

Békés m.
Papp Miklós ev. ref. Felsu- 

Dobsza, Abauj m.
Pavlik Aladár r. 1c. Igló.

40 Posewitz Ottó ág. h. ev. Sze
pes- Olaszi.

Magány Sándor r. k. Pthrügy, 
Szabolcs m.

Bóth Vilmos ág. h. ev. Igló,
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Bozlosnik Miklós ág. h. ev.
Szomolnokhuta, Szepes m. 

Simkovits Ferencz r. k. Le- 
tánfalu, Szepes ni.

45 Spitzer Gyula izr. Igló.
Spitzkopf Ede ág. h. ev. Igló 
Statter Hugó izr. Igló. 
Szalgháry Tibor r. k. Veze- 

kény, Heves rn.
Szilágyi Zoltán ev. ref. Beret- 

tyó-Ujfalu, Bihar m.
50 Szörényi Béla ág. h. ev. Bi- 

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

Szulyovszky Oszkár r. k. Ha
rangod, Zemplén m.

Tischler Jenő r. k. Igló.
Tomka Gyula ev. rrf. Nagy- 

Kinizs, Abauj m.
55 Ujházy Lajos ág. h. ev. Kot- 

tcrbach, Szepes m.
Wagner Béla r. k. Nagy-Hni- 

lecz, Szepes ni.
Weinhold János r. k. Sztropkó, 

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

pes- Olaszi.
Zimmermann Emil izr. Igló.

M a g á n ta n u ló k  :
60 Dienes Jenő ev. ref. Nagybánya, Szatmár m. 

Goldberger Adolf izr. Szepes-Olaszi.
Hibján Tivadar ág. h. ev. Szepes-Olaszi. 
Hosszufalussy Ferencz ev. ref. Sóstófalva, Zemplén m.

b) T a n tá r g y a k .
1. Vallástan, hetenként 2 óra. K. k. Pálffy József: „Bibliai történe

tek“; segédkönyv: „Az uj szövetség.“ — Jézus születése, gyermekkora, 
nyilvános működése, hegyi prédikácziói, parabolái, csodatételei, szenvedése, 
halála, feltámadása, menybemenetele, a szentlélek kitöltése és a keresz
tyén egyház megalapítása. THERN.

2. Magyar nyelv, hetenként 5 óra. K. k. Szinnyey József: „Iskolai 
Magyar nyelvtan II.“ és „Magyar olvasókönyv 11." Olvasmányok alapján 
mondattani elemzés. Határozók. Összetett és többszörösen összetett mon
datok; összevont mondatok. Olvasmányok tartalma; hangsúlyos olvasás. 
Költemények emlékelése. Havonként 2 iskolai Írásbeli dolgozat. HOCH.

3. Latin nyelv, hetenként 6 óra. Ív. k. Pirchala Imre: „Latin nyelv
tan“ és „Latin olvasókönyv“. Nyelvtan: Az I. osztály tananyagának át
ismétlése után a névszó- és igeragozás teljesen ; fokozás, elöljárók, mel
léknévi határozók; rendhagyó, hiányos és tőváltoztató igék. Fő- és mellék- 
mondat megkülömböztetése; a legszükségesebb mondattani szabályok 
ismertetése. A szóképzés elemei. Acc. c. inf. és abl. abs. — Olvas
mányok: 1. De Attila, Hunnorum rege: De adventu Hunnorum. De 
Attiláé aedibus. De convivio regis Attiláé. 2. De bello Trojano: De 
equo ligneo. De fraude Sinonis. De incendio Trójáé. 3. De errori1 us 
TJlixi: De Ulixe in Ogygia insula morante. De Nausicaa. De Phaeacibus.
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De Demodoco cilharoedo. Ulixes nomen suum aperit. De Polyphemo. 
De Cyclopibus et de Lotophagis. A hunok bejövetele. Attila palotája. 
Attila lakomája. A fa-lóról. Sinon csele. Trója pusztulása. Ulixes bolyon
gásai. Nausikaa. Az infinitivusok. A participiumok. Ulixes megismerteti 
magát. — Havonként két iskolai Írásbeli dolgozat: fordítás magyarból 
latinra. MARCSEK.

4. Földrajz, hetenként 2 óra. K. k. Varga Ottó: „Földrajz II.“ Ma
gyarország átismétlése után Ausztria behatóbban, a többi európai államok, 
Ázsia és Afrika főbb vonásaiban. -— Térképek rajzolása. Kirándulások.

RÓTH M.

5. Természetrajz, hetenként 2 óra. K. k. Dr. Szterényi Hugó: „Ter
mészetrajz II.“ Egy nehány őszkor virító növény. Majmok. Tengeri em
lősök. Erszényes emlősök. Mezei, erdei és vizi madarak. Csúszó-mászó 
állatok. Halak. Éti csiga. Tavi kagyló. Egynéhány hasznos és kártékony 
bogár. Káposzta- és selyemlepke. Halálfejü lepke. Mézelő méh. Erdei 
hangya. Szöcske, sáska. Szitakötő. Házi légy. Szúnyog. Keresztes és 
házi pók. Folyami rák. E'öldi giliszta. Piócza. 10 —15 erdei fa és bokor. 
Kirándulással egybekapcsolt rovar- és növénygyűjtós. ROTH R.

6. Mennyiségtan, hetenként 4 óra. Számolási rövidítések, számtani 
műveletek korlátolt pontossággal, rövidített szorzás és osztás. A viszony 
az aránylat; egyszerű hármasszabályi feladatok, megoldások következtetés 
és olasz módszer segélyével. Százalékszámítás alkalmazása. FORBERGER.

7. Rajzoló mértan, hetenként 3 óra. K. k. Dr. Gerevich E .: „Stereo-
metria“. A koczka, oszlopok, egyenes és ferde hasábok, a szabályos és 
szabálytalan, egyenes és ferde gúlák, a szabályos testek, a henger, a kúp 
és a gömb származtatása, leírása, hálózata, ábrázolása az axonometrikus 
tengelyek segítségével; a testek felszínének és köbtartalmának kiszámi- 
mitása. Az egyenes, a sík és a testszög. A testek síkmetszetei. A hasonló, 
összeillő és symmetrikus testek. Testminták készítése. Nehány síkdiszit- 
mény rajzolása és színezése. FORBERGER.

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

9. Szépírás, h e t e n k é n t  1 óra. Magyar é s  n é m e t  f o l y ó ír á s  az ü t e m e s

m ó d s z e r  s z e r in t .  SCHERMANN.
10. Ének, hetenként 2 óra. Együttesen az I. osztálylyal. Mint az

I. osztályban. SCHERMANN.

11. Német nyelv mint rendkívüli tárgy, hetenként 1 óra. K. k. Fels-
mann J . : „Deutsches Lesebuch I .“ A helyes olvasás és írás gyakorlása. 
Névragozás. Igeragozás. Prózai olvasmányok és azok tartalma. Költemé
nyek emlékelve. Írásbeli dolgozatok a  helyesírás gyakorlására. HOCH,
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III. O S Z T Á üY .

Os: Idly tanár: V a n d rá k  G yu la ,

a) T a n u ló k .

Beniczky Miidós ág. h. ev. 
Benicz, Liptó ni.

Brichze Tivadárág.h.ev.lgló.
Búzás Béla ev. ref. Igló.
Busty a Kornél g. le. Széleiülvar, 

Arad m.
5 Csizsik Emil r. k. Igló.

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

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

Góts István ev. ref. Szcpsi, 
Abauj m.

Guttmann Jermi izr. Igló.
10 Gyurszky Emil r. k. Igló.

Illetskó Tivadár r. k. Ruttka, 
Turócz n.

Josef esik József r. k. Igló.
Kanyó Tivadar r. k. Székely- 

hid, Bihar ni.
Kascsák József r. k. Garadna, 

Ahauj ni.
15 Király Béla er. ref. Mád, 

Zemplén m.
Klein Henrik izr. Batizfalu, 

Szepes m.
Kovács Zoltán izr. Mező-Túr,

J.-N-K.-Szolnok m.
Kőházy Béla r. k. Igló.
Kregczy Tihold r. k. Igló.

20 Katiik József ág. h. ev. Ist- 
vánhuta, Szepes m.

Kux István izr. Liptó-Szt.- 
Miklós.

Littmann Ernő izr. Igló.
Loisch Miklós ág. h. ev. Hun

falu, Szepes m.

Maixner Elek r. k. Kassa, 
Ahauj m.

25 Markovits Géza r. k. Ruttka, 
Turócz m.

Matolcsi Pál ev. ref. Földes, 
Hajdú m.

Matykó Antal ág. h. ev. Gőz- 
fii rész, Szepes m.

Medveczky Kálmán r. k. Vy- 
chodna, Liptó m.

Mega Samu ág. h. ev. Rosz- 
toka, Szepes rn.

HO Meidlinger József r. k. Igló.
Meskó T. Oszkár ág. h. ev. 

Máriahuia, Szepes ni.
Morváig József r. k. Mezőkö

vesd, Borsod ni.
Nagy Emil r. k. Kluknó, Sze

pes m.
Nagymáté József ev. ref. lla- 

mocsaluíza, Szabolcs ni.
35 Petrovszlcy Béla r. k. Hisnyó- 

viz, Gömör ni.
Polóny Jenő ág. h. ev. Szepes- 

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

pes- Váralja.
Propper Miklós izr. Igló.
Rácz Zoltán ev. ref. Bodolló, 
Abauj ni.

40 Retter Emil r. k. Nagg-Hni- 
lecz, Szepes m.

Riehnavszky János r. k. Sze
pes-Olaszi.

Rochlitz Zoltán ág. Ii. ev. To
kaj, Zemplén m.

Schiff er Edeizr. Okány, Bihar m.
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Schlesinger Gyula izr. Iqló.
45 Schmied Ernő ág. h. ev. Bindt- 

bánya, Szepes m.
Schwabik Rezső r. k. Igló. 
Singer Lajos izr. Igló.
Steiner Gyula izr. Nagy-Lom- 

nicz, Szepes ni.
Szalag Nándor r. k. Budapest.

50 Strisovszky Mihály r. le. Igló. 
Topperczer János ág. h. ev. 

Szepes- Olaszi.
Vitányi Iván ev. ref. Szerencs, 
Zemplén m.

Zimmermann Artur ág. h. ev.
Gölniczbánya, Szepes m. 

Zseitlik Gyula r. k. Igló.

M a g á n ta n u ló k :
55 Kovács Gyula ev. ref. Miskolcz, Borsod ni. 

Micsinay Zoltán ág. h. ev. Ácsa, Pest ni. 
Hercz Rezső izr. Haligócz, Szepes m.

K im a r a d t :
Csont Altról ág. h. ev. Igló.

b) T a n tá r g y a k .
1. Vallástan, hetenként 2 óra. K. k. Bereczky Sándor: „A keresz

tyén egyház rövid története". Tananyag: A keresztyén egyház története 
annak megalapításától a legújabb jdőkig, különösen tekintettel a refor- 
máezió korára és 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 fo
galma; 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 J . : „Latin nyelvtan
és Latin olvasókönyv I. II.“. Végzett anyag: Corneliusból Epaminondas 
Cimon, Aristides életrajzai. Phaedrusból 12 mese. Az egyszerű mondat. 
Az esetek és igenevek használata megfelelő szó és írásbeli gyakorla
tokkal. Tárgyi magyarázatok a görög régiségekből. Kéthetenként iskolai 
írásbeli dolgozat. VANDRÁK.

4. Német nyelv, hetenként 4 óra. K. k. Albrecht János: „Német nyelv
tan“ és „Német olvasókönyv I.“ Helyesírás és olvasás. Névelő, főnév, 
melléknév, névmás, számnév. Az erős, gyenge és rendhagyó-igeragozás. 
Prózai olvasmányok. Költemények. Elemzés, fordítás és költemények em
lékelése. Beszédgyakorlatok. Kéthetenként iskolai Írásbeli dolgozat.

BOGSCH.

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

6. Földrajz, hetenként 2 óra. K. k. Varga Ottó: „Földrajz.“ Schmidt
Ágost: „Physikai és mathematikai földrajz.“ Tananyag: a) Amerika és 
Ausztrália leírása, b) A föld száraza, vize és légköre. A föld belseje. A 
föld mint világtest. Térképek rajzolása. 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. Ha- 
táridőszámitás. Összetett társaságszabály. Vegyítés-szabály. Kamatos ka
matszámítás. Az arany- és ezüstötvényekre és a pénzekre vonatkozó szá
mítások. Lánczszabályok. n ik h á z i .

8. Rajzoló mértan, hetenként 2 óra. K. k. Gerevich E . : „Konstruk
tiv Planimetria.“ Tananyag: A távolságok, szögek, háromszögek, négy
szögek és sokszögek meghatározása. Távolságok arányossága, rajzmérté 
kék. Hasonló, összeillő és symmetrikus sokszögek. Az idomok másolása. A 
kör, húr és érintők tulajdonságai, középponti és kerületi szög. Levelek 
rajzolása stylizálva és naturalisztikusan Várdai lapmintái után.

FORBERGER.

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

IV. OSZTÁLY.

Osztálytanár: K is s  Albert, 

a) T a n u ló k .

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

Csiszár László ev. ref. Sajó- 
Pűspöki, Gömör m.

Diószegiig József ev. ref. Őr
hegy-puszta, Zemplén m.

Domonkos Ferenez r. k. Lo- 
sonez, Nógrád m.

5 Erős János ág. h. ev. Abos, 
Sáros rn.

Fábry Andor ág. h. ev. Bindt, 
Szepes m,

Flachbarth Károly áy. h. ev. 
Gölniczbánya, Szepes ni.

Gréb Lajos ág. h. ev. Ra- 
nódfa-puszta, Baranya ni.

Hegyi Jenő izr. Igló.
10 Heringh Ernő r. k. Nagyvá

rad, Bihar m.
Hyross Béla r. k. T'eschen, 

Szilézia
Illéssy Pál ev. ref. Nagy-Ki- 

nizs, Abauj m.
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Kéki István ev. ref. Debreczen, 
Hajdú ni.

Kliment Z. János ág. h. ev. 
Békés-Csaba, Békés m.

15 Kornhäuser Dezső izr. Igló.
Kummer Károly r. k. Alsó- 

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

gyarmat, Békés ni.
Lednitzky György r. k. Puszta- 

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

nallya, Gömör ni.
20 Magay Károly ev. ref. Czegléd, 

Pest m.
Mahler Oszkár ág. h. ev. Göl- 

niczbánya, Szepes ni.
Marcsek Tibor ág. h. ev. 

Igló.
Messer Simon izr. Igló.
Miski Gusztáv ev. ref. Fehér- 

Gyarmat, Szatmár m.
25 Nikházy Nándor ev. ref. Her- 

nád-Sz.-András, Abauj m.
Novak Samu ág. h. ev. Lu- 

benyik, Gömör ni.
Oberhäuser Arthur r. k. Po- 

lonka, Gömör m.
Papp Ferencz ev. ref. Felsö- 

Dobsza, Abauj ni.

Petruska István r. k. Dubrava, 
Szepes m.

30 Pollák lgnácz izr. Odorin,
Szepes m.

Hochlitz Dezső ág. h. ev. To
kaj, Zemplén m.

Rosenthal Miksa izr. Igló. 
Saáry József r. k. Kaposvár, 

Somogy rn.
Schmidt József r. k. Békés- 

Gyula, Békés ni.
35 Skultéty Kálmán r. k. Igló. 

Solkovi Otto ág. h. ev. Igló. 
Sólyom Barna ev. ref. Eger- 

Lövö, Borsod m.
Szanitrik Rezső r. k. Igló. 
Szigeti Jenő ev. ref. Zsáka, 

Bihar ni.
40 Tirscher Jenő ág. h. ev. Igló. 

Tomaskovics Tivadar r. k. Igló, 
Vaniek Gyida r. k. Kassa, 

Abauj ni.
Veiterschütz János r. k. Sza- 

lárd, Bihar m.
Wieland Albert ág. h. ev. Far

kasfalva, Szepes ni.
45 Zavadszky Miklós gör. kath. 

Ó-Lubló, Szepes m.
Zostyák András r. k. Mezibrögy, 

Árva ni.

M agántanulók  .
Fiizy István r. k. Girált, Sáros ni.
Szkurka László r. k. Mezö-Peterd, Bihar m.

K im a ra d ta k ;
Gárdos Ármin izr. Már maros-Sziget, Már maros m. 

50 Kopperniann Károly ág. h. ev. Ruttka, Turócz m.

b) T a n tá r g y a k .
1. Vallástan, hetenként 2 óra. Mayer Endre: „Evangéliumi hit- és 

erkölcstan.“ THERN.
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2. Magyar nyelv, hetenként 4 óra. K. k. Arany János: Toldi és
Weszely 0 .: Stilisztika. Tananyag: Bevezetés, a stilus, a szerkezet. A 
stílus világossága, szabatossága és magyarossága. A jó hangzás, képes 
kifejezések és alakzatok. Verstan. A nyugoti, idegen és görög versek. A 
prózai olvasmányok hangsúlyos olvasása, magyarázata és rövid tartalmuk 
elmondása. Toldi tizenkét énekének és nehány kisebb költeménynek 
elolvasása, magyarázata, aszóképek, alakzatok ütemek, verslábak és rímek 
szerint való elemzése és részben elszavalása. Kéthetenként egy önálló, 
részint házi, részint iskolai dolgozat. VANDRÁK.

3. Latin nyelv, hetenként 6 óra. K. k. Pirchala Imre : Latin nyelv
tan és Latin olvasókönyv I.—II. — Végzett anyag: C. Julius Caesar De 
bello Gallico c. művéből: I. Gallia felosztása. II. A helvétek kivándor
lása. 1—28. — P. Ovidius Naso Metamorphoses c. művéből: A világ 
négy kora. Az özönvíz. Daedalus és Icarus. Megfelelő tárgyi magyaráza
tok főleg Caesar életére, Gallia viszonyaira és a rómaiak hadviselésére 
vonatkozólag. A hexameter és pentameter verstani olvasása és elemzése. 
Szócsoportok etymologiai rokonság, sententiák, proverbiumok, versus 
memoriales értelem-rokonság szerint csoportosítva és betanulva. — A 
nyelvtanból az alárendelt mondatok syntaxisa: a kötőszók, idők és módok 
használata, folytonos figyelemmel a mellékmondatossal egyértelmű igenévi 
szerkesztésmódokra. Magyar szövegnek latinra fordítása. Kéthetenként 
iskolai írásbeli dolgozat. K iss.

4. Német nyelv, hetenként 3 óra. K. k. Albrecht János: Német
nyelvtan és Német olvasókönyv II. r. Mondattan: Az egyszerű mondat 
és részei. Az egyszerű mondat szórendje. Az összetett mondatok : aj Mellé
rendelt mondatok; b) Alárendelt mondatok. Az összetett mondat szórendje. 
A többszörösen összetett mondat és a körmondat. — Prózai olvasmány: 
Der trojanische Krieg 1—8 és még 6 kisebb prózai olvasmány; 16 köl
temény fordítva és emlékelve. Beszédgyakorlatok. Kéthetenként Írásbeli 
dolgozat kapcsolatban az elvégzett nyelvtani anyaggal. STROMP.

5. Történelem, hetenként 3 óra. K. k. Gaál—Helmár: Magyarország 
tör tünete II. — Végzett anyag: A m agjar nemzet története 1526-tól máig. 
Magyarország politikai földrajza. Az ausztriai császárság politikai földraj
zának rövid áttekintése. Ausztria és Magyarország viszonya. MARCSEK.

6. Természetrajz, hetenként 4 óra. K. k. Dr. Perényi József: Közép
iskolai növénytan chemiával. Általános növénytanból: a növények testéről 
és tagoltságáról általában; az egyes szervekről részletesen. A sejt és 
alkotó részei. A szövetek élettani működéséről általában. A növény leg
fontosabb elemei és szerves vegyületei. A hőmérséklet s a fény közre- 
működéses fontossága a növény éleiében. A növények beporzása, csírázása, 
növekedése. Részletes növénytanból: a rendszerekről általában; Linné meg 
Braun—Eiehler rendszeréről részletesen. A telepes növények közűi:
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a moszatokról általában, a gombákról részletesen. A mohák és edényes 
virágtalanok közűi a legfontosabb s ismertebb fajok ; a virágos növények 
közűi a legfontosabb rendek. RÓTH R.

7. Mennyiségtan, hetenként 3 óra. K. k. König Gy.: Algebra. —
Hasonnevű és ellentétes mennyiségek magyarázata és azok összevonása. 
Összegek és különbségek. Szorzat és hányados. A négy számmüvelet 
törtekkel. Osztás többtagú osztóval. Geometriai progressio. Elsőfokú 
egyenletek egy ismeretlennel. Az arányiatok tana s az azokon alapuló 
számmüveletek. NlKHÁzi.

8. Rajzoló geometria, hetenként 2 óra. K. k. Dr. Gerevich E .; Kon
struktiv Planimetria. Tananyag: A kúpszeletek. A térelemek és egyszerű 
mértani testek ábrázolása egy és két síkon. Levelek rajzolása stylizálva 
Yárdai lapmintái után. f ORBERGER.

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

V. OSZTÁLY.

Osztálytanár: R ó th  Róbert.

a) T a n u ló k .

Arányi Árpád r. 1c. Igló. 
Beniczky Kálmán ág. h. ev.

Liptó-Benicz.
Berger Árpád izr. Igló. 
Bihari József ev. ref. Berettyó

újfalu, Bihar m.
5 Bogsch Ödön ág. h. ev. Igló. 

Bölöny István ev. ref. Berettyó
újfalu, Bihar ni.

Diószeghy György ev. ref. Őr
hegy-Puszta, Zemplén m. 

Dubovinszlcy Bertalan r. 1c.
Rosztoka, Szepes m. 

Elfenbein Ferencz izr. Igló. 
10 Elsner Armin izr. Igló.

Faix Géza r. k. Igló.
Faykiss Ernő r. 1c. Kis-Ida, 

Abauj m.

Ficker Ozsvát r. k. Siba, Sá
ros m.

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

15 Frenczel Béla ev. ref. Vajkócz, 
Abauj m.

Gomba Gusztáv ev. ref. Raka- 
maz, Szabolcs m.

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

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

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

20 Hartfógel Ferencz r. k. Viss, 
Szabolcs m.

Horka Árpád r. k. igló.
Jakó Endre ev. ref. Aranyos- 

Medgyes, Szatmár m.



Józsa Kálmán ev. ref. lejló.
Kisházi Albert ev. ref. Mis- 

kolez, Borsod m.
25 Köhler Béla ág. h. ev. Illává, 

Trencsén m.
Kux Ernő izr. Liptó-Szt.- 

Miklós.
Lantos Károly ev. ref. Sztropkó, 

Zemplén m.
Loisch Mátyás ág. h. ev. Hun- 

falu, Szepes m.
Lorencz István ág. h. ev. Eper

jes, báros m.
30 Löwenstein Manó izr. Igló.

Malz Joachim, izr. Podvilk, 
Árva m.

Mártinké Endre r. k. Igló.
Medveczky Győző r. k. Vi- 

chodna, Liptó ni.
Mizsey Árpád r. k. Jászbe

rény, J.-N.-K. Szolnok m.
35 Murányi Béla r. k. Igló.

Németh Lajos ág. h. ev. Oros
háza, Békés m.

Podliorányi Kálmán ág. h. ea. 
Igló.

Polóny Géza ág. h. ev. Sze
pes- Váralja.

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

40 Posewitz Kornél ág. h. ev. Bu
dapest.

Rácz Gyula ev. ref. Bodolló, 
Abauj m.

Ryhliczky Jenő r. k. N.-Sza- 
lonta, Bihar m.

Soltész Lajos r. h. Igló.
Strausz Lajos izr. Námesztó, 

Árva m.
45 Székely Endre ev. ref. Gyüre, 

Szabolcs m.
Szigeti Elek ev. ref. Mező-Ke

resztes, Bihar m.
Szőke Ferencz ev. ref. Okány, 

Bihar ni.
Sztrojny Béla r. k. Verbicz, 

Liptó m.
Tolnay László ev. ref. Novaj, 

Abauj m.
50 Toman Béla r. k. Igló.

Turóczi Péter ev. ref. Bara
bás, Bereg m.

Várady Pál ev. ref. Kis-To
kaj, Borsod m.

Zaj ti Ferencz ev. ref. Sző-De
meter, Szatmár m.

Zalay János ág. h. ev. Csor- 
vás, Békés m.

55 Zelenka Lajos ág. h. ev. Oros
háza, Békés m.

M agántanulók :
Artim Mária gör. k. Becheron, Sáros m.
Cupsa Aurél gör. kel. Kupsafalva, Szolnok Doboka ni. 
Makránszkg Lajos r. k. Kassa, Abauj m.
Zékár Sándor ev. ref. Sarkad, Bihur m.

K im a ra d ta k :
60 Cseh József ev. ref. Miskolcz, Borsod m.

Szerencse István r. k. Eger, Heves m.



b) T a n tá r g y a k .

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

2. Magyar nyelv, hetenként 3 óra. K. k. Góbi Imre : „Rhetorika.“
A prózai Írásművek szerkezete. A prózai Írásművek fajai. A történetírás; 
az értekezés,; a szónoki beszéd; a levél. Olvasmányok az egyes írásmű
vekhez: Pákásztanya. Naplemente a pusztán. Deák Ferencz mint szónok. 
Hunyady János harczai a török ellen. Buda veréséről és Terek Bálint 
fogságáról. Parainesis. Védelem P. J. számára. Emlékbeszéd Arany János 
fölött (Gyulai Páltól). Deák Ferencz beszéde a felirat tárgyában. Mikes 
Kelemen „Törökországi Leveleiből“ Deák Ferencz levele egy tanuló ifjú
hoz. — írásbeli dolgozatok: 1. Az ősz; 2. Garay „Báthori Erzsébet“ 
ez. balladája prózában; 3. Hunyady László kivégeztetése; 4. „Buda verése 
és Terek Bálint fogsága“ prózában; 5. Ki korán kel, aranyat lel; 6. A 
négy évszak és az ember élete; 7. A tavasz ébredése; 8. Az ifjúság a 
legszebb ajándéka Istennek; 9. Az erény boldogít. STROMP.

3. Latin nyelv, hetenként 6 óra. K. k. Pirchala I . : „Latin nyelvtan“ ; 
„Latin stílusgyakorlatok“ ; „Anthologia Latina“; Cicero: „De imperio 
Gnaei Pompei“, magyarázta Dr. Kont Ignácz. Cicero védőbeszéde A Li- 
cinius Archias ügyében, magyarázt t Dr. Geréb József. Végzett tananyag: 
Cicero : „De imperio Gnaei Pornpoi“ és „Pro Archia poéta“ egészen. Ovi- 
diusból: Róma alapítása (Fasti IV. 809—858); a régi jó erkölcsök (Fasti
V.57—72); Árion (Fasti II. 83—118); Gabü elfoglalása (EMsti 11.685—710. 
Nyelvtani ismétlések. Kéthetenként iskolai Írásbeli dolgozat. HOCH.

4. Görög nyelv, hetenként 5 óra. K. k. Dr. Maywald József: „Görög
nyelvtan“ és „Görög gyakorló-és olvasókönyv I.“ Olvasott részek: 1—10, 
13-28, 35—38, 41—47, 49, 51, 53, 55, 57—61, 66, 72, 75, 81, 84. Ösz- 
szesen 49 gyakorlat. A nyelvtanból a névszók és w végű igék alaktana, 
a hangsúlyozás s hangtani változások; fontosabb mondattani tudnivalók. 
Kéthetenként iskolai Írásbeli dolgozat. KISS-

5. Görög-pótló magyar, hetenként 3 óra. K. k. Dr. Csenged János;
„Horneros Iliasa.“ Dr. Geréb József: Szemelvények Herodotos történeti 
művéből“; Dr. Badics Ferencz: „Magyar irodalmi olvasókönyv.“ Olvas
mányok: Szemelvények az Iliasból és Herodotos történeti művéből. Ti
nódi Sebestyén. Gyöngyösi István. Kuruez költészet. Mindszenti Gábor. 
Kemény János. Szalárdi János. Gróf Bethlen Miklós. Cserei Mihály. 
Báró Apor Péter HOCH.

6. Görög-pótló rajz, hetenként 2 óra. Görög stylű ékítmények rajzo
lása és színezése Várady lapmintái után. FORBERGER.

7. Német nyelv, hetenként 3 óra. K. k. Heinrich G .: „Német tan- 
és olvasókönyv II.“ és „Német olvasókönyv I.“ Nyelv- és mondattani 
folytonos ismétlés mellett a következő olvasmányok magyarázása, fordi-

3
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tása és a költemények megtanulása: Siegfrieds Drachenkampf. Kriem- 
hilcle. Die Schlacht vor Raben. Kudrun. König Karls Meerfahrt. Gelimer- 
Lohengrin. 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 iskola- 
lai írásbeli dolgozat. BOGSCH

8. Történelem, hetenként 3 óra. K. k. Ribáry F . ; „Világtörténelem
11.“ A római császárság. A kereszténység. Népvándorlás. A barbárok le
telepedése a nyugoti birodalomban. A germánok. A nyugotrómai biroda
lom bukása. A keleti birodalom. Az arabok az izlám hatása alatt. A 
frankok. Nagy Károly és utódai. A papság emelkedése. Hűbériség. Uj 
nemzeti államok. A császárság és papság küzdelmei. A lovagok és ke
resztes hadjáratok. Az államok fejlődése. A középkor intézményeinek 
hanyatlása. Az egyház reformja. Európa államai a középkor végén. Ál
lami élet. Társadalom. Tudomány és találmányok. Építészet. A középkor 
jellemzése. v a n d r á k .

9. Természetraj z, hetenként 3 óra. K. k. Báthory Nándor: „Állattan
II.“ Az állati test szerkezete és élete tekintettel az emberre. Rendszeres 
állattan. Az állatok földrajzi elterjedése. RÓTH R.

10. Mennyiségtan, hetenként 4 óra. K. k. Dr. König Gyula: „Al
gebra.“ Az első fokú egyenletrendszer. A négyzetgyök és a másodfokú 
egyenlet. Többtagnak négyzetgyöke. Algebrai műveletek négyzetgyök
mennyiségekkel. Gyökkifejezések átalakítása. A köbgyök. Többtagnak 
köbgyöke. Műveletek köbgyökmennyiségekkel. — Mértan. K. k. Mocznik 
Schmidt; „Geometria.“ Az egyenes és a szög. Síkidomok értelmezése és 
tulajdonságai. Osszeillőség és hasonlóság. Szerkesztések. A kör egyene
sekkel és szögekkel kapcsolatban. Távolságok arányossága. Hasonlósági 
tételek alkalmazása a körre. Síkidomak kerülete és területe. Havonkénti 
írásbeli dolgozat. NIKHÁZI.

11. Torna, hetenként 2 óra. Gyakorlatok vasbotokkal és szergya
korlatok. SCHERMANN.

12. É n e k  ( n e m  k ö t . )  h e t e n k é n t  k é t s z e r  a  d a l k ö r b e n .  SCHERMANN.

A kötelezett heti tanórák száma a görög nyelvet tanulóknál és a 
görögpótló tanfolyamban 30 óra.
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VI. O SZTÁ üY .

Osztálytanár: N ik h á z i F rigyes, 

a) T a n u ló k .

Achátz Béla ág. h. ev. Duránci, 
Szepes rn.

liarkassy Béla, ev. ref. Szepsi, 
Abauj in.

Benkö Sándor, ev. ref. Nagy- 
Szalonta, Bihar in.

Bihari János ev. ref. Berettyó
újfalu, Bihar m.

5 Braun Géza izr. Igló.
Buchalla Berthold ág. h. ev. Igló.
Csapó Ferencz ev. ref. Darvas, 

Bihar m.
Csuka Aladár r. 1c. Jász-Arok

szállás, Szolnok m.
Cziener Géza izr. Alsó-Erdö- 

falva, Szepes in.
10 Erdőhegyi Antal ev. ref. Gyiire, 

Szabolcs m.
Fábry Tivadar ág. h. ev. Bindt, 

Szepes m.
Fest Ernő ág. h. ev. Igló.
Gerstl Árpád izr. Hihbc, Lipló m.
Goschy Ferencz r. k. Bogáros, 

Torontói m.
15 Grofcsik Béla r. k. Sztropko, 

Zemplén m.
Gyöngyössy Géza ev. ref. 

Bárt fa, Sáros m.
Hilf József izr. N.-Kövesd, 

Zemplén m.
Horváth István ág. h. ev. Bu

dapest.
Hyzsa Gusztáv r. k. Liptó- 

Szt.-Miklós.
20 Illésy Sándor ev. ref. Nagy- 

Kinizsi, Abauj m.
Jantner Ervin ág. h. ev. Igló.
Kerekes Ferencz ev. ref. Be

rettyó-Újfalu, Bihar m.

Kézsmarszky Gyula ág. h. ev. 
igló.

Klimkovits A dolf r. k. O-Lubló,
Szepes m.

25 László J. Kálmán ev. ref. 
N.-Kapos, Ung m.

Laurovics János Nagy-Lak, 
Csanád m.

Lüge Iván, ág. h. ev. Tu- 
rócz-Szt.-Márton.

Löfkovics Béla izr. Árpád, 
Bihar m.

Alarcsek Andor ág. h. ev. Igló. 
30 Memlauer Károly r. k. Igló. 

Mikus József r. k. Igló.
Paulik János r. k. Igló. 
Podhorányi Bezsó ág. h. ev. 

Igló.
Polgár Péter ev. ref. Báránd, 

Bihar m.
35 Popescu Sándor g. kel. M.-La- 

zur, Bihar rn.
Bóth Sándor izr. Nagy-Sza- 

lonta, Bihar m.
Simkovics Imre r. k. Szt-Mar- 

gita, Szabolcs m.
Sztankovics István ev. ref.

Tisza-Tarján, Borsod m. 
Valentinyi Károly ág. h. ev. 

Mező- Berény, Békés m.
40 Vogler Oszkár r. k. Felső- 

Csebinye, Zemplén m. 
Weinberger Zoltán izr. Forró- 

Encs, Abauj m.
Zakár Lajos r. k. Szerencs, 

Zemplén m.
Zombory Gyula ev. ref. Me- 

gyaszó, Zemplén m.
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M agán tanu ló :
Ondrus Kornél ág. h. ev. Turócz, Liptó m.

K im a ra d t:
Buttkay Béla ev. ref. Mező-Kövesd, Borsod m.

b) T a n tá r g y a k .

1. Vallástan, hetenként 2 óra, K. k. Batizfalvy István: „A keresz
tyén anyaszentegyház története.“ THERN.

2. Magyar nyelv, hetenként 3 óra. K. k. Riedl Frigyes: „Poétika.“
A művészetek elmélete. A verstan. A költői műfajok elmélete tekintettel 
történeti fejlődésökre; mintákul szolgáló remekművek ismertetése. Kisebb 
költői műfajok fejtegetve és emlékeivé. A nagyobb költői műfajokból ol
vastattak és tárgygltattak: A Zrinyiász. Zalán futásából részletek. Cser
halom. Két szomszédvár. Buda halála. Bánkbán, A kérők. Fenn az er
nyő nincsen kas. Liliomfi. írásbeli dolgozatok: 1. Ki mint vet úgy arat.
2. A munka legszebb rendeltetése az embernek. 3. Petőfi „Magyar ne
mes“ ez. költeményének poétikai fejtegetése. 4. Az egészség értékéről. 5. 
A Zrinyiász első énekének tartalma. 6. Arany „Buda halála“ ez. époszának 
főeszméje. 7. A megelégedés boldogságunk alapföltétele. 8. Emlékbeszéd 
csatában elesett hősök fölött. 9. Az idegen befolyás képviselői a Bánk- 
bánban. s t r o m p .

3. Latin nyelv, hetenként 5 óra. K. k. P irchalaJ.: „Latin nyelvtan“ ;
Latin stílusgyakorlatok“ ; Vergilius: „Aeneis,“ edit. Pirchala J. I. k. I—V I.; 
Cicero : „De imperio Gnaei Pompei,“ edit. Dr. Kont Ignácz. Bevógzett 
tananyag: Vergilius „Aeneis“-éből a 2-ik ének és Cicero: „De imperio 
Gnaei Pompei“ egészen. Nyelvtani ismétlések. Latin szöveg emlékelése. 
Kéthetenként iskolai Írásbeli dolgozat. HOCH.

4. Görög nyelv, hetenként 5 óra. K. k. Dr. Maywald József: „Görög
nyelvtan“ és „Görög gyakorló- és olvasókönyv II.“ Olvasott részek Xe
nophon Anabasisából: 1 —12, 15—22, 24—26, 38, 30—31, 33—35, 37—38. 
A görög lyrikusok közül, Kallinostól: Csatára fel! Tyrtaiostól: A vitéz
ség a férfi legszebb ékessége. Solontól: Suum cuique. A valódi kincs. 
Theogiustól: Hallgass jóakaratu tanácsomra, s még 6 gnóma. Mimner- 
mostól: Múlandó ifjúság. Simonidestól 4 epigramma. Babriostól 3 mese. 
Alkaiostól és Sapphótól 1—1 töredék, Anakreontól 1 bordal és 4 anakre- 
onteum. A nyelvtanból a mi végű és a rendhagyó igék, továbbá a mon
dattan fontosabb és sajátosabb jelenségei. Kéthetenként iskolai Írásbeli 
dolgozat. Kiss.

5. Görögpótló magyar, hetenként 3 óra. K. k. Kincs Gyula: „Szemelvények 
a görög lyra és a vele kapcsolatos magyar class, költészet termékeiből.“
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Olvastattak szemelvények az elegiából, epigrammából, iambos és trochaios 
költészet köréből és a szorosabb értelemben vett lantos költészet termé
keiből. Ezenkívül olvastatott és tárgyaltatott Sopholdesnek: Antigonéja 
és Elektrája, Csiky G. fordításában. STROM P.

6. Görögpótló rajz, hetenként 2 óra. Rennaissance stylü ornamentális 
rajzok elkészítése és színezése, Várdai lapmintái után. FORBERGER.

7. Német nyelv, hetenként 3 óra. K. k. Dr. Heinrich Gusztáv: Deu
tsches Lehr- und Lesebuch II'“ A deelinatio és eonjugatio ismétlése után 
a következő olvasmányok magyarázása, fordítása és megtanulása : 
Attilas Schwert, Amen der S eine, Der Mönch von Heisterbach, Der 
Sänger, Der Taucher, Der Zauberlehrling, Bertran de Born, Des 
Sängers Fluch, Das Glück von Edenhall, Die Grenadiere, Der Pilgrim 
von St. Just, Der Eid, Normannenlied, Der Bauer und sein Sohn, Kri
tik, Adler und Taube, Der Bauer und sein Kind, Leben und Tod, Die 
Kreuzschau, Gott ist gross, Wanderers Nachtlied, Zwei Lieder, Hoffnung, 
Himmelstrauer, Geharnischtes Sonett, Das Schloss Boncourt, Aus dem 
Walde, Der letzte Dichter, An einen jungen Dichter, Der achte Psalm, 
Römische Elegie, Venedig, Epistel, Sprüche, Epigramme, Weisheit des 
Brahmanen, Sprüche der Weisheit, Vier-zeile, Tragische Geschichte, Pe
gasus im Joche, és Gesicht des Reisenden. Havonként Írásbeli iskolai dol
gozat. R ó n i  M.

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

9. Mennyiségtan, hetenként 4 óra. a) Algebra. König Gyula. A hat
ványozás általánosítása. Gyökmennyiségekkel való műveletek. Másodfo
kúra vezető egytnletalakok. Trrationális és logarithmusi egyenletek. A 
logarithmusok tana. b) Geometria. Mocnik-Schmidt. Goniometria és tri
gonometria. A Stereuinetriából: az egyenes és a sik, a síkok kölcsönös 
helyzete; testszögletek. Havonként Írásbeli iskolai dolgozat. NlKHÁzi.

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

RÓTH R.

11. Torna, hetenként 2 óra. Gyakorlatok vasbotokkal, szergyakor
latok. SCHERMANN.

12. Gyorsírás. (L. Gyorsíró kör).
13. Ének (szabad tárgy), hetenként kétszer a dalkörben.

SGHERMANN.

A kötelezett heti tanórák száma a görög nyelvet tanulóknál 30, a 
görögpótló tanfolyamban szintén 30.
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VII. O SZ T flliV .

Osztálytanár: S tfo m p  József, 

a) T a n u ló k .

Ádler Sándor izr. Ökrös, Bi
har m.

Almássy Béla ev.ref. Szendrö- 
Lád, Borsod m.

Benkö Gusztáv r. le. Liptó- 
Ujvár.

Bittsánszky Kálmán r. 1c. 
Zsolna, Trencsén m.

5 Budaházy Béla ev. ref. Nagy- 
Halász, Szabolcs ni.

Csatári Imre ev. ref. Nagy- 
Szalonta, Bihar ni.

Csikó Sándor r. le. Jászberény, 
J. N. K. Szolnok m.

Danielisz Aurél ág. h. ev. Igló.
Demeter Dezső g. k. Falkus, 

Zemplén ni.
10 Eigen Pál r. k. Jászberény,

J. N. K. Szolnok m.
Fabry János ág. Ii. ev. Tep- 

licz, Szépés m.
Fichtner Ferencz r. k. Szé

kely hid, Bihar m.
Gallov Dezső r. k. Győr.
Gyúrcsálc János r. k. Trsz

idna, Árva to.
15 Hay de László ág. h. ev. Mis- 

kolcz, Borsod m.
Hieronymi Lajos r. k. Bu

dapest.
Hoffelder Emil r. k. Igló.
Huszko Sándor r. k. Igló.
Hvezda Gusztáv r. k. Ná- 

nás, Hajdú m.
20 Jósits Miklós r. k. Szaniszló, 

Szatmár m.
Kivony József r. le. Villa-Lud- 

rova, Liptó m,

Kolontáry János ág. h. ev 
Örvénd, Bihar m.

Kovács Miklós ev. ref. Gál- 
szécs, Zemplén m.

Kovalik Gyula r. k. Kubach, 
Szepes m.

25 Kozsár Béla r. Ic. Igló.
Krajnyák Islván ág. h. ev. 

Tokaj, Zemplén m.
Littmann Zsiga izr. Igló.
Löfkovics Lajos izr. Árpád, 

Bihar m.
Malisza Géza r. k. Zenta. 

Bács-Bodrog m.
80 Marion Szilárd ev. ref. Nagy- 

Kálló, Szabolcs m.
Mihelykó András r. k. Igló.
Mogyorós István ev. ref. Nagy- 

Szalonta, Bihar m.
Mráz Leó r. h. Zsolna, Tren

csén m.
Nits Dániel ev. ref. Széplak, 

Bihar m.
35 Nórák János r. 1c. i zepes- Vár

alja.
Nyal István r. k. Jászberény, 

.). N. K. Szolnok m.
Okolicsányi Pál ág. Ti. ev.

Lip tó- Szt.-Miklós.
Papp Antal ev. ref. Vésztő, 

Békés to.
Péhm Kálmán r. 1c. Beszter- 

czebánya, Zólyom m.
40 Bősen féld Marezei izr. Mezó- 

Csáth, Borsod m.
Schlesinger Miksa izr. Igló.
bpitzer József izr. Igló.
Steier Lajos izr. Liptó-Szt.- 

Miklós.
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Szabó Anthal g. Ic. .H-Dorogh, 
Hajdú m.

45 Szabó Béla r. le, Nagy-Sza
bnia, Bihar m.

Szénfy Zoltán ág. h. ev. Nyí
regyháza, Szabolcs m.

Szilágyi Jenő ev. ref. Berettyó
újfalu, Bihar m.

Stojanov Wladimir g. kel. Tgló.

Szlusny Kálmán r. 1c. Oláh- 
Dubova, Árva m.

50 Trestyánszlcy Kálmán r. le. 
H.-Bönörniény, Hajdú m: 

Vizy Zsigmond r. le. Tápió- 
Farmos, Pest m,

Winter Adám ág. h. ev. Mező- 
Berény. Békés m.

M agántanulók :
Förster Béla ág. h. ev. Szepes-Olaszi. 
Matyasovits József r. k. Zsolna, Trencsén m.

b) T a n tá r g y a k .

1. Vallástan, hetenként 2 óra. A magyar protestáns egyház törté
nete Bereczky A. kézikönyve nyomán. THERN.

2. Magyar nyelv, hetenként 3 óra. K. k. Riedl Frigyes: „Poétika.“ 
A művészetek elmélete; a verstan áttekintése. A költői műfajok elmé
lete tekintettel történeti fejlődésükre; mintákul szolgáló remekművek 
ismertetése, Kisebb költői műfajok fejtegetve és emlékelve. A nagyobb 
költői műfajokból olvastattak és tárgy altattuk: A Zrinyiász. Elveszett 
alkotmány. Buda halála. Zalán futásából részletek. Két szomszéd vár. 
Cserhalorn. Bánkban. A csalódások. Fenn az ernyő nincsen kas. A fes
tészet és szobrászat áttekintése. írásbeli tételek: 1. Az elégedetlenség 
forrásai. 2. A szép uralma a költészetben. 3. Az elegia elmélete. „Mo
hács“ alapján. 4. A „Fülemile“ alapgondolata. 5. Lelkünk nemesítése 
kötelességünk. 6. Valláserkölcsi szépségek a Zrinyiászban. 7. Ember ter
vez Isten végez. 8. Az ember mint az idő fia s ura. 9. A színművészet
h a t á s a  a  t á r s a d a l o m r a .  s t r o m p .

3. Latin nyelv, hetenként 6 óra. K. k. Cicero: Oratio pro Sexto
Roscio Amerino, edit. Köpesdy S .: Vergilius: Aeneis edit. Pirchala J. I. 
k. I—VI.; Cserny és Dávid: Latin stílusgyakorlatok a VII. és ARII. oszt. 
számára; Wagner-Horváth: Római régiségek és irodalomtörténet. Bevég- 
zett tananyag: Ciceróból: Oratio pro Sexto Roscio Amerino; Vergilius: 
Aeneis 3-ik éneke egészen és az 5-ik énekből szemelvények. Latin stílus
gyakorlatokból 1—6. és 15—18-ik gy. Római régiségek; állami régisé
gek és hadügy. Kéthetenként iskolai Írásbeli dolgozat. GUHR.

4. Görög nyelv, hetenként 5 óra. Olvasmányok: Szemelvények He- 
rodotos műveiből edit. Dávid J. I. II. V. VII. VIII. X. Homér: Szemel
vények az Odyszeából edit. Kempf 4. Olvasott részek: Az istenek gyű-
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lése. Athene és Telemachos I-ső ének 1—305; Nausikaa Vl-ik ének 
1—331; Odyszeus megérkezik Alkinooshoz VII-ik ének 133—347; Odyszeus 
a kérők közt XVII-ik ének 260—391. Nyelvtani ismétlés: a mondattan
ból az esetek és elöljárók használata. Havonként Írásbeli dolgozat.

GUHR.
5. Görögpótló magyar, hetenként 2 óra. K. k. Badics Ferencz: „Ma

gyar irodalmi olvasókönyv.“ Balassa Bálint élete, irodalmi méltatása és 
több költeménye. Gyöngyösi István költészete. Kurucz költészet, több 
költemény tárgyalása. Csokonai Aritéz Mihály költészete. Kisfaludy Sán
dor. Iphigenia Aulisban, Rádó Antal fordításában. Schill S. Görög iroda
lomtörténet. Epika, lyra, dráma. BOGSCH.

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

7. Földrajz, hetenként 2 óra. K. k. Scholtz Albert: Politikai föld
rajz.“ Az európai államok történeti fejlődése, természeti jellemzése, ipara, 
kereskedelme, lakosai é s  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, szinszóródás, 
a szem. FISCHER.

9. Mennyiségtan, hetenként 3 óra. K. k. König: „Algebra“, Mocnik; 
„Stereomctria.“ 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. 
Binominális egyenlet. Reciprok egyenletek. A végtelen geometriai halad- 
vány. Szakaszos tizedes törtek. Kumatos-kamatszámitás: decursiv és an- 
ticipativ kamatozás, évi betétek, évjáradék. amortisatio. — A síklapu és 
görbelapu testek általános tulajdonságai, felszínei és köbtartalmai. Sza
bályos testek. — Analytikai mértan: Coordinata-reridszerek, a eoordina- 
ták átváltoztatása. A pont és az egyenes analytikai egyenletei. A kör 
analytikai egyenletei. Havonként iskolai írásbeli dolgozat. NIKHÁzi.

10. Görögpótló rajz, hetenként 2 óra. Egy órában emberi fejrészek 
és fejek rajzolása contourban és árnyékolással; egy órában ábrázoló mér-



41

ta n : A térelemek ábrázolása és egymásra való vonatkozásaik. K. k. 
Hornischek F. FORBERGER.

11. Tornázás, hetenként 2 óra. Rendgyakorlatok, szergyakorlatok és 
tornázás a Jager-féle vaspálezákkal. SCHERMANN.

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

V III. O SZ T Á liY .

Osztálytanár: G uhr M arton, 

a) T a n u ló k .

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

Antóny Károly áy. h. ev■ Po- 
horella, Gömör ni.

Bállá József ev. ref. Kis-Dob- 
sza, Zemplén m.

Boglutz László r. Te. Tenke, 
Bihar m.

5 Cservenka Károly r. le. Iyló.
Csilléry Lajos ev. ref. Szada, 

Pest. m.
Fabinyi Elek áy. h. ev. Iyló.
Farkas László ev. ref. Son

kád, Szatmár m.
Fekete Károly ev. ref. Hatvan, 

Pest m.
10 Fényes Ödön ev. ref. Székely- 

hid. Bihar m.
Fernbach János r. 1c. Beret- 

tyó-Újfalu, Bihar m.
Fest Sándor áy. h. ev. Sze- 

pesváralja.
Fridrichovszky Nándor r. k. 

Iyló.
Gedeon János r. k. Becske- 

háza, Abauj-Torna m.
15 Góts Béla ev. ref. Szepsi, 

Abauj-Torna m.

Gyene Pál ev. ref. Porcsalma, 
Szatmár ni.

Haraszthy Lajos r. k Ho- 
monna, Zemplén m.

Herinyh Sándor r. k. Nayy- 
várad, Bihar m.

Höniysfeld Jakab izr. Kis-Vi- 
téz, Sáros m.

20 Kánya Gyula ev. ref. Bod- 
Palád, Szatmár ni.

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

Kapralcsik János r. k. Iyló.
Késmárszky Jenő áy. h. ev. 

Iyló.
Kolozsi László ev. ref. Vésztő, 

Békés m.
25 Komán Györyy y. k. Álsó- 

Vissó, Máramaros m.
Kovács Kálmán ev. ref. Jász- 

Kisér, Szolnok m.
Kubicza Iynácz r. k. Zsolna, 

Trencsén m.
Lázár Antal izr. Szeged, Cson- 

yrád m.
Létay Menyhért ev. ref. Déda, 

Berey m.
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35 Márki Barna r. k. Békés- 
Gyula, Békés m,

Morvay István r. k. Mezőkö
vesd, Borsod m.

Nagy Jenő ev. ref. B.-Újfalu 
Bihar m.

Pálinkás Tibor ev. ref. Ákos, 
Szilágy m.

Papp András r. k. Mezö-Ko- 
kovácsháza, Csanád m.

35 Bóth Jenő izr. N.-Szalonta. 
Bihar m.

Schiwetz Ferencz r. k. Igló. 
Spitzkopf Gyula ág. h. ev. Igló. 
Szilvássy László r. k, Szepes- 

Váralja.
Sváhy Aladár r. k. Lőrinczi, 

Nógrád m.
40 Tarnay Árpád r. k, Lajos- 

Mizse, Pest rn.
Thuránszky Árpád ág. h. ev.

Liptó-Szt.-Miklós.
Tornallyay József ev. rsf. Ti- 

szakeszi, Borsod m.

M agán tanu ló :
Schaffarcsik Jenő r. k. Fohnsdorf Styria.

M eghalt:
Kolezon Lajos r. k. Igló. 

b) T a n tá r g y a k .

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

2. Magyar nyelv, hetenként 3 óra. — Góbi Imre k. k. szerint a
magyar nemzet története megfelelő olvasmányokkal: A pogány kor; a 
keresztyén középkor a mohácsi veszedelemig; a reformáczió kora a bécsi 
békéig; a katholikus visszahatás kora a szatmári békéig; a nemzeti 
hanyatlás kora a nemes testőrség irodalmi fellépéséig; a nemzeti vissza
hatás s az irodalom újjászületésének kora; a nemzeti átalakulás kora 
1825—1849-ig; az alkotmányos élet helyreállításának kora napjainkig.— 
írásbeli dolgozatok: 1. Tetteink forrása legyen nemes szív, irányitója 
józan ész; 2. A XVI. század elbeszélő költészete; 3. Apáczai fellépésének 
fontossága. 4. A hő és fény befolyása a növényzet életére. 5. Az érzéki 
észrevételek feltételei; 6. A várnai csata előzményei; 7. Az ember valódi 
becse nem eszének, hanem akaratának erejétől függ. 8. A megelégedés 
boldogságunk alapfeltétele. SiROMP.

3. Latin nyelv, hetenként 5 óra. K. k. Bartal-Malmosy átdolgozta 
Dr. Csengcry: Horatii opera I. II.; Dr. Heinrich Gusztáv: Ciceronis Cato 
Miiior; „Latin stílusgyakorlatok“ ed. Cserny K. és Dávid J . ; Wagner- 
Horváth: „Római régiségek és római irodalomtörténet. Olvasott részek: 
Horatii carm. libr. J. 1. 2. 3. 4. 7. 10. 12. 14. 15. 22. 24., lib. II. 3. 10. 14.



43

lib. III. 2. 3. 30.; lib. IV 3.; Epodon 2. 7.; Sat. lib. I. 1. 6 9.; Epist. 
lib. I. 2. 10.; lib. II. 3. 1—192. Cicero: „Cato Maior“ egészen. Latin stí
lusgyakorlatokból 20—28-ig. Wagner-Horváth: Római régiségek és római 
irodalomtörténetből: Vallásügy; magánrégiségek és irodalmi áttekintés. 
Kéthetenként iskolai Írásbeli dolgozat. GUHR.

4. Görög nyelv, hetenként 5 óra. K. k. Kempt' József: Szemelvények
az Iliasból. Dr. Geréb József: Görög prózai szemelvények Herodotos Xe
nophon és Platón irataiból. 01 vásott részek : Homeros Iliásából: I. 1—535. 
II. 1 -54 . 441—483. III. 1—258. 324-382. VI. 469—529. VII. 161-205. 
XVI. 1—100. 126—167. 200—283. 698—725. Platon irataiból: Kriton. Az 
Ilias tartalma, szerkezete, költői szépsége; a homerosi kérdés. Platon 
élete és művei. Az ó-kor s attikai nyelvjárás különbségei. Kéthetenként 
iskolai írásbeli dolgozat. KISS-

5. Görög-pótló irodalom, hetenként 2 óra. K. k. Badics Ferencz: „Ma
gyar irdalmi olvasókönyv.“ Alexander Bernát; „Platon és Aristotelesz“ ; 
Schill S. „Görög irodalomtörténet.“ Végzett tananyag: Gróf Széchenyi 
J. élete és működése; „Hitel“, és „Kelet népe“ szemelvényesen. Köl
csey F . : „Országgyűlési napló.“ Báró Eötvös József mint publicista és 
államférfin „Reform“ ez. művének feldolgozása alapján. Báró Kemény 
Zsigmond hirlapirói működése. Platon: Sokrates védekezése: Kriton. Az 
irodalomtörténet rövid összefoglalása. GUHR.

6. Görög-pótló rajz, hetenként 2 óra. K. k. Hornicsek. a) Emberi fe
jek rajzolása grafikus minták után körrajzban és árnyékolással, b) Egy
szerűbb mértani testek, mint a hasáb, henger, gúla és kúp stb. ábrá
zolása, vonatkozásuk a térelemekre és ár nyékszerkesztéseik.

FORBERGER.

7. Német nyelv, hetenként 2 óra. K. k. Heinrich G .: „Lehr und Le
sebuch III.“ Irodalomtörténet németül. Klopstock, Wieland, a göttingai 
költők köre. Lessing, Herder, az eredeti lángelmék, Goethe, Schiller és 
kortársai. Egyes művek és szemelvények fejtegetésén és részben emlé
kelésén kivűl tárgyaltatott Laokoonból a VIII—XV. fejezet. Havonként 
Írásbeli dolgozat. RÓTH M.

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

9. Mennyiségtan, hetenként 2 óra. Dr. König: „Algebra.“ A hatá
rozatlan egyenletek elmélete. Kapcsolásúin és ennek alkalmazása. New
ton képlete kiterjesztve negativ és tört kitevőkre. Az előbbi osztályok 
tananyagának ismétlése. Havonként írásbeli dolgozat. NIKHÁZI.

10. Természettan, hetenként 4 óra. K. k. Fehér Ipoly: „Természet- 
tan.“ Fénytan: Fénytáni készülékek, fénytalálkozás, fényelhajlás, fény- 
sarkitás. Hőtan: A hő lényege, hö fórrá ok, a hő erőmutani egyenértékű, 
a hő terjedese, hatása a testek térfogatára, halmazállapotára; gőzök és 
párák feszitő ereje, sűrűsége, gőzerőművek, a lég páratartalma és annak
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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 delejtűre, a roham 
erősségének mérése, Ohm törvénye, villamos távírók, delejes és villamos 
inductio s az azon alapuló gépek, a hővillamosság törvényei. Kosmo- 
graphia elemei. FISCHER.

11. Bölcsészetiem, hetenként 8 óra. K. k. Szitnyai Elek: „Lélektan
és Logika.“ Lélektan: A lélektan és arányai. 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, hypothe
sis, 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 görögpótló 
tanfolyamban szintén 30 óra.



VII.

Tanszergyüjtemények állapota 6$ gyarapítása.

a) Gymnasiumi muzeum.

I. Természetrajzi muzeum.
Őre : Eóth Róbert tanár.

A természetrajzi gyűjtemények az 1901—1902-ik tanévben gyara
podtak :

a) Vétel ú t já n :  Szemminta, süketfajd-tyúk, füles bagoly, kanalas 
rucza.

b) A já n d é k  ú t já n :  Fischer Miklós igazgató úrtól: dámvad-bőr, 
őzfej-kép; Bogsch László tanár úrtól: éjszaksarki búvár, vadlud s ölyv- 
bőr; Fichtner Gyula erdőmester úrtól: kitömött kigyósas; Mikus József
VI. o. tánulótól 1 kép (viaskodó nyirfajdkakas) ; LöwensLein Manó V. o. 
tanulótól 1 drb. kitömött mókus; Szigeti Elek V. o. tanulótól 1 drb. 
Nymphaea thermalis; Spitzer Gyula II. o. tanulótól 18 drb. csiga, illetve 
kagyló. Gyarapodás: 35 darab.

A természetrajzi múzeummal kapcsolatban levő iskolakertben ki 
lett ültetve 16 faj növény.

A természetrajzi szertárnak állománya a tanév végén volt:
1. Állattanhoz fali ábrákban 218 drb., állatokban vagy ismertető 

alkatrészekben 6074 darab; 2. Növénytanhoz fali képekben 187, szárított 
gyűjteményekben 6527 darab; 3. Ásványtanhoz mintákban és fali ké
pekben 546, ásványokban 4488 darab; 4. Vegyes apróságokban 802 da
rab; 5. Vegytanhoz, vegyi szerekben és eszközökben 769 darab.
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II. Jelentés a természettani múzeumról.
Ő re: Fischer Miklós igazgató.

A természettani szertár az intézeti épület balszárnyának második 
emeletén két teremben: egy háromablakos 75.6 m.2 területű és egy két- 
ablakos 39.9 m2 területű teremben, 12 nagy üvegszekrényben van el
helyezve.

Állománya az 1901—1902-ik lanév végén volt 430 műszer. A műszerek 
között van erőműtani és csillagászati 150, rezgés- és hangtani 21, fény
tani 73, hőtani 62, delejesség- és villamosságtani 124 műszer.

A lefolyt tanévben a szertár a fénysugarak terjedési-, visszaverő
dési- és törési tüneményeinek és törvényeinek demonstárálására szolgáló 
Hartl-féle műszerrel és mellékkészülékeivel gyarapodott.

III. Philologiai múzeum.
Ő re: Vandrák Gyula tanár.

Ebben a tanévben a múzeum vétel útján a következő tárgygyal gya
rapodott: Lohmeyer: C. J. Caesar diadalmenete (kettős kép). Jelenlegi 
állomány: 266 kép, 9 gipsöntvény, 1 térkép.

- W v -
IV. Éremgyűjtemény.

Kezeli: llóth Márton tanár.

Gyarapodás az elmúlt iskolai évben:
a) Vétel ú t já n :  16 drb. érem és 2 drb. pénz.
h) A já n d é k  ú t já n :  Korachné úrnőtől 2 drb. pénz. Sehaffartsik 

úrhölgytől 10 drb. pénz; következő uraktól: Apfelbaum 3 pénz, Nősz L. 
6 drb., Guhr M. 102 bankó, Pitze I. 1 drb. bankó, Pillerstorff G. 2 drb. 
érem és 11 drb. czimertábla s Roxer V. 1 drb. érem és a következő 
tanulóktól: Antony Vili. o. 3 drb., Buchalla VI. 1 drb. Góts VIII. 
1 drb., Fekete VIII. 1 drb., Kánya VIII. 15 drb., Simkovics VI. 3 drb., 
Spitzer 2 drb. Terstyánszky VII. 1 drb. és Weinberger VI. 1 darabot. 
Összes gyarapodás 166 darab. Az éremgyűjtemény állománya a tanév 
végén: 2388.

V. Régiségtár.
Kezeli: Bóth Márton tanár.

Gyarapodás az elmúlt iskolai évben ajándék útján a következő ta
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nulóktól: Csapó YI. o. t. gyűrű, Marcsek VI. o. t. kép, Mikus VI. o. t. régi pisztoly 
és Schlesinger VII. o t. 5 képpel. Összes gyarapodás 8 darab. A régiségtár ál
lománya a tanév végén: 91 darab.

A rajzszertár leltára.
Kezeli: Forberger Andor tanár.

A). A gyag-, fa -  és sodrony m i n t á k : Reliefek: terra cottából 95 
drb.; t'őszből 46 drb. Egészen domború minták föszből 8 drb. Háztető 
minta 4 drb. Az ábrázoló mértanhoz sodronyból 7 drb. Föszből 27 drb. 
E'ából 12 drb.

B. ) R a jz m in tá k :  Hermes 450 drb. Hermes (nagy) 10 drb. Möl- 
linger 2. nagy füzet. Zierer 1 füzet, Klette 1 füzet. Heideloff oszloprendje 
1 füzet. Holtz tervrajzok 25 drb. Keferstein, Facaden 28 drb. Belsze, 
építészeti tervrajzok 6 füzet. Stegemann, Ékítmények 1 füzet. Szemlér, 
Ékítmények és fejek 26 drb. Troschel, 9 füzet. Landau, Díszítmények és 
fejek 3 fűzet. Taubinger, Fejek 9 drb. Andél, Perspektivisches Zeichnen 
1 füzet. Petrina, Díszítmények 2 füzet. Várdai Szilárd lapmintái A, B. C, 
D és E füzet.

C. ) K ö n yvek:  Kövi Imre: Útmutatás a természet után való rajzo
lásban. 1 kötet, Hieser, Ábrázoló mértan 1 kötet. Fiedler, Darstellende 
Geometrie 1 kötet. Streiszler, Darst. Geom. 1 kötet. Peschka: Freie Per
spektive 1 kötet. Steigl und Fellner, Elementarzeichnen 7 füzet. Kuchynka, 
Perspektivische Bilder Ebener Gebilde. 1 kötet. Schröder: Mértani sza
badkézi rajz.

D). E szkö zö k  : Vetületi táblák. Körző 2 drb. Vonalzó 3 drb. Há
romszög 1 drb. Szögmérő 1 drb.

A tanév folyama alatt a rajzszertár gyarapodott 1 művel: A „szin“ 
Zsitvay J.-tól.

^ m t k

VI. Földrajzi szertár.
Kezeli: Bóth Márton tanár.

Gyarapodás: a) vétel útján 5 darab térképpel; b) ajándék útján: 
Ficher igazgató úrtól egy kép, Pillerstorff G. úrtól 2 kép és következő 
tanulóktól: Erdőhegyi VI. o. t. 4 kép, Mikus VI. o. t. 6 kép, Polgár VI. o. t. 6 
kép, Spitzer II. o .t. 12 kép és Schlesinger VII. t. o. 20 képpel. Összes gyara 
podás 56 darab. A szertárnak állománya a tanév végén: térképekben 158; 
földgömbökben 4 és egyebekben, főleg képekben 540 darab.



&)Gymnasiumi könyvtár.
Őre: Kiss Albert tanár.

Az 1901/1902. iskolai évben a könyvtár a következő művekkel gya
rapodott :

A) Vétel ú t já n  : 1. A magyar helyesírás szabályai (Ak.). — 2. Bu
dapesti Szemle. — 3. Dunay Ferencz, Átíró hangrajz. — 4. Egyetemes 
Philologiai Közlöny. — 5. Evangélikus Egyház és Iskola. — 6. Encyclo
paedic der Naturwissenschaften I. Abteil. 76—77. III. Abteil. 51—58.
— 7. Frankenburg Adolf, Emlékiratok I—III. — 8. Galantai Gróf Esz- 
terházy Miklós Magyarország nádora. Közrebocsátja Eszterházy Pál. 
I—III. — 9. Homér Iliásza, ford. Baksay Sándor (Ak.). 10. Huber Al
fonz, Ausztria története II.—III. (Ak.). — 11. Jánosi Béla, Az aesthetika 
története III. (Ak.). — 12. Jelentés a Luther Társaság működéséről az 
1900. évben. 13. Karácsonyi János, A hamis, hibáskeltü és keltezetlen 
oklevelek jegyzéke 1400-ig (Ak.). — i4. Lehrproben und Lehrgänge. — 
15. Dr. Luther Márton három alapvető reformátori irata. Ford. és magy. 
Dr. Masznyik E. és Stromp L. (Prot. ír. Társ.). — 16. Luther-Társaság 
kiadványai: XXX. 19—24. XXXY—XL. — 17. Magyar Nyelvőr. — 18. 
Magyar Paedagogia. — 19. Magyar Történeti Életrajzok XVII. 1—4. — 
20. Makai Emil, Tudós professzor Hatvani. — 21. Mokos Gyula, A her- 
czegszőllősi kánonok. (Prot. ír. Társ.). — 22. Nagy Képes Világtörténet 
VIII—IX. — 23. Obernyik Károly, Szépirodalmi összes munkái I—IV.
— 24. Ókori Lexikon I. 13—18. II. 19—20. — 25. Pallas Nagy Franczia 
Szótára: Franczia-magyar rész I—III. Magyar-franczia rész I—II. — 26. 
Pallas Nagy Lexikona XVII—XVIII. (I—II. Pótkötet). — 27. Protestáns 
Egyházi és Iskolai Lap. — 28. Protestáns Szemle. — 29. Pulszky Fe
rencz, A magyar Jacobinusok, regény. — 30. Rousseau, Emil vagy A 
nevelésről. — 31.Schleicher Á. A nyelvészet és a természettudományok. — 
32. Schwarcz Gyula, Görög történelem I—II. rész. — 33. — Scott 
AValter, A lammermoori menyasszony. — 34. Szalay László, Erdély és a 
porta 1567—1578. — 35. Századok. — 36. Természettudományi Közlöny 
és Pótfüzetek. — 37. Thallóczy Lajos, A lucrum camerae története. — 
38. Thaly Kálmán, Rákóczy-Tár, I—II. — 39. Thanhoffer Lajos, Anatómia 
és divat. (Term. Társ. Kiadv.). —■ 40. Todd, Népszerű csillagászat (Term. 
Társ. Kiadv.). — 41. Weisz kér. János, Világtörténet III. A7. VI. VII. 
Ford. Szabó Fér.

B) J ijá n d éko ziis  ú t já n :  Adler Sándor VII. oszt. tanulótól: 42. 
Sajtószabadság, Rozsnyó 1831.

Athenaeum irod. és ny. részvénytársulattól: 43. Schmidt József, La
tin-magyar zsebszótár.

Burger Ferencz vállalkozótól: 44. J. K. Korabinszky, Neue und voll
ständige Darstellung des Königreichs Ungarn auf LX. Tafeln im Ta
schenformat (Évsz. n. II. Ferencz idejéből).
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Cserrenka Károly VIII. o. tanulótól: 45. M. Drbal, Propädeutische 
Logik. — 46. Gindely’s Lehrbuch der allgem. Geschichte, bearb. von F. 
M. Meyer 1899.

Fischer Miklós gyran. igazgatótól: 47. S. Augusztini, Topographische 
Beschreibung des Flusses Popräd aus dem Jahre 1782. Mit Einleitung 
von R. Weber. — 48. Bericht über die Thätigkeit der ung. alig. ev. kirchl. 
Hilfsanstalt. — 49. Dunay Ferencz, Hangrajz és helyesírás. — 50. A Fel
vidéki Magy. Közm. Egyesület Évkönyve 1900 —1901.— 51. Jahresbericht 
an die ev. Gemeinde in Szepes-Béla über das Jahr 1901. — 52. Varga Ottó, 
A fiam földrajzot tanul. — 53. Parlaghy Kálmán, A fiam földrajzot tanul.

Földmivelési Ministeriumtól: 54. Jelentés Magyarország selyemtenyész
téséről az 1901. évben.

Franklin-Társulattól: 55. Jeles írók Iskolai Tára. XIX és LXXIII. 
Kiss Albert tanártól: 56. Michelet, A franczia forradalom története 

II—IV. és VI—XII. Fordította De Gerando Antonia.
Kovács Kálmán VIII. o. tanulótól: 57. Hübner János-féle Lexikon 

I—V., átdolgozta Fejér György, Pest, 1816—17.
Magyar kir. államnyomdától: 58. Az Osztrák-Magyar Monarchia Írás

ban és képben XX. és XXI. kötete (Magyarország VII. és VIII. kötete).
Magyarországi Kárpátegycsülettöl: 59. A Magyarországi Kárpátegye

sület Évkönyve XXVIII. 1901.
Magyar Tud. Akadémiától (10 kor. évi átalány fejében): 60. Akadémiai 

Almanach 1902-re. — 61. Akadémiai Emlékbeszédek XI. 1—2. — 62. 
Akadémiai Értesítő.— 63. Archaeologiai Értesítő XXI. 3—5. XXII. 1—3
— 64. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből XVII. 3—10.
— 65. Értekezések a történeti tudományok köréből XIX. 5—9. — 66. 
Dr. Margalits Ede, Horvát történelmi repertórium II. k. — 67. Mathem. 
és természettud. Értesítő XIX. 2—5. XX. 1—2. — 68. Nyelvtud. Közle
mények XXXI. 2—4., XXXII. 1—2.

Országos Magy. Képzőmüv. Társulattól: 69. Képes Tárgymutató 1898 
(tavaszi és téli), 1899 (tavaszi), 1900 (tavaszi) és 1901 (téli) évekről.

Pálch Károly nyugalm. főgymn. tanártól: 70. Borsszem Jankó 1901. 
évf. — 71 Budapesti „Erzsébet-nőiskola“ Értesítője 1898/9 és 1899/1900- 
ról. — 72. B. Eötvös József, A falu jegyzője I—III. (2-ik kiadás). — 73. 
Ezernyolczszáz negyvennyolcz. A szabadságharez története képekben. — 
74. Illustrirtes Sonntagsblatt zum Zipser Boten 1901. — 75. Fr. Ohr. 
Selten, Hodegetisches Handbuch der Geographie III. — 76. Sváby Fri
gyes, A Szepesség lakosságának sociolngiai viszonyai a XVIII. és XIX. 
században (Szepesm. Tört. Társulat Millenn. Kiadv.) — 77. Szász Ká
roly, Trencséni Csák, költői beszély. — 78. Vasárnapi Újság 1901. I—II.
— 79. Vasárnapi Újság Regénytára 1901. — 80. Zipser Bote — Szepesi 
Hírnök 1901.

4



Pápai ev. ref. főiskola könyvtárától: 81. Katalógusa és rövid története. 
Készítette Borsos István. — 82. Könyvjegyzékek a pápai, sárospataki, 
nagyenyedi és marosvásárhelyi rét. kollégiumok könyvtárainak többszörös 
példányairól.

Róth Márton főgymn. tanártól: 83. R. Weber, Gedenkrede auf Georg 
Buclihaltz.

Róth Róbert főgymn. tanártól: 84. A m. kir. József műegyetem szer
vezeti szabályzata 1893. - 85. Plósz Béla, Adatok a kutya szőrtűsző-
atkájának morphologiájához.

Se.herf/el Madártól mint szerzőtől: 86. Az Agaricus-félck egy uj neme.
Scholtósz Lajos V. oszt. tanulótól: 87. C. Cornelii Taciti Opera, quae 

exstant. Lugduni Batavorum 1598. — 88. Herrn. Boerhaave, Tnstitutiones 
medicae. Lugd. Bat, 1713. — 89. Imago Orbis ab őrbe condito per sae- 
cula repartita. Agriae 1759. 90. T. Lucretii Cari I)e rerum natura.

Spitzer -József VII. oszt. tanulótól: 91. C. I. Caesaris De bello civili 
comm. Von A. Doberenz.

Them László főgymn. tanártól: 92. Berzsenyi Dániel összes művei. 
Közrebocsátja Döbrentei Gábor (3-ik kiadás) Buda 1842 — 93. Orsz. 
Középisk. Tanáregyes. Közlöny, XXXIV. — 94. Articuli diaetales Poso- 
nienses anni 1715—1729.

Vallás- es közöld, m. kir. ministeriumtól: 95. Magyarország közokta
tásügye az 1900. évben. — 96. Dr. Staub Móricz, Tanszerek és iskola
berendezések az 1900. évi párisi kiállításon. — Es: III. Béla király em
lékezete. Szerk. Forster Gyula.

Vess József könyvkereskedőtől : 97. Feszty Árpád körképe album
alakban.

Zaj ti. Ferencs V. oszt. tanulótól: 98. Bessenyei György, A Holmi. 
Béts 1779 (hiányos).

C) Csere- ú t já n :  99. Arany Toldija, magyarázta Lehr Albert. — 
100. Bánóczi József, Kisfaludy Károly és munkái I—II. — 101. Fr. 
Ellendt’s Lateinische Grammatik, bearb. v. M. Seyffert. — 102. R. Gott- 
schall, Die deutsche Nationalliteratur in der ersten Hälfte des XIX. 
Jahrhunderts 1 — 11. 103. J. \V. Schaefer, Geschichte der deutschen
Literatur des VIII. Jahrhunderts. — 104. M. Seyffert, Scholae Latinae. 
— 105. Thaly Kálmán, Régi magyar vitézi énekek és elegyes dalok I—II.

Az összes könyvállomány 1902. júniusában 9059 kötet és 2758 füzet. 
A szaporodás 126 kötet és 45 füzet.

A különféle iskoláktól érkezett mintegy 180 értesítő.
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Gyinnasiumi segélykönyvtái*.
Kezeli: Kiss Albert tanár.

Az 1901/2. iskolai év elején a könyvállomány 319 drb volt. Ebből 
60 tanuló 202 drb könyvet használt.

A könyvtár vétel utján 13 drb 
ajándékozás utján 67 drb

összesen 80 drb könyvvel gyarapodott,
A könyvadományozók a következők: III. oszt.: Maresek Tibor 3 drb, 

Y. oszt Laurovits János 2 db., VI. oszt.: Csatáry Imre 1 db, Szeyfrid 
Gyula 6 db, Sztankó Mihály 5 db, Spitzer József 2 db., VIII. oszt.: 
Harsányi Imre 4 db, Haáz Rezső 1 db, Klein József 3 db, Lantos Gusz
táv 2 db ; Frankiin-Társulat 21 db, Athenaeum 13 db, Lampel Róbeit 
2 db, Lauffer Vilmos 2 db, Stampfel Károly 10 drb.



VIII.

Önképzőkörök és azok tevékenysége.
I . Petőfi önképzőkör. Elnöke: Stromp József tanár.
A gymnasiumunkban fennálló „Petőfi1- önképzőkör 1901. szept. 14-én 

tartotta első rendes gyűlését, Stromp József tanár úr elnöklete alatt.
A kör tisztikara a lefolyt tanévben a következő volt: Létay Meny

hért Vili. o. t. főjegyző, Fényes Ödön Vili. o. t. titkár, Heringh Sándor 
VIII. o. t. főkönyvtáros, Tarnay Árpád VIII. o. t. pénztáros, Lázár Antal 
VIII. o. t. ellenőr, Kovács Kálmán VIII. o. t. könyvtáros, Csatáry Imre
VII. o. t. aljegyző, Mogyorós István VII. o. t. könyvtáros, Vizy Zsigmond 
VII. o. t. alkönyvtáros.

A körnek volt 125 tagja, még pedig 63 rendes és 62 rendkívüli 
tagja. Tagsági díj volt 2 kor. 50 fillér.

A kör az év folyamán 23 rendes és 1 rendkívüli gyűlést tartott. 
Szavalat volt 67; ebből a kör jegyzőkönyvi dicséretre méltatott 6-ot, si
kerültnek Ítélt 7-et, elismeréssel tndomásul vett 2l-et s egyszerűen tudo
másul vett 33-at. Versenyszavalat volt 5-ször; a kör ugyanis e verseny
szavalatok alkalmával döntötte el, hogy kik szerepeljenek az iskolai ün
nepélyeken.

Benyujtatott 12 mű; ezek közűi biráltatott 5. Jegyzőkönyvi dicsé
retet nyert 1, sikerültnek ítéltetett 2, elismeréssel tudomásul vétetett 2. 
A bírálatok közűi jegyzőkönyvi dicséretet nyert 2, sikerültnek ítéltetett
3. Felolvasás volt 3, melyeket a kör jegyzőkönyvi köszönettel fogadott.

A kör összes bevétele volt 317 kor. 90 fill., kiadása 280 kor. 77 
fill., évvégi maradvány 37 kor. 13 fill.

A kör könyvei 3 szekrényben vannak elhelyezve; könyvosztást min
den szombaton délután 3—5 óráig tartottak a könyvtárosok. Az „A“ 
szekrényben az év elején volt 395 mű, 509 kötetben, év végén pedig 408 
mű, 523 kötetben; a „B“ szekrényben év elején volt 370 mű, 511 kötet
ben, év végén 544 mű, 552 kötetben; a „C“ szekrényben volt 248 mű,
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302 kötetben. A kör összes könyvállománya tehát 1200 mű, 1377 kötet
ben; ez évi szaporodás 187 mű, 35 kötetben.

Mint minden évben úgy most is a kör pályatételeket tűzött ki; a 
pályatételek voltak: „Honvédek sírjánál“ ezimű óda, díj 10 korona; Vö
rösmarty „Ivót szomszédvár“ ezimű eposának aesthetikai fejtegetése, díj 
10 korona; eredeti lyrai vagy elbeszélő költemény, díj 10 korona. A pá
lyamunkák beadási határideje májas 1 -je volt. Mint legjobb óda Csatáry 
Imre VII. o. t. „Honvédek sírjánál“ ezimű ódája, mint legjobb eredeti 
lyrai költemény Csatáry Imre VII. o. t. „Bárányfelhők“ ezimű lyrai köl
teménye nyertek pályadijakat; ugyancsak Csatáry Imre VII. o. t. „Mért 
is mondtad“ ezimű lyrai költeménye könyvjutalomban részesült. Ezeken 
kivűl Létay Menyhért VIII. o. t. főjegyző mint a körnek legnagyobb 
munkásságot kifejtett tagja kapta a körnek jutalomdiját, a „Milleniumi 
400 koronás alapítvány“ egy évi 4 százalékos kamatját. Könyvjutalom
ban részesültek: Fényes Ödön VIII. o. t. mint legjobb és legszorgalma
sabb szavaló, Létay Menyhért VIII. o. t., Steier Lajos VII. o. t., Csa
táry Imre VII. o. t. és Spitzer József VII. o. t., mint jó szavalok és buzgó 
működésű tagok.

A kör az év folyamán 5 alkalommal vett részt iskolai s más egyéb 
ünnepélyeken, még pedig: október 6-án az aradi vértanuk emlékünnepén; 
halottak estéjén a temetőben a szabadságharezban elveszett iglói hon
védek sírjánál rendezett ünnepélyen; a márcz. 15-iki hazafias ünnepen, vé
gűi a május hó 11-én rendezett hangversenyen.

I I .  N ém et önképzőkör. Elnök : Róth Márton tanár.
A körnek volt 45 tagja és pedig 35 rendes és 10 rendkívüli tagja. 

Tisztikara a lefolyt tanévben a következőleg alakult: Fest Sándor VIII
o. t. főjegyző, Spitzkopf Gyula VIII. o. t. titkár, Schivetz Ferencz VIII.
o. t. főkönyvtáros, Fridrichovszky Nándor VIII. o. t. pénztáros, Kolczon 
Lajos VIII. o. t. ellenőr, Késmárszky Jenő „B“ könyvtáros, Stojanow 
Vladimir VII. o. t. aljegyző, Spitzer József VII. o. t. „C* könyvtáros, 
Fábry János VII. o. t. alkönyvtáros.

A kör az év folyamán 25 rendes gyűlést tartott. Az előadott 53 
szavalat közűi a kör jegyzőkönyvileg megdicsért 3-at, sikerültnek Ítélt 
8-at, elismeréssel tudomásul vett 14-et, egyszerűen tudomásul vett 28-at.

Benyujtatott 17 mű; ezek közűi biráltatott 14 mű. Jegyzőkönyvi 
dicséretet nyert 1, sikerültnek Ítéltetett 2, elismeréssel tudomásul véte
tett 3, egyszerűen tudomásul vétetett 8.

A bírálatok közűi sikerültnek Ítéltetett 4, elismeréssel tudomásul 
vétetett 4, egyszerűen tudomásul vétetett 6.

A kör könyvtári állománya a következő: „A“ szekrény 312 mű 451 
kötetben; „B“ szekrény 269 mű 580 kötetben; „C“ szekrény 240 mű



342 kötetben; Ez évi szaporodás 15 mű 20 kötetben. A könyvtár állo
mánya 821 mű 1373 kötetben.

I I I .  M arkovics-gyorsirókör. Védnöke: Kövi Imre nyug. tanár.
Ez évi tisztviselők voltak: Spitzer József VII. o. t. elnök, Novák 

János VII. o. t. főjegyző; Káposztás István VIII. o. t. ellenőr; Kánya 
Gyula VIII. o. t. pénztáros; Kozsár Béla VII. o. t. könyvtáros. A tagok 
száma 68; ezek közűi 18 haladó és 50 kezdő. A kezdő tanfolyam vezetői 
voltak: Káposztás J. és Spitzer J. — A kör összesen 54 rendes és 1 
rendkivűli gyűlést tartott. A rendkívüli közgyűlés Gabelsberger emléké
nek volt szentelve. Programmja a következő volt: 1. Védnök üdvözli a 
megjelent tanár urakat és hallgatókat és a közgyűlést megnyitottnak 
nyilvánítja. 1. Spitzer József VII. o. t. ünnepi beszédet tart. 2. Káposz
tás István VIII. o. t. előadást tart a vitairási rövidítésekről. 3. Steier 
Lajos VII. o. t. szavalja „Gabelsberger emlékezete“ ez. költeményt. 4. 
Marcsek Andor VI. o. t. a gyorsírás hasznáról tart felolvasást. Az ünne
pély végével az intézet igazgatója buzditó beszédet intézett a kör tagjaihoz. 
Az ünnepélyt versenyirás követte. A haladóknál dicsérő okiratot nyertek: 
Káposztás J., Spitzer J., Kozsár B. és Kánya Gy.; a kezdőknél: Almássy 
B., Löfkovics B. és Messer S.

A körnek több tagja levelező és vitairási pályázatot küldött be a 
szegedi országos gyorsírói versenyre. A beküldött pályaművek közűi: 
Káposztás J. és Novák J. vitairási, Spitzer J., Káposztás J. és Kánya 
Gy. levelező stenogrammjai lettek díszoklevéllel kitüntetve. — Ez év 
márcz. 30-án Szegeden megtartott országos gyorsírói versenyen körünk 
két tagja Spitzer József és Cservenka Károly vettek részt. A tanári kar 
e czélra Spitzer Józsefnek utazási költségének fedezésére 20 kor. szava
zott meg az utazási alapból.

Mint minden évben úgy ez idén is versenyirást rendezett a kör. A 
kitűzött dijakat a haladóknál: Káposztás István VIII. o. t. 8 kor. Spitzer 
József VII. o. t. 6 kor., Schlesinger Miksa VII. o. t. 4 kor; a kezdőknél: 
Almássy Béla VII. o. t. 8 kor., Fábry János VII. o. t. 6 kor. nyerték. 
Spitzer József VII. o. t. ifjúsági elnök mint a kör legbuzgóbb tagja a 
kör részéről jutalomkönyvben részesült.

IV . M a th e m a tik a i kör. Elnöke: Nikházi Frigyes tanár.
A kör 1901. évi október hó 9-én alakult meg. Tagjainak száma 

volt 49. Tagsági díj 1 korona.
Tisztviselők voltak: Létay Menyhért VIII. o. t. alelnök ; Spitzkopf 

Gyula VIII. o. t. jegyző; Nagy Jenő VIII. o. t. pénztáros és Mogyorós 
István VII. o. t. könyvtáros.



A kör az év folyamán összesen 16 rendes és 1 rehdkivfíli gyűlést 
tartott, melyeknek tárgyát a mathematika történetéből vett 3 felolvasás, 
az elnök által kitűzött 63 feladat megoldása képezte.

A kör versenydíjakra 45 koronát tűzött ki.
Versenydijakat nyertek: Spitzkopf Gyula VIII. o. t. 15 kor., Csa

té ry Imre VII. o. t. 10 k., Fábry János VII. o. t. 10 k. és Róth Sándor 
VI. o. t. 10 k.

V. T o rn a ko r . Elnöke: Schermann Samu tanár.
Tisztviselői voltak: Komán György M II. o. t. alelnök, Lótay Meny

hért VIII. o. t. jegyző, Papp András VIII. o. t. pénztáros, Pálinkás Tibor
VIII. o. t., Schivetz Ferencz VIII. o. 1., Jósits Miklós MI. o. t. és Vizy 
Zsigmond VII. o. t. tanulók előtornászok.

Tagjainak száma 56 volt. Tagsági díj volt 1 korona. A kör bevétele 
74 kor. 40 fillér volt.

A kör hetenként egy rendes gyűlést és két gyakorló órát tartott.



IX.

Iskolai ünnepélyek és hangversenyek.
I. 1901. évi szeptember hó 7-én Topscher Anna úrhölgy a főgym- 

nasium dísztermében Durigo Ilona úrhölgy, dr. Sztahovszlcy Antal és Ander 
Antal urak szives közreműködésével jótékonyczélu hangversenyt rende
zett, melynek tiszta jövedelme részben a főgymnasiumi ifjúsági segély
alapnak, részben az iglói ev. leányiskola tanszergyűjteményének gyara
pítására fordittatott.

A hangversenynek műsora volt:
1. a) Rubinstein „Lichtertanz“, Feramors czímű operából;

b) Chopin „Étude“, zongorán előadja Durigo Ilona úrhölgy.
2. a) Grieg „Ich liebe dich“ ;

b) Rubinstein „Der Traum“:;
c) Liszt „Oh ! quand je dors“;
d) Löwe „Niemand hat’s geseh’n“, — énekli Topscher Anna úrhölgy.

3. a) Wieniawsky „Legenda“;
b) Tschaikowsky „Chant sans paroles“, hegedűn előadja dr. Sztahovszky 

Antal úr, zongorán kiséri Amler Antal úr.
4. Brahms „Czigánydalok“, kettős, — éneklik Durigo Ilona és Topscher

Anna úrhölgyek.
5. Verdi—Liszt „Rigoletto“, ábránd, — zongorán előadja Durigo Ilona

úrhölgy.
6. Chopin „Nocturne H-moll“, — hegedűn előadja dr. Sztahovszky Antal

úr, zongorán kiséri Amler Antal úr.
7. Magándal, Meyerbeer „Dinorah“ czimű dalművéből, — énekli Topscher

Anna úrhölgy.

II. A főgymnasium tanulóifjúsága kegyeletteljes gyászünnepet ren
dezett október G-án az aradi vértanuk halálának évforduló napján.
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Fényes Ödön VIII. oszt. tanuló elszavalta Várady A. „Tizenhárom“ 
czímű költeményét;

Létay Menyhért VIII. oszt. tanuló ünnepi beszédet mondott; 
Csatáry Imre VII. oszt. tanuló Palágyi Lajos ,Az aradi vértanuk“ 

ez. költeményét szavalta el.
Hazafias énekkel kezdődött és végződött az ünnepély, mely a tanári 

kar és az egész ifjúság jelenlétében az intézet dísztermében folyt le.

III. November 1-én az ifjúság megkoszorúzta a szabadságharezban 
a város területén elvérzett honvédeknek sírját. Ez alkalommal Fényes 
Ödön VIII. oszt. tanuló elszavalta Csatáry Imre VII. oszt. tanulónak 
ódáját és Létay Menyhért VIII. oszt. tanuló beszédet mondott.

IV. Az eperjesi ág. hitv. ev. kerületi collegium theologiai ifjúságá
nak belmissiói egyesülete november 30-án, az intézet dísztermében a 
theologiai internátus javára vallásos estélyt rendezett, melynek műsora volt:
1. Ének: „XCI. Zsoltár“, Stein K .-tól; énekli a theol. ifjúság énekkara

Szánik Ernő énektanár vezetése alatt.
2. Megnyitó és felolvasás: „Krisztus és a nők“; tartja Mayer Endre

egyesületi elnök.
3. Szavalat: „Az elveszett frigyláda“; irta Csengery Gusztáv theol tanár,

Szavalja Melczer Dezső theol. hallgató.
4. Solo: a) „Templomi ária XVI. századból“. Sztradellá-tól,—

b) „Egyházi ének“, Gounod K.-tól; énekli Topscher Anna úrhölgy.
5. Felolvasás: Eine fürstliche Diakonissin aus dem Mittelalter“ ; tartja

dr. Szlávik Mátyás theol. dékán-tanár.
6. Dialog: ,A wormsi kihallgatás 1521-ben“, Dewrient Ottó „Luther“ cz.

drámájából szabadon átdolgozta ifj. Porkoláb Gyula; előadják: 
Sexty Kálmán (Luther) és Rusz Zoltán (Dr. Eck) theol. hallgatók.

7. Ének: „Erős v á r u n k . . . “ ; énekli a theol. ifjúság énekkara Szánik
Ernő énektanár vezetése alatt.

V. Főgymnasiumunk a lefolyt tanévbsn is megünnepelte 1848 évi 
márcziús 15-dikének, a szabadság ébredésének évfordulóját. Az intézet 
dísztermében délelőtti 10 órakor lefolyt ünnepélynek műsora volt:

1. Marseillaise, énekli az ifjúsági dalkör.
2. Nemzeti dal, Petőfi Sándortól, szavalja Csatáry Imre VII. o. tan.
3. Ünnepi beszéd, tartja Létay Menyhért VIII. o. tanuló.
4. Petőfi csatadala, zenekiséret mellett énekli az ifjúsági vegyes kar.
5. „Márcziús 15.“ Szalay Károlytól, szavalja Fényes Ödön VIII.

oszt. tanuló.
6. Hymnus, Erkel Ferencztől. zenekiséret mellett énekli az ifjúsági

vegyes kar.
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V I. Főgymnasiumunk az 1848-iki korszakalkotó törvények szente- 
sitésének emlékére 1902. évi április 11-éu, délelőtti 9 órakor az intézet 
dísztermében ünnepélyt rendezett, mely hazafias énekkel kezdődött és 
végződött s melyen Stromp Jóssef tanár úr mondta el az ünnepi beszédet.

VII. Főgymnasiumunk május hó 11-én az intézet dísztermében 
ifjúsági hangversenyt rendezett, melynek tiszta jövedelme felerészben a 
főgymnasiumi segélyalapnak, felerészben a kirándulási segélyalapnak 
gyarapítására fordíttatott.

A hangverseny műsora volt:
1. Kurucz nóták, Ivánfy J. és Méder M.-től, énekli a dalkör néhány tagja.
2. Gedővár asszonya. Kiss Józseftől, szavalja Fényes Ödön VIII. o. t.
3. Egyveleg Donizetti „Lucia di Lammermoor“ czimű dalművéből, játszók

Cservenka Károly VIII., Morvay István Vili., Nagy J. Vili., 
Marcsek A. VI., Hankó B. V., Kux E. V., Marcsek T. IV., K ux
I. III., Benigny Gy. II. oszt. tanuló.

4. Egy kedves ember. Vig monolog, irta Gabányi Árpád, előadja Fern-
bach János VIII. o. tanuló.

5. Szerenád „Ocskay brigadéros“-ból, játszák : Antony K. VIII., Cservenka
K. VIII. és Morvay J. VIII. o. tanulók.

6. A Tátra regéje. Várady Antaltól, szavalja Steier Lajos VII. o. tanuló.
7. Gyermekhangverseny Wohlfarttól, zongorán, hegedűn, cellón, bőgőn

és két gyermekhangszeren előadják: Jantner Érv. VI., Marcsek 
A. VI., Hanko P. V., Kux E. V., Marcsek T. IV., Kux I. III., 
Búzás B. III., Benigny B. II., Bartha Ist. II., Tischler J. II., 
Langsfeld G. I., Mazalán P. I., Kiss M. I. o. tanulók.



X.

Tápintézet.
Gondnok : M űvesek A n d o r  tanár.

Az iglói ág. hitv. ev. főgymnasium tápintézetébe az 1901—1902-iki 
tanévben 197 tanuló (19-czel több mint az 1900—1901-iki tanévben) 
vétetett föl. Ezek közűi járt ebédre és vacsorára 159 (15-tel több), csak 
ebédre 38 (4-gyel több). A beirt 197 tanuló között volt 165 gymnasiumi, 
(11-gyel több), 20 polgári iskolai (3-mal több) és 12 a helybeli faipari 
szakiskolát látogató tanuló (5-tel több, mint az elmúlt tanévben). A 165 
gymnasiumi tanuló az egyes osztályok szerint következőképen oszlik meg: 
az I. osztályba járt 19, a Ií-ba 17, a III-ba 20, a IV-be 17, az V-be 26, 
a Yl-ba 22, a VII be 27 és a VIII-ba 17 tanuló. Évközben kilépett 4, 
úgy hogy az év végén 193 tanuló maradt.

A Hubay-félc 40—40 koronás tápintézeti segélyben részesültek: Far
kas László VIII. és Csatáry Imre VII. oszt. tanulók.

A tápintézeti díj egészben vagy részben való elengedésében 28 ta
nuló részesült 834 korona összegben. Elengedésben részesültek a VIII. 
osztályból: Farkas László 52 k.; a VII. osztályból: Csatáry Imre 52 k., 
Fábry János 30 k.; a VI. osztályból: Lilge Iván 40 k .; az V. osztályból: 
Fleischer Kálmán 70 k., Gratz Emil 20 k., Medveczky Győző 15 k., 
Ponevács Rezső 104 k. 40 f.. Ryhliczky Szaniszló 52 k., Szőke Ferencz 
30 k., Zelenka Lajos 15 k . ; a IV. osztályból: Flachbarth Károly 52 k., 
Lázár Gyula 20 k., Novák Samu 20 k., Rochlitz Dezső 20 k .; a III. 
osztályból; Fleischer Gyula 25 k., Medveczky Kálmán 15 k., Mega Samu 
15 k., Nagy Emil 15 k., Topperczer János 25 k., Zimmermann Arthur 
52 k.; a II. osztályból: Jurcsó András 20 k., Rozlosnik Miklós 15 k.; 
végül az I. osztályból: Blahunka Lajas 10 kv Kalafut Lőrincz 10 k.,
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Ölschläger Vilmos 15 k., Puskás Albert 10 k. és Zimmermann Aladár 
15 korona.

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

Végűi csak kedves kötelességet teljesítünk, midőn a győri ág. hitv. 
egyházközségnek, mely a supplicatio megváltása fejében tápintézetünknek 
8 koronát küldött, a ruszti ág. hitv. ev. egyházközségnek, mely ugyanazon 
okból 2 koronát adományozott és Folgens Kornél, iglói polgármester 
úrnak, ki a tápintézetnek 2 koronát adott, ez úton is hálás köszönetét 
nyilvánítunk.



XL

Jelentés az érettségi vizsgálatról.

Az előző 1900—1901-ik tanévi szóbeli érettségi vizsga 1901. évi 
junius hó 24-én vette kezdetét és június 29-éig tartott.

A vizsgáló bizottság a szóbeli vizsga alapján jelesen érettnek nyil
vánított 6 tanulót, jól érettnek 10, érettnek 27 tanulót. Két hónap múlva 
teendő javító vizsgára utasított 7 és ismétlő vizsgára 1 tanulót.

Az 1901—1902-ik tanévben a VIII. osztálynak évvégi vizsgáit május 
5—15-ig, az Írásbeli érettségi vizsgálatokat május 22., 28., 24., 26. és 
27-ik napjain tartottuk meg.

Vizsgázott 46 tanuló.
Az írásbeli érettségi vizsga tételei voltak:

1. A magyar nyelvi írásbeli vizsgán :
a) Költészetünk összefüggése a közélettel a reformkorszakban.
b) A régi és uj Magyarország politikai képe.
c) „Egészen csak az szabad, ki maga felett egészen uralkodik“.

(Eötvös).
2. A latin nyelvi érettségi vizsgán:

a) A római diadalünnepély. (Fordítás latinra).
b) Sallustius. Bellum Catilinae 43-ik fejezet és a 44-ik fejezetből 

1—3. pontig. (Fordítás magyarra).
3. A német nyelvi Írásbeli vizsgán:

Schiller halála. A szöveg fordítása németre.
4. A görög nyelvi Írásbeli vizsgán:

Homeros Ilias. XX. 41—74.
Az istenek belevegyülnek a harczba, megrendítvén eget és földet 
és egymással állanak szembe.



5. A mennyiségtani Írásbeli vizsgán:
a) algebrai feladvány:

Megoldandó x +  4 x =  21 egyenlet.
x +  4 y x +  4

b) geometriai feladvány:
Egy 7‘6 fajsúlyú vasból készített gömbnek súlya 2899 476 kilogramm. 
Erre a gömbre egy a gömbtől 15 dem. távolságban levő világitó 
pont lövel fénysugarakat. Mekkora a gömb megvilágított részének 
felülete és a megvilágított rész hányadrésze az egész gömb 
felületének ?

A szóbeli vizsga junius 23-án vette kezdetét és tartott junius 27-éig. 
— A vizsgáló bizottságnak elnöke volt Dianiska András lőcsei ev. lelkész 
úr, egyházkerületi gyámintézeti egyházi elnök, és a vizsgán a tanügyi 
kormány képviseletében jelen volt dr. Schneller István, kolozsvári egyetemi 
ny. rendes tanár úr.

— 62 —



XII.

Jótékonysági rovat.
Tanintézetünk a lefolyt tanévben a következő jótéteményekben 

részesült:
1. A Szepesi X V I városi Takarékpénztár két 30 koronás ösztöndíjra 

60 koronát adományozott.
2. Az Iglói Takarék- és Hitelintézet ösztöndíjra adományozott 40 kor.
3. Kiss Miklós úr ér-adonyi lakos két jutalomdijra 80 koronát ado

mányozott.
4. Dr. Kux Adolf úr, liptó-szent-miklósi lakos, jutalomdijra 20 kor. 

adományozott.
5. Az önképzőkörökben sikeres munkásságot tanúsított tanulóknak, 

valamint egyéb jó maga viseletű szorgalmas növendékeknek az évzáró 
ünnepélyen kézbesítendő jutalomkönyvek beszerzésére adakoztak: Széli 
Ödön úr 10 kor. aranyat, dr. Lorber Adolf úr 10 kor., dr. Wesselényi Má
tyás úr 5 kor., Ritter Sándor és Kraiez Károly urak 4—4 kor., Nadler Gyula 
és Haltenberger Rezső urak 3—3 kor., Fabinyi Sándor, Molnár Árpád, 
Ráttkay György, JosefcsikJózsef, Spitzer Emil urak 2—2 kor.

Azon kikötéssel, hogy az adományozott összeg % részben a gym- 
nasiuini tanulók jutalmazására és % részben a helybeli evang. polgári 
leányiskola növendékeinek jutalmazására fordittassék, adakoztak :

Münniéh Kálmán gymnas. felügyelő, Feigenbaum József, dr. Simenszky- 
Sándor urak 10—10 koronát; Jantner Armand úr 8  kor.; Gotthard 
Albert, Dörner Gyula, Újlaki Jenő, Gärtner Kálmán, Schmal János, Klug 
Nándor, Hegyi Bertalan, Folgens Kornél, Csetényi Emil, Fábián László urak
6 — 6  koronát; Topscher György, dr. Walser Gyida, Soós László, I  Kitsch



István, Szélt Hugo, Madarász Andor, Bihar Antal, dr. Wieland Aladár, Be- 
nigny Gyula, Fest Ottó, Lanysfeld Géza, Nádas Árpád, Búzás Ferencz, Le- 
hoczlcy Jenő, dr. Neubauer Lajos, Klug Ottó, Reich György, Schmidt József 
urak 5- -5 kor; Bogsch Lajos, dr. Széli Gyula, Fest és Schmör, Rosenthal 
Vilmos urak 4—4 kor.; Münster Sándor, Danielisz Lajos, Hajts János, Mar cseh 
Aladár urak, valamint özv. Boboryné, özv. Heyszlné, özv. Stojanowné úrnők 
3—3 kor.; Széli László, dr. Ujtelky Miksa, Haitsch János, Marek Gábor, 
Statter Leo, Antal Samu, Matz Gusztáv és Scultéty Ede urak 2—2 koronát.

Ösztöndíjak, jutalmak és egyéb segélyezések.

a) Ö sztöndíjak.

1. A gróf Telekig—Róth Johanna-ié\e 70 koronás ösztöndijat az ág. 
hitv. ev. egyetemes ösztöndíj-osztó bizottságnak 1902. május hóban 
hozott határozata értelmében kapta : Spitzkopf Gyida VIII. o. t.

2. A Tavassy Lajos-ié\e 120 koronás ösztöndijat a tanári kar Létay 
Menyhért VIII. oszt. tanulónak Ítélte oda.

3. A Scholtz-Railing Amanda-féle 80 koronás ösztöndíjat a gymna- 
siumi tanács Thuránszky Árpád VIII. o. t. és Marcsek Andor VI. o. t. 
Ítélte oda.

4. A Rákit Károly-ié\e 80 koronás ösztöndíjat kapta Fest Sándor
VIII. oszt. tanuló.

5. A Dobos Kálmán-ié\e 80 koronás ösztöndíjat a gymnasiumi tanács 
Szénfy Zoltán VII. o. tanulónak Ítélte oda.

6 . A Schwartz Károly-féle 44 koronás ösztöndíjat a gymnasiumi ta
nács határozata alapján nyerte Lüge Iván VI. o. t.

7. A Szontagh Lajos-iélc 50 koronás ösztöndíjból nyertek: Fleischer 
Kálmán V. o. t. 25 koronát és Flachbarth Károly IV. o. t. 25 koronát.

8 . Az iglói izr. hitközség 40 koronás ösztöndíját kapta Gsatáry Imre
VII. o. t.

9. A Hubay Miksa-féle 80 koronás ösztöndíjból nyertek; Nagy Jenő
VIII. o. t. 40 koronát, Marcsek Tibor IV. o. t. 40 koronát.

10. A Hubay-féle 40—40 koronás tápintézeti segélyben részesültek: 
Farkas László VIII. o. t. és Gsatáry Imre VII. o. t.

11. Az Újlaki Jenő-féle 40 koronás ösztöndíjat a gymnasiumi tanács 
Faix Géza V. o. tanulónak Ítélte oda.

12. A Payer Jepö féle 40 koronás ösztöndíjból nyertek: Langsfeld Géza 
I. o. t. és Maixner 'Emil I. o. t. 20—20 koronát.
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13. A dr. Münnich Aurél-féle 16 koronás ösztöndíjat a tanári testü
let Szőke Ferencz V. o. t.-nak ítélte oda.

14. A Fischer Miklós-íé\e 16 koronás ösztöndíjat a tanári testület 
Benigny Gyula II. o. t.-nak ítélte oda.

15. A Scholtz József-ié\e 10 koronás ösztöndíj a lefolyt tanévben 
nem lett kiosztva.

16. A Fischer Miklós-íé\e 8  koronás ösztöndíjat a tanári karnak ha
tározata értelmében kapta Jurcsó András II. o. t.

17. A Búzás Lajos-féle 8  koronás ösztöndíjat a gymnasiumi tanács 
Zimmermann Arthur III. o. t.-nak ítélte oda.

18. A Fest Imre-féle 8  koronás ösztöndíjat a gymnasiumi tanács 
Bochlitz Zoltán III. o. t.-nak ítélte oda.

19. A szepesi XVI. városi takarékpénztár adományából 30—30 koronás 
ösztöndíjat nyertek: Spitzkopf Gyula VIII. o. t., Soltész Lajos V. o. t.

20. Az iglói takarék- és hitelintézet adományából 20—20 koronás ösz
töndíjakat nyertek: Ponevács Rezsó V. o. t. és Bartha Sándor IV. o. t.

21. Az özvegy Münnich Adolfné született Ritter Julia-féle 16 kor. öszt- 
kapta: Andrasovszky József II. o. t.

22. A Fromhold Arthur-iéle ösztöndíjból kaptak : Flachbarth Károly
IV. o. t 8  kor. és Rochlitz Dezső IV. o. t. 8  koronát.

23. A Schwartz Lajos-féle 24 koronás ösztöndíjat az 1900—1901. tan
évben az egyháztanácsnak határozata értelmében kapta Marton István 
VIII. o. t. Az 1901—1902. tanévre eső ösztöndíj az egyháztanácsnak ho
zandó határozata értelmében fog kiosztatni.

h) Jutalm aikkal k itü n te te tt tanulók.

A t. önképzőkörökben sikeres működést kifejtett tanulók és egyéb 
jó erkölcsi magaviseletű szorgalmas növendékek jutalmazására befolyt 
összegből a következők részesültek jutalomdijakban és kaptak jutalom
könyveket :

1. Kiss Miklós úrnak, ér-adonyi lakosnak adományából 40—40 koro
nás jutalomdijakat nyertek: Zimmermann Aladár és Mazalán Pál I. oszt. 
tanulók.

2. Dr. Kux Adolf úrnak, liptó-szent-miklósi lakosnak adományából 
20 koronás jutalomdijat nyert Róth Sándor VI. o. t.

3. Jutalomkönyveket kaptak : Almássy Lajos VIII. o. t. Petőfi költe
ményei. Káposztás István VIII. o. t. Flammarion, Csillagászati olvasmá
nyok. Kovács Kálmán VIII. o. t. Madách, Az ember tragédiája. Róth Jenő 
VIII. o. t. Münnich S. Igló város története. Schivetz Ferencz VIII. o. t. 
Szontágh, Magas-Tátra. Almássy Béla VIII. o. t. Petőfi költeményei. Löf-

5
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kovics Lajos VII. o. t. Arany, Toldi. Nits Dániel VII. o. t. Münnieh S. 
Igló város története, Steier Lajos VII. o. t. Shakespeare remekei és 40 
kor. Jantner Ervin VI. o. t. Tompa költeményei. Laurovics János VI. o. t. 
Tóth Béla, Magyar ritkaságok. Löflcovics Béla VI. o. t. Tompa költemé
nyei. Zakár Lajos VI. o. t. Endrődi, A magyar költészet kincsesháza. 
Jakó Endre V. o. t. Rákosi Viktor, Hősfiuk. Blanko Béla V. o. t. Minck- 
witz János, Mythologie. Malz Joachim V. o. t. 600 magyar nemzeti dal. 
Byhliczky Jenő V. o. t. Endrődi, A magyar költészet kincsesháza. Korn
häuser Dezső IV. o. t. Baráti 1001 éjszaka. Rochlitz Dezső IV. o. t. Church, 
Kétezer év előtt. Szigeti Jenő IV. o. t. Petőfi költeményei. Kux István III. 
o. t. Cervantes, Don Quijote. Maixner Elek III. o. t. Erődi, A. Fáraók 
országában. Matolcsi Pál 111. o. t. Simonyi, Messze földön. Key szí József \\. 
o. t. Gauss Viktor, A búrok földjén. Spitzer Gyula II. o. t. Gauss Viktor, 
A néger királyok kincse. Fichtner Károly II. o. t. Posewitz, A Szepesség 
úti könyve. Kiss Miklós I. o. t. Pósa, Nagyapó meséi. Kraicz Károly I. 
o. t. Kabos Ede, A szurtos királyfi. Nagy Lajos I. o. t. Baráti, Münch
hausen kalandjait.

A magyar önképzőkör részéről jutalmakban részesültek : A magyar 
önképző-kör millenniumi alapítványának kamatait, 16 koronát kapta, Lé- 
tay Menyhért Vili. o. t. főjegyző. 10 korona pályadijat nyert, Gsatáry Imre
VII. o. t. „A honvédek sírjánál“ czimű ódájával és 10 korona pályadijat 
„Bárányfelhők“ czimű lyrai költeményével. Jutalomkönyveket nyertek: 
Létay Menyhért Vili. o. t. Radó, Költők a buma. Fényes Ödön VIII. o. t. 
Eötvös, Gondolatok. Gsatáry Imre VII. o. t. Radó, Idegen költők albuma. 
Löflcovics Lajos VII. o. t. Arany, Toldi. Spitzer József VII. o. t. Vörös
marty lyrai költeményei.

A mathematikai-kör részéről versenydijakat nyertek : Spitzkopf Gyula
VIII. o. t. 15 kor. Gsatáry Imre VII. o. t. 10 kor. Fábry János VII. o. t. 
10 kor. Bóth Sándor VI. o. t. 10 kor.

A gyorsíró kör részéről versenydijakat nyertek : Káposztás István VIII. 
o. t. 8  kor. Spitzer József VII. o. t. 6  kor. Schlesinger Miksa VII. o. t. 4 
kor. Almássy Béla VII. o- t. 8  kor. Fábry János VII. o. t. 6  kor.

c) Tápintézeti d ija k  elengedése.

A tápintézeti dij egészben vagy részben való elengedésében része
sült 30 tanuló; az elengedett összeg 854 korona.
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d) T an dijeleuffedésben részesü ltek :
a YIII. osztályból: Farkas László 24 kor., Kapralesilc János 20 kor., 

Kolczon Lajos 20 kor., Bóth Jenő 15 kor. és Sjrií -kopf Gyula 20 kor.
a VII. osztályból: Csatári) Imre 20 kor., Fábry János 10 kor. és 

Szénfy Zoltán 24 kor.
a VI. osztályból: Lüge Iván 24 kor., Maresek Andor 48 kor., Paulik 

János 10 kor. és Rőth Sándor 15. kor.
az V. osztályból: Faix Géza 20 kor., Fleischer Kálmán 24 kor., Maiz 

Joachim 15 kor., Ponevács Rezső 24 kor., Ryhliczky Jenő 20 kor., Szőke 
Ferencz 15 kor. és Zelenka Lajos 15 kor.

a IV. osztályból: Flachharth Károly 20 kor., Maresek Tibor 48 kor. 
és Bochlitz Dezső 15 kor.

a III. osztályból: Fleischer Gyula 15 kor., Rochlitz Zoltán 15 kor., 
Schlesinger Gyula 10 kor. és Zimmermann Andor 20 kor.

a II. osztályból: Bozlosnik Miklós 10 kor.
az I. osztályból: Dimák Lajos 10 kor. és Zimmermann Aladár 15 kor.
Azonkívül öt canens 148 kor. erejéig részesült tandijelengedésben.
A fentartó hatóság tehát 34 tanulónak 709 koronát engedett el az 

előirt tandijakból.
Segélyezésben részesültek tehát az 1901—1902 tanévben a tanulók :

1. Tápintézeti s e g é ly e z é s ...........  854 korona
2. Tandijakból elengedtünk . . . .  709 *
3. Ösztöndíjakra fordítottunk . . . .  1176 „
4. Jutalom- és pályadijakra fordítottunk 483 „

Összesen 3222 koronát.
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Statisztikai kimutatás a középiskola tanulóiról.
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A kötelező tantárgyakban

T a n t á r g y
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A beirt tanulóknak létszáma, a szülőknek lakóhelye szerint.

Iglói . . . . . 99 Bereg m e g y e .................... 3
Szepes megye . * 5 . 74 Csanád m egye................... 2
Bihar megye . 40 Arad megye......................... 2

Abauj-Torna megye . . . 2 8 Nográd m egye.................... 2

Zemplén megye . 2 4 Marmaros megye . . , . 2

Borsod megye . . 18 . Esztergom megye . . . . 2
Liptó megye . 16 Ung m eg y e ........................ 1
Békés megye . . 18 Szilágy m eg y e ................... 1
Pest megye . . . 13 Zólyom megye . . . . 1
Szabolcs megye . 12 Csongrád megye . . . . 1
Gömör megye . . 10 Győr m egye........................ 1
Trencsén megye . 9 Bars m egye........................ 1
Szatmár megye. . 8 Bács Bodrog megye . . . 1
Sáros megye . 8 Torontál megye . . . . 1
Heves megye . . 8 Baranya megye . . . . 1
J.-N.-K.-Szolnok megye . 7 Szolnok Doboka megye. 1
Hajdú megye . . 6 K ű lá lla m b c li ................... 4
Árva megye . 6 Összesen 430
Turócz megye . . . . 4



XIV.

A jövő 1902—1903-ik taoévre vonatkozók.
19o £ j v i  szept. 1-én tesznek a felvételi-, pótló- és javító vizsgálatok.
<A beiratások szeptember 2 —5-éig fognak eszközöltetni.
<A.z iskolai étnek ünnepélyes megnyitását szept. 6-ára reggeli 8 órára tüztük ki.
<A rendes tanítás szept. 8-án veszi kezdetét.
A gymnasium első osztályába lépő tanulók születési bizonyitványnyal 

tartoznak igazolni, hogy életük kilenczedik évét betöltötték. Minden ta
nuló kivétel nélkül tartozik előmutatni a beiratás alkalmával az előző 
évről szóló iskolai bizonyítványt, e nélkül nem vétetik fel.

A helybeli tanulók által fizetendő évi tandíj 40 kor., mellékdíjak (beha
tási díj 2 kor., könyvtára, értesítőre 4 kor., bizonyítvány díj 2 kor.) 8 kor. ; 
összesen iALÍkorona. A

A vidéki tanulók által fizetendő évi tandíj 48 kor.; mellékdíjak (beira- 
tási díj 2 kor., kö" yvti/ra, értesítőre 4 kor., bizo'nyitványdíj 2 kor.) 8 kor. 
összesen 48^ korona, jk'

Az 1894. évi XXVIl. t.-cz. 3. § c) pontja értelmében minden tanuló az 
országos tanári nyugdíjalap javára 6 koronát a beiratás alkalmával tartozik 
lefizetni.

Oymnasiumi pénztáros Müresek 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 következők :
a) A felvétel a tápintézetbe vallásk iilönbség 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 felvétel kor, 
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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Az 1890. évi X XX. t.-cz. 3. és 5. §-ait, hogy gymnasiumi tanulók 
a görögnyelv és irodalom tanulására nem köteleztetnek, ha a görög nyelv 
és irodalom helyett a törvény 2. §-ában megnevezett tantárgyakban nyer
nek az illető gymnasiumban a tanterv által megszabott rendes oktatást.

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

Azon tantárgyak, melyekből a gymnasiumi tanulók a görög nyelv 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 görög nyelvet és 

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

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

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

Ha azonban a görög nyelv és irodalomból pótló érettségi vizsgálatot 
tesznek, a főiskolák összes fakultásai előttük nyitva állanak.

Ezen törvényes intézkedés értelmében a görögnyelvi irány előkép
zést ad a tanulónak a jogi, orvosi, papi, tanári, mérnöki, bányászati, er
dészeti, gazdászati, katonai pályákra, de különösen szükséges azoknak, 
kik nyelvészeti pályára szándékoznak lépni, vagy papi tanulmányaikat 
nem papnevelő intézetben, hanem az egyetem theologiai fakultásán kí
vánják végezni.

A görög nyelv helyett választott irány előképzést ad a tanulónak a 
jogi, orvosi, tanári (kivéve a nyelvészeti, bölcsészeti és történeti szakokat), 
mérnöki, bányászati, erdészeti, gazdászati, katonai, tengerészeti pályákra, 
de különösen ajánlatos azoknak, kik mérnöki, bányászati, erdészeti, gaz
dászati, katonai, tengerészeti, pénzügyi, vaguti, postai, magánhivatalnoki 
pályára Kívánnak lépni,
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A felgymnasiumi tanfolyam választásánál tekintetbe veendő a tanuló 
lelki tehetsége is. Oly tanuló, ki a nyelvekben nagyobb előmenetelt ta
núsít, mint a mennyiségtanban és természettudományokban, válaszsza jövő 
tanéveire a görög nyelvet, ellenben oly tanuló, ki nagyobb tehetséget és 
hajlamot tanúsít a reáliákra, mint nyelvekre, vagy ki a latin és német 
nyelvben nehézségekkel küzd, kevésbbé fogja koczkáztatni tanulmányi 
előmenetelét, ha a görögpótló tafolyamra iratkozik be.
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