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I.

Adatok az intézetnek 1903—1904-ik tanévi történetéhez.

Főgimnáziumunk 1903 —1904 ik tanévi történetének kimagasló moz
zanata azon körülmény, hogy a tiszai ág. hitv. ev. egyházkerület — 
engedve az iglói ág. hitv. ev. egyházközség bitrokoni meghívásának — 
intézetünk falai közt tartotta meg 1903-ik évi közgyűlését.

Intézeteink protestáns jellege azon viszonynak bensőségétől függ, 
mely egyház és iskola között létezik.

Egyházkerületünk tényezőinek körünkben végzett munkája bensőbbé 
tette e viszonyt; jobban mint valaha éreztette velünk azon célok magasz
tos voltát, melyek felé egyháznak és iskolának közös és egymást kiegé
szítő munkában törekednie kell; azon feladatoknak fontos- és szükséges 
voltát, melyeknek lelkiismeretes és kötelességhű teljesítése hivatva van 
az intézeteinkből kikerülő protestáns lelkületű intelligencia révén bizto
sítani egyházunknak jövőjét.

Hogy főgimnáziumunk e célok szolgálatában, ezen feladatok tel
jesítésével hű akar maradni tradícióihoz, hogy nemcsak mint magyar 
középiskola, de mint protestáns intézet is híven igyekszik hivatását 
betölteni, igazolják azon szavak, melyeket egyházkerületünk elnöksége a 
közgyűlés után a tanári karhoz in téze tt:

»Látjuk bizonyítékát annak, hogy az iglói főgimnázium tényezői
ben azon szellem lüktet, mely e középiskolát az egyházkerület testének 
elválaszthatlan tagjául tekinti s mely arra törekszik, hogy a főgimná
zium mindig és mindenben az egyházkerülettel karöltve, annak szív
dobbanásával együttérezve, teljesítse nemzeti és közművelődési misz- 
szióját.«
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Az egyházkerületi közgyűlésnek krónikája a következő:
Zelenka Pál tiszakerületi ev. püspök még aug. 24-én érkezett 

Iglóra s kevéssel megérkezése után fogadta a vendéglátó egyházközség 
elnöksége és tanácsa után intézetünk tanári testületét is, mely az igaz
gatónak vezetésével megjelent a főpásztor előtt, hogy mély tiszteletét 
és benső ragaszkodását fejezze ki felekezeti főhatóságának fenkölt 
lelkületű képviselője iránt.

A bizottsági és közgyűlési tanácskozmányoknak sorrendje pedig a 
következő v o lt:

Augusztus hó 24-én, délutáni 4 órától az egyházkerületi számvevő- 
szék ülése a főgimnázium rajztermében.

Augusztus 25-én: délelőtti 10 órától és folytatva délután az egyház
kerületi közgyűlést előkészítő bizottság ülése a főgimnázium dísz
termében ;

délutáni 3 órától az egyházkerületi számvevőszék folytatólagos ülése 
a főgimnázium rajztermében ;

délutáni 4 órától az egyházkerületi nyugdijintézeti bizottság ülése 
a főgimnázium dísztermében;

délutáni 5 órától az egyházkerületi jogügyi bizottság ülése ugyanott
Augusztus 26-án : délelőtti 9 órakor a Baldácsy bizottság ülése a 

főgimnázium díszterm ében;
délelőtti 10 órától az egyházkerületi közigazgatási bizottság ülése 

ugyan o tt;
délelőtti 10 órától az egyházkerületi tanügyi bizottság ülése a 

főgimnázium rajzterm ében;
délelőtti 11 órától az egyházkerületi gyámintézeti bizottság ülése 

ugyano tt;
délutáni 3 órától az egyházkerületi gyámintézet évi közgyűlése a 

főgimnázium díszterm ében;
délutáni 6 órától egyházkerületi értekezlet a főgimnázium dísz

termében.
Ugyanaz nap délutáni 3 órától az egyházkerületben levő fő- és 

középiskolák tanárai tartották a főgimnázium rajztermében Fischer 
Miklós főgimnáziumi igazgató, egyházkerületi tanári értekezleti elnök 
elnöklésével értekezletüket.

Augusztus 27-én: 9 órától Zelenka Pál püspök és Szeutiványi 
Árpád egyházkerületi felügyelő elnöklésével egyházkerületi közgyűlés az 
ev. templomban.

Augusztus 28-áu: délelőtti 8 órakor a közgyűlés folytatása és 
befejezése a főgimnázium dísztermében.

A főgimnázium 1903 —1904-ik tanévi beléletének fontosabb moz
zanatairól a következőkben számolunk b e :
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A tanári testületben annyiban állott be változás, hogy az előző 
iskolai évben megüresedett történelem-latin nyelvi tanszékre a fentartó 
hatóság 1903. évi aug. 9-én tartott ülésében helyettes tanárnak Bruck
ner Győző eperjesi ág. h. ev. főgimnáziumi helyettes tanárt választotta 
meg, ki a tanév kezdetén meg is kezdte működését az intézetben s hogy 
a vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter úrnak 1903. évi jul. 24-én, 
52240 sz. a. kelt rendelete értelmében Berzeviczy Béla helyettes rajz
tanár az 1903—19040k tanévtől kezdve rendes tanári minőségben foly
tatta működését intézetünkben.

A tanári testületnek számvizsgáló bizottságai még a szünidőben 
vizsgálták meg a tápintézet valamint a tanári kar kezelésére bízott 
egyéb pénztáraknak 1902—1903-ik tanévi zárszámadásait.

A gimnáziumi tanács is még a szünidőben, 1903. évi aug. 20-án 
tartott ülésében foglalkozott a tápintézeti díjak elengedése végett 
benyújtott kérvényekkel s 33 szegény sorsú tanulónak összesen 956 koro
nát engedett el az előírt díjakból.

A fentaró hatóság a tápintézeti díjakból elengedett az 1894— 1895-ik 
tanévben 27 tanulónak 1030 k o r ; az 1895— i89Ó-ik tanévben 40 tanuló
nak 1313 kor.; az 1896—1897-ik tanévben 41 tanulónak 1288 k o r; az 
1897—1898-ik tanévben 40 tanulónak 1314 kor; az 1898—1899-ik tanév
ben 32 tanulónak 1024 kor; az 1899—1900-ik tanévben 26 tanulónak 
1064 kor; az 1900—1901-ik tanévben 20 tanulónak 1708 kor; az 
1901—1902-ik tanévben 30 tanulónak 854 kor; az 1902 — 1903-ik tanév
ben 38 tanulónak 1225 koronát.

Főgimnáziumunk tehát az utolsó tíz évben vallásfelekezeti külömb- 
ség nélkül 327 szegénysorsú tanulónak összesen 11779 koronát engedett 
el a tápintézeti díjakból. Hozzon e jótétem ény gazdag gyümölcsöket 
hazánk javára.

A javító- és felvételi vizsgálatokat aug. 31-én ejtettük meg.
Az előző tanévben egy tantárgyból javító vizsgálatra u tasíto tt 

tanulók közűi kielégítő eredménnyel vizsgázott az I-ső osztályban 8, 
a II-ban 3, a Ill-ban 13, a IV-ben 8, a V-ben 5, a VI-ban 4, a VII-ben 
8 és a VIII-ik osztályban 1, tehát összesen 50 tanuló.

A két tantárgyból bukott tanulók közűi a felekezeti főhatóságnak 
engedélye alapján m egtartott javító vizsgálatokon kielégítő eredmény
nyel vizsgáztak: az I-ső osztályban 2, a III-ikban 2, az V-ikben 3, a 
VI-ikban 1, a VII-ikben 5 és a VlII-ikban 1, összesen tehát 14-en.

A javító vizsga alapján osztályismétlésre utasíttatott 3 és a javító  
vizsgálatokon nem jelent meg 9 tanuló.

Felekezeti főhatósági engedéllyel két idegen tanuló tett javító 
vizsgálatot és egy polgári iskolai tanuló felvételi vizsgálatot.

A beiratások szept. 1., 2., 3. és 4-én folytak. Beíratott összesen 
400 tanuló. A beirt tanulóknak statisztikai adatait későbbi táblázatos
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kimutatások tüntetik fel; e helyütt azoknak kiegészítéséül kiemeljük 
még a görög- és görögpótló tanfolyamra beírt tanulóknak következő 
számbeli arányát:

A görög tanfolyamban részt vett 107 tanuló, még pedig az V-ik 
osztályban 32, a Vl-ik osztályban 31, a V ll-ik  osztályban 26 és a 
V III. osztályban 18 tanuló.

A görög pótló tanfolyamban részt vett 87 tanuló, még pedig az 
V-ik osztályban 21, a Vl-ik osztályban 24, a VH-ik osztályban 23 és a 
V lII-ik osztályban 19 tanuló.

Szeptember 5-én volt az iskolai évnek ünnepélyes megnyitása. 
Az ünnepély az intézetnek dísztermében az egyházi- és iskolai elöljáró
ság, a tanári kar, számos szüle és a tanuló ifjúság jelenlétében folyt le. 
Az ez alkalommal elmondott beszédében az igazgató fejtegetvén az élet 
és iskola közötti viszonynak követelményeit, az ifjúságot kötelességeinek 
lelkes, kitartó teljesítésére buzdította, hogy egykor biztosan állják meg 
helyüket az élet küzdőterén, hogy közéletünk nemes céljainak előmoz
dításában egykor hasznos, irányitó tagjaivá váljanak társadalmunknak s 
így nemcsak érzületben, de tettekben is hű fiaivá magyar hazánknak. 
A megnyitó ünnepély után az osztálytanárok kihirdették és részletesen 
megmagyarázták intézetünknek fegyelmi szabályait.

A rendes tanítás szeptember hó 7-én vette kezdetét. Intézetünk
ben — mint államilag segélyezett főgimnáziumban — az 1903—1904-ik 
tanévtől kezdve a tanügyi kormánynak 1899. évi 88,228 számú rendelete 
értelmében minden eltérés nélkül életbe léptettük a revideált tantervet.

A tanári karnak hagyományos törekvése, hogy az ifjúságnak ön- 
képzőköri tevékenysége révén is megközelítse azon célokat, melyeket a 
tanterv a szellemi és testi nevelés terén eléje tűz.

A lefolyi tanév elején megalakult a Petőfi önképző-kör, a mathe- 
matikai-kör, a gyorsíró-kör, a dal-kör és a torna-kör.

Minden önképző-kör tanárnak vezetése alatt állott, ki gondosan őr
ködött, hogy a tagok működése — az önképzésnek szükséges szabadsága 
mellett — a kitűzött célokat illetőleg ne terjeszkedjék túl a tanulók 
szellemi nívóján, a tevékenység terjedelmét illetőleg pedig ne hátráltassa 
a rendes tanulmányi előmenetelt.

A tauáreluökök irányító, buzdító vezetése mellett az önképző-körök 
ülésein, gyakorlatain a felsőbb osztályok ifjúsága hasznos és élvezetes 
órákat töltött. A Petőfi önképző-körnek tagjai igénybe vehették a kör 
gazdag könyvtárát s intézetünk olvasó termében a serdültebb ifjúság
nak rendelkezésére állottak napilapok, tudományos és képes folyóiratok.

A tanári kar fontos kötelességének ismerte mindenkor az ifjúság 
hazafias irányú nevelését. Buzgó törekvésének célja volt mindég, hogy 
az ifjúság szíve felmelegedjék hazánk történetének dicső emlékeitől,
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hőseink, nemzeti jóltevőink iránti mély kegyelettől, hazánk, társadal
munk iránti honfiúi kötelességek érzetétől.

M egragadott minden kínálkozó alkalmat, hogy élessze e szent 
tüzet, hogy felemelje az ifjú lelkét a követendő példányképek erejével.

Szeptember 12-én intézetünk 128 tanulója az igazgató és kilenc 
tanár vezetésével Kassára utazott, hogy szakszerű magyarázat mellett 
megtekintse a Rákóczi-kiállítást, Kassa város múzeumát és történelmi 
nevezetességeit.

Október 4-én O Felsége apostoli királyunk nevenapján főgimnáziu
munk tanári testületé és tanuló ifjúsága testületileg vett részt a hála
adó isteni tiszteleten.

Október 6-án az ifjúság kegyelettel ünnepelte meg az aradi vér
tanúk emlékét.

Október 17-én lelkesen ünnepeltük meg Deák Ferencz születésének 
századik évfordulóját.

Külön nemzeti ünnepélyt rendeztünk e napon intézetünk falain 
belül és főgimnáziumunk részt vett azon ünnepélyen is, melyet Igló 
város hazafias, lelkes közönsége hazánk nagy fia emlékezetének szentelt.

Sok százra menő közönség töltötte meg e napon a városi vigadó 
nagy termét, hogy szívvel-lélekkel rójja le háláját, kegyeletét a haza 
bölcsének emléke iránt.

Az ünnepélyt Folgens Kornél polgármester nyitotta meg. Megnyitó 
beszéde után a Szózat zendült fel, melyet az állami tanítóképző intézet 
ifjúsági dalköre énekelt.

Az ünnepi emlékbeszédet Fischer Miklós főgimnáziumi igazgató 
tartotta. Beszéde után dr. Rottenberg Márton ügyvéd elszavalta alkalmi 
ódáját és a lélekemelő ünnepélyt a Himnusz rekesztette be, melyet a 
főgimnázium ifjúsági dalköre énekelt.

November i-én az ifjúság hazafias ünnepély keretében megkoszo
rúzta a szabadságharcban a város területén elvérzett honvédeknek sírját.

November 22-én főgimnáziumunk dísztermében Rákóci-ünnepélyt 
rendeztünk, melyen Bruckner Győző tanár ismertette Rákóci Ferenc korát.

Január 9-én ifjúságunk Petőfi-ünnepélyén kegyelettel emlékezett 
meg a szabadságharc lánglelkű dalnokáról.

Március 15-én szokott módon ünnepeltük meg a szabadság ébre
désének napját a főgimnázium dísztermében nagy és díszes közönség 
jelenlétében.

Ezen ünnepélyeknek részletes programmját későbbi helyen közöljük.
Ifjúságunk a szabadságharc branyiszkói hőseinek sírja fölé a szepes- 

váraljai temetőben emelendő honvédemlékre összerakta filléreit. A gyűj
tés 62 K 14 f. eredményezett. Adományozott pedig az I. oszt. 6 K 26 
f; a II, oszt 9 K 60 f; a III. oszt 9 K 30 f; a IV. oszt 9 K 80 f; az
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V. oszt. 4 K 60 f; a VI. oszt. 5 K 68 f; a VII. oszt. 10 K 30 f. és a 
V ili. oszt. 7 K 60 fillért.

Vallás erkölcsi irányban nevelvén ifjúságunkat, a tanári kar gon
dosan őrködött, hogy protestáns tanulóink résztvegyenek az ev. egyház- 
község istentiszteletein. A téli hónapokban vasárnaponként intézetünk 
dísztermében volt istentiszteletünk, mely énekből, imából és Them  
Ivászló vallástanárunk hitszónoklatából állott. Más vallású növendékeink 
saját hitoktatóik felügyelete alatt vettek részt az istentiszteleten.

A tanév folyama alatt a tanári testület a konfirmált ifjúsággal két 
ízben, október 31-én, intézetünk reformáció ünnepén és ápr. 30-án járult 
az Úr asztalához.

A kath. vallású tanulók is két ízben gyóntak és áldoztak a tanév 
folyama alatt.

A konfirmálandók oktatását dr. Walser Gyula iglói ev. lelkész 
végezte. Az oktatás ápr. 7-én vette kezdetét és május 11-ig tartott. 
Konfirmáltatott 10 gimnáziumi tanuló.

A tanuló ifjúság a lefolyt tanévben is áldozott a jótékonyság oltá
rán. Havi krajcáros gyűjtéséből ju to tt a rozsnyói kerületi árvaháznak 
40 korona, az ev. egyetemes gyámintézetnek pedig 60 korona.

Főgimnáziumunk a lefolyt tanévben is fentartotta az egyházi- és 
iskolai ügyeinket intéző önkormányzati testületeink gyűléseivel való 
érintkezést. Az igazgató részt vett a tiszai egyházkerület gyűlésén ; 
részt vett egyházkerületi közigazgatási bizottsági, egyházkerületi tanügyi 
bizottsági üléseken ; m int egyetemes törvényszéki biró részt vett az ev. 
egyetemes egyháznak 1903. évi nov. 11 —14. napjain Budapesten m eg
tarto tt gyűlésén, valamint az egyetemes gyűlést megelőző egyetemes 
tanügyi bizottsági- és egyetemes közoktatási bizottsági üléseken; részt 
vett a X III szepes városi esperesség nyugdíj intézeti bizottságának ülésein 
és elnökölt a tiszai egyházkerület fő- és középiskolái tanárainak érte
kezletén.

Az 1903. évi egyetemes közgyűlés fontos m unkát végzett az ev. 
középfokú tanügy terén; jóváhagyta t. i. az ág. hitv. ev. gimnáziu
mok rendtartását, melyet az egyetemes közoktatási bizottság az egyete
mes tanügyi bizottságnak a kerületek szabályrendeleti javaslataiból 
készített tervezete alapján eléje terjesztett.

Az igazgató a január havi tanári értekezleten hirdette ki az inté
zetünk beléletét szabályozó új rendtartást, mely 1904-ik évvel életbe 
is lépett.

A gimnáziumi tanács és fegyelmi bizottság tagjainak megbízatása 
1903. év végével lejárván, az 1904-ik évi jan. 17-én m egtartott patroná- 
tusi gyűlés a következő három évre megválasztotta a gimnáziumi taná
csot, melynek tagjaivá le tte k ; Fest Ottó, Gaertner Kálmán, Lehoczky 
Jenő, dr. Neubauer Bajos, Gotthard Albert, Klug Ottó, Széli Hugó,
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Újlaki Jenő, Pákh Károly, Széli László, Benigny Gyula, Folgens Kornél, 
Langsfeld Géza és Soós László egyháztanácsosok.

Minthogy Széli Hugó a gimnáziumi tanácsnak választott tagja, az 
iglói ág. hitv. ev. egyházközségnek sok éven át volt pontos, köteles
séghű pénztárosa 1904. évi ápr. 3-án váratlanul elhunyt, helyét a gim
náziumi tanácsban Széli Ödön póttag foglalta el. A fegyelmi bizottság
nak választott tagjaivá lettek : Fest Ottó, Gotthard Albert, Klug Ottó, 
Pákh Károly és Újlaki Jenő gimnáziumi tanácsosok.

A tanári kar gondos, éber figyelemmel kísérte az ifjúságnak tanu l
mányi állapotát; atyai jósággal, de következetes szigorral is igyekezett 
kitartó munkára serkenteni a tanulókat. A havi tanácskozmányok 
behatóan foglalkoztak egyeseknek és egész osztályoknak előmenetelével 
az egyes tantárgyakban. Az osztálytanárok sűrűn érintkeztek a 
szülőkkel, hogy igénybe vegyék azoknak közreműködését a hanyag 
tanulók tanúlmányi eredményének biztosítására.

A tanári karnak ezen lelkiismeretes utánjárása eredményezte, hogy 
az ellenőrző tanári tanácskozmányok statisztikai adatainak tanúsága 
szerint a tanév folyama alatt a tanúlmányi állapot minden osztályban 
javúlt.

Az ifjúságnak egészségi viszonyai kedvezők voltak a tanév folyama 
alatt, a mi természetes is, tekintve városunk tiszta hegyi levegőjét és 
kitűnő forrásvizét. Előfordultak ugyan kisebb megbetegedések, melyek 
a tanulóknak nagy létszáma m iatt elég magasra emelték a mulasztott 
óráknak számát, de súlyosabb természetű megbetegedést csak nagyon 
keveset kellett feljegyeznünk.

A kötelező ujraoltást, valam int az előírt szemvizsgálatot dr. Ujtelky 
Miksa városi tiszti orvos végezte.

Tanulóink a nyári és őszi hónapokban sűrűn keresték fel hegyvi
dékünknek természeti szépségekben bővelkedő tájait és szeptember 
hónapban 70 tanuló az igazgató, Róth Márton és dr. Róth Róbert taná
rok vezetése alatt nagyobb kirándulást is tett a Magas-Tátrába. A tanu
lók egyik része megtekintette ez alkalommal Tátrafüredeket, Tarpataki- 
völgyet, Zöldtavi-völgyet és Tátralom nicot; másik része pedig Tátra- 
széplakról felrándult a Felkai-völgybe, a Lengyelnyeregre s megtekin
tette Tátrafüredeket és Tátralomnicot.

Az utazásnak képző és nevelő hatása m iatt a lefolyt iskolai évben 
is a húsvéti szünidőben nagyobb tanúlm ányutat rendeztünk a felsőbb 
osztályok tanulói számára. Az útirány volt: Igló—Budapest—Fiume— 
Velence—Fiume —Zágráb— Budapest—Igló. A tanulmányúiról, melyen 
Marcsek Andor és Bogsch László tanárok vezetése és felügyelete alatt 
15 VI., VII. és VIII. oszt. tanuló vett részt, későbbi helyen részletesen 
beszámolunk.
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Főgimnáziumunk kirándulási alapjának gyarapítására 1904. évi 
márc. 25-én intézeti hangversenyt rendeztünk, melyen nagy, díszes 
közönség jelent meg. A hangverseny 323 kor. bevételt eredményezett, 
melyből — a kiadások levonása után — 293 koronával gyarapítottuk a 
kirándulási alapot.

Tanúlmány utunk alkalmából négy tanulónkat a kirándulási alap
ból összesen 200 koronával segélyeztük.

Április 20-án a VIII-ik osztálynak tanulói Stromp József osztály
tanár vezetésével megtekintették az iglói keményítő gyárat, melyben 
Koromzay György gyártulajdonos szakszerűen magyarázta meg a gyár
nak berendezését és felszerelését.

Kielégítő volt az ifjúságnak fegyelmi állapota is. Előfordultak 
ugyan elég sűrűn gyermeki meggondolatlanságra, pajkosságra vissza
vezethető kisebb fegyelmi esetek, a mi négyszáz tanulóval bíró intézet
ben természetes is, de oly fegyelmi eseteket, melyeknek rúgója rossz- 
indulat, vagy erkölcsi romlottság, nem kelletett feljegyeznünk. Egy tanuló 
tanári értekezleti tanács folytán év közben távozott az intézetből.

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter úr az 1883. évi 
XXX. t.-eikkben gyökerező felügyeleti jogának főgimnáziumunkban való 
gyakorlásával dr. Dunay Ferenc kir. tanácsos, besztercebányai kir. fő
igazgatót bízta meg, ki 1903. évi október 13. és 16-án jelen volt m in
den osztálynak tanóráin, m egtekintette intézetünknek berendezését, fel
szerelését, ügykezelését és a m egtartott tanári tanácskozmányban a 
tapasztaltak feletti teljes elismerését fejezte ki.

A feutartó hatóság a lefolyt iskolai évben 31 tanulónak 771 koro
nát engedett el az előírt tandíjakból.

Az 1894—95. tanévben 37 tanulónak 580 kor. engedett el a tan
díjakból; az 1895—96. iskolai évben 31 tanulónak 586 koronát; az 
1896 —97. tanévben 39 tanulónak 780 koronát; az 1897—98. tanévben 
38 tanulónak 788 koronát; az 1898—99. iskolai évben 39 tanulónak 
960 koronát; az 1899 — 900. tanévben 33 tanulónak 714 koronát; az 
1900—1901. iskolai évben 29 tanulónak 736 koronát; az 1901—1902. 
tanévben 34 tanulónak 709 koronát s az 1902—1903. iskolai évben 25 
tanulónak 745 koronát.

Az utolsó tíz év alatt tehát a feutartó hatóság 336 tanulónak 7369 
koronát engedett el a tandíjakból.

A tanári testület a tanév folyama alatt 37 tanácskozmányban 
foglalkozott az ifjúság tanúlmányi és fegyelmi állapotával, a tanári érte
kezlet elé utalt adminisztratív ügyekkel, egyes módszertani kérdésekkel 
s a felekezeti főhatóság és tanügyi kormány részéről az igazgatósághoz 
érkezett hivatalos iratokkal.

A gimnáziumi tanács a tanév folyaíná alatt 3 ülést tartott.



II

A VlII-ik osztálynak évvégi vizsgái május 5-től—16 ig folytak. 
A VIII-ik osztálynak május hó 14-én m egtartott vallástani vizsgáján a 
felekezeti főhatóságnak 1904. évi május hó 2-án, 1750. szám alatt kelt 
intézkedése folytán egyházkerületi biztosként Kübecher Albert leibici 
lelkész elnökölt.

Az írásbeli érettségi vizsgát május hó 17., 18., 19., 20. és 21-ik 
napjain ejtettük meg.

A hét osztálynak évvégi vizsgái június hó 6-án vették kezdetüket.
Június hó 20-án volt az évzáró ünnepély s a szóbeli érettségi 

vizsga június hó 21-én vette kezdetét.

Főgimnáziumunk a lefolyt iskolai évben egy új ösztöndíj-alapít
vánnyal gyarapodott.

Feigenbaum József izraelita vallású iglói lakos 1898. évi jun. 17-én 
német nyelven kelt végrendeletének 6-ik pontja következőleg intézkedik:

»Kétezerötszáz o. é. forintot hagyományozok alapítványi tőkéül 
azon intézkedéssel, hogy annak kamatai évenként »Feigenbaum József- 
féle ösztöndíjként« vallásfelekezeti különbség nélkül az iglói gimnázium 
két szorgalmas tanulójának osztassanak ki.«

A nemes szívnek, az emberbaráti szeretetnek ezen ténye mara
dandó emléket emel intézetünk annáleseiben főgimnáziumunk pártfogó
jának, ifjúságunk jóltevőjének.

A tanári kar 1904. évi febr. 10-én hálatelt szívvel testületileg 
kísérte ki a boldogúltat utolsó útján.

Végrendelete a fentartó hatóságnak 1904. évi márc. 20-áu tartott 
gyűlésében lett kihirdetve és a hagyományozónak neve a jegyzőkönyv 
ben megörökítve.

Tanulmányi kirándulás.
Ig ló—Budapest—Fiume—Velence és vissza.

Irta: Bogsch  L ászló .

Hazai tanintézeteink érdeklődése az utóbbi években a nagyobb- 
szabásu tanulmányi kirándulások rendezése alkalmával mindinkább 
Olaszország felé fordúl, pedig tulajdonképen hazánk szép és történetileg 
nevezetes helyeit kellene tanulóifjúságunknak elsősorban megismernie.

A sokat emlegetett Itália, de különösen az urbs terrarum, melyről 
az ifjú nyolc esztendőn át tanúi, annyira felcsigázza képzeletvilágát, 
hogy nem is csoda, ha vágyainak netovábbját amott távol délen az 
Adriai tenger szomszédságában véli feltalálhatni. Talán ott, az örökké 
mosolygó napsugár honában, a mormoló tenger virágos partjain jobban 
felüdül a lélek, mint a délibábos rónán, vagy a Kárpátok zúgó fenyvesei
ben ? . . . Bármint legyen is a dolog, tény az, hogy kicsi és nagy, ifjú 
és férfi egyaránt látni akarja azt a földet, mely Dantét és Tassót
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hordozd, gyönyörködni akar mindabban, a mi Goethét és Herdert 
annyira elragadta.

Midőn főgimnáziumunk tanári testületé egy tanulmányi kirándulás 
eszméjét megpendítette, csaknem egyhangúlag azt határoztuk, hogy 
fiainkat Olaszországba visszük. Két ú t állott e lő ttünk : Budapest— 
Fium e—Ancona—Róma és Budapest—Fium e—Velence. Mi ez utóbbit 
választottuk, még pedig azért, mivel az előbbi ú t sokkal költségesebb 
lett volna az utóbbinál. Ugybuzgó és fáradhatatlan igazgatónk az 
»Idegen forgalmi és utazási vállalat« menetjegyirodájával állandó össze
köttetésben állott s nehány nap alatt sikerült a jegyeket (egy jegyért 
107 koronát fizettünk) beszereznie s igy az egész utazást nyélbe ütnie. 
Rendben volt mindenünk ; most tehát csak az indulás percét vártuk 
eped ve, türelmetlenül.

Március 26-án, egy szombati napon este 8 órakor 2 tanár és 15 
tanuló gyülekezett a főgimnázium udvarán. Tanárok: Marcsek Andor 
és Bogsch László; tanu lók : Marcsek Andor, Késmárszky Gyula, Illéssy 
Sándor, Jau tner Ervin V III., Borotvás Boldizsár, Berger Árpád, Fleischer 
Kálmán, Lipták Pál, Andrasovszky Béla, H ankó Béla, Markovics János, 
Molnár István VII., Marcsek Tibor, Hyross Béla, Hegyi Jenő VI. oszt.

A csapat '/2 9 órakor vonult ki az állom ásra; itt Frenda Gyula 
földbirtokos, Marton Károly tanító és Pálka László gőzfürésztulajdonos 
csatlakozott hozzánk,

Néhány perc múlva a Kassa felé robogó vonatról 20-án lobog
tattuk  zsebkendőnket ismerőseink felé, kiktől kilenc napra vettünk 
búcsút.

Telt az idő. A gyönyörű Hernádvölgyből csakhamar kizakatolt 
vasparipánk, a meredek sziklafalakat csakhamar végtelennek látszó 
sikság váltotta fel, mely a gyönyörű holdvilágos éjszakában oly melan- 
cholikus képet öltött magára. A szomszédos kocsifülkékből még kihang
zott az »Eltörött á hegedűm« néhány bús akkordja, később azonban 
minden csöndes lett — fiaink mély álomba merültek.

Jó magasan állott már a nap, midőn Kőbánya kormos égbenyuló 
kéményei fel-feltünedeztek. Villámgyorsasággal szedtük össze holm inkat 
mert gőzparipánk már erősen prüszkölt, jelezvén, hogy nemsokára 
kapatni fogják. Vonatunk Budapestre ért.

Kiszállottunk és rendbe hoztuk magunkat.
A Központi-Menetjegyiroda egyik hivatalnoka azonnal a szom

szédos kávéházba vezetett, hol reggelinket jóízűen költöttük el.
Reggeli után elindultunk, hogy fővárosunk nevezetességeit a 

rendelkezésünkre álló rövid idő alatt legalább nagyjából megtekintsük.
Tanulóink közül néhányan már látták Budapestet; ezeket a pom

pás paloták és a nyüzsgő néptömeg kevésbbé hatották meg, mint azokat, 
akik mind ezt nem ismerték, kiket a sok látnivaló valósággal bám u



latba eitett. A délelőtti órákat a Nemzeti Muzeum régiségtárában töltöt
tük. Ifjaink némán szegezték tekintetüket egy-egy 48-as honvédzászló 
véres foszlányaira: bizonyára eszökbe ju to ttak  a gyászos emlékezetű 
napok. Egyik-másik az őskori leleteket tanulmányozta, voltak olyanok, 
kik a romantikus kurucvilág ereklyéit vizsgálgatták tüzetesebben.

Délután propelleren átm entünk Budára. M egtekintettük a királyi 
várat, majd pedig felmentünk a Halászbástyára, honnan a k ilá tás  a 
Duna balpartjára a verőfényes vasárnapi délután valósággal elragadó 
volt. Este lett, mire vacsoránkat Máday jónevű magyaros vendéglőjében 
bekaphattuk.

Este hét órakor a gyorsvonattal tovább utaztunk Fiume felé. 
A Dunántúl kevésbbé változatos vidéke nem igen költötte fel érdeklő
désünket, de meg aztán előző éjjel keveset is aludtunk, lefeküdtünk 
tehát, hogy valamicskét szundítsunk. V onatunk már a Karszt északi 
lejtőjén motoszkált, de körülöttünk még mindenfelé sötétség borította a 
fenyveseket, melyekből csak imitt-amott csillámlott ki egy-egy hófödte 
rétecske. Az idő borongós volt A hold szelíd fénye a bárányfelhők 
mögött bujkált, hideg sugarai csak uagynehezen törtek át a vastag 
fátyolon.

A társaság tagjai ébredezni kezdtek. Mély álmukból fölverte őket 
a tenger közelségének tudata. Egy-egy kiváncsi fej kikandikált, de még 
mindig csak mély szakadékok, köviszeder-bokrok láthatók. A vasúti 
töltés mindkét oldalán helyenként fából, deszkákból összetákolt vagy 
karsztkőből rakott falak emelkednek, hogy a vonatokat az erős bóra 
ellen védjék. I t t  egy alagút; alig érünk ki belőle, máris a másik nyeli 
el mozdonyunkat. Mily borzasztó, fáradságos munkája az emberi kéznek !

Vonatunk hörögve közeledik Plase állomáshoz; a szomszédos 
fülkékben erős mozgolódás támad. A vonat egy nagyot füttyent, utána 
egy pillanatra siri csönd, aztán örömtől ragyogó arccal kiáltjuk 
mindnyájan: tenger! tenger! Szem és száj az Adria kékeszöld vizére 
tapad, melyet fátyolszerű köd borít még a reggeli órákban, de amely 
ködöt széjjel csókolj a az ébredő napsugár, hogy bágyadt arcát Adriánk 
üdítő habjaival locsolhassa. Tekintetünk a távol ködébe vész, szivünk 
hangosabban dobog, áhitat szállja meg keblünket. Érzelmeinket toll 
ecsetelni nem képes.

Egyet-kettőt kanyarodik még fáradt mozdonyunk s néhány perc 
múlva Fiúméban vagyunk.

Az állomáson már várt reánk a Szusák-szálló gondnoka. Gyorsan 
felültünk a villamosra, mely a Fiumára folyó partjáig vitt bennünket, 
honnan lakásunk csak néhány lépésnyire volt. Gyors reggelizés és napi 
programmunk megállapítása után azonnal a mólóra siettünk, hogy a 
Quarnerót közvetlen közelből láthassuk. A csöndes, tükörsima tengeren 
még itt-o tt köd feküdt, mely Cherso és Veglia szigetet teljesen eltakarta,
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Abbázia felé azonban tisztán láttuk a pihenő bárkákat, melyek mozdulat
lanoknak látszottak. Fehéres vitorlájuk már jó messziről feltűnt.

A tengerparti nyüzsgő élet igen érdekes látvány volt, ellentéte az 
óriási mozdulatlan víztömegnek I tt  nagy kereskedelmi hajókból rakták 
ki az árút, amott személyszállító hajókból zúdult ki a tömeg, távolabb 
egy torpedó-naszádon tartottak gyakorlatot a matrózok.

Az egész délelőtt a kikötők megtekintésével telt el. Minket szá
razföldieket valósággal lebilincselt a tengerparti hajós élet. Vágytunk 
hajóra szállni. Óhajunk nemsokára teljesült. Délután 2 órakor hajóra 
ültünk s a Fiúmétól 3/4 órányira fekvő világhírű tengeri fürdőbe, Ab
báziába utaztunk, Gyönyörű napfényes időben léptünk e földi paradi
csomba. Citrom- és ciprusültetvéuyek, babér- és pálmaligetek, szebbnél- 
szebb virágágyak ragadják meg az utas figyelmét, ki azt sem tudja, 
vájjon e virágokban, vagy pedig a közülük kimagasló pompás villák
ban, palotákban gyönyörködjék-e. Ámulatunkból és ábrándozásunkból 
csak édes anyanyelvűnk hangjai ráztak fel, melyek egy-egy magyar 
fürdővendég ajkairól röpültek el. E hangok jobban tetszettek minden
nél, még a tenger szimfóniájánál is. Estére já rt az idő, midőn Fiúméba 
visszatértünk.

Március 29-ét még Fiúméban töltöttük. Kora reggel felmentünk a 
Tersattóra. E hegyről a leggyönyörűbb kilátás nyílik Fiume városára 
és környékére. Megnéztük a Frangepánok várát, azután pedig bemen
tünk a Madonna del Mare templomába. E  templom falain nagyon sok 
fogadalmi kép látható. Tengeri viharokból szerencsésen megmenekült 
hajósok ajándékozták e képeket a templom védőasszonyának. Érdekes 
dolgok ezek, mert e festményekből fogalmat alkothatunk magunknak a 
tengeri viharról, melyhez szárazföldi orkán nem is hasonlítható. Még a 
délelőtt folyamán megnéztük az állami főgimnáziumot, mely intézet ked
ves igazgatója érdekes felvilágosítással szolgált egyről-másról. Ebéd 
után végigjártuk a város utcáit. Bepillantottunk a vásárcsarnokba, 
m egállottunk a kormányzó palotája előtt, elidőztünk a petróleumgyár 
kertjében, bejártuk a népkertet. Szívesen időztünk volna még e szép 
helyen, de a percek gyorsan röpültek ; fölültünk tehát a villamosra, 
mely néhány perc alatt a Fiumára hídjánál állott meg. Gyorsan meg
vacsoráztunk, azután pedig összeszedtük egy kézikofferből, esernyőből 
meg egy felöltőből álló vagyonúnkat, m ert hajónk a Zichy-mólóban már 
indulásra készen állott. A városi torony (Tőrre civico) órája éppen 
nyolcat ütött, mikor impozáns, modern hajónkra, a »Hegedűs Sándor«-ra 
fölszállottunk. A hajón már nagy sokaság tolongott, mindenki holmiját 
igyekezett elhelyezni. Tanulóink is csodálkozva járták  be a hajó ké
nyelmes helyiségeit. Alighogy elhelyezkedtünk, hatalmas fütty rázkód- 
ta tta  meg a levegőt s mi azon vettük m agunkat észre, hogy hajónk 
himbálódzni kezd. Néhány perc alatt elhagytuk a kikötőt s hatalmas
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gőzösünk játszi könnyűséggel szelte a pihenő habokat. Gyönyörű szép 
este volt. A nyájas hold és a mosolygó csillagtábor enyelegve pillant- 
gattak  a pihenő Adriára. A mellettünk elvonuló bárkákban a hajósok 
zengték esti imájukat, am ott a távolból esti harang zúgása volt hall
ható, mely azonban lassacskán elhangzott . . .

Rémes csönd állott be. A magyar tengerpart már eltűn t szemeink 
elől, csak a világítótorony bizonyos időközökben megjelenő intensiv 
fénye, mintegy utolsó »Isten hozzád«-ot intve, siklott el fölöttünk. 
E  fény is mindinkább halványabb lett. A hold világánál hosszú, széles 
sávként húzódtak jobbfelől Isztria partjai, balfelől pedig Cherso szigete.

Éjfélre já rt az idő, midőn Isztria legdélibb csúcsán a tengerben 
álló világitótorony fénye szemünkbe ötlött. Tudtuk, hogy nyílt tengeren 
járunk. A födélzeten kedves otthonukról ábrándozó fiaink csakhamar 
lesiettek az étterembe, mivel az eső permetezni kezdett. Az utasok víg 
társalgása is abbamnaradt, legnagyobb részök nyugovóra t é r t ; csak a 
mi derült kedélyű öttagú férfi társaságunknak nem jött álom a szemére. 
Beszélgettünk, adomáztunk. A kora hajnali órákban azonban minket is 
elnyomott a buzgóság, vagy talán inkább az esőcseppek egyhangú 
kopogása.

Reggeli 6 órára já rt az idő, mikor ébredezni kezdtünk. Szép 
reményünket, hogy a nap keltében gyönyörködhetünk, elmosta a szünet 
nélkül szakadó eső, mely a szemhatárt köröskörül sötét felhőbe 
burkolta. Hiába lestük az olasz p a rto k a t: sehol semmi. Ily szakadó 
esőben kötöttünk ki Velencében. Pedig mily gyönyörű lett volna verő- 
“enyes, napos időben a tengerből kiemelkedő tündérvároshoz közeledni!

Hajónkat Velence érdekes fiakeresei, napbarnította gondolások 
fogadták. Gyorsan beültünk tehát e keskeny, de hosszúkás csónakokba, 
melyeket Herder, német költő, egyik levelében találóan női papucsoknak 
nevez, és már előre megrendelt lakásunkhoz, a Saudwirth-szállóhoz 
eveztünk. A szállóban már előre fölfogadott kalauzunk, signore Rossi, 
egy jó kedélyű, kissé zsörtölődő olasz bácsi várakozott reánk.

Rövid reggelizés után rendbeszedtük magunkat, napi program- 
m unkat összeállítottuk, azután pedig siettünk a világ legszebb piacára, 
a Márkus-téire. Útközben m egtekintettük Victor Emánuel impozáns 
lovasszobrát és a Márkus-tér szélén álló két gránitból készült szobrot, 
melyek állítólag 1x29-ben emeltettek. Az 520 láb hosszú és 82 láb 
széles Márkus-tér a maga nagyszerűségében valósággal szemkápráztató. 
Ha a Márkus-templomnak hátat fordítunk, jobbról a Procurazie vecchie-t, 
balról a Procurazie nuove-t, szemközt pedig a kettő t összekötő posta
épületet látjuk. Ez épületek nagyszerűségét azonban messzire fölülmúlja 
a doge-palota és a Márkus-templom, mely épületeken az építészet 
legfantasztikusabb alkotásai a színek mesés harmóniájával egyesülnek. 
Maga a doge-palota román, gót és olasz renaissance stíl keveréke.
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Mindezt azonban látni kell, mert puszta leírásból az épületek külsejéről, 
de különösen belsejökről fogalmat sem alkothatunk m agunknak. A néhány 
év előtt összedűlt Campanile helyén már újból beverik a cölöpöket, 
hogy az újonnan fölállítandó harangláb alapját megvessék.

Miután mindezeket megnéztük, a doge-palotába mentünk. Pietro 
Lombardo renaissance-stílű óratornyán (Torre del Orologio) kalapács
csal éppen tizet ütött a két bronzember, midőn az óriások lépcsőjén 
(Scala dei Giganti) fölfelé haladtunk. Belépünk a dogék fogadó termébe, 
majd ebből egy nagyobb ülésterembe; végigjárjuk a többi termeket s 
nem győzünk gyönyörködni a festészet remekeiben. A nagy tanács
teremben Tintorettónak 74 láb hosszú és 30 láb széles képét nézzük 
hosszabb ideig. A kép 1577-ben nagy tűzvész alkalmával megrongáló
dott. A falakon köröskörül a xao dogé közül 76-nak az arcképe látható. 
Ez arcképek között egy fekete posztóval bevont hely látható. A fekete 
posztón e felirat olvasható: »Hic est locus Marini Faletri, decapitati 
pro criminibus«. E hely tulajdonképen egy hazaáruló dogénak, Marino 
Faliero-nak helye. A falakat köröskörül történelmi tárgyú képek díszí
tik, a mennyezeten pedig Tintoretto, Palma és Veronese mesterművei 
láthatók. A szavazási teremben szintén Tintoretto, Palma és Alienso 
képei vannak elhelyezve. E teremben őrzik a Marciana-könyvtár örök
becsű könyveit is. A második emeleten a tizek tanácsterme, majd pedig 
a hármak tanácsterme látható. E  termek láttára megborzad a szemlélő; 
mintha az elitéltek sóhaját hallanók, mintha fölébredt szellemek járnák 
boszorkánytáncukat a vastag, nehéz ajtók mögött. Az ódon falak néma 
kövei hű tolmácsai régi századok lejárt dicsőségének, le tűnt borzalmának 
Bepillantunk még a Sóhajok hídjára, aztán a rémes börtönökbe, melyek
ben annyi ártatlan szenvedett. Innen azonban már kikivánkozunk ! 
Még egyszer visszapillantunk a palota udvarára, aztán sietünk ki a 
szabadba; nem jól érezzük m agunkat itt a múltak világában.

Délre já rt az idő, midőn a doge-palotábói lakásunkra siettünk. 
Hazamenet még megnéztük a Santa Maria dei F rari templomot. A 
komoly tanulmány után jól esett az ebéd, melynek végeztével szobáinkba 
visszavonulva a délelőtt fáradalmait igyekeztünk kipihenni. De alig 
hajtottuk le fejünket, signore Rossi szokott mottójával: »Zeit ist Geld« 
már is ott duzzogott ajtónk előtt. Osszeszedelőzködtünk tehát és az 
Arsenálba siettünk.

E  hatalmas hajóépitő gyártelep óriási területet foglal el, fölszere
lése és berendezése pedig ritkítja párját. Régi velencei hajók mintáinak 
gyűjteménye, Velence cölöpépitésének módja kicsiben, gályák, fegyverek, 
sisakok (állítólag Attila sisakja is), aranygyűrűk, melyeket a dogék a 
tengerrel való eljegyzés alkalmával a tengerbe dobtak (e szavakkal: 
»Desponsamus te, maré, in signum veri perpetuique dominii.«), zászlók 
stb. láthatók itt a termekben. Sok látnivaló volna még itt, de tovább
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nem időzhetünk, mivel délutáni programtnunkba még a Szent Márk 
templom megtekintése is föl van véve. Gyors léptekkel megyünk tehát 
az egyre szakadó esőben a nevezett templomba.

Nagyhét lévén, a közönség áhitatosan im ádkozik; az idegenek 
megjelenése nem zavarja őket. Megtekintjük a dogék és patriarchák 
ülőhelyeit, a 12 apostol szobrát, a Salamon templomából hozott négy 
oszlopot, Sansovino bronzból készült domborművű ajtaját, melyen a 
művész 26 évig dolgozott. A Szt. Márk templom megtekintése után 
bemegyünk még Szt. Pál templomába, mely 1240-ben épült. Mindkét 
templom belseje nagyszerű faragványokkal és képekkel van díszítve. 
Hazamenet megcsodáljuk még a legszebb lovasszobrot, Colleoni szobrát, 
mely 1495-ből való.

Mielőtt azonban haza térnénk, még benézünk az üveg- és mozaik
gyárba. I tt egy igen kedves, derék magyar úri emberrel ismerkedünk 
meg, ki már 20 év óta hivatalnoka e gyárnak. Látogatásunknak rend
kívül megörült. M egmutatta az egyes műhelyeket, megismertetett 
bennünket a mozaik készítése módjával, részletesen megmagyarázgatott 
mindent. Miután ez érdekes dolgokat alaposan megtekintettük, egy pár 
mozaikkal kirakott em léktárgyat vettünk.

Estére já rt az idő, midőn a sok járás-kelés u tán  lakásunkra vetőd
tünk. Jól esett a pihenés. Tanulóink azonban még most sem pihentek, 
m ert összevásárolt képes levelezőlapjaikat vacsora után kezdtek meg
írni. Bizonyára eszökbe ju to tt az édes o tth o n : aggódó édes szülőiket 
meg akarták nyugtatni. A láz elfogott minket felnőtteket is, nekiláttunk 
tehát mi is a képes levelezőlapok Írásának. A nap fáradalmai azonban 
mindinkább érezhetővé kezdtek válni, úgy hogy nemsokára mindnyájan 
lefeküdtünk.

Március 31-én már kora reggel fölkerekedtünk, mivel e napra 
meglehetős hosszú p.ogram m unk volt összeállítva. Ügyes és fáradhatat
lan kalauzunk egyenesen a jezsuiták templomába vezetett bennünket. 
Több templomot láttunk már eddig is, de amit e templom belsejében 
láttunk, az várakozásunkat teljesen fölülmúlta. A gyönyörű, mozaikkal 
kirakott hatalmas oszlopok előtt valóban elnémul az a jk ; szemünk 
odább az oltár előtti mozaik szőnyeget vizsgálja, mely szőnyeg nagy- 
szerűségét csak a szószék fölötti mozaikfüggöny múlja fölül. Az emberi 
kéznek mily gyönyörű alkotása m indez! Sokáig azonban e templomban 
sem időzhetünk, mivel gőzbárkánk már a Canale grande egyik kikötő
helyén várakozik reánk, hogy a Szt. Márk térrel szemközt fekvő St. 
Giorgio szigetére vigyen. E rövidke utat 10 perc alatt tesszük meg. 
Bárkánkból kiszállva egyenesen a ledőlt Campanile-hez hasonló toronyra 
sietünk fel, honnan Velence perspektívája valósággal elragadó. E  torony
ból Isztria hegyei, továbbá a Belluno városától északkeletnek fekvő 
velencei alpok láthatók; alattunk a végtelen tenger, a tündéri Víziváros



a hosszúkás Lido sziget terül el. Oly kép, melyet híven ecsetelni nem 
vagyok képes. Innen lemegyünk a templomba. E templom falába 
hatalmas márványlap van illesztve, mely márványtáblán magyar felirat 
olvasható. Ha jól tudom, e táblát 1896-ban magyar zarándokok erősí
tették a templom falára.

Miután e kis szigetet megtekintettük, ismét hajóra szálltunk, mely 
lakásunk közelében kötött ki. Mivel az ebéd ideje még el nem érkezett, 
a rendelkezésünkre álló rövid időt a hal- és gyümölcspiac megtekin
tésére fordítottuk. A nagy lárma, sürgés-forgás már messziről elárulta e 
helyeket, hol az emberek nagy tömegbe verődtek össze. Jó ideig 
gyönyörködtünk a néptömeg folytonos hullámzásában, de csakhamar 
itt volt az ebéd ideje, kénytelenek voltunk tehát haza sietni. Ebédünk
kel gyorsan végeztünk, mert a délután óráit Velence legszebb helyén, 
Lido szigetén óhajtottuk eltölteni.

K ét óra lehetett, mikor hajónk a víg magyar csapattal a Lidónak 
tartott. Alig telt bele egy jó negyed óra s mi a sziget északi csúcsán 
már is kikötöttünk. A velenceiek tulajdonképen csak a sziget északi 
részét nevezik Lidónak, déli részét Malamoccónak h ív ják ; e rész Mala- 
mocco várostól nyerte nevét. Az ódonszerű falak, középkori cellák, 
tömjénes templomok után csakugyan jól esett szemünknek a viruló és 
zöldelő term észet: a viritó fák, a különféle színekben pompázó bokrok, 
árnyas ligetek. A mi M argitszigetünk ez olasz földön, Velence szomszéd
ságában, zúgó tenger vizében. A gyönyörű fürdőtelepen csak úgy 
hemzsegett a sok idegen; itt vagy két angol vágott fontoskodó képet, 
amott vagy hat nyugtalan német robotolt térképekkel és könyvekkel, a 
viruló természetnek megfelelő hangulatot csak mi bennünk m agyarok
ban ébresztette a sohasem lankadó lelkesedés, mely túl a tengeren is 
megkülönböztet minket minden más nemzet fiától. Magyar daltól hang 
zott Lido tengerpartja, magyar dal mellett ringatóztak a tenger hullá
mai. Fiaink gyermeki kedélylyel szaladtak a beállott apály miatt távolodó 
hullámok u tá n ; összeszedtek mindenféle kagylót, vígan kotorásztak a 
finom tengeri homokban. Mintha maga a természet is fokozni igye
kezett volna örömünket: a nappali borongós időt és a mogorva felle
geket nyájas napsugár kergette szét. Mily szívesen maradtunk volna 
még e remek tengerparton, mily örömmel fogadtuk volna a dagadó 
tenger mormoló és zúgó visszatérő hullámait!

Alkonyodni kezdett. Búcsút vettünk a megigéző panorámától — 
talán örökre. Hajónk már fészkelődött a kikötőben, estére járt az idő.

Fél óra múlva már ismét a Sandwirthben voltunk, de nem fárad
tan, nem elcsigázva, mert a szabad természet, az illatozó virágerdő uj 
erőt kölcsönzött m indnyájunknak; úgy éreztük m agunkat, mint idehaza, 
az örökzöld ózondús fenyvesek bérces honában.



A Torre del Orologio-n nyolcat ü tö tt az óra, midőn vacsoránktól 
fölállottunk. A hold nyájasan mosolyogva tekintett a pihenő gondo
lásokra, kik napi fáradalmaik után vecsernyedalukra most gyújtottak 
rá. Nem igen törődtek azzal, hogy másnap — nagypéntek lévén — böj- 
tölniök kell; derült kedélyvilágukat semmi sem zavarta meg; fekete 
gondolájukról pipaszó mellett mélázva tekintgettek a hold fényében 
csillogó ezüstös habokra. Oly kép ez, m int mikor nálunk a fáradt csi
kós egy düledező csárda mellől széttekint a tenger pusztaságon, midőn 
tekintete a végtelen puszta egyedüli gém eskútját fürkészi. Tenger a mi 
Hortobágyunir, ha mindjárt száraz is. Mennyi hangulat, mennyi poézis!

A Canale grande-on is megkezdődött az esti élet. Velence eme 
legszebb viziutcáján gyülekezik össze minden este a város intelligen
ciája, hogy hallgatója legyen az isteni olasz zenének, annak a muzsi
kának, melynél behizelgőbb zene nem létezik a föld kerekségén.

Gondolára ültünk tehát mi is, hogy végigélvezzük a szebbnél-szebb 
szerenádok sorát. A gondolák gyorsan surrantak el egymás mellett, anél
kül, hogy esti idillünket megzavarták volna. A hold mélabúsan tekin
tet alá a viz sima tükrére, megvilágította a legszebb renaissance-palo- 
tákat, a Palazzo Vendramini-t a Cá’ Doro-t, a Pesaro-t, melyek mesebeli 
királyok tündérpalotáinak látszottak, azután égi útjában megállott ő is 
egy rövidke pillanatra, hogy fültanúja legyen e túlvilági zenének. Meg- 
hatottan hallgattuk az olaszok énekét, kiknek dalaiban fölfedeztük azokat 
a fájdalmas-bús hangokat, melyekkel népdalainkban lépten-nyomon ta
lálkozunk.

A percek röpültek Gondolánk visszatérő útjában m ár a Ponte di 
Rialto alatt siklott tovább lakásunk felé. A Santa Lucia melódiája még 
sokáig fülünkbe csengett, a feledhetetlen dalok pedig, melyek társa
ságunkat a Canale grande-on annyira lebilincselték, legkedvesebb em
lékeink közé fognak tartozni mindenkor.

* **
Április i-én reggeli 7 órakor ugyanarra a hajóra szálltunk, melyen 

Velencébe utaztunk. Az idő gyönyörű volt; a sirályok vigan röpködtek 
távozó hajónk körül; sokáig követték hajónkat, de midőn a szárazföld 
már eltűnt szemeink elől, visszatértek csöndes tanyájukra. Az órák gyor
san múltak, úgy hogy egyszerre csak azon vettük magunkat észre, hogy 
hajónk már a Quarneróban vágja a csöndes, nyugodt habokat, melyeket 
a gyönge bóra legkevésbbé sem hozott ki sodrukból.

Délután 6 óra tájban érkeztünk ismét Fiúméba, hol régi lakásunkra, 
a Szusák-szállóba mentünk. Az esti órákat a városban sétálgatással töl
töttük. Az utazás fáradalmai azonban most a hetedik napon már jelent
kezni kezdtek; éreztük, hogy nyugalomra, hosszabb pihenésre van szük
ségünk. Hosszabb pihenésről azonban szó sem lehetett, mivel másnap,
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tehát április 2-án, délelőtt gyorsvonatunk a Karszton fekvő félméteres 
friss hó dacára vigan robogott Zágráb felé.

I tt  kiszállottunk. Kiindultunk, hogy a Szép modern város palotáit 
megtekintsük, de tervünk meghiúsult, mivel a szakadó eső csakhamar 
visszakergetett az állomásra, hol néhány szepesi származású jó barát 
társaságában töltöttünk egy pár kedelyes órát. H ét órakor búcsút vet
tünk tőlük s beszálltunk a Budapest felé siető vonatra.

Április 3-án reggeli 8 órakor robogott be vonatunk a keleti pálya
udvarba. E  napon megnéztük a klinikát, a mű- és tudományegyetemet, 
városligetet, országházát, igazságügyi palotát; végigjártuk a körutakat. 
De most már a sok járás-kelés után ugyancsak fáradtak vo ltunk ; örül
tünk tehát, midőn este 8 órakor a Kassa-felé robogó vonatra ülhettünk.

Április 4-én reggel 8 órakor Isten segítségével jó egészségben ér
keztünk Iglóra, hol aggódó kedveseink, kiktől kilenc napig voltunk távol, 
tárt karokkal fogadtak bennünket.



II.

A tanév folyama alatt a gimnáziumi igazgatósághoz érkezett
fontosabb iratok.

1903. évi julius hóban. Pályázati hirdetmény a cs. és kir. közös had
seregbeli hadapródiskolákban rendszeresített s az 1903 — 1904. isk. 
év kezdetén betöltendő magyar állami és magán alapítványi 
helyekre. Pályázati hirdetmény a fiumei m. kir. Tengerészeti Aka
démiával kapcsolatos internátusba való felvételre. Pályázati h ir
detmény a m. kir. honvéd-főreáliskolában és a honvéd Dudovika- 
Akadémiában az 1903 —1904. tanév kezdetén betöltendő államkölt
séges, továbbá alapítványos és fizetéses helyekre.

» jul. 14-én, 3286. sz. a. Tiszakerületi ág. h. ev. püspöki hivataltól 
a gimnáziumi zárszámadásodnak az egyházkerületi számvevőszék
hez való felterjesztése tárgyában.

» jul. 15-én 3287. sz. a. Tiszakerületi ág. hitv. ev. püspöki hivataltól az 
egyházkerületi középiskolák kormányzásának szabályreudeleti javas
lata tárgyában.

» jul. 24-én, 52240. sz. a. Vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszté
rium tó l: Berzevicy Béla helyettes rajztanár az 1903 — 1904-ik tan
évtől kezdve rendes tanárnak neveztetik ki.

» aug. 2o áu, 3912. sz. a. Tiszakerületi ág. hitv. ev. püspöki hiva
taltól: az új tantervi utasítások.

» aug. 26-án, 60,985. sz. a. Vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisz
tériumtól : Bacsó Sándor ungvári kath. főgimnáziumi tanuló tehet 
az intézetben javító vizsgálatot.

» szept. 5-én, 4080. sz. a. Tiszakerületi ág. hitv. ev. püspöki hiva
taltól Deák Ferenc születése századik évfordulójának megünnep
lése tárgyában.
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1903. szept. 11-én, 44,123. sz. Vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisz
tériumtól a szabadkézi rajznak mint rendkívüli tantárgynak taní
tása ügyében.

» szept. 15-én, 4169. sz. a. Tiszakerületi ág hitv. ev. püspöki hiva
taltól: Nemesek István V. oszt. magántanuló december hónapban 
tehet magánvizsgálatot.

» szép. 17-én, 4203. sz. a Tiszakerületi ág. hitv. ev. püspöki hivatal
tól: a beírt tanulóknak statisztikai kimutatása felterjesztendő.

» szept. 19-én, 428. sz. a. Eperjesi ág. hitv. ev. főgimnázium igaz
gatóságától : jelentés a szept. havi javító érettségi vizsgálatról.

» október 8 án, 4485. sz. a. Tiszakerületi ág. hitv. ev. püspöki hiva
taltól : Hazslinszky Ede rendes tanulónak beírható.

» októb. 3-án, 70,264. sz. a. Vallás- és közoktatásügyi m. k. minisz
tériumtól : a kormány tudomásul veszi Bruckner Győző tanárnak 
megválasztatását.

» októb. 8-án, 4478- sz. a. Tiszakerületi ág. hitv. ev. püspöki hiva
taltól : meghívó az ág. hitv. ev. négy egyházkerületnek Budapesten 
1903. évi nov. 11-én kezdődő egyetemes közgyűlésére.

» októb. 6-án, 4441. sz. a. Tiszakerületi ág. h. ev. püspöki hivatal
tól : köszönő irat az Iglón m egtartott egyházkerületi közgyűlés 
alkalmából.

* októb. 16-án. 4576, sz. a. Tiszakerületi ág. hitv. ev. püspöki hiva
taltól : a torna alól felmentett, tanulóknak névsora.

» októb. 19-én, 4570 sz. a. Tiszakerületi ág. hitv. ev. püspöki hiva
taltól: az 1903. évi aug. 26-án Iglón tarto tt egyházkerületi tanári 
értekezletnek jegyzőkönyve.

» nov. 13-án, 1057. sz. a. Rozsnyói ág. liitv- ev. főgimnázium igaz
gatóságától a felekezeti tanároknak fizetésrendezése tárgyában.

» nov. 17-én, 4854. sz. a. Tiszakerületi ág. hitv. ev. püspöki hivatal
tól: Jóseftsik József tanítóképezdei tanuló felvehető az V-ik 
osztályba.

» nov. 20-án, 82,607. sz. a. Vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisz
tériumtól : dr. Dunay Ferenc kir. tanácsos, besztercebányai tanke
rületi kir. főigazgató megbizatik a tanügyi kormány felügyeleti 
jogának az iglói főgimnáziumban való gyakorlásával.

» déc. hó i-én. Tiszakerületi ág. hitv. ev. püspöki hivataltól: egy
házkerületi körlevelek.

» dec. i-én, 4992. sz. a. Tiszakerületi ág. hitv. ev. püspöki hivatal
tó l : a tanügyi kormány Balogh Pál »A népfajok Magyarországon« 
című munkáját küldi az intézetnek.

» dec. 14-én, 5239. sz. a. Tiszakerületi ág. hitv. ev. püspöki hivatal
tól: a Luther-társaság elnökségének felhívása a Euther-társaság 
heti folyóiratára való előfizetésre.
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1903. dec. 16-án, 5310. sz. a. Tiszakerületi ág. hitv. ev. püspöki hivatal
tól : aláírási felhívás a tiszai ág. hitv. ev. egyházkerület gyámin
tézeti hitelszövetkezetének alakítása tárgyában.

» dec. 22-én, 535. sz. a. Eperjesi ág. hitv. ev. főgimnázium igazgató
ságától : jelentés a december havi javító érettségi vizsgálatról, 
dec. 23-án. 5426. sz. a. Tiszakerületi ág. hitv. ev. püspöki hivatal
tól: pályázati hirdetés a Bésán József és Gotzig Ignác féle ösztön
díjakra.

1904. évi jan. 21-én, 334 sz. a. Tiszakerületi ág. hitv. ev. püspöki hiva
taltól: Batek Károly volt eperjesi kir. kath. főgimnáziumi tanuló 
beírható a Vl-ik osztályba.

» febr. 4-én, 104,003. sz. a. Vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisz
tériumtól dr. Róth Róbert tanárnak nyugdíjjogosultsága tárgyában. 

» febr. 12-én, 798. sz. a. Tiszakerületi ág. hitv. ev. püspöki hivatal
tól: intézkedés az évvégi javító vizsgálatokat illetőleg; az írás- és 

szóbeli érettségi vizsga ideje bejelentendő.
» febr. 15-én, 177. sz a. Magy. kir. II. honvédkerületi parancsnoksá

gától Bogsch László tanárnak hadgyakorlata ügyében.
» febr. 20-án, 50. sz. a. Az eperjesi ág. hitv. ev. főgimnázium igaz

gatóságától a supplicatio ügyében.
» febr. 24-én, 5130. sz. a. Vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisz

tériumtól : intézkedés, hogy a tanárok megtekinthessék a katonai 
tanintézeteknek berendezését és felszerelését.

» febr. 28-án, 18,253. sz a - Vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisz
tériumtól : intézkedés az 1894. évi XXVII. t. c. alapján létesített 
országos tanári nyugdíjintézet kötelékébe felvett tanintézetek tanu
lói által ezeii nyugdíjintézet javára fizetendő díjak tárgyában.

» rnárc. i-én, 952. sz. a. Tiszakerületi ág. h. ev. püspöki h ivataltó l: 
a magyarhoni ág. hitv. ev. gimnáziumok rendtartása több pél
dányban.

» márc. 3-án, 231. sz. a. Besztercebányai tankerületi kir. főigazgató
ságtól : Sima Dezső oki. rajztanárjelölt okmányai kézbesítés végett. 

» márc. 7-én, 1007. sz. a. Tiszakerületi ág. hitv. ev. püspöki hivatal, 
tó i : engedély Constantin László m. k. tart. honvédszázados érett
ségi bizonyítványa másodlatának kiállítására.

» márc. 8-án, 269. sz. a. Besztercebányai tankerületi kir. főigaz
gatóságtól: a nagym. vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter 
úrnak 1904. évi jan. 4.-én, 4282/1903. ein. sz. a. kelt rendeletével 
szervezett ifjúsági utazási takarékpénztárnak életbe léptetése 
tárgyában.

» márc. 12-én, 6967. sz. a. Vallás- és közoktatásügyi m. k. minisz
tériumtól : a tanügyi kormány helyeslőleg tudomásul veszi a From- 
hold-féle jutalomdíj-alapítványnak 1903-ik évi zárszámadásait.
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1903. márc. 17-én, 1078. sz. a. Tiszakerületi ág. liitv. ev. püspöki hiva
taltól : Sztankovics István tanuló f. évi aug. végén magánvizsgá
latot tehet a VIII-ik osztály tantárgyaiból.

» márc 21-én. A szepesváraljai honvédszobor-bizottság elnöksége 
nyugtázza a szobor céljaira a főgimnázium részéről küldött 74 
koronát.

» április 6-án, 2978 sz a. Szepesvármegye alispáni hivatalától : pályá
zati hirdetmény a soproni honvéd főreáliskolában az 1904/5. ta n 
évben betöltendő alapítványi helyre.

» április n -én , 1255. sz- a- Tiszakerületi ág. h. ev. püspöki hivatal
tól : a vallás- és közoktatásügyi m. k. minisztériumnak a boszniai 
travniki érseki főgimnázium érettségi bizonyítványai ügyében k i
bocsátott 508. ein. sz. rendelete.

» ápril 12-én, 108. sz. a. A X III. Szepes városi ág. h. ev. esperes- 
ségi gyámintézet elnökségétől : a magyarhoni ev. egyetemes gyám 
intézet alapszabályai.

» ápr. 13-án, 29,344. sz. a. Vallás- és közoktatásügyi m. k. miniszté
riumtól : »Tájékoztató a cs. és kir. hadseregbeli katonai akadé
miákba való fölvételre pályázók számára.«

» ápr. 18-án, 1445. sz. a. Tiszakerületi ág. hitv. ev. püspöki h ivatal
tól : Pályázati hirdetmény a hadsereg katonai akadémiában és 
reáliskoláiban magyar honos ifjak részére fentartott és az 1904/5. 
tanév kezdetén betöltendő kincstári magyar állami alapítványi- és 
fizetéses helyekre.

» ápr. 18-án, 1445. sz. a. Tiszakerületi ág. hitv. ev. püspöki h iva
taltól: Pályázati hirdetmény a magyar kir. honvéd főreáliskolában 
és a honvéd Ludovikaakadém iában az 1904 5 tanév kezdetén be
töltendő államköltséges, továbbá alapítványos és fizetéses helyekre.

» ápr. 18-án, 1445 sz. a. Tiszakerületi ág. hitv. ev. püspöki h ivatal
tól : Pályázati hirdetmény a fiumei cs. és kir. hadtengerészeti aka
démiába való felvétel tárgyában.

1904. évi ápr. 30-án, 1732. sz. a. Tiszakerületi ág. hitv. ev. püspöki 
h ivataltó l: a vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztériumnak 
35210. sz. rendelete a felekezeti tanárok fizetésrendezése tárgyában.

» május 3-áu, 1750. sz. a. Tiszakerületi ág. hitv. ev. püspöki hiva
taltól : az intézet VIII-ik osztálya vallástani vizsgálatához elnöknek 
Kübecher Albert leibici ev. lelkész küldetett ki.

» máj. 3-án, 1763. sz. a. Tiszakerületi ág. hitv. ev. püspöki h iv a ta ltó l: 
az intézet érettségi vizsgálataihoz elnöknek Hronyecz József 
egyházkerületi irodavezető küldetett ki.

» május 3-án, 1763. sz. a. Tiszakerületi ág. hitv. ev. püspöki 
h iva taltó l: Fischer Miklós igazgató a rozsnyói ev. főgimnázium 
érettségi vizsgálataihoz küldetett ki elnöknek.
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III.

A főgimnáziumi tanácsnak tagjai az 1903 — igc>4-ik tanévben.

Münnich Kálmán, főgimnáziumi felügyelő, a tanácsnak elnöke. 
Topscher György, a helybeli ág. hitv. ev. egyházközség felügyelője. 
Dr. Walser Gyula, ev. lelkész.
Benigny Gyula,
Fest Ottó,
Folgens Kornél,
Gärtner Kálmán,
Gotthard Albert,
Klug Ottó,
Langsfeld Géza,
Lchoczhy Jenő,
Dr. Neubauer Lajos,
Páhh Károly,
Soós László,
Széli László,
Széli Ödön,
Uljahi Jenő,
A  főgimnázium igazgatója és tanári kara, valamint a helybeli ev 

elemi és polgári leányiskola igazgatója: Dobó Adolf.

a gimnáziumi tanácsnak választott 
tagjai.

A fegyelmi bizottság tagjai az 1903— igo4-ík tanévben.

Münnich Kálmán, főgimnáziumi felügyelő, a bizottság elnöke. 
Topscher György, a helybeli ev. egyházközség felügyelője.
Soós László, helybeli ev. egyházi ügyész.

Fest Ottó, j
Gotthard Albert, j
Klug Ottó, }
Páhh Károly, !
Újlaki Jenő, J

a fegyelmi bizottság választott tagai.
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Az 1903—1904. tanévben követett tanterv átnézete
a heti óraszám ot tekintve.

IV.

I F
ol

yó
 s

zá
m

T a n t á r g y
O s z t á l y

Ö
ss

ze
se

n

I 11. in. IV V. VI. VII. VIII.

I V allástan..................... 2 2 2 2 2 2 2 2 l 6

2 Magyar nyelv . . . 5 5 4 4 3 3 3 3 3°
3 Latin nyel v. . . 6 6 6 6 6 5 5 4 44
4 Görög nyelv . . . — — — — 5 5 5 4 19
5 M agyar irók  bővebb ta n u lm á 

nyozása, kapcso latban  a  g örög 
k lassz ikusoknak  m ag y a r fo r
d ításban  való ism erte tésével 1) 3 3 3 2 11

6 Német nyelv . . . — — 4 3 3 3 3 3 J9
7 Történelem . . . . - — 3 3 3 3 3 3 18
8 F ö ld ra jz .................... 3 3 2 8
9 Természetrajz . . . 2 2 — 3 3 3 — — J 3

IO Természettan . . . — — — 4 4 8
i i Mathematika . . . 4 4 3 3 3 4 3 2 26
12 Rajzoló geometria . 3 3 2 2 — — 10
13 Rajz (a comp. tanfo

lyamban) 2) *) . . _ _ _ 2* 2* 2 2 8
H Bölcsészet elemei . . 3 3
15 Szépírás .................... 1 I — — — — — 2
l6 T o r n a ......................... 2 2 2 2 2 2 2 2 16
17 É n e k ......................... I 1 — — — — — — 2

29 29 28 28 35 35 35 34 253

Jegyzet. '), 2) fakultativ tantárgyak az 1890. évi XXX. törvénycikk 
értelmében.

Az V—VIII. osztályok hetenkénti óraszáma volt: a görög nyelvi 
tanfolyamban 30, a görög-pótló tanfolyamban 30.

*) Az V. és VI. osztályok a görög-pótló szabadkézi rajzórákban, 
hetenként egy-egy órában egyesítve voltak.

Az I. és II. osztályok heti óraszáma a hetenkénti egy rendes ének
óra m iatt meghaladja az algimnáziumi osztályok óra-maximumát. Az V., 
VI., VII. és V III. osztályok heti óraszámában van a pótló tanfolyam 5, 
illetve 4 órája is.

A hetenkénti egy rendes énekórában az I. és II. osztályok egye
sítve voltak.
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Az algimnázium prot. vallási! tanuló-ifjúságának 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 taníttato tt.

Az I. és II. osztálynak, a III . és IV. osztálynak, az V. és VI. vala
m int a VII és VIII. osztálynak az őszi és tavaszi hónapokban heten
ként egyszer (délután 3—5 óráig) volt játékdélutáuja.

A magyar és mathematikai önképző körök hetenként egyszer ta r
to ttak  gyűlést, a gyorsíró-, dal- és torna-körök pedig hetenként kétszer 
gyakorlatokat.

Az önként jelentkező tanulók hetenkénti 2 órában szabadkézi rajz
ban nyertek oktatást.
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Tanári személyzet.

V.
j

Fo
ly

ó 
sz

án
ig

A  t a n á r  n e v e

T
an

ár
i é

ve
i

ne
k 

sz
. 

az
 

ig
ló

i g
im

n.
 1

T a n t á r g y ,  m e l y e t  t a n i t o t t

H
et

en
ké

nt
i 

ór
ái

na
k 

sz
.

É s z r e v é t e l e k

I F i s c h e r  M ik ló s 24 te rm észe ttan  VII. 4, V III. 4 , 8
ig a z g a tó ; a term észet- 
tan i sze rtá r és az V. 0 . 

k ö n y v tá rán ak  Őre

2 B e r z e v i c z y  B é l a 2
m en n y iség tan  I. 4, II . 4 , 
ra jz . m értan  II. 3, III. 2. IV . 2, 
g ö rö g -p ó tló  ra jz  V.VI. 1, V. 1, VI. 1, 

V II. 2, V III. 2,
22

osz tá ly tan á r az I. osz
tá ly b an , a ra jz tá r őre, 
a  gyo rsiró -kö r e lnöke

3 B o g s c h  L á s z l ó 5
m ag y a r II . 5 , III. 4, IV. 4, 
ném et IV. 3,
ném et (reudkiv . tan tá rgy ) I. 1, II . I, 
ra jz . m értan  I. 3,

21

o sz tá ly tan á r a IV. 0 ., 
ta n á ri tanácskozm ányi 
és g im názium i tanácsi 
jegyző , a  III. és IV. 0 . 

k ö n y v tá rán ak  Őre

4 d r .  B r u c k n e r  Gy. 1

la t in  V. 6, 
tö rtén e t III. 3, V. 3, 
fö ld rajz  III. 2, 
m a g y a r I. 5, 
szép írás  1. 1, II . 1,

21
helyettes  tanár, osztá ly 
ta n á r  az V. osztályban, 
a  filo lógiai szertár őre

5 G ú h r  M á r t o n 39 la t in  VI. 5, Vll. 5, 
g ö rög  Vll. 5, Vili. 4, 19

osztá ly tauár a V l-ik  
osztályban

6 H o c h  F e r e n c z 4
la t in  IV. 6, Vili, 4, 
n ém e t III. 4,
g ö rög -pó tló  m agyar V. 3, Vll. 3,

20

7 K iss  A l b e r t I I
la t in  II I . 6, 
g ö rög  V. 5, VI. 5, 
görög -pó tló  m agyar V ili. 2,

18

osztá ly tauár a  II I . 0 ., 
a ta n á ri k ö n y v tá rn ak  
és az  ifjúsági segé ly 

köny v tá rn ak  őre

8

1
M a r c s e k  A n d o r 22 la tin  1. 6, II . 6, 

tö r tén e t IV. 3, Vili. 3, 18

osztá ly tanár a II . 0 ., 
g im názium i pénztáros, 
táp in téze ti g o ndnok , az 
I. és II . oszt. k ö n y v 

tá rán ak  őre

9 N i k h á z i  F r i g y e s i5 m enny iség tan  III. 3, IV. 3, V, 3, VI. 4, 
Vll. 3, Vili. 2,

18
osztá ly tauár a  Vll. 0 ., 
a  m a them atikai k ö r 

nek  elnöke

IO R ó th  M á r t o n 34
ném e t VI. 3, VII. 3, Vili. 3, 
tö rténe lem  VI. 3, Vll. 3. 
fö ld rajz  II. 3,

18
a  nu m ism atik a i-, az 
archaeol. m úzeu m n ak  
és a  földrajzi sze rtá r

n ak  őre

11 d r .  R ó th  R ó b e r t 6
te rm észetra jz  I. 2, I I .  2, IV. 3, V, 3, 

VI. 3,
fö ld rajz  I. 3, 
bölcsészet V ili. 3,

*9
a  term észetra jz i m ú 

zeum  őre

12 S c h e r m a n n  S a m u 29 to rn a  I —Vili. oszt. 2—2 óra, 
én ek  I. II . 1, I—IV. 1. 18

a  dal- és to rn ak ö rö k  
elnöke, az ifjúság i j á 

ték o k  vezető je

13 S t r o m p  J ó z s e f 6
m ag y ar V. 3, VI. 3, VII. 3, V ili. 3, 
ném et V. 3,
görög-pó tló  m ag y ar VI. 3,

18
osztály tanár a  V ili, 0 ., 
a  Petőfi önképző -kö r 

elnöke.

i4 T h e m  L á s z l ó 14 vallástan  I—V ili. oszt, 2—2 óra, l 6
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Az 1902 —1903. tanév folyama alatt mint hitoktatók működtek : 
H orváth Sándor rom. kath. segédlelkész, ki az I —IV. osztályban és 
Hudács Károly rótn. kath. segédlelkész, ki az V —VIII. osztályban taní
totta a római és görög kath. vallású ifjúságot, valamint Krausz Áron 
iglói főrabbi, ki az izraelita vallású tanulókat oktatta.
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Jelentés az osztályok tanulóiról és végzett tananyagáról.

I. osztály.

O sztály tanár: Bkrzeviczy  Béla .

a) Tanulók :

Ambrózy Béla ág. h. ev. Nagy
szülők, Szeges m.

Audrássy Dániel, ev.ref. Tár
cái, Zemplén m.

A  ndrássy János ev, ref. Tárcái, 
Zemplén m.

Andreidesz József r. k. Teplic, 
Szeges m.

5 Barányi Gusztáv, ág. h. ev. 
Igló.

Barsy Pál r. kath. Liptószent- 
miklós, Liptó m.

Bertóthy Zsigmond ev. ref. 
Perecseny. Ung m.

Bogsch Miklós ág. h. ev. fgló.
Csizsik Vilmos r. k. Igló.

10 Demuth Jenő  ág. h. ev Rosz- 
toka, Szepes m.

Dörner Jenő ág. h. ev. Igló.
Eichner Dezső izr. Batizjalu, 

Szepes m.

Erdőhegyi Gábor ev■ rej. Be
rettyóújfalu, Bihar m.

Fischer Lajos ág. h ev. Igló. 
ig Förster Miklós ág. h. ev. Sze- 

pes-Szombat.
Freund Lajos izr. Igló.
Gaszner Géza r. k. Tisza- 

Bábolna, Borsod m.
Gál Ferenc ev. ref. Kassa.
Goldstein Izidor izr. Bécs.

20 Hajdú Gyula ág. hitv. ev. 
Zsegnye. Sáros m.

Horka Vilmos r. le. Igló.
Jackó JózseJ gór. kath. Pácin, 

Zemplén m.
fees Lajos ev. ref. Zsolna, 

Trencsén m.
Jurán István r. k. Jászszent- 

A  ndrás, Jász-N.-K.-Szolnok. 
2g Klein Andor izr. Var anno, 

Zemplén m.
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Knotek Gusztáv r. k. fakab- 
falva, Szepes m.

Korach A rm in  izr. Szepes- 
olaszi.

Korschelt Gyula ág, h ev.
Poprád, Szepes m.

Krupa Rezső r. k. Szepes- 
váralja.

jo  K u x  Ödön izr. Liptó- Újvár, 
Liptó m.

Langsfeld György ág. h. ev.
Iglo.

Lapsánszky István r. k. K á
posztafalu, Szepes m.

M ar esek Aladár ág. h. ev. Igló. 
Mauritz Sámuel ág. h. ev. 

Bindt, Szepes ni. 
jj Marton Dénes ág. hitv. ev. 

Szinna, Zemplén m.
M et ezer Géza ág. h. ev. Pop

rád, Szepes m.
Nemes Gyula r. k. Késmárk. 
Pintér Árpád , r. k. Gesztely, 

Zemplén m.
Pitonyák Ágoston r. k. Lőcse, 

Szepes m.
40 Progner Lajos ág. h. ev. Sze- 

pesváralja.

Prunyi Kornél ág. h. ev.
Vychodna, Liptó m.

Puskár István r. k. Igló. 
Schmidt Brúnó r. k. Igló. 
Schütz Pál ág. h. ev. Gölnic- 

bánya, Szepes m.
40 Silber stein Dezső izr. Bethlen- 

fa lu , Szepes m.
Sommer Gusztáv r. k. kg ló. 
Surányi János ev. ref. Mező- 

csáth, Borsod m. 
Szlovenszky Vilmos ág. h. ev.

Krompach, Szepes m. 
Szulyovszky Ödön r. k. Ha

rangod\ Zemplén m.
50 Teschler Lajos r. k. Igló. 

Tomka Miklós ev. ref. Nagy- 
KinizSy Abauj m.
Trunik Andor r. k. Teschen, 

Szilézia.
Wagner Gusztáv ág. h. ev.

Botfalu, Brassó ni.
Wieland Albin, ág. h. ev. 

Márkusfalu, Szepes m. 
j j  Zathurecky Elemér ág. h. ev. 

Bodzás- Újlak, Zemplén m. 
Zsarnay Gyula ev. ref. Büt- 

tös, Abauj m.
Magántanulók:

Faix Béla ág. h. ev. Hollólomnic, Szepes m. 
j 8 Korda István r. k. Magyarcséke, Bihar in.

b) Tantárgyak :

X. Vallástan. H etenként 2 óra. K. k. Berecky: Bibliai történetek. 
Válogatott bibliai történetek az ó szövetségből. T h e r n .

2. Magyar nyelő. Hetenként 5 óra. K. k. Szinnyei J . : »Iskolai m a
gyar nyelvtan I.« és »Magyar olvasókönyv I.« Hangok, szavak, beszéd
részek és mondatrészek. A mondatok fajai. Egyszerű és összetett m on
dat. Név és igeragozás. Szóképzés. A helyesírás szabályai. Mondattani 
elemzés. Prózai olvasmányok. Költemények. Havonként két iskolai 
írásbeli dolgozat. D r. BrucknER.
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3- Latin nyelu. Hetenként 6 óra. K. k. Pirchalla Im re: »Latin 
nyelvtan« és »Latin olvasó- és gyakorlókönyv«. N yelv tan : olvasás, a 
főnév és nemei, az 5 declinatio, a melléknév declinatiója és compara- 
tiója, a névmások, a számnevek, »esse« segédige, az ige ragozása acti- 
vumban. — Olvasm ányok: Schola. H ungária. De formica et columba. 
De campo. De populo Romano. De vulpe et corvo. De Romulo et Remo. 
Caput alterűm. Pavo ad Junonem. De terrancola et vulpe. De passere 
et lepore. Senatus Exercitus. De cervo fabula. De rebus gestis majo- 
rum. De bello Trojano. Altera pars. Thersillis. Caput alterum. De Priami 
in castra Graecorum itinere. Romulus asylum aperit. De raptu Sabina
rum. De morte Romuli. Az 1., 2., 3., 5., 10., 17. 18., 23., 24., 26., 28., 
31., 34., 35. és 37. szakaszok fordítása latinra. Havonként két iskolai 
dolgozat, fordítás magyarból latinra M a r c s e k .

4. Földrajz. H etenként 3 óra. K. k. Varga Ottó: »Magyarország
leírása és Európa áttekintése«. Földrajzi alapismeretek. Térképolvasás. 
Alföldek. A Dunántúl. A Dráva és Szávaköze s a tengerpart. Felföldek. 
Kirándulások. D r . RÓTh .

5. Természetrajz. H etenként 2 óra. K. k. Dr. Szterényi H u g ó : 
»Természetrajz. I.« A növény alkatrészei. A közönségesebb gyümölcs
formák. Házi állatok. Hasznos és kártékony emlős állatok s madarak. 
Fenyők s rajtuk előforduló zuzmók. Gyep-, csillag- és tőzegnioh. 10—15 
faj tavaszi növény. Kirándulással egybekapcsolt növénygyüjtés.

Dr. R ó t h .
6 Mennyiségtan. H etenként 3 óra. K. k. Szuppán — Péch: Számtan. 

Római számok. Tizes számrendszer. A négy alapmívelet egész számok
kal és tizedes törtekkel. Időszámítás, hosszúság, terület, ür és súlymér
tékek. A számok oszthatósága, legnagyobb közös osztó, legkisebb közös 
többszörös. Számolás közönséges törtekkel. BerzeviCZY.

7. Rajzoló geometria. Hetenként 3 óra. K. k. Gerevich Em il: »Raj
zoló geometria.« Pont és vonal, az egyenesek mérése, egyenesekkel való 
műveletek. A körvonal. A szög és mérése, szögpárok, műveletek szö
gekkel. A három-, négy és sokszögek tulajdonságai. Az idomok hason
lósága és összeillősége. Kerület- és területmérés. Axialis és centrikus 
szimmetria. Mértani és szabadkézi rajz. Levél és pajzsidomok. Kör- 
kombinaciók. Bogsch.

8. Tornázás. H etenként 1 óra. Szabad-, rend- és szergyakorlatok.
SCHERMANN.

9. Szépírás. H etenként 1 óra. Magyar és német folyóírás az ütemes
módszer szerint. D r. Bru ck n er .

10. Éneb. Schermann S. gyak. énektana és dalfűzére nyomán. Egy
két- és többszólamú dalok begyakorlása. Több egyházi ének a prot. val. 
tanulókkal begyakorolva. Scherm ann .
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I i .  Német nyelű, m int rendkívüli tantárgy, heti i órában. K k. 
Felsmann : »Deutsches Desebuch I.«. Olvasás és írás. Beszédgyakorlatok.

Bogsch .

II. osztály.

Osztály ta n á r : Marcsek  Andor.

a) Tanulók:

A m lcr A n ta l r. k. lg  ló.
A  ndrasovszky Zoltán ág. h. ev. 

Gölnicbánya, Szepes m.
Bachnyák János r. k. Igló- 

huta, Szepes m.
Bénáik István r. k. lg  ló.

5 Benigny Lajos ág h. ev. Igló.
Collas Tibor báró' r. k. Nagy 

sáros, Sáros m.
Cservenka Gusztáv r. k. Igló.
Csiskó Árpád ág h. ev. Za- 

kárfalu, Szepes m.
Danielisz Miklós ág. h. ev. 

Igló.
io Fábián László r. k. Igló.

Fazekas József ev. ref. Mit- 
csony, Borsod m.

Figna Ede r. k. Bindtbánya, 
Szepes m.

Grúsz Géza ág. h. ev. Felka, 
Szepes m.

Hirschner József r. k. Kotter- 
bach, Szepes vi.

ig Jelman Ferenc r. k. Pereces, 
Borsod m.

Jesztrebényi Lajos ág. h. ev. 
Nagyjolktnár, Szepes m.

Kircz A rthur izr. Igló.
Kiss Lajos ev. ref. Garbóé- 

bogdány, Abauj m.
Klacskó István r. k. Viszoka, 

Trencsén m.

20 Kleinbcrgcr Jenő izr Igló.
Klimó József ág. h. ev. Igló.
Kornhäuser Miklós izr. Igló.
Kovalili Aladár r. k. Kubach, 

Szepes m.
Kozlovszky fános r. k. Igló.

2g Lietzov Ottó r. k. Körtvélyes, 
Szepes m.

Lipták Győző ág. h. ev. Igló,
Lovas János ev. ref. Mező- 

csáth, Borsod m.
Malucsky György r. k. Igló.
Meisel Dezső izr. Podbjel, 

Árva m.
go Mészáros Ottó r. k. Gölnir 

bánya, Szepes m.
Molnár Ede ág. h. ev. Igló.
Neuländer Lajos izr. Poprád, 

Szepes ni.
Pap János ev. ref. Igló.
Pataki Bertalan ev. ref. Mig- 

léc, Abauj m.
gg Peschko László ág. h. ev. 

Igló.
Pintér Aladár r. k. Igló.
Pollák József izr. Igló.
Propper A urél izr. Igló.
Schmör Guido ág. h. ev. Sze- 

pesszombat.
40 Scholtz Lajos ág. h. ev. Kot- 

terbach, Szepes m.
Sima A n ta l r. k. Igló.

3



34

Magántanulók :

Bittner József r. k, Szomolnok, Szepes m.
Riták Hedvig ág. h. ev. Szepesolaszi.

b) Tantárgyak :

i. Vallástan, hetenként 2 óra. K. k. Berecky : »Bibliai történetek«; 
segédkönyv: »Új szövetség«. Jézus születése, gyermekkora, nyilvános 
működése, hegyi prédikációja, parabolái, .esodatételei, szenvedése, halála, 
feltámadása, menybemenetele, a szentlélek kitöltése és a keresztjén egy
ház megalapítása. T h e r n .

2- Magyar nyelű, hetenként 5 óra. K. k. Szinnyey József: »Iskolai 
magyar nyelvtan II.« és »Magyar olvasókönyv II.« Olvasmányok alap
ján mondattani elemzés. Határozók. Összetett és többszörösen összetett 
m ondatok; összevont mondatok. Olvasmányok tartalm a; hangsúlyos 
olvasás Költemények emlékelése. Havonként 2 iskolai írásbeli dolgozat,

B o g s c h ,
3 Latin nyelű, hetenként 6 óra. K. k. Pirchala Im re: »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 mel
lékmondat megkülönböztetése; a legszükségesebb mondattani szabályok 
ismertetése. A szóképzés elemei. Acc. c. inf. és abl. abs. — Olvasmá
nyok : I. De Attila, Hunnorum re g e : De adventu Hunnorum. De At
tiláé aedibus. De convivio regis Attiláé. 2. De bello Trojano: De equo 
ligneo. De fraude Sinonis. De incendio Trójáé. 3. De erroribus Ulixi : 
De Ulixe in Ogygia insula morante. De Nausicaa. De Phaeacibus. De 
Demodoco citharoedo. Ulixes nőmén suutn aperit. De Cyclopibus et de 
Lotophagis. De Polyphemo. A hunok bejövetele. Attila palotája. Attila 
lakomája. A fa-lóról. Sinou csele. Trója pusztulása. Ulixes bolyongásai.

Tóbiás Gyula ev. ref. Felső - 
lánc, Abauj m,

50 Tokár Mihály r. k. Káposzta- 
fa lu , Szepes m.

Uhlyárik A urél r. k. Rutlka , 
Turóc m.

Westphal László ág. h. ev.
Szepesmindszent.

Weszter Béla ág. h. ev. Igló. 
Lalud Dezső r. k. Igló.

55 Zseitlik Kálmán r. k. Igló.

Strausz Em il izr. Námesztó 
Á rva m.

Sunyavetz Géza r. k. Igló.
Szabó Iván r. k. Bessenyő- 

telek, Heves ni.
43 Szaxun Endre ág. h. ev. 

Hévizgyörk, Pest m.
Szecsánszky Gyula r. k, Csáca, 

Trencsén vi.
Szeverényi Béla r. k. Mező- 

keresztes, Bihar ni.
Tatár István r. k. Igló.
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Nausikaa. Az infinitívusok. A participiumok. Ülixes megismerteti magát. 
— H avonként két iskolai írásbeli dolgozat: fordítás magyarból latinra.

Marcsek.

4. Földrajz, hetenként 3 óra. K. k. Varga Ottó: «Földrajz II.«
Magyarország átismétlése után Ausztria behatóbban, a többi európai 
államok, Ázsia és Afrika főbb vonásokban. Térképek rajzolása. Kirán
dulások. RÓTH M.

5. Természetrajz, hetenként 2 óra. K. k. Dr. Szterényi H ugó: »Ter
mészetrajz II.« Egy néhány őszkor virító növény. Majmok. Tengeri 
emlősök. Erszényes emlősök Mezei, erdei és vízi-madarak. Csúszó-mászó 
állatok. Halak. Éti csiga. Tavi kagyló. Egynéhány hasznos és kárté
kony bogár. Káposzta és selyemlepke. Halálfejű lepke. Mézelő méh. 
Erdei hangya. Szöcske, sáska. Szitakötő. Házi légy. Szúnyog. Keresztes 
és házi pók. Folyami rák. Földi giliszta Pióca. 10 —15 erdei fa és bokor. 
Kirándulással egybekapcsolt rovar- és növény gyűjtés. Dr . R óth R.

6. Mennyiségtan, hetenként 4 óra K. k. Fr. Kiss Károly : »Számtan.»
T ananyag : Egyszerűbb számolási rövidítések. Számtani alapműveletek 
korlátolt pontosságú eredménnyel. Az arányosság fogalma. Az egyszerű 
hármasszabályhoz tartozó feladatok megfejtése következtetéssel. Olasz 
gyakorlat. Arány, arányiatok. Százalékszámítás. — Havonként írásbeli 
dolgozat, IjKrzeviczy.

7. Rajzoló mértan, hetenként 3 óra. K. k. Dr. Gerevich Emil : »Ste- 
reometria.« T an an y ag : A pont, vonal, sík egymáshoz való helyzetei a 
térben. Két és több sík kölcsönös helyzete. A kocka, hasáb, gúla, kúp, 
henger és gömb szemléltetése, elemzése és axonometrikus rajzolása. 
A tárgyalt testek felületének és köbtartalmának kiszámítása. Testek 
készítése. Geometriai rajz kapcsolatban a végzett anyaggal.

Berzeviczy.

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

9. Szépírás, hetenként 1 óra. M agyar és ném et folyóírás az ütemes
módszer szerint. Bruckne;r .

10. Én eh, hetenkét 2 óra. Együttesen az I. osztálylyal. Mint az I.
osztályban. S cherm ann .

11. Német nyelű m int rendkívüli tantárgy, hetenként 1 óra. K. k. Fels- 
mann J  : »Deutschen Eesebuch I.« A helyes olvasás és írás gyakorlása. 
Névragozás. Igeragozás. Prózai olvasmányok és azok tartalma. Költe
mények emlékelve. írásbeli dolgozatok a helyesírás gyakorlására.

Bogsch.

3
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III. osztály.

O sztálytanár: Kiss A l b e r t .

a) Tanulók:

Bakó József er. re f Hangács, 
Borsod m.

Balló Lajos ág. h. ev. Liptó- 
szentmiklós, Liptó m.

Bíró Dezső ev. ref. Abauj- 
vár, Abauj m.

Csiskó Pál ág. h. ev. Zakár- 
fa lu , Szepes m.

g Demszky Ede r. k. Karvin, 
Szilézia.

Demszky Vilmos r. k. Karvin, 
Szilézia.

Friedmann Jenő izr, Lgló.
Gábor Géza r. k. Nagy- Vá
rad\ Bihar ni.

Goldmann A lfréd izr. Gnézda, 
Szepes m.

io Hajdú józsef r. k. lg ló
Kala/ut Lőrinc r. k. Odorin, 

Szepes m.
Kaluzsa János r. k. Igló.
Kiss Miklós r. k. Éradony, 

Bihar ni.
Klein Oszkár izr. Batizfalu, 

Szepes ni.
íg K lug Rezső ág. h. ev. Du- 

ránd, Szepes m.
Kőrössy István ev ref. Felső- 

dobsza, Abauj ni.
Kraicz Károly ág. h. ev. Igló.
Langermann Mihály ág. h. ev. 

Svedlér, Szepes ni.
Langsfeld Géza ág. h. ev. Igló

20 Leszkay Gyula r. k. Berettyó- 
szentmárton, Bihar m.

Leszkay István r. k. Berettyó- 
szentmárton, Bihar m.

Mazalán Pál r. k. Igló.
Menesdorfer János ág. h. ev. 

Gölnicbánya, Szepes ni.
Messer Izsák izr. Igló.

2g Meszarcsik Kálmán r. k Ku- 
bach, Szepes m.

Mlinko Ernő r. k Bessenyő- 
lelck, Heves ni.

Mois Mihály gör. kath. M á
ra maros m.

Müller Izidor izr. Krompach, 
Szepes ni.

Neubauer Gyula r. k. Buda
pest.

go Olesch János r. k. Bindt- 
bánya, Szepes m.

Rau József ág. h. ev. Mező- 
berény, Békés m.

Rokiczky Pál gör. kath. Ho- 
monnarokitó\ Zemplén ni.

Rosenthal Béla izr. Igló.
Róth Vilmos ág. h. ev. Igló.

jg  Szedlák Elemér r. k. Igló.
Széles Gyula r. k. Szászfalva, 

Bihar ni.
Széli József ág. h. ev. Igló.
Szenczi Géza ev. ref. Nagy- 

azar, Zemplén ni.
Szulyovszky Tivadar r. k. Ha

rangod, Zemplén m.
40 Szulyovszky Vilmos r. k. Ha

rangod, Zemplén m.
Wachdeutsch Ernő r. k. lgló.
Wagner Béla r. k. Nagyhni- 

léc, Szepes ni.
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Kim aradt:

Molnár István ev. rrf. Abaujvár, Abanj m.

b) Tantárgyak :

1. Vallástan, hetenként 2 óra. K. k. Bereczky : »A keresztyén egyház
rövid története,« segédkönyv: »Ui szövetség.« Tananyag: A keresztyén 
egyház története annak megalapításától a legújabb időkig, különös tekin
tettel a reformációk és a magyar ev. prot. egyházra. Válogatott szent
írási szakaszok olvasása és magyarázása. T h e r n .

2. Magyar nyelű, hetenként 4 óra. K. k. Szinnyei J. »Rendszeres
magyar nyelvtan« és »Magyar olvasókönyv III.« Végzett anyag : A nyelv 
fogalm a; hangtan, szótan, mondattan szó- és írásbeli gyakorlatokkal. 
A prózai olvasmányok hangsúlyos olvasása, tárgyi magyarázata, tarta l
muknak elmondása, nyelvtani elemzése és költemények hangsúlyos el- 
szavalása. Havonként két iskolai írásbeli dolgozat. B o g s c h .

3. Latin nyelű, hetenként 6 óra. K. k. Pirchala I. »Latin nyelvtan.« 
Roseth Arnold „Latin olvasókönyv Cornelius Neposból.« Szabó Gy. 
Iván »Phaedri fabularmn Aesopiamm libri quinque.« Végzett anyag : 
Corneliusból Miltiades, Aristides és Cimon. Phaedrusból 15 mese. A mon
dattanból az esetek, igeidők, módok és igenevek használata. Magyar 
olvasmányok latinra fordítása. Kéthetenként iskolai írásbeli dolgozat.

Kiss.
4. Német nyelv, hetenként 4 óra. K. k. Albrecht János »Német 

nyelvtan és »Német olvasókönyv.« Helyesírás és olvasás. Névelő, főnév, 
m lléknév, névmás, számnév. Az erős, gyenge és rendhagyó igeragozás. 
Prózai olvasmányok. Költemények. Elemzés, fordítás és költemények 
emlékelése. Beszédgyakorlatok. Kéthetenként iskolai írásbeli dolgozat.

H o c h .
5. Történelem, hetenként 3 óra. K. k. Gaál — Helmár »Magyaror

szág története I.« Magyarország története a mohácsi vészig, tekintettel 
a művelődési viszonyokra. A jelesebb kútfők rövid ismertetése.

D r . B r u c k n e r .
6. Földrajz és fizikai földrajz, hetenként 2 óra. K. k. Varga O ttó: 

»Földrajz II« és Mihalovits B éla: »Természettaui és csillagászati föld
rajz.« a) Amerika, Ausztrália és Polynesia, b) A víz és a levegő fizi
kai tulajdonságai, mágneses és elektromos alaptünemények. A föld alak
jára, nagyságára, mozgására vonatkozó alapismereteink.

D r . B r u c k n e r .
7. Mennyiségtan, hetenként 3 óra. Végzett an y ag : Összetett arányok 

és arányiatok. Az összetett hármasszabály megoldása következtetések 
alapján és arányiatokkal. Kamat-, kamatláb-, tőke- és időszámítás. Az ál
lami papírokra és részvényekre vonatkozó számítások. Váltóleszámítolás.
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Határidőszámítás Összetett társaságszabály. Vegyítés-szabály. Kamatos
kamatszámítás. Az arany- és ezüstötvényekre és a pénzekre vonatkozó 
számítások. Lánc-szabályok. N i k h á z i .

8. Rajzoló mértan, hetenként 2 óra. K. k. Dr. Gerevich E m il:
»Konstructiv Planimetria.« Végzett anyag: Alapműveletek távolságok
kal. A körre vonatkozó alapszerkesztések. Axiális és centrikus szimmet
ria. A szög keletkezése, fajai és alapműveletei. A háromszög. A négy 
egybevágósági tétel. Szerkesztések adott alkotó részekből. Négy- és sok
szögek szerkesztése. Arányosság. Távolságok aránya. Hasonlóság. Sík 
díszítmények rajzolása és színezése a Várdai és Zsitvay-féle lapmititák 
után. Színkompozició. Mértani rajzok készítése kapcsolatosan a végzett 
anyaggal. B e r z e v ic z y .

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

IV. osztály.

O sztálytanár: B o g s c h  L á s z l ó .

a) Tanulóé:

Adamicza József r. k. Zsolna, 
Trencsén m.

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

Balogh A n ta l ev. ref. Ga- 
radna, Abauj m.

Barta István izr. Szepsi, 
Abauj m.

5 Benigny Gyula ág. h. ev. lg  ló. 
Berecz Sándor ev. ref. Mező- 

Csáth, Borsod m. 
Bukovcsán Béla r. k. Igló. 
Fábry Béla ág. h. ev. Igló. 
Fichtner Károly r k. Székely- 

híd, Bihar ni.
10 Frenczel Bertalan ev. ref. 

Vajkócz, Abauj ni.
Gágor Vendel r. k. Várna, 

Irenes én m.
Gál János ev. ref. Igló. 
Glaltstein Vilmos izr. Igló. 
Heyszl József r. k. Igló.

/5 Idrányi Béla ev. ref. Nagy- 
Szaláncz, Abauj m.

Illésy János ev. rej. Nagy- 
Kinizs, A bauj m.

Irányi István ág. h ev. Mis- 
kólez, Borsód ni.

Jurcsó András r. k. Viszoka, 
Trencsén m.

Keresztfalvy István róm. k. 
Körtvélyes, Szepes m.

20 Klausner Vilmos izr. Velbach, 
Szepes m.

Kovács Dezső ev. ref. Szerencs, 
Zemplén m.

Kutlik Oszkár ág. hitv. ev.
Istvánhuta, Szepes m. 

Küffer Károly ág. hitv. ev.
Merény, Szepes m.

Landau Béla izr. Igló.
25 L u x  Sándor ág. h. ev. Poprád. 

Szepes m.
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Mészáros Sándor ev. rcf. Mező
túr, J .-N -K -Szolnok rn.

Miski Béla cv. ref. Fehér- 
gyarmat, Szatmár m.

Ölesek Otmár r, k. Bindt, 
Szepes m.

Papp Miklós ev. re/. Felső- 
Dohsza, Abauj m. 

jn  Pozevilz Ottó ág. h cv. Szepes- 
olaszi.

Rozlosnik Miklós ág. h. ev. 
Hollópatak, Szepes m.

Schmőr Aladár ág. h. ev. 
Szepesszombat.

Spitzkopf Ede ág. h. ev. Igló
Statter Hugó izr. Igló. 

j j  Szilágyi Zoltán ev. ref. Be
rettyó Újfalu, Bihar ni.

Sztrelkó fenő ág. h. ev. Igló. 
Szulyovszky Oszkár r. kath.

Piarangod, Zemplén m. 
Tischler Jenő r. k. Igló. 
Tóbiás Lajos ev. ref. Felső- 

Láncz, Abauj m.
40 Tomka Gyula ev. ref. Nagy- 

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

terbach, Szepes m.
Vojnár Elek r. k. Márkus■ 

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

Zemplén m.
Weisz Kálmán ág. hitv. ev. 

Szepesolaszi.
45 Zimmermann Em il izr. Igló.

Magántanulók:

Goldberger Adolf izr. Szepesolaszi.
Kiss Endre ev. ref. Kisújszállás, f-N .-K-Szolnok m.

Kilépett:

Lábay Zoltán r. k. Rózsahegy, Liptó ni.

b) Tantárgyak:

1. Vallástan, hetenként 2 óra. Mayer Endre: »Ev. vallástan.«
Bevágó sz. írási szakaszok. T h e r n .

2. Magyar nyelű, hetenként 4 óra. K. k. Arany János: Toldi és 
Weszely O .: Stilisztika. Tananyag: Bevezetés, a stilus, a szerkezet. A 
stilus világossága, szabatossága és magyarossága. — A jó hangzás, 
képes kifejezések és alakzatok. Verstan. A nyugoti, idegen és görög 
versek. A prózai olvasmányok hangsúlyos olvasása, magyarázta és 
rövid tartalm uk elmondása. Toldi tizenkét énekének és nehány kisebb 
költeménynek olvasása, magyarázata a szóképek, alakzatok, ütemek, 
verslábak és rímek szerint való elemzése és részben elszavalása. K ét
hetenként egy önálló, részint házi, részint iskolai dolgozat. B o g s c h .

3. Latin nyelű, hetenként 6 óra. K. k. Pirchala Imre : Latin nyelvtan 
és Latin olvasókönyv I —II. — Végzett anyag: C. Ju lius Caesar. De 
bello Gallico c. művéből: Caesar háborút indít Ariovistus ellen 1— 16. 
Caesar legyőzi a Nervieket 1—11. — P. Ovidius Naso Metamorphoses
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c. művéből Daedalus és Icarus. A világ négy kora. Özönvíz. Philemon 
és Baucis. Megfelelő tárgyi magyarázatok főleg Caesar életére, Gallia 
viszonyaira és a római hadviselésre vonatkozólag. A hexameter verstani 
olvasása és elemzése és a distichon. A nyelvtanból: Az állítás módjai. 
Az összetett mondat. A mondatok mellérendelése és alárendelése meg
felelő szó és írásbeli gyakorlatok. Magyar szövegnek latinra fordítása. — 
K éthetenként iskolai írásbeli dolgozat. H o c h .

4. Német nyelő, hetenként 3 óra. K. k. Albrecht János. Német 
nyelvtan és Német olvasókönyv II. r. Mondattan : Az egyszerű mondat 
és részei. Az egyszerű mondat szórendj'e. Az összetett m ondatok; a 
mellérendelt 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 olvas
mány, 16 költemény fordítva és emlékelve. Beszédgyakorlatok. — K ét
hetenként írásbeli dolgozat kapcsolatban az elvégzett nyelvtani anyaggal.

B o g s c h .
5. Történelem, hetenként 3 óra. K. k. Gál H elm ár: Magyarország 

története II. —- Végzett anyag: A magyar nemzet története 1526-tól 
máig. Magyarország politikai földrajza. Az ausztriai császárság politikai 
földrajzának 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 tes
téről és tagoltságáról általában; az egyes szervekről részletesen; a sejt 
és alkotó részei. A szövetek élettani működéséről általában. A növény 
legfontosabb elemei és szerves vegyületei. A hőmérséklet s a fény köz
reműködése s fontossága a növény életében. A növények beporzása, 
csírázása, növekedése. Részletes növénytanból: a rendszerekről általában) 
Linné meg Braun. — Eichler rendszeréről részletesen. A teljes növények 
közü l: a moszatokról általában, a gombákról részletesen. A mohák és 
edényes virágtalanok közül a legfontosabb s ismertebb fajok, a virágos 
növények közül a legfontosabb rendek. Dr . R óTH.

7. Mennyiségtan, hetenként 3 óra. K. k. König Gyula: Algebra. — 
Bevezetés az algebrába, algebrai jelek, képletek, helyettesítés, a negatív 
számok, az algebrai egész kifejezések összevonása, sokszorozása, az 
osztás és a törtek, közös osztó és közös többes, törtek összeadása és 
kivonása, a legfontosabb szorzatok alakjai, négyzet és köb. Az elsőfokú 
egyenlet. Az arányiatok tana és az azokon alapuló számműveletek tör
vényeinek levezetése, tárgyi feladatok. — Havonként Írásbeli dolgozat.

N i k h á z i .
8. Rajzoló geometria, hetenként 2 óra. K. k. Dr. Gerevich E. Kon

struktiv planimetria. — Tananyag; Planimetriai konstrukcziók. A kör 
főbb tulajdonságai. Két kör kölcsönös helyzete. Érintkező körök. Az
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ellipszis, parabola és hyperbola főbb tulajdonságai. A kúpszeletek össze
hasonlítása. Sík díszítmények rajzolása és egyszerűbb színezése a Várdai 
és Zsitvay lapminták után. Néhány szinkompozició. Geometriai rajz 
kapcsolatosan a végzett anyaggal. B e r z e v ic z y .

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

V. osztály.
O sztály tanár: D r . Bruckner  G yőző.

a) Tanulók :

Bárdos Oltó izr. Zsolna, 
Trencsén ni.

Brichze livadar ág. hi tv. ev. 
I g íó .

Búzás Béla ev. ref. Igló 
Csizsik E m il r. k. Igló.

5 Fleischer Gyula ág. hitv. ev. 
Szomolnok, Szepes ni- 

Gaszner Béla r k. Ároktő, 
Borsod m.

Góts István ev. ref. Abauj- 
szepsi, Abauj-Torna m. 

Guttmann Permi izr. Igló. 
Gyurszky Em il r. k. Igló.

10 Halasa Péter ág. hitv. ev.
Zászkaló, Árva m.

Herz Rezső izr. Helyivágás, 
Szepes ni.

Hodzsa Milós ág. hitv. ev.
Szucsán, Turócz m.

Kanyó Tivadar r. k. Székely- 
híd, Bihar m.

Kesső Géza ev. ref. Szerencs, 
Zemplén m.

i j  Kregczy Tibold r. k. Igló
Katiik József ág. hitv. ev.

Istvánhuta, Szepes m.
K u x  István izr. Liptószent- 

miklós, Liptö m.
Lipták fános ág. hitv. ev. Igló. 
Littmann Ernő izr. Igló.

20 Loisch Miklós ág. hitv. ev. 
H unfalu , Szepes m.

Mandel Móricz izr. Livoliuta, 
Sáros m.

Markovics Géza r. k. Rutka, 
Turócz m.

Ma to lesi Pál ev. re f Földes, 
Hajdú m.

Medveczkv Kálmán r. k. Liptó- 
Bihorna, Liptó m.

25 Mega Samu ág. hitv. ev. 
Rósz to ka, Szepes m. 

Meidlinger József róm. káth. 
Igló.

Mészáros Sándor ev. ref.
Heő- Csaba, Borsod m. 

Mertz Gyula r.k. Czibakháza, 
fász-Nagy-Kun-Szolnok ni. 

Misky Gusztáv ev. ref. Fehér- 
Gyarmat, Szatmár ni. 

jo  Moys fános gör. k. Rahó, 
Mármaros ni.

Morvay József r. k. Mező
kövesd. Borsod ni.

Nagy E m il r. k. Kluknő, 
Szepes m.

Propper Miklós, izr. Igló. 
Rákász Ottó ág. hitv. ev. 

Máriahuta, Szepes m. 
j j  Retter Em il r. k. Nagy- 

hnilecz, Szepes m.
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Richnavszky János r. k. 
Szepesolaszi.

Schiffer Ede izr. Okány, 
Bihar m.

Schwab ik Rezső r. k. lg  ló. 
Steiner Gyula izr. Nagy- 

lomnicz, Szepes m.
40 Stepuncsik Ignácz r. k. 

Námesztó, Árva ni. 
Strisovszky Mihály r. k. 

Igló.
Szalay Ferenez cv. re/. Bütös, 

A  bau/'-Torna m.

- Szalai Gyula izr. Igló.
Szopcsák Fldris rám. hath. 

Orávka, Árva m.
45 Tomaskovics Tivadar r. k. 

Igló.
Topcrczer János ág. hitv. ev.

Szepesolaszi, Szepes rn. 
Vrchovina Zenó rom. kath.

Podvilk, Árva m. 
Zavadszky Dániel gór. kath.

O-Lublö, Szepes m, 
Zimmermann A rthur ág. h. 

ev. Gölniczbánya, Szepes m.

Magántanuló:

30 Viczián István ev. rej. Budapest.

Kilépett:

JoseJcsik JózseJ rom. kath. Igló.
Papp Ferenez ev. re f Felsődobsra, Abauj-Iorna m.
Schmidt Ernő ág. hitv ev. Bindtbánya, Szepes m.

b) Tantárgyak:

X. Vallástan, hetenként 2 óra. Bevezetés az ó- és újszövetség köny
veibe, Batizfalvy (Bereczky) kézikönyve nyomán. T h e RN.

2 Magyar nyelő, hetenként 3 óra. K. k. Góbi Im re: »Rhetorika.« A 
prózai Írásművek szerkezete: anyaggyűjtés, az anyag rendezése. A prózai 
Írásművek fajai: leírás, elbeszélés, elmélkedés; a történetírás; az érteke
zés, a szónoki beszéd, a levél Olvasmányok : Pákásztanya. Naplemente 
a pusztán. Deák F. m int szónok. Br. Wesselényi M. Hunyady J. harcai 
a törökök ellen. A török városainkban. Buda veszéséről és Terek Bálint 
fogságáról. A terem tett állatokról való elmélkedésnek haszna. Gróf Szé
chényi István »Hitel« c. munkájából. Parainesis. Emlékbeszéd Vörösmarty 
és Arany felett. Kossuth L- beszéde a haza megmentéséről. Deák F. be
széde a felirat tárgyában. Mikes »Törökországi Levelei«-ből. írásbeli dol
gozat: 1. Az ősz. 2. Naplemente a pusztán, Arany J. hasoncimű költe
ménye alapján. 3. Milyen hatással volt a török megtelepedése Buda s 
általában városaink lakosságára. 4. Levél anyám névnapjára. 5. Szerény
ség az ifjú dísze. 6. A legnyomorúltabb fösvény a koldus. 7. Az olvadó 
hó. 8. »Agnes asszony« tartalma. 9. »A tetemre hívás« tartalma.

S t r o m p .
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3- Latin nyelű, hetenként 6 óra. K. k. Pirchala J. »Latin nyelvtan« 
és »Anthologia Latina«; Cicero: Pro A. L. Archía poéta, magy. Dr. Ge- 
réb József. Prózai olvasmány: Cicero: Pro A. Licinio Archia poéta. E 
beszéd formai elemzése mellett megismertük a szónoki beszéd főrészeit, 
belemélyedtünk az érvelés finomságaiba és anyagot gyűjtöttünk a topi- 
kához. Ovidius: Trist. IV. io. (a költő önéletrajza); Fast. II. 83 — 118 
(Árion). Tibullus: II. 1. 1—30 (Ambarvalia ünnepe); Cn. Naevins és Qu. 
Enuius sírfeliratai és Hör. Carm. I. 4. (Tavaszi dal). Az olvasottak nyelvi 
és tárgyi magyarázata. A  római régiségekből: A polgári jog természete, 
terjesztése, megszerzése és elvesztése; coloniae, inunicipia, praefecturae; 
családi s házi viszonyok és szokások (név, házasság, elválás, nőtlenség, 
házak, fürdők, a mindennapi élet, társasjátékok, ruházkodás, a haj és 
szakái viselete, az idő beosztása). Szótanulás az olvasmány kapcsán ety- 
mologikus csoportokban. írásbeli dolgozatok: havonként kétszer, fordí
tás magyarból latinra (háromszor egy egy fordítás latinból magyarra.) 
H etenként egyszer stílusgyakorlatok. D r . B r u c k n ER.

4. Görög nyelű, hetenként 5 óra. K. k. Dr. Maywald József: »Görög
nyelvtan« és »Görög gyakorló- és olvasókönyv I.« Olvasott részek: 
i —10., 13-28., 35—38., 41-43 ., 4 7 -48 .. 57-, 59- 61-  66., 73., 75., 81., 84. 
A nyelvtanból a névszók és az <u végű igék alaktana; hangsúlyozás, 
hangtani változások; mondattani főbb tudnivalók. Kéthetenként iskolai 
Írásbeli dolgozat. Kiss.

5. Görögpótló magyar, hetenként 3 óra. K. k. Dr. Csengeri Ján o s :
»Homeros Iliasa«. Kempf József: »Homeros Odysseiája«.Dr. Geréb József: 
»Szemelvények Herodotes történeti műveiből«. Dr. Badics Ferencz: 
»Magyar irodalmi olvasókönyv«« (III. kiadás). Olvasmányok: Szemel
vények az Iliasból, az Odysseiából és Herodotos történeti művéből. T i
nódi Sebestyén. Gyöngyösi István. Arany János. Heltai Gáspár. Kemény 
János. Szalárdi János. Gróf Bethlen Miklós. Cserei Mihály. Báró Apor 
Péter. H o c h .

6. Görögpótló rajz, hetenként 2 óra. Stereometriai testek (koczka,
hasáb, gúla) és ezek összetételeinek, továbbá gipsz, terakotta ékítmények 
és edények szemlélet alapján való rajzolása. BerzeVICZY.

7. Német nyelű, hetenként 3 óra. K. k. Heinrich G .: »Német tan- 
és olvasókönyv II  « és »Német olvasókönyv I.« Nyelv- és mondattani 
ismétlések mellett a következő olvasmányok magyarázása, fordítása és 
költemények emlékelése: Siegfrieds Drachenkampf. Die Schlacht vor 
Raben. Kudrun. Doktor Faust. Die heilige Elisabeth. Die Geschichte 
von den drei Ringen. Der hörnerne Siegfried. Wieland der W affen
schmied. Die Lorelei. Erlkönig. Der Sänger. Die Bürgschaft. Der R ing 
des Polykrates. Des Sängers Fluch. Die Grenadiere. Aus Cid. V om  
schlafenden Apfel. Einkehr. Winterlied. Die beiden Pflüge. Salomon und
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der Sämann. Vom Bäumlein, das andere Blätter hat gewollt. — Két
hetenként írásbeli dolgozat. S t r o m p .

7. Történelem, hetenként 3 óra. K. k. Dr. Szigethy Lajos: Az ókor 
történelme. Az ókor történelme a nyugat-római császárság bukásáig 
(476), a földrajzi ismeretek ébrentartása mellett és különösen az erkölcsi 
művelődési és művészettörténeti mozzanatok kiemelésével. Az ókori tör
ténelem kútfői és segédeszközei. D r . B r u c k n b r .

9. Természetrajz, hetenként 3 óra. K. k. Báthory N ándor: »Állattan
II.« Az állati test szerkezete és élete tekintettel az emberre. Rendszeres 
állattan. Az állatok földrajzi elterjedése. D r . R ó t h .

10. Mennyiségtan, hetenként 4 óra. K. k. Dr. König G yula: »Al
gebra.« Az elsőfokú egyenletrendszer. A négyzetgyök és a másodfokú 
egyenlet. Többtaguak négyzetgyöke. Algebrai műveletek négyzetgyök
mennyiségekkel. Gyökkifejezések átalakitása. A köbgyök. Többtagnak 
köbgyöke. Műveletek köbgyök-mennyiségekkel. — Mértan. K. k. Mocnik- 
Schmidt: »Geometria.« Az egyenes és a szög. Síkidomok értelmezése 
és tulajdonságai. Osszeillőség és hasonlóság. Szerkesztések. A kör egye
nesekkel és szögekkel kapcsolatban. Távolságok arányossága. Hason
lósági tételek alkalmazása a körre. Síkidomok kerülete és területe. — 
Havonként Írásbeli dolgozat. N i k h á z i .

11. Torna, hetenként 2 óra. Gyakorlatok vasbotokkal és szergya
korlatok. S c h e r m a n n .

12. Ének, (nem kötelező) hetenként kétszer a dalkörben.
S c h e r m a n n .

A kötelező heti tanórák száma a görög nyelvet tanulóknál és a 
pörögpótló tanfolyamban 30 óra.

VI. osztály.
Osztály tanár: G u h r  M á r t o n .

a) Tanulók:

Adler Miksa izr. Kávásd, 
Bihar m.

Bartha Sándor ev. ref. Duna
ié ecse, Pest m.

Batek Károly r. k. Zboro, 
Sáros vi.

Bednárik Károly rám. kath. 
Szepesolaszi.

j  Czvincsek Ferencz r. kath. 
Öles na, Trencsén ni.

Domonkos Ferencz r. kath.
Losoncz, Nógrád ni. 

Erdőhegyi István ev. ref.
Berettyó- Újfalu, Bihar m. 

Fábry Andor ág. kitv. ev, 
Bindt, Szepes ni. 

Flachbarth Károly ág. h. ev. 
Gölniczbánya, Szepes m.

10 Frenda Árpád ág. hitv. ev. 
Igló.
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Gréb Lafos ág. h. ev. Ranóth/a- 
puszla, Baranya ni. 

Hazslinszky Ede ág. hilv. ev.
Jászó, Abauj-Torna ni. 

Hegyi Jenő izr. lg ló.
Heringh Ernő r. k. Nagy- 

várad, Bihar ni.
ig Hodzsa Vladimir ág. h. ev. 

Szucsán, Tm  óct m. 
Hromaika Dezső r. k. Kassa, 

Abauj-Torna m.
Hyross Béla r. k. Tesclien, 

Szilézia.
Jakab Gusztáv r. k. Makiár, 

Heves m.
Jözsa Kálmán ev. ref. Iglő. 

20 KocsutekJános r k. Námeszló, 
Árva m.

Kornhäuser Dezső izr. Iglő. 
Kőszeghy Gábor ev. r. Rásony- 

Sáp, Abauj-Torna m. 
Kummer Károly rám. katli.

Kluknó, Szepes ni. 
Laurinecz Ágoston r. kath. 

Tresztena, Árva m.
25 Lehoczky Zoltán evang. ref. 

Tornallya, Gömör ni 
Mahler Oszkár ág. hilv. ev.

Gölniczbánya, Szepes ni. 
Mar esek Tibor ág. h. ev. Igió. 
Messer Simon izr. Iglő. 
Nahalkó Tibor r. k. Liptó- 

Szt.- Miklós.

go Öhlschläger István ág. h. ev. 
Halmi, Ugocsa m.

Panyák Ignácz r. k. fablonka, 
Árva m.

Petruska István r. k. Dubrava, 
Szepes m.

Piovarcsy Ottó ág. hitv. ev.
Bindt, Szepes ni.

Pollák Ignácz izr. Odórin, 
Szepes ni

35 Quotidian Gyula r. k, Kis- 
Poruba, Liptó m. 

Rosenthal Miksa izr. Iglő. 
Róth Zoltán izraelita Nagy- 

Szalonta, Bihar m.
Saáry JózseJ r. k. Bessenyő- 

Telek, Heves m.
Sólyom Barna ev. rej. Eger- 

Lövő, Borsod m.
40 Szanitrik Rezső r. k. Iglő. 

Szigeti Jenő ev. ref, Mező- 
keresztes, Bihar m. 

Szolcsányi Ödön r. k. Iglő 
Sztrojny Béla r. k. Verbicz, 

Liptó m.
Tóth László ev. rej. Tornyos- 

Németi, Abauj-Torna m. 
45 Wieland Albert ág. hitv. ev. 

Márkusjalva, Szepes m. 
Winter Leo izr. Kisutcza- 

Ujhely, Trencsén ni. 
Zostyák András róm. kath. 

Medzibrógy, Árva m.
Magántanulók;

Greisinger Béla ág. h. ev. Bindtbánya, Szepes ni. 
Szabó Gyula r. k. Nagyvárad\ Bihar ni.

50 Szkurka László r. k. Mezőpeterd, Bihar ni.
Kitéptek :

Illéssy Pál ev. rej. Nagy-Kinizs, Abauj-Torna m. 
Mussák István r. k Námesztó, Árva m.
Jaczkó Jenő gór. k. Sztankócz, Zemplén ni. 
Zavadszky Miklós gör. k. O-Lubló, Szepes m.

55 Girsik Gábor r. k. Kassa, Abauj-Torna ni.
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b) Tantárgyak .'

i Vallástan, ,hetenként 2 óra. »A keresztyén anyaszentegyház 
története« Pálfy (átd. Bereezky) kézikönyve nyomán.

2. Magyar nyelv, hetenként 3 óra. K. k. Riedl Frigyes. »Poétika«
A művészetek elm élete; a verstan áttekintése. A költői műfajak elmélete, 
tekintettel történeti fejlődésükre. A festészet és szobrászat. Mintákéi 
szolgáló remekművek ismertetése. Kisebb költemények fejtegetve és 
emlékelve. O lvastattak és tárgyaltattak. A Zrinyiász. Buda halála. Zalán 
futásából részletek. Két szomszédvár. Bánk-bán. A kérők. Antigone, 
írásbeli dolgozatok. 1. Milyen viszonyban van a költészet a többi 
művészetekkel ? 2. Csak a megelégedés tesz boldoggá. 3. Kölcsey 
»Hymnusának« poétikai fejtegetése. 4. Petőfi »Szülőföldemen« című 
költeményének eszmemenete. 5. Övéit el nem hagyja, ki mindnyájunk 
édes atyja. 6. A Zrinyiász I-ső énekének tartalma. 7. Teljesítsd élet
feladatodat szent komolysággal. 8. A görög dráma fősajátságai. 9. Bánk- 
bán meséje és fő jellemei. S t r o m p .

3. Latin nyelv, hetenként 5 óra. K. k. P irchalaJ.: »Latin nyelvtan«;
»Latin stilus gyakorlatok;« Vergilius: »Aeneis« edit. Pirchala J. I —VI. 
»Szemelvények T. Livius római történetéből« edit Kalmár Elek. — Be- 
végzett tananyag: Vergilius »Aeneiséből« a 2-ik ének szemelvényesen. 
— Livius történetéből: A II. púnháború előzményei és Hannibal jellem e; 
a római hadüzenet; Trasum enus; Fabius Cunctator; Cannae. — Latin 
stilus gyakorlatokból: Livius XXI-ik könyvéhez: 2 ,3 ., 10., n .;X X II- ik  
könyvéhez: 4., 5 , 7. Livius élete es történeti műve. A nyelvtan teljes 
átismétlése. K éthetenként iskolai Írásbeli dolgozat. G u h r .

4. Görög nyelv, hetenként 5 óra. K. k. Dr. Maywald J . : »Görög nyelv
tan« és »Görög gyakorló- és olvasókönyv II.« Olvasott részek Xenophon 
A nabasisából: 1 -1 2 ., 14-22., 25-26., 28., 30-31 ., 33., 35., 37—39. A 
görög lyrikusok közül: Kallinos »Csatára fei!« Tyrtaios »A vitézség a 
férfi legszebb ékessége«. Solon »Suum cuique«; »A valódi kincs«. Thea- 
gius »Hallgass jóakaratú tanácsomra;« Az Isten félelme a bölcseség 
kezdete;« »Drága szülőföldem;« »Legjobb a középút.« Miinnermos »Mú
landó ifjúság.« Simouidesz »A marathoni hősök sirirata;« »A spártaiak 
sirirata«; »Az athenaeiek sirirataPlataeaenál«. — Babrias három meséje. 
Alkeios és Sappho egy-egy töredéke. Anakreon egy bordala és három 
anakreonteum. A nyelvtanból a mi végű és rendhagyó igék; a mon
dattani főbb sajátosságok. Kéthetenként Írásbeli dolgozat. Kiss.

5. Görög-pótló magyar, hetenként 3 óra. K. k. Kincs Gyula: »Szemel
vények a görög lyra és a vele kapcsolatos magyar klaszikus költészet 
termékeiből«. O lvastattak szemelvények az elegiából, epigrammából, iom- 
bos és trochaios költészet köréből és a szorosabb értelemben vett lan-
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tos költészet termékeiből. Ezenkívül olvastatott és tárgyaltatott Sophok- 
lesnek Antigonéja és Elektrája Csiky G. fordításában. Strom p.

7. Német nyelű, hetenként 3 óra. K. k. Heinrich Gusztáv. »Deutsches
Lehr- und Lesebuch« II. A nyelvtan ismétlése után a következő olvas
mányok magyarázása, fordítása és m egtanulása: Attilas Schwert. Loreley. 
Amen der Steine Erlkönig. Der Sänger. Der Zauberlehrling. Der Ring 
des Polykrates. Betran de Boon. Der Reiter und der Bodensee. Das 
Glück von Edenhall. Die Grenadiere. St. Just. Cid. Normannenlied. Der 
Bauer und sein Sohn. Kritik. Leben und Tod. Die Kreuzschau. Gott 
ist gross. Wanderers Nachtlied. Zwei Lieder. Hoffnung. Himmelstrauer. 
Geharnischtes Sonett. Das Schloss Boncourt. Aus dem Walde. An einen 
jungen Dichter. Der achte Psalm Venedig. Sprüche. Epigramme. Weis
heit des Brahmanen. Vierzeile. Tragische Geschichte. Worte des G lau
bens. Gesicht des Reisenden. Wilhelm Teil. Havonként Írásbeli iskolai 
dolgozat. R óth  Má rton .

8. Történelem, hetenként 3 óra. K. k. Dr. Szigethy Lajos. II. rész.
Közép- és újkor a westphali békéig. RÓTH Márton .

9. Mennyiségtan, hetenként 4 óra. a) Algebra K. k. Dr. König Gy.
»Algebra.« A hatványozás általánosítása; negativ hatványkitevők, szám- 
rendszerek ; törthatványkitevők, a gyökmennyiségek átalakítása, gyök- 
mennyiségekkel való műveletek. Másodfokára vezető egyeuletalakok; 
irrationális egyenletek. A logarithm usok ta n a ; kitevős egyenletek. A 
számtani és geometriai sor. b) Geometria. K. k. Moénik-Schmidt: 
»Geometria.« A kör és részeinek mérése, kerülete és területe. Síkhárom- 
szögtan : a szögmértani függvények értelmezése; a derékszögű egyenlő
szárú háromszög és a sokszög megoldása. Szögek összegének és 
különbségének, kettős- és félszögek függvényei. A ferdeszögű három
szög megoldása. Földmérési és magasságmérési feladatok. H avonként 
írásbeli dolgozat. N ik h á z i.

10. Természetrajz, hetenként 3 óra. K. k. Dr. Szterényi H u g ó : 
»Ásványtan és Chemia.« Levegő, víz, kén. Általános chemiai fogalmak. 
Ércek — nem nemes és nemes fémek. Kősó. Fluorit. Kvarc. Opál. 
Grafit. Drágakövek. Kristályrendszerek. Vasércek — s vasolvasztás. 
Mészkő — aragouit — dolomit. Sziksó. Salétrom. Gipsz. Timsó. Réz — 
vasgálic. Borax. Borostyánkő. Petroleum. Kőszén — világító gáz, 
kátrány és melléktermékei. Szerves vegyületek. A víz geológiai műkö
dése. Vulkanizmus. Vulkánok anyaga: gránit, trachit, bazalt; szienit, 
gnáisz, csillámpala, fillit. A levegő geológiai működése. Összefoglalás.

D r R ó t h .
11. Torna, hetenként 2 óra. Gyakorlatok vasbotokkal; szergyakor

latok ; játék. SCHKRMANN.
12. Gyorsírás, (L- Gyorsírókor.)
13. Ének, (szabad tárgy), hetenként kétszer a dalkörben. Scherm ann .
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VII. osztály.
O sztály tanár: N ikházi F r ig yes . 

a) Tanulók :

A lexy Jenő ág. hitv. evang.
Sztrázsa, Szepes m.

A  ndrasovszky Béla ág. h. ev.
Gölniczbánya, Szepes ni. 

Arányi Árpád', r. kath. Igló. 
Bakonyi Endre izr. D  ebre ezen, 

Hajdú ni.
g Berger Árpád, izr. Igló. 

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

Bogs eh Ödön ág. h. ev. Igló. 
Borotvás Boldizsár ev. ref. 

Makó,
Bölöny István ev. ref. Berettyó

újfalu, Bihar m. 
io D ali’Ásta Ágoston r. kath. 

Krompach, Szepes m. 
Dubovinszky Bertalan r. k.

Rozi oka, Szepes m. 
Elfenbein Ferenc izr. Igló. 
Elsner Henrik izr. Igló.
Faix Géza r. k. Igló. 

ig Ficker Ozsvát r. kath. Siba, 
Sáros m.

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

Frenczel Béla, ev ref. Vajkócz, 
Abauj m.

Hankó Béla ág. hitv. ev.
Poprád, Szepes ni.

Horka Árpád r. k. Igló.
20 Jakó Endre ev. ref. Aranyos- 

Medgyes, Szatmár m. 
Kisházi A  Ibert ev. ref. Miskolc, 

Borsod m.
Kovásznay Marczell r. kath.

Székelyhíd, Bihar m. 
Lipták Pál ág. h. ev. Igló.

Loisch Mátyás ág. hitv. ev. 
Hunfalu, Szepes m.

2g Maiz foachim izr. Podvilk, 
Árva m.

Markovics János ev. ref. Felső- 
Visó, Már maros m. 

Medveczky Győző róm. kath.
Vichodna, Liptó m.

Mikus József r. k. Igló. 
Molnár István ev. ref. Debre

cen, Hajdú ni.
jo  Niederland Lajos ág. h. ev. 

Bárcza, Hunyad m.
Pap Miklós ev. ref. Pthrügy, 

Szabolcs, ni.
Podhorányi Kálmán ág h. ev. 

Igló.
Polóny Géza ág. hitv. ev. 

Szepesváralja.
Ryhliczky Jenő r. k. Nagy- 

Szalonta, Bihar m. 
jg  Szigeti Elek ev. ref. Mező- 

Keresztes, Borsod m. 
Szilágyi István ev. ref. Király- 

Helmcc, Zemplén m.
Szőke Ferenc ev. ref. Okány, 

Bihar m.
Tolnay László ev. ref. Novaj, 

Abauj m.
Tóman Béla római kath. 

Igló.
40 Túróczi Péter ev. ref. Barabás, 

Bér eg ni.
Várady Pál ev. ref. Kis- 

Tokaj, Borsod m.
Zmeskál Aladár, ag. h. ev. 

Alsó Kubin, Árva m.
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Magántanulók :

Andahdzy Pál r. kath. Rózsahegy, Liptó m.
Kvatkovszky Elemér r. k. Karczag, J-N.-K.-Szolnok m.

45 Makránszky Lajos r. E Kassa, Abauj m.
Oravecz György ág. h. ev. Rozsnyó, Gömör m.
Popescu Sándor görög keleti Ad. Lazur, Bihar m.
Gróf Zierotin Premyslaw ág. h. ev. Nagyfalu. Á rva  m.

Kimaradt :

Beniczky Kálmán ág. h. ev. Benicz, Lipló m.

b) Tantárgyak :

1. Vallástan, hetenként 2 óra. A magyar ev. prot. egyház története;
Bereczky A. kézikönyve nyomán. T h ern .

2. Magyar nyelű, hetenként 3 óra. Góbi Imre. K k. szerint a magyar
nemzeti irodalom története 1820-ig, Szemelvények az írók kiválóbb 
műveiből. írásbeli dolgozatok : 1. A nemzeti irodalom tanulmányozásának 
haszna és fontossága. 2. História est magistra vitae. 3. Emlékbeszéd 
Tinódi Sebestyén felett. 4. »Féljétek Istent emberek, veszendő e világi 
jó« (Arany). 5. Agnes asszony és Kund Abigél. 6. A m unka legszebb 
rendeltetése az embernek. 7. A magyar testőrírók irodalmi jelentősége.
8. Szükséges-e idegen nyelveket és országokat ismernünk. 9. A tragikum 
Bánk bánban. S tro m p .

3. Latin nyelv, hetenként 5 óra. K. k. S allustius: Bellum Jugurthi-
num, edit. Dr. Hittrich Ödön; Vergilius: Aeneis edit. Pirchala J. I. 
I —VI. k . ; Cicero: In L. Sergium Catilinam orationes quatuor, edit. 
Köpesdy S .; W agner H orváth : Római régiségek és irodalomtörténet. 
Pirchala J. Latin nyelvtan. Bevégzett tananyag: Sallustius: Bellum 
Jugurthinum -jából 1 — 59-ik fej. Ciceróból: Oratio prima in Catilinam 
habita. Szemelvények az Aeneis 3-ik énekéből. Római állami régiségek 
és hadügy. Kéthetenként iskolai Írásbeli dolgozat. G u h r .

4. Görög nyelv, hetenként 5 óra. O lvasm ányok: Szemelvények 
Herodotos műveiből edit. Dávid Istv. I., II., IV., V , VII., IX., X. 
Hom ér: Szemelvények az Odysseából edit. Ketnpf I. Olvasott részek: 
Az istenek gyűlése. Athene és Telemachos. i-ső ének 1—305; Az 
ithakai népgyűlés II. ének 1—223; Telemachos elindul atyját keresni
II. ének 260—434; Odysseus a phaiákok földére érkezik. Találkozás 
Nausikaával Vl-ik ének 1 — 331; Odysseus megérkezik Alkinooshoz 
VII-ik ének 133—347-ig- Herodotos élete és szójárásának rövid áttek in
tése. Homeros élete; az Odyssea meséje, szerkezete és az istenek 
Homeros két eposábatr. — H avonként iskolai írásbeli dolgozat. G u h r .

5. Görög-pótló magyar, hetenként 3 óra. K. k. Dr. Badics Ferencz: 
Magyar irodalmi olvasókönyv (II. kiadás.) Szilasi Móricz: Szemel-

4



vények Thukydidesből. Dr. Földi József: Demosthenes válogatott 
beszédei. Schill Salamon: Görög irodalomtörténet. — Végzett tananyag: 
Budai Ezsaiás, Budai Ferencz, Virág Benedek, Kazinczy Ferencz, 
Kölcsey Ferencz, Bajza József, gróf Teleki József, H orváth Mihály, 
Szalay Kászló, Salamon Ferencz, Felsőbüki Nagy Pál, br. Wesselényi 
Miklós, gróf Széchényi István, Szemere Bertalan, br. Eötvös József, 
Kossuth Kajos és Deák Ferencz életrajzainak ismertetése, valamint 
műveikből mutatványok. Thukydides élete. O lvastattak szemelvények 
az ő művéből. Demosthenes I., II. és III. olynthusi beszéde, I beszéde 
Fülöp ellen, beszéde a békéről, II. beszéde Fülöp ellen. A görög eposz, 
elegia, kardal, dráma, történet írás, bölcsészet és szónoklat áttekintése.

H och .
6. Német nyelű, hetenként 3 óra. K. k. Dr. Heinrich : »Deutsches

Lehr- und Eesebuch III.« Irodalomtörténet a legrégibb időtől Klop- 
s tock ig ; az egyes korokat, írókat jellemző szemelvények olvasása és 
emlékelése. Havonként írásbeli dolgozat. R öTH M.

7. Történelem, hetenként 2 óra. K k. Ribáry Ferencz: »Világ- 
történelem III.« A westpháli békétől a legújabb korig. Róth M.

8. Természettan, hetenként 4 óra. K. k. Fehér Ipoly: »Természettan«
A természettudományok és természettan felosztása; a természettan 
kifejtési módja. A mozgás nemei és törvényei. (Kinematika, a mozgás 
tárgya és oka. Dynamika.) A testek sajátos tulajdonai. Szilárd, híg és 
légnemű testek egyensúlya és mozgása. Rezgéstan. H angtan. (Általános 
törvények, haugébresztők, hangelemzés, hangterjedés) F énytan : elméle
tek a fény mibenlétéről, a fény terjedése, fényvisszaverődés, fénytörés, 
szinszóródás, a szem. F isc h er .

9. Mennyiségtan, hetenként 3 óra. K. k. Dr. K önig: »Algebra.«
M ocnik-Schmidt: »Geometria.« Az algebra és geometria kapcsolatai; 
complex számok. \  másodfokú egyenletek elmélete. A másodfokú egész 
függvény geometriai ábrázolása: maximum-és minimum értékek. Recip- 
rok egyenletek. A végtelen geometriai haladvány. Szakaszos tizedes 
törtek. Kamatos-kamatszámítás : decursiv és anticipativ kamatozás, évi 
betétek, évjáradék, amortisatio. A sík- és görbelapu testek általános 
tulajdonságai, felszinei és köbtartalmai. Szabályos testek. Analytikai 
m értan: coordinata rendszerek. A pont és az egyenes aualytikaj egyen
letei. — Havonként Írásbeli dolgozat. N ik há zi.

io - Görögpótló rajz, hetenként 2 óra. Stereometriai testek (kocka, 
hasáb, gúla Stb.) és ezek összetételeinek, továbbá gipsz, terakotta ékít
mények és görög edények szemlélet után való rajzolása és festése.

Berzeviczy.
11. Tornázás, hetenként 2 óra. Rendgyakorlatok, szergyakorlatok 

és tornázás a Jager-féle vaspálcákkal. Játék  délután. S chermann .
A kötelezett heti tanórák száma a görög nyelvet tanulóknál 30, a 

görögpótló tanfolyamban 30.
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VIII. osztály.
Osztály ta n á r: Stromp JÓZSEF.

a) Tanulók :

Abramovits János rám. kath.
Bácsalmás, Bács-Bodrog m. 

Achálz Béla ág. hitv. ev.
Duránd, Szepes m. 

Barkassy Béla ev. ref. Szepsi, 
Abauj-Torna m.

Bihari János ev. rej. Berettyó- 
Újfalu, Bihar m.

5 Boros Zoltán izr. Hatvan, 
Heves m.

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

ev. Igló.
Csányi A uré l ág. hitv. ev.

Kassa, Abauj-Iorna m. 
Csapó Ferencz ev. rej. Darvas, 

Bihar m.
io Demeter Dezső gór. hath. 

Falkus, Zemplén m.
Fábry Tivadar ág. hitv. ev.

Bm dt, Szepes m.
Fest Ernő ág. hitv. ev. Igló. 
Földi Ákos izr. Böőd, Abauj- 

Torna m.
Góschy Ferencz róm. kath. 

Bogáros, Torontót m. 
ig Horváth István ág. hitv. ev. 

Budapest.
Horváth Károly ág. hitv. ev. 

Budapest.
Hóudek Ottomár róm. kath.

Rózsahegy, Liptó ni.
Illésy Sándor ev. ref. Nagy- 

Kinizs, Abauj-Torna m, 
Jantner Ervin ág. hitv. ev. 

Igló.

20 Kerekes Ferencz ev. ref. 
Berettyó-Ujfalu, Bihar m. 

Kézsmárszky Gyula ág. hitv. 
ev. Igló.

Klimkó István róm. kath.
Rózsahegy, Liptó m.

Kűri Béla izraelita Nyüved, 
Bihar ni.

Laurovics János ág. hitv. ev. 
Nagylak, Csanád m.

2g Lévai Béla izraelita Árpád, 
Bikar m.

Lilge Iván ág. hitv. ev. Túróc- 
Szt.- Márton.

M ann Sándor görög kath.
Szent-András, Bihar ni. 

M ar esek Andor áp-. hitv. ev. 
Igló.

Memlauer Károly róm. kath. 
Igló.

jo  Pavlik János római kath. 
Igló.

Podhorányi Rezső ág. hitv. 
ev. Igló.

Polgár Péter ev. ref. Bün- 
gösd, Bihar m.

Simkovics Imre r. k. Szent- 
Margita, Szabolcs m.

Tóth László ev. ref. Pató- 
háza, Szatmár m.

35  Vogler Oszkár r. kath. Felső- 
Csebinye, Zemplén m. 

Zakár Lajos r. k. Szerencs, 
Zemplén m.

Elbocsáttatott :

Sztankovics István ev. ref. Tisza- Tarján, Borsod m.
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b) Tantárgyak :

1. Vallástan, hetenként 2 óra. Keresztyén hit- és erkölcstan Zsilinszky
M. kézikönyve nyomán. T h e r n .

2. Magyar nyelű, hetenként 3 óra. Góbi Im re: »A m agyar nemzeti
irodalom története II. rész« c. k. k. alapján a m agyar nemzeti irodalom 
fejlődésének ismertetése 1820-tól, megfelelő olvasmányokkal. — írásbeli 
dolgozatok: 1. Deák Ferenez élete és pályájának ismertetése. 2. A 
társadalmi állapotok befolyása az irodalomra. 3. Az ember rendeltetése 
küzdés és megnyugvás Isten akaratában. 4. Őseink állambölcsessége 
Pusztaszeren. 5. A karácsony valláserkölcsi jelentősége. 6. A szelek 
befolyása az éghajlatra. 7. Az alapeszme Madách »Ember trag éd iá jáb an . 
8. Széchenyi hatása politikai irodalmunkra. S t r o m p .

3. Latin nyelv, hetenként 4 óra. K. k. Csengeri: »Ciceronis de
officiis libri trés.« W irth Gyula: »Szemelvények Horatius műveiből.« 
W agner-H orváth: »Római régiségek és irodalomtörténet.« Olvasott 
részek: Horatii carm. lib. I. 1, 4, 9, 10, 14, 20, 22; lib. II. 10, 15; lib.
III. 1 ; lib. IV. 7. Epodon 7. Sat. lib. I. 9. Epist. lib. I. 2 ; lib. II. 3, 
1—152. Cicero: de officiis lib. I. 1— 19. Horatius lyrai metrumai. A római 
irodalom történetének áttekintése. — K éthetenként iskolai Írásbeli 
dolgozat. H o c h .

4. Görög nyelv, hetenként 4 óra. K. k. Kempf J . : »Szemelvények 
az Iliásból.« Plato Sokrates védelme és kritója. ed. Horváth Zs. Olvasott 
részek: Homeros Iliásából: I. k. 1 — 535; II. 1 —154; III. 1 — 258, 
324—382; VI. 237—368; 369—529. XXIII. 59-257. Platon irataiból: 
Kriton. Az Iliás tartalma, szerkezete; a homerosi kérdés; Homerosnak 
tulajdonított egyéb költemények. — Havonként iskolai Írásbeli dolgozat.

G u h r .
5. Görög pótló irodalom, hetenként 2 óra. K. k. Dr. Geréb J . : »A 

görög vallás és művészet«. Alexander Bernat: »Platon és Aristoteles « 
Végzett anyag: A görög művészet fejlődésének menete a hősi korszak
tól a római uralom ig; az építészet és szobrászat nevezetesebb emlékeinek 
képek, szobrok és domborművek által való szemléltetése. A görög böl
csészet kezdete, Sokrates és Platon bölcséletének alapvető gondolatai- 
Platon »Sokrates védőbeszéde« s »Kriton« c. dialógusának feldolgozása.

Kiss.
6. Görög pótló rajz, hetenként 2 óra. a) Emberi testrészek és fejek 

rajzolása grafikus minták után körrajzban és árnyékolással, b) Strereo- 
metriai testek és ezek összetételeinek, továbbá gipsz terakotta ékítmé
nyek és edények szemlélet után való rajzolása és festése.

BERZEVICZY.
7. Német nyelv, hetenként 3 óra. K. k. Heiurich G usztáv: »Lehr und 

Lesebuch III.« Irodalomtörténet. Klopstock, Wieland, a göttingai költők
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köre, Herder, az eredeti lángelmék, Goethe, Schiller és ko rtársa ik ; a 
rom antikus iskola és az ifj Németország. Egyes művek és szemelvények 
fejtegetésén és részben könyvnélkülözésén kívül tárgyaltatott Laokoonból 
a X III. és XIV. fejezet. — H avonként írásbeli dolgozat. RÓTH M.

8. Történelem, hetenként 3 óra. K. k. Mangold Lajos: »A magyarok 
oknyomozó történelme.« Végzett anyag: A magyar nemzet történetének 
különösen az állami élet fejlődésének összefoglaló áttekintése. Magyar- 
ország politikai, gazdasági és műveltségi jelen állapotának ismertetése.

Marcsek .
9. Mennyiségtan, hetenként 2 óra. a) Algebra, dr. König Gy. :

A kapcsolástan elemei és alkalmazása. Binominális tantétel. Egyszerű- és 
összetett valószínűség-számitás. b) Geometria. A gömbháromszögtan 
cosinus tétele és alkalmazása geográfiái helyek távolságának m eghatá
rozására. A sinus tétel. Az algebra és geometria összefoglaló áttekintése 
és átismétlése. — Havonkint Írásbeli dolgozat. N ik h á zi.

10. Természettan, hetenként 4 óra. K. k. Fehér Ipoly: »Természet-
tan « F én y tan : Fénytani készülékek, fénytalálkozás, fényelhajlás, fény- 
sarkitás. Hőtan : A hő lényege, hőforrások, a hő erőműtani egyenértéke, 
a hő terjedése, hatása a testek térfogatára, halmazállapotára ; gőzök és 
párák feszitő ereje, sűrűsége, gőzerőművek, a lég páratartalma és annak 
mérése, a sugárzó hő törvényei. Delejességtan : a delejesség mibenléte, 
delejes erő mérése, delejes elhajlás és lehajlás; a föld delejes állapota. 
Villamosságtan : Dörzsölési villamosság, dörzsölő villámgépek, villamos 
sűrítők, a kisülés tüneményei, a villamosság sebessége, sűrűsége és 
beosztása, a légkör villamossága. Érintési villamosság: galváu-elemek, a 
galván-áram hő-, fény- és vegytani hatása, hatása a delejtűre, a roham 
erősségének mérése, Ohm törvénye, villamos távírók, delejes és villa
mos inductio s az azon alapuló gépek, a hővillamosság törvényei. 
Kosmographia elemei. F is c h e r .

11. Bölosészettan, hetenként 3 óra. K. k. Szitnyai Elek: »Lélektan
és Logika.« Lélektan: A lélektan és arányai. T est és lélek. Idegrendszer. 
Vérmérséklet. Öröklés és alkalmazkodás. Az érzetek, képzetek, érzelmek 
tana. Vágy. Ösztön. Hajlam és tehetség. Szenvedély. A mozgás tünem é
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, hypothesis, 
theoria. Elménk tévedései, álkövetkeztetések. Dr. R ó th .

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

13. Ének, (nem kötelezett tantárgy.) N égyhangú  gyakorlatok a dal
körben. SCHERMANN.

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



VIII.

Tanszergyüjtemények állapota és gyarapodása.

A) Gimnáziumi muzeum.

X. T e r m é s z e tr a jz i  m u z e u m .
Őre: Dr. Róth Róbert.

A természetrajzi gyűjtemények az 1903—1904-dik tanévben gya
rapodtak :

a) Vétel ú tján : farkas, 1 drb injectiós praeparatnm (galamb táplál
kozás szerve) és egy szémléltető kép (galandféreg.)

b) Ajándék ú tján : Dr. G úhr Géza orvos úrtól: őzaganes. Wölfl 
Sándor cs. és kir. Hadnagy úrtól: kőszáli sas. Bihari VII. oszt. tanuló
tól : 6 drb lepke. Tomaskovics V. oszt. tanulótól: sarki búvár. Hajdu 
III. oszt. tanulótól: amerikai vascsillám. Hirschner II. oszt. tanulótól: 
barytkristályok.

A természetrajzi múzeummal kapcsolatos iskolakertben ki lett ül
tetve: ákác, erdei fenyő, rojtös harangvirág, tavaszi tárnics, kétféle Pri
mula, Saxisfraga, galagonya, komló, medveszőlő és papucsvirág.

A természetrajzi szertár állománya a tanév végén :
1. Állattani gyűjtem ényben: 6086 állat s ismertető áll. alkatrész és 

221 drb szemléltető kép.
2. Növénytani gyűjteményben: 6537 drb szárított növény, 187 drb 

szemléltető kép és 2 drb virágm inta.
3. Ásványtani gyűjteményben: 4501 drb ásvány, 446 drb kristály

minta és kép, 769 drb különféle vegytani és mechanikai eszköz.



I I .  J e le n t é s  a  te r m é s z e t ta n i  m u z e u m r ó l.
Ő re: F isc h er  Miklós igazgató.

A természettani szertár az intézeti épület balszárnyának második 
emeletén két teremben: egy háromablakos 75-6 m2 területű és egy két 
ablakos 39^9 m 2 területű teremben, 12 nagy üvegszekrényben van 
elhelyezve.

A lefolyt tanévben a szertár egy villamos szénfény-lámpával a kép
vetítéshez és számos photogrammal gyarapodott.

A szertárnak állománya a tanév végén volt 475 műszer. A m ű
szerek közt van erőműtani és csillagászati 150; rezgés- és hangtani 21, 
fénytani 117, hőtani 62, delejesség- és villamosságtani 125 műszer.
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I I I .  É r e m g y ü j t e m é n y .
Őre: R ó th  Márton tanár.

Gyarapodás az 1903 — 1904-dik évben :
A) Vétel útján: egy érem.
B) Ajándék útján a következő uraktól: Dávid R. 2 pénz, Kraus 

Áron 6 p., Nikházi Frigyes 1 p., Pinder Reinhold 1 p., Róth Márton
1 érem és 1 p., Vogler Zenó 1 érem és 1 p. és Dr. Wirtzfeld Béla 59 
pénz, valamint a következő tanulóktól: Abramovits VIII. 1 p., Barkassy
2 p., Bogsch VII. 2 p., Borotvás VII 7 p., Dall’Asta VII. 1 p., Hajdú
III. 1 p., Marcsek VI. 5 p., Meisel II. 2 p., Molnár VII. 2 p., Nahalkó
VI. 1 p., Nagy V. 1 p., Petruska VI. 2 p., Pintér II. 1 p., Podhorányi
VIII. 1 p , Silberstéin 1 p. és Tóth VI. 3 p . ; azonkívül a természetrajzi
múzeumtól 5 gipszérem.

Összes gyarapodás 112 darab.
Az éremgyüjtemény a tanév végén 2637 drb.

I V .  R é g is é g t á r .
Ő re : R óth  Márton  tanár.

Gyarapodás az elmúlt évben ajándék ú tján : Kerekes V III. bronz- 
ékitmény (Berettyó-Ujfalu), Morvay V. rézróka (Mezőkövesd), Sólyom VI. 
rézgyűrű (Egerlővő) és Zakár V III kőbalta (Megyaszó).

Összesen 4 darab. — A rég iség tár állománya 112 darab-
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V .  F ö ld r a jz i  s z e r tá r .
Őre: R ó th  Márton  tanár.

Gyarapodás a) vétel ú tján : Magyarország domborművű térképe, 
Magyarország N. Rajos korában és dr. Térey Gábor: Festőművészet 
remekei (20 drb); — b) ajándék útján: Ujlakiné 215 drb kép és tanulók
tól 36 drb kép és térkép.

Összes gyarapodás 273 darab.
A földrajzi szertár állománya az iskolai év végén : térképekben 184, 

földgömbökben 4 és egyebekben, főleg képekben 3006 darab.

V I .  F i lo ló g ia i  m u z e u m .
Őre: D r  Bruckner  Győző.

E tanévben a filológiai muzeum vétel útján 27 darab történelmi 
képpel (északi népek) és Abate Misserini és Cav Alberto Thorw aldseu: 
»II trionfo di Alessandro« című munkával (20 rézmetszet) gyarapodott.

Jelenlegi állomány: 66 drb falikép, 289 kisebb kép, 7 drb szobor, 
2 drb dombormű és 1 drb térkép (Roma urbs).

V I I .  FV r a jz s z e r tá r  le ltá r a .
Kezeli: Ber z e v iCzy BÉLA tanár.

A) A gyag-, fa - és s odrony m inták: Reliefek terrakottából: egész 80, 
töredezett 21 drb; főszből 44 drb. Egészen domború minták főszből 3 
drb. Fej-, kéz-, lábminták 8 drb. Mértani testek, sodrony, fősz, fa- és 
üvegből összesen 106 drb. Háztető minták fából 3 drb. 5 drb mértani 
test szemléleti látszattanhoz kemény papírból.

B) Rajzminták: a) Színes és színtelen ékítmények: Várdai Sz. kis 
lapmintái A, B, C, D, E füzet; Z sitvay: 3 füzet; Landau: 4 füzet; Szem
lém 15 drb. Hermes-féle kis minták 420 drb; u. a. tollrajzhoz 27 drb. 
Möllinger 2 f . ; T rosehel: Zeiclienhalle 11 f . ; Petrina (szines) 2 f .; Zeller: 
Farbige Ornamente 1 f . ; T aubinger: 24 drb. — Építészetiek-. Heidelhoff 
oszloprendje: 1 f.; Bechse 6 f .; W inter 1 f.; Kefersteiu: Tervek 18 drb; 
H oltz: Tervrajzok 19 drb; K iette: Perspectiva 1 f . , Kuchynka: 1 f ; 
Dr. Böcklen: ábr. mért. rajzok 1 f. Különfélék.

C) Könyvek. Ábrázoló ni. és perspectiva: Schröder: Ábr. m. 1 k. 
Dr. Szabóky: árnytan 1 k. Streissler: Darstellende Geometrie i  k.; Pr. 
Tischler: Perspective 1 k.; Dr. W. Friedler: Darst. Geom. x k . ; Berger;
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Lehre der Perspektive i k. — Vegyesek • Zsitvay: A szin i k.; T roschel: 
Zeichenhalle i f .; Fellner-Steigl: Schule des Freihandzeichnens 7 f . ; G. 
L ang: Theorie des Zeichnens 1 f .; mértan 3 k.

D) Eszközök: Vetitő készülék ábr. mértanhoz 1 d rb ; 3 drb vonalzó; 
1 drb háromszög; 1 drb szögmérő.

1903 — 1904-ik évi szaporodás vétel útján: 12 drb domború gipsz
m inta; 5 drb uagyobb méretű test kemény papírból; 11 drb kisebb 
méretű test fából; 4 füzet Zsitvay rajzmiuta.

B) Gimnáziumi könyvtár.
Őre: Kiss Albert  tanár.

Az 1903/1904. iskolai évben a könyvtár a következő művekkel 
gyarapodott.

I. Vétel utján: Akadémiai kiadványok az évi átalány fejében : 
1. Aischylos tragédiái. Fordította Csengeri János. — 2. Akadémiai 
almanach 1904-re — 3. Archaeologiai Értesítő XXIII. 4 —5, XXIV.
1. — 4. Bryce, J . A. római szent birodalom. Ford. Balogh Ármin. — 5. 
Emlékbeszédek. — 6. Értekezések a bölcseleti tudományok köréből: 
III. 5. — 7. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből : XVIII. 
5—8. — 8. Értekezések a társadalmi tudományok köréből : XII 9 ,  
XIII. 1. — 9. Értekezések a történeti tudományok köréből: XIX. io-
— 10. Értesítő, Akadémiai. — 11. Friedjung Henrik. Harcz a német
hegemóniáért. Ford. Junius. II. — 12. Le Play. A munkás-viszonyok 
reformja. Ford. Geőcze Sarolta. — 13. Mathematikai és természet- 
tudományi Értesítő. XXI. 3 —5. XXII. 1.— 14 Mathematikai és tér nészet- 
tudományi közlemények. XXVIII. 2. — 15. Monumenta H ungáriáé 
Historica. Magyar történelmi emlékek. Három kötet I. 31. és II- 
36—37- — 16 Nyelvtudományi közlemények. X X X III. 3—4. és XXXIV. 
1. — 17. Athenaeum. Társad, és bölcseleti folyóirat. — 18. Ballagi 
Aladár. Régi magyar nyelvünk és a nyelvtörténeti szótár. — 19*
Baumeister, Denkmäler des klassischen Altertums I —III. — 20. Buda
pesti Szemle. — 21. Cicero, A kötelességekről. Ford. Csengeri János. — 
22. Dr. Császár Elemér. Verseghy Ferencz élete és művei. — 23. 
Egészség. — 24. Egyetemes Philologiai Közlöny. — 25. Evangélikus 
Egyház és Iskola. — 26. Ferenczy Zoltán. A könyvtártan alapvonalai.
— 27. Földrajzi közlemények. — 28. Gyámintézet. — 29. Dr. Hollós 
László. Magyarország gasteroinmycet. — 30. Kraemer, Hans. Weltall und 
M euschheitI—IV. — 31. Lehrproben uud L eh rgänge .— Luther Társaság 
kiadványai: 32. Népies iratok XXX. 31—35. — 33. Magyar protestáns 
egyháztörténeti adattár. II- évf. Szerk, Stromp László. 34. Kálvin
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János. A keresztyén vallás alapvonalai. Ford. Nagy Károly. — 35. Lo. 
ványi Jenő. Egyetemes főgondnok és főconsistoriuni a magyarorsz. ref. 
egyházban. — 36. Magyar Filozófiai Társaság Közleményei. X —XI. fűz.
— 37 Magyar Minerva. II. évf. — 38. Magyar Nyelvőr. — 39 Magyar 
Paedagogia. — 40. Makay István. Fizikai laboratorinm. I. — Művészeti 
könyvtár: 41. Michelangelo. Irta Meller S. — 42. Donatello Irta Éber 
L. — 43. Növénytani közlemények 1902— 1903. — 44. Oklevél-szótár, 
Magyar. — Gyűjtötte Szainota István. Szerkesztette Zolnai Gy. 3 —9. fűz.
— 45. Ókori Lexikon. Szerk. Pecz Vilmos. II. 10—18. — 46. Protestáns 
Egyházi és Iskolai Lap. — 47. Protestáns Szemle. — 48. Rovartani 
Lapok. — Természettudományi Társulat k iadványai: 49. Természettudo
mányi Közlöny s Pótfüzetek. — 50. Dr. Almásy György, Utazásom Ázsia 
szivébe. — 5T. Darwin, Tengerjárás. — Történeti Társulat kiadványai: 
52. Magyar Történeti Életrajzok. XIX. 1 — 5. — 53. Századok. — 54. 
Világtörténet, Nagy képes. — Szerk. Marczali H. XI. kötet. — 55. Weisz, 
Világtörténet IX., X.. XI

II. Ajándékozás útján. 56. A gimnáziumi tanítás terve és a reá vonat
kozó utasítások (A közokt. miniszt ajándéka). — 57. Bacsányi József. A 
kézügyesitő oktatás (Szerző aj.) — 58. Balassa József. Kis magyar nyelv
tan. II. (Lampel-cég aj.). — 59. Balassa József. A magyar helyesírás 
szabályai szójegyzékkel. (Kiss A. aj.) — 60. Balogh Pál. A népfajok Ma
gyarországon és térképmellékletei. 2 drb. (A közokt. min. aj.) — 61 
Belohorszky Gábor. Theologiai rendszer. (Szerző aj.) — 62. Beöthy Zsolt. 
Széchényi és a m agyar költészet. Magyarázta Tóth R. (Franklin-cég aj.)

Dr. Bruckner Győző tanár úrtól, mint szerzőtől: 63. Az ág. h. ev. fő
iskolák és középiskolák az 1902/3-ik tanévben. — 64. Galeotto Marzio. 
De dictis ét factis Matthiae regis c. műve mint művelődéstörténelmi 
kútfő. — 65. Magyar művelődési mozzanatok a X II—XIV. században.
— 66 II. Rákóczy Ferenc elfogatása Magyarországon. — 67. Szepes- 
vármegye a kassai Rákóczi-kiállításou.

68. Deési Károly. Apály és dagály, nyolc fizikai tanúlmány, két 
füzetben. (Szerző aj.) — 69. Egyházi énektár. A készülő új énekeskönyv 
1. próbafüzete. (A dunántúli ev. egyli. kér. aj.) — 70. Dr. Eszterházy 
Sándor. Erzsébet királyné. (Szerző aj.) — 71. Évkönyve. A felvidéki magy. 
közművelődési egyesület. — (Kiss A. aj.) — 72. Dr. Flórián Károly. Az 
adománygyűjtés ügye a magy. közigazgatási jogban. (Szerző aj.) — 73. 
Garzó Imre. Vázlatok a lélek természettanához.(Szerző aj) — 74. Hámos 
Gyula. Jövőnk v a g y : A nemzetiségi kérdés egyedül helyes megoldása. 
(Szerző aj.) 75. Dr. Hankó Vilmos. A chemiai kísérletezés módja. (Szerző 
aj.) 76. Heller Ágost. A physika története II. kötet. (A Természettud. 
Társulat a j ) — 77. Dr. Horváth Cyrill. A magyar nemzeti irodalom 
története. 3-ik kiadás. (A kiadócég aj.) — 78. Höhr Adolf. Siebenbürgisch- 
sächsiche Kiuderreime und Kinderspiele. (A segesvári főgimn. aj.)
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Az iglói főgimnázium tanári karától: 79. Delpit Alfréd. Szép asszony.
— Szigeti József. Művészetimádás. — 80. Dumas Sándor. Kisasszony 
feleség. — 81. Fenillet Octave. Egy szegény ifjú története. — 82. Lauka 
Gusztáv. A bölcső titkai. — 83. Maupassant, Guy de — Erős, mint a 
halál. I —II. Két db. — 84. Musset, Alfréd. K ét vetélytársnő. — 83. Oh- 
net György. Rameau orvos. Két db. — 86. Ohuet György. Serge Panin.

87. Jahresbericht der. ev. Kirchengemeinde Eőcse für das Jahr 1902. 
(Lőcsei ev. egyh. község aj.) — 88. Jegyzőkönyve. A »Szepesi Tanító- 
egyesület« LIU- közgyűlésének — 1904. (Az egyesület aj.) — 89. Jeg y 
zőkönyve, A tiszai ev. egyházkerület közgyűlésének — 1903. (Az egy
házkerület aj.) — Jeles írók Iskolai T á ra : 90. Kölcsey válogatott szó
noklatai. (Kiadócég aj.) — 91. Cicero bölcseleti műveiből. (Kiadó aj.)
— 92. Kemény Ferenc. Az egységes német helyesírás. (Lampel-cég aj.)
— 93. Képes tárgym utató az Orsz. Magy. Képzőműv. T ársu la t tavaszi 
kiállításáról 1901-ben. (Aj. Kiss A.)

Dr. Klug Nándor egyetemi tanár ú r tó l: 94. Egészség. Folyóirat. I—II.
III. V—XVII. — 95. Mathematikai és physikai lapok I —X II (itt-ott 
hiányos.) — 96. Természettudományi Közlöny. V II—X. X I I —XXXV. 
(hiányosak). 97. Pótfüzetek a Természettudományi Közlönyhöz : 1888—1903.
— Természettud. Társulat Kiadványai közűi: 98. Csopey L. és Kuppis 
J. A világforgalom. — 99. Darvai M. Üstökösök és meteorok. — 100. 
Hartmann R. Emberszubásrí majmok. — 101. Heller Ágost. Az időjárás.
— 102. Hermann O. A. halgazdaság rövid foglalatja. — 103. Houzeau 
I. C. A csillagászat történelmi jellemvonásai. — 104. Krümmel. Az óceán.
— 105. Lubbock. A virág, a termés és a levél. — 106. Reclus. A he
gyek története. — 107. Rudolf Trónörökös Főherceg. Tizenöt nap a 
Dunán. — 108. Schmidt Sándor. A drágakövek I.

109. Kneipp Seb. Meine Wasserkur. (Grusz E. tanár aj.) — no . 
Kneipp, Seb. So sollt ihr leben. (Grusz E. tanár aj. — i n .  Kobzy J á 
nos. Zrinyiász és régi epikai költészetünk. (Szerző aj.)

Köui Imre nyugalm. főgimn. tanár úrtó l: 112. Golther, W. Nibelunge 
Not und mittelhochdeutsche Grammatik — 113. Heyse, I. C. A. Deutsche 
Grammatik. — 114. Meringer, R. Indogermanische Sprachwissenschaft. 
115. Schauffler, Th. Althochdeutsche Literatur mit Grammatik und 
Erläuterungen. — 116. Tümpel, H. Die Mundarten des alten nieder
sächsischen Gebietes.

117. Langius, Guil. De sententiarum nexu loeisque difficilioribus 
Horatii Satyrae I. 1. (Klein Sam. örököseinek aj.) — 118. Lipták Albert. 
A magyar színművészet reformja. (Szerző aj.) — 119. Macaulay. Az an
gol restauratio vígjátékairól. Ford. Dr. Wirtzfeld Béla. (Fordító aj.) — 
120. A Magyar Filozófiai Társaság Közleményei. I —V. fűz. (A Társaság 
aj.) — 121. Dr. Mangold Lajos. A magyarok oknyomozó történelme. 
4-ik kiadás. (A kiadó aj.) — 122, Dr. Márki Sándor, Történettanítás.
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(Singer és Wolfner aj.) — 123. M onológok: Gabányi, Filippo és Sala
mon O. A párbajhős. (Lampel aj.) — 124. Névtára. A magyarorsz. ág. h. 
ev. keresztyén egyház — az 1903. évben. (Az egyházegyetem aj.)

Páhh Károly nyugalm, főgimn. tanár úrtól: 125. Borsszem Jankó, 
1903-iki évf. — 126. Petőfi Sándor. Vegyes művei 1838 —1849. Kiadta 
Gyulai Pál. I —III. kötet. Pest 1863. — 127. Sonntags-Blatt 1903. — 
128. Vasárnapi Újság 1903-iki évf. két kötetben. — 129. A Vasárnapi 
Ú jság Regénytára s Karácsony c. melléklete 1903 hoz, két kötetben. — 
130. Zipser Bote 1903.

131. Dr. Perényi József. Magyar irodalomtörténeti .repetitorium. 
(Szerző aj.) — 132. Pesti H irlap N aptára 1904-re (Kiss A. aj.)

Piouarcsy Károly bányagondnok ú rtó l: 133. Budérus. Az elektromos
ság a mezőgazdaság szolgálatában. - 134. Hackethal, U. Ueber den 
Schutz Schwachstromanlagen gegen die störenden Einwirkungen 
Starkstrom anlagen. — 135. H ieblay Emil. Baromfi-keresztezési kisér- 
letek. — 136. Szakkatalógusa. A m. k. mezőgazdasági muzeum tájékoz
tató. — 137. Urikány-zsilvölgyi magyar kőszéubánya részvénytársaság. 
— 138. Ú tm utató az élő állatok s állati nyerstermények szállításánál 
követendő eljárásra nézve. — 139. Wolffberg, Dr. L. Zur H undertjahr
feier der Schlesischen Gesellschaft für vaterländische Kultur. — 140 
Id. Kerpely Antal. Vas és acél.

141. Rendtartása. A magyarországi ág. h. ev. gimnáziumok. — 142. 
Dr. Siklóssy Gyula. Egészségtan. (Franklin-cég aj.) — 143. Sváby Imre 
stb. Einige wahre W orte über wichtige Angelegenheiten der Stadt 
Szepesbéla. (Szeuő aj.)

Széli Ödön bankigazgató ú rtó l: 144. Luther, Martin D. Aller Bücher 
und Schriften siebender Teil. (Címlap nélkül. 1550 körül.) — 145. Luther 
Martin D. Von den Juden und ihren Lügen. Maastricht 1543. — i 4 6 .
Das neue Testament. Herborn 1606.

147. Szemere Miklós. A hármas szövetségről a delegációban. — 148. 
Dr. Szigethy Lajos. Egyetemes történet. II.

Them László főgimn. tanár ú rtó l: 149. Ammon, Dr. Chr. Fr. Die 
Fortbildung des Christenthums zur Weltreligion. I —IV. — 150. Dille- 
nius, Fr. W. I. Antiquitäten Wörterbuch für Schulen. — 151. Exami- 
natorium über die christliche Kirchen- und Dogmengeschichte. — 152. 
Examinatorium über die Dogmatik der evangelischen Kirche. — 153
Haushaltungs-Lexicon. 1740. — 154. Edvi Illés Pál. Keresztyén prédiká- 
tziók. II. — 155. Klencke (Helmina). Lessing. Roman I—V. — 156. 
Klencke (Helmina). Herder. Roman. I —IV. — 157. Koecher, J. Chr. 
Vollständiger Abriss aller Religionen. — 158. Liederschatz. Pressburg
1756. — I 59 Reichel, C R. Predigten. — 160. Reichel, C. R. E van
gelische Denk-Sprüche. — 161. Rísz Pál. A kér. tudományban való 
rövid oktatás, — 163. Scherr, Joh, Das rothe Quartal. Geschichtliche
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Episode. — 163. Semler, D. J. S. Versuch eines fruchtbaren Auszugs 
der Kirchengeschichte. I —III. — 164. Siniko Vilmos. Gyakorlati hittan. 
Pozsony 1848. — 165. Than, Andreas. Des heiligen und neuen Jerusa
lems erster und ander Theil, als der einige Glaub- und Lebens-Weg 
rechtschaffener Christen, von einem in dem sionischen Pathmo lebenden 
Wächter A. Th. von Georgenberg aus Ober-Ungarn, weiland Pfarren zu 
Schmögen, der Zeit exulanten. I. Weissenfels 1680. II. Leipzig i68r. — 
166. Wagner, P. Fr. Universa phraseologia Latina. — 167. Walch, Chr. 
W. Fr. Entwurf einer vollständigen Historie der Kirchenversammlun
gen. — 168. Walch, Chr. W. Fr. Entw urf einer vollständigen Historie 
der römischen Päpste.

169. Toperczer János. Commentatio theologica de unione Dei 
spirituali. (Klein S. örököseinek aj.) — 170. Dr. Váczy János. A magyar 
irodalom története, (A kiadó aj.)

A könyvállomány 1904. júniusában kitesz kötetekben és füzetekben 
együtt 13089 darabot. A szaporodás 251 drb.

A különféle iskolákból érkezett mintegy 180 értesítő.

Gimnáziumi segélykönyvtár.

K ezeli: Kiss A l b e r t  tanár.

A múlt évi könyvállományból, mely 335 drb. iskolakönyvet tett 
ki, részint rongálódás, részint tankönyvváltozás miatt hasznavehetet
lenné vált 32 drb. A megmaradt 303 könyvből álló készlet vétel utján 
19 drbbal, ajándékozás utján 62 drbbal szaporodván, a folyó évi könyv- 
állomány összege 384 drb. Ebből 71 tanuló 306 drb. könyvet használt 
az iskolai év folyamán.

Könyveket ajándékoztak: Athenaeum 2 db., Bittsánszky Kálmán 
V III. o. t. 5 db., Franklin-Társulat 1 db , G rasgrün Arthur II. o. t 
3 db., Guhr Márton tanár 1 db., Huszkó Sándor VIII. o. t. 4 db., 
Kivony József VIII. o. t. 1 db., Lampel-cég 10 db., Lauffer-cég 15 db., 
Marton Szilárd VIII. o. t. 1 db., Rosenfeld Marcel VIII. o. t. 4 d b , 
Saxun Ehidre I. o. t. 4 db., Singer és Wolfner-cég 3 db., Stampfel-cég 
5 db., Wieland Albert V. o. t. 3 db.



IX.

Önképző-körök és azok tevékenysége.

i. P e tő f i  ö n k ép ző -k ö r. Elnöke Strornp József tanár.
A gimnáziumban fennálló »Petőfi önképzőkör« 1903 szeptember 

19-én tarto tta  alakuló gyűlését Strornp József tanár eluöklete alatt.
Ez évi tisztviselői voltak: Kerekes Feiencz V III. o. t. főjegyző, 

Jantner E rvin VIII. o. t. titkár, Góschi P'erencz VIII. o. t. főkönyv
taros, Polgár Péter VIII. o. t. pénztáros, Bihari János V III. o. t. 
ellenőr, Zakár Bajos VIII. o. t. »B« könyvtáros, Ryliliczky Jenő VII.
o. t. aljegyző, Jakó Endre VII. o. t. »C« könyvtáros, Szőke Fereucz 
VII. o. t. alkonyvtáros.

A körnek volt 132 tagja. Rendes tag volt 65, rendkívüli 57. 
Tagsági dij volt 2 kor. 50 fdl.

A kör hetenként egyszer, szombaton d. u. 2 órakor tarto tta rendes 
gyűléseit, külön olvasóteremben, mely naponként 5 — 7 óráig állt nyitva ; 
ez évben 11 különböző napilap és folyóirat állott a tagok rendel
kezésére.

A kör az év folyamán 25 rendes gyűlést tartott. Szavalat volt 68; 
ezek közül a kör jegyzőkönyvi dicséretre méltatott 2-őt, sikerültnek 
Ítélt 6-ot, elismeréssel tudoinásúl vett 19-et és egyszerűen tudomásul 
vett 41-et. Versenyszavalat volt 6-szor; a kör ugyanis e versenyszava
lások alkalmával döntötte el, hogy kik szerepeljenek az iskolai ünne
pélyeken.

Beérkezett 12 m ű; ezek közűi biráltatott 4; jegyzőkönyvileg meg- 
dicsértetett 1, sikerültnek ítéltetett 2, egyszerűen tudomásul vétetett 1. 
A birálatok közűi sikerültnek Ítéltetett 1, elismeréssel tudomásul véte
te tt 3. Felolvasás volt 3, melyeket a kör jegyzőkönyvi köszönettel 
fogadott.

A kör összes bevétele volt 421 kor. 21 fill.; kiadása 334 korona 
32 fill.; évvégi maradvány 86 kor. 89 fill.

A kör könyvei 3 szekrényben vannak elhelyezve. Könyvkiosztást 
az »A« szekrényből minden szombaton délután 3—5, a »B« és
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»C« szekrényből minden hétfőn délután 4—5 óráig tartottak a könyv
tárosok.

Az »A« szekrényben az év elején volt 427 mű 549 kötetben. 
Évközben szaporodott 36 művel 36 kötetben. Évvégi állománya 463 mű 
585 kötetben.

A »B« könyvtár az év elején 574 kötetben 565 művet számlált. 
Évközben szaporodott 33 művel 33 kötetben. Összes állománya 598 mű 
607 kötetben.

A »C« könyvtárban az év elején 317 kötetben 262 mű volt. 
Évközben szaporodott 18 művel 18 kötetben. Egész állománya 280 mű 
335 kötetben.

A három könyvtár összes állománya tehát 1341 mű 1527 kötetben ; 
ez évi szaporodás 87 mű 87 kötetben.

Mint minden évben, úgy most is tűzött ki a kör pályatételeket. 
Pályázati tételek a következők v o ltak : 1. Egy lyrai vagy elbeszélő
költemény; dij . 10 kor. 2. Eredeti vagy fordított elbeszélés; díj : könyv- 

jutalom. 3. Hasonlittassék össze széptaui és történeti szempontból Arany 
János »Murány ostroma« Gyöngyösi István »Murányi V énuszával; 
díj : 20 kor. Adja Dr. Wesselényi Mátyás kir. közjegyző. 4. Petőfi Sándor 
családi ly rája; d íj: 10 kor. 5. Az újkori tragikum  különösen Bánk-bán, 
Iréné, Stibor vajda és Ham letbeu; díj: xo kor. Adja az elnök.

A kitűzött határidőre (május 4.) beérkezett ix m ű: 2 prózai 9 
verses. Mint legjobb eredeti lyrai költemény Csányi Aurél VIII. o. t. 
»Holdvilágos csendes éjjel« című verses műve könyvjutalomban része
sü lt; ugyancsak könyvjutalmat nyert Bakonyi Endre VII. o. t. »Tan
talus« című lyrai költeményével. A 20 koronás pályadijat nyerte Zakár 
Eajos VIII. o. t. Arany J. »Murány ostroma« és Gyöngyösi J. »Murányi 
Vénus«-ának széptani és történeti szempontból való összehasonlításával. 
Évközben pályadíjat nyert Kerekes Fereucz V III. o. t. március 15-ikére 
irt alkalmi beszédével. Ezenkívül Kerekes P'erencz főjegyző, mint a 
körnek legbuzgóbb tagja kapta a körnek jutalom díját a »Milleniumi 400 
koronás alapítvány« egy évi 4 százalékos kamatját. Könyvjutalomban 
részesültek: Csányi Aurél VIII. o. t., m int legjobb szavaló; Boros 
Zoltán VIII. o. t., Kerekes Ferencz VIII. o. t. és Domonkos Ferencz
VI. o. t ,  mint jó szavalok; Jan tner Ervin VIII. o. t., m int a körnek 
nagy buzgóságot kifejtett tagja.

A kör az év folyamán a követkő iskolai ünnepélyeken vett rész t. 
okt. 6-án az aradi vértanuk emlékünnepén; okt. 17-én a Deák-ünnepen ; 
nov. i-én halottak estéjén a temetőben a szabadságharcban elesett 67 
iglói honvéd sírjánál rendezett ünnepélyen; nov. 22-ikén a Rákóczi- 
ünnepen ; jan. 9-ikén a Petőfi-üunépén ; a március 15-iki hazafias ünnepen, 
végűi a március 25-ikén rendezett hangveisenyeu.
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2. Markovits gyorsíró-kor. 'Tiszteletbeli védnök Kövi Imre nyug. 
tanár, elnök Berzeviczy Béla tanár.

A kör a lefolyt tanévben szept. 16-án tarto tta  alakuló gyűlését. 
Ez évi tisztviselői vo ltak : Lipták Pál VII. o. tan. jegyző-titkár; Lévay 
Béla VII. o. tan. pénztáros; Memlaur Károly V III. o. tan. ellenőr; Po
lony Géza VII. o. t. könyvtáros. A haladók vezetője Berzeviczy Béla 
tanár, a kezdők előadója Lipták Pál.

A körnek volt 58 tagja, még pedig 8 vitairó és 50 kezdő tagja. 
Tagsági díj volt 2 kor.

A kör az év folyamán tarto tt 1 alakuló-, 11 rendes-, 1 dísz- és 1 
záró gyűlést. A kezdők hetenként 2, a haladók kéthetenként 3 tanórát 
tartottak. Beny.ujtatott 10 mintastenogramm, ezek közűi bíráltatott 8, 
jegyzőkönyvi dicséretet nyert 2, sikerültnek vétetett 4, egyszerűen tu 
domásul vétetett 2 ; szabad előadás volt 2, felolvasás 2.

A kör könyvtárának állománya 184 mű. A kör a következő szak
lapokat jára tta : »Gyorsírászati lapok«, »Budapesti gyorsíró«, »Egyetemi 
Gyorsíró«, »Soproni gyorsíró«, »Magyar Gyorsírási Újság«, »Gyorsírási 
Híradó« és a »Gyorsírási szemle«.

A kör a lefolyt tanévben is versenyírást rendezett, melynek ered
ménye a következő : a kezdők közűi nyertek : Sólyom Barna VI. o. tan. 
10 kor., Nalialkó T ibor VI. o. tan. 8 kor., Kux István V. o. tan. 6 kor., 
Schmőr Aladár IV. o. tan. díszkönyvet. Oklevéllel lettek kitüntetve; 
Ficker Ozsvát VII. o. tan., L ipták János V. o. tan. és Turóczy Péter
VII. o. ten. A vitaírók közűi nyertek: Elsner Henrik VII. o. tan. 16 
kor., L ipták Pál VII. o. tan. 12 kor., Messer Simon VI. o. tan. 8. kor- 
Oklevelet nyert Maiz Joachim VII. o. tan.

3. Mathematikai-kör. Elnöke Nikházi Frigyes tanár.
A kör 1903. szeptember hó 30-án tarto tta  alakuló gyűlését. T agjai

nak száma 43 volt. Tagsági díj 1 korona.
A kör tisztviselői v o ltak : Zakár Lajos VIII. o. t. alelnök, Lévai 

Béla V III. o. t. jegyző, Márcsek Andor VIII. o. t. pénztáros, Andra- 
sovszky Béla VII. o. t. könyvtáros.

A kör ez évben 16 rendes és 1 rendkívüli gyűlést tartott, melye
ken a kijelölt tagok az elnök által kitűzött feladatok megoldását m utat
ták be.

Mint szaklapot a kör a Ráth László által szerkesztett »Mathema- 
tikai Lapok«-at járatta.

A szokásos évvégi versenyt május 25-én tartotta meg. Díjakat 
nyertek : Lévay Béla, VIII. o. t. 20 kor., Fleischer Kálmán VII. o. t. 10 
kor. és Bartha Sándor VI. o. t. 10 kor.

4. Dalkör. A gimnáziumban fenálló Dalkör 1903. szeptember 29-én 
tartotta alakuló gyűlését Schermann Samu tanár elnöklete alatt.
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Ez évi tisztviselői v o ltak : Jantnef Ervin V ili. o. t. főjegyző, 
Bihari János V III. o. t. pénztáros, Klimkó István VIII. o. t. könyvtá
ros és Mikus József VII. o. t. aljegyző.

A körnek volt 45 tagja. Tagsági díj volt 50 fillér.
A kör hetenként kétszer, szerdán és szombaton d. u. 1 órakor ta r

to tta gyűléseit, melyeknek tárgyát az elnök által kiválasztott darabok 
begyakorlása képezte. A kör az év folyamán 30 rendes és 3 rendkívüli 
gyűlést tartott.

A kör a következő iskolai ünnepélyeken működött közre; okt. 
6-án az aradi vértanuk emlékünnepén; okt. 17-ikén a Deák-ünnepen; 
nov. 22-ikén a Rákóczi-ünnepen; a március 15-iki hazafias ünnepen s 
végűi a március 25-ikén rendezett hangversenyen.

5. Torna-kör. Elnöke: Schermann Samu tanár. A gimnáziumban 
fenálló »Torna-kör« a lefolyt tanévben 1903. szept. 27-én tarto tta Scher
mann Samu tanár elnöklete alatt alakuló gyűlését.

Tisztviselők v o ltak : Góschy Ferenc VIII. o. t. alelnök, Horváth 
Károly VIII. o. t. jegyző, Tóth László VIII. o. t. pénztáros, Klimkó 
István V III. o. t., Boros Zoltán VIII. o. t., Dubovinszky Bertalan VII.
o. t., Horka Árpád VII. o. t. előtornászok. K ürtösök: Braun Géza és 
Buchalla Berthold. D obos: Arányi Árpád,

Tagjainak száma 47. Tagsági díj 1 kor. A kör bevétele 47 kor. 
Kiadása pedig 10 kor. A kör hetenként pénteken 4—5 óráig rendes 
gyűlést, szerdán és szombaton 1—3 óráig pedig gyakorló órát tartott

•

Iskolai ünnepélyek az 1903/4. tanévben.

I. A  Petőfi önképzo-kör által okt. 6-án az aradi vértanúk emlékére 
rendezett ünnepélynek műsora v o l t :

1. Himnus. Erkel Ferencztől.
2. »Tizenhárom.« Ábrányi Emiltől, szavalja Lévay Béla VIII. o. t.
3. Ünnepi beszéd, tartja Kerekes Ferencz VIII. oszt. tan.
4. »Október 6.« Ábrányi Emiltől, szavalja Csányi Aurél V III. o. t.
5. Szózat. Egressitől.
II. Deák Ferencz születésének 100-ik évfordulóját a főgimn. ifjú

sága okt. 17-én ünnepelte meg. Az ünnepély műsora v o lt:
1. Himnus. Erkel Ferencztől, énekli az ifjúsági dalkör.
2. Laurovics János VIII. o. t. felolvassa Zakár Lajos VIII. o. t. 

»Deák Ferencz élete s pályájának méltatása« című értekezését.
3. »Deák Ferencz.« Ujváry Bélától, szavalja Csányi Aurél VIII. o. t.
4. Szózat. Egressitől.
Főgimnáziumunk tanári testületé és ifjúsága részt vett a város 

által rendezett Deák-ünnepélyen is, melyen az igazgató tarto tta az 
emlékbeszédet, az ifjúsági dalkör pedig a Himnuszt énekelte.

5
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III. November i-én a szabadságharcban az iglói csatában elesett 
honvédek sírját koszorúzta meg az ifjúság. Az ünnepély műsora volt:

1. Himnus. Erkel Ferencztől.
2. »Honvédek sírjánál.« Demeter Dezső VIII. o. t.-tó l; szavalja 

Csányi Aurél VIII. o. t.
3. Ünnepi beszéd, taitja : Kerekes Ferencz VIII. o. t.
4. Szózat. Egressitől.
IV. November 22-én délelőtt 10 órakor a főgimn. ifjúsága Rákóczi- 

ünnepélyt rendezett. Műsora v o l t :
1. Kuruc nóta. Schermann S.-től, énekli az ifjúsági dalkör.
2. »A hadak útja.« Csengey Gusztávtól, szavalja Csányi Aurél 

V III. o. t.
3. Felolvasást tart Bruckner Győző tanár.
4. »Rákóczi induló.« Farkas Imrétől, szavalja Boros Zoltán VIII. o t.
5. Szózat. Egressitől.
V. Petőfi ünnepélyét a »Petőfi őnképző-kör 1904. jan. 9-én tartotta 

m eg; műsora volt:
1. Himnus. Erkel Fereuctől.
2. »A hazáról.« Petőfitől, szavalja Lévai Béla V III. o. t.
3. Ünnepi beszéd, tartja Kerekes Ferencz VIII. o. t.
4. Részlet Petőfi »Apostol«-ából, szavalja Boros Zoltán VIII. o. t.
5. Szózat. Egressitől.

VI. Az 1904. március 15-én, az intézet dísztermében rendezett haza- 
fias ünnepélynek műsora volt.:

1. Honfiak vigyázzatok. Induló Kückentől; énekli az ifjúsági dal-kör.
2. »Nemzeti dal.« Petőfi Sándortól; szavalja Boros Zoltán VIII. o. t.
3. Ünnepi beszéd; tartja Kerekes Ferencz VIII. o. t.
4. »A magyarok Istene.« Várady Antaltól; szavalja Csányi Aurél

V III. o. t.
5. Szózat. Egressytől; énekli az ifjúsági dal-kör.
VII. Főgimnáziumunk március hó 25-én este 6 órakor az intézet 

dísztermében hangversenyt rendezett, melynek tiszta jövedelme a k irán
dulási alap gyarapítására fordíttatott. A hangversenynek műsora volt:

1. Egyveleg, Balfé »Cigánynő« című dalművéből; előadja az ifjú
sági zenekör.

2. »A holló.« Poe E d g ártó l; szavalja Domonkos Ferencz VI. o. t.
3. Magyar Rhapsodia. Gál Ferencztől; zongorán előadja Jantner 

Ervin VIII. o. t.
4. »A vén cigány«, melodráma Farkas Im rétől; szavalja Boros 

Zoltán VIII. o. t.. zongorán kíséri Laurovics János VIII. o. t.
5. Kunok; ábránd, k é t hegedűre zongora kísérettel, Császár »Kunok« 

című dalművének dallamai felett. E lőadják : Marcsek Andor V III. o. t., 
Marcsek Tibor VI, o. t. és Benigny Gyula IV. o. t.



6. »Még egyszer . . .« Szabó Jenő tő l; szavalja Csányi Aurél
VIII. o. t.

7. R af: Polka de la R eine; zongorán előadja Marcsek Andor 
V III. o. t.

8. »A Fuzsitus Muzsitus«, monológ Gabányi Árpádtól; előadja 
Braun Géza VIII. o. t.

9. Magyar népdalok. Férfi kar, énekli az ifjúsági dalkör.
VIII. A z 1904. május 29-én m egtartott tornaünnepélynek sor

rendje volt :
1. Felvonulás.
2. Szabadgyakorlatok.
3. Katonai rendgyakorlatok.
4. Szertornázás.
5 . Játék.
6. Elvonulás.

6 ;
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X,

Jótékonysági rovat.

Főgimnáziumunk a lefolyt tanévben a következő jótéteményekben 
részesült:

1. A Szepesi XVI városi Takarékpénztár két 30 koronás ösztön
díjra 60 koronát adományozott.

2. Az Iglói Takarék- és Hitelintézet ösztöndíjra adományozott 
40 koronát.

3. Dr. Wirtzfeld Béla úr, kúnhegyi lakos pályadíjra adományozott 
10 koronát.

4. Dr. Kux Adolf úr Liptó-Szent Miklósról jutalomdíjra adományo
zott 20 koronát.

5. Dr. Wesselényi Mátyás közjegyző úr pályadíjra adományozott 
20 koronát.

Az önképző körökben sikeres munkásságot tanúsított tanulóknak, 
valamint egyéb jó magaviseletű, szorgalmas növendékeknek az évzáró 
ünnepélyen kézbesítendő jutalom könyvek beszerzésére adakoztak:

Dr. Lorber Adolf. Jantner Armand, Széli Ödön, Dr. Símenszky 
Sándor urak 10—10 koronát; Pákh Károly, Gärtner Kálmán, dr. .Széli 
Gyula, Koromzay és társa urak 5 — 5 koronát; R itter Sándor úr és özv. 
Glósné úrnő 4—4 koronát; Schmál és Marcsek Aladár urak 3—3 k o r .; Bihar 
Antal, Ráttkay György, Nadler Gyula, Kornhäuser Samu, Rosenthal 
Vilmos, Haltenberger urak és özv. Bobory Imrené úrnő 2—2 koronát.

Azon kikötéssel, hogy az adományozott összeg */* részben a gim
náziumi tanulók jutalmazására és ’/a részben a helybeli evang. polg, 
leányiskola növendékeinek jutalm azására fordittassék, adakoztak:
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Müuuich Kálmán úr io kor.; Topscher György, dr. Walser Gyula, 
dr. Neubauer L,ajos, Klug Nándor, dr. Wesselényi Mátyás, Dörner Gyula, 
Fest Ottó, Gotthard Albert, Nádas Árpád, Klug Ottó, Újlaki Jenő, Fol- 
gens Cornél, Uehoczky Jenő urak 6—óko r.; Beniguy Gyula, Fest Aladár 
Scherffel Aladár, dr. Rottenberg Márton, dr. Wieland Aladár, Fábián 
László, Soós László, Laugsfeld Géza urak 5—5 kor.; Hegyi Bertalan, 
Münster, dr. Ujtelky Miksa urak 4—4 kor.; Schmál úr 3 kor.; Danielisz 
Lajos, Fest és Sclimőr. Reich Róbert, Scultéty Ede, Antal Samu urak 
2—2 koronát.

Ö s z tö n d í j a k ,  j u t a l m a k  é s  e g y é b  s e g é ly e z é s e k ,  

a) Ösztöndíjak:

1. A gróf Teleky-Róth Johanna-féle 70 koronás ösztöndíjat az ág. 
hitv. ev. egyetemes ösztöndíjosztó bizottságnak 1904. évi május hóban 
hozott határozata értelmében k a p tá k : Lüge Iván VIII. oszt. tan., Flei
scher Kálmán VII. oszt. tan.

2. A Tavaszi Lajos-féle 120 koronás ösztöndíjat a tanári karM arcsek 
Andor VIII. o. t.-nak Ítélte oda.

3. A Scholtz-Kailing Amanda-féle 80 koronás ösztöndíjat a gimnáziumi 
tanács Audrasovszky Béla VII- o. t. és Lipták Pál VII. o. t. Ítélte oda.

4. A Pákh Károly-féle 80 koronás ösztöndíjat kapta Zakár Lajos 
VIJI. oszt. tan.

5. A Dobos Kálmán-féle 80 koronás ösztöndíjat a gimnáziumi tanács 
Ryhliczky Jenő VII. o. t. Ítélte oda.

6 A Schwartz Károly-féle 44 koronás ösztöndíjat a gimnáziumi 
tanácsnak határozata alapján nyerte Flachbarth Károly VI. o. t.

7. A Szontágh Lajos-féle 50 koronás ösztöndíjat nyerté Kerekes 
Ferencz VIII. o. t.

8. Az iglói izrael. hitközség 40 koronás ösztöndíját kapta Szigeti 
Jenő VI. o. t.

9. A Hubay Miksa-féle 80 koronás ösztöndíjból nyertek : Szőke 
Ferencz VII. o. t. és Faix Géza VII. o. t. 40—40 kor.

10. A Hubay Miksa-féle 40—40 koronás tápintézeti segélyben része
sültek : Lüge Iván V III. o. t. és Szőke Ferencz VII. o. t.

11. Az Újlaki Jenő-féle 40 koronás ösztöndíjat a gimnáziumi tanács 
Polónyi Géza VII. o. t. Ítélte oda.

12. A Payer Jenő-féle 40 koronás ösztöndíjból nyertek: Ambrózy 
Béla I. 0. t- és Mauritz Sándor I. o, t  20—20 kor.
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13- A dr. Münnich Aurél-féle 16 koronás ösztöndíjat a tanári testü
let Andrasovszky József IV. o. t. ítélte oda.

14. A Fischer Miklós-féle 16 koronás ösztöndíjat a tanári testület 
Benigny Gyula IV. o. t. Ítélte oda.

15. A Seholtz József-féle 8 koronás ösztöndíj a lefolyt iskolai évben 
nem le tt kiosztva.

16. A Fischer Miklós-féle 8 koronás ösztöndíjat a tanári karnak 
határozata értelmében kapta Rangsfeld Géza III. o. t.

17. A Búzás Rajos-féle 8 koronás ösztöndíjat a gimnáziumi tanács 
Berecz Sándor IV. o. t. ítélte oda.

18. A Fest Imre-féle 8 koronás ösztöndíjat a gimnáziumi tanács 
Zimmermann Arthur V. o. t. ítélte oda.

19. Az özv. Münnich Adolfné szül. Ritter Julia-féle 16 koronás ösz
töndíjat kapta Andrasovszky Zoltán II. o. t.

20. A Fromhold Arthur-féle 8 koronás ösztöndíjat kapta Jurcsó 
András IV. o. t.

21. A Szepesi XVI. városi takarékpénztár adományából 30—30 ko
ronás ösztöndíjakat nyertek: Ripták János V. o. t. és Bartha Sándor 
VI. oszt. tan.

22. Az Iglói Takarék- és Hitelintézet adományából 20—20 koronás 
ösztöndíjakat nyertek : Klug Rezső III. o. t. és Mega Samu V. o. t.

23. A Feigenbaum József-féle ösztöndíjból 70—70 koronát kaptak: 
Malz Joachim VII. o. t. és Marcsek Tibor VI. o. t.

24. A Schwartz Rajos-féle 24 koronás ösztöndíjat az 1902—1903. 
iskolai évben az egyháztanácsnak határozata értelmében Szénfi Zoltán 
V III. o. t. kapta. Az 1903 — 1904-k iskolai évre eső ösztöndíj az egyház
tanácsnak határozata értelmében fog kiosztatni.

b) jjutal nyakkal kitüntetett tanulók.

Az önképzőkörökben sikeres működést kifejtett tanulók és egyéb 
jó erkölcsi magaviseletű, szorgalmas növendékek jutalmazására befolyt 
összegből a következők részesültek jutalomdíjakban és kaptak jutalom
könyveket.

1. Dr. Wirtzfeld Béla úrnak adományából 10 koronás pályadíjat 
nyert Zakár Rajos VIII. o. t.

2. Dr. Kux Adolf úrnak adományából 20 koronás jutalomdíjat 
nyert Ripták János V. o. t.

3. Marcsek Aladár I. o. t. 10 koronás jutalom dijat nyert. 
Jutalomkönyveket kap tak : Jantner Ervin V III. o. t. Dr. Szilády

Zoltán, Mély tengerek világa; Csányi Aurél VIII. o. t. Petőfi költeményei; 
Kerekes Ferencz VIII. o. t. Vörösmarty életrajza; Boros Zoltán VIII. o. t.



7*

Erdélyi János, Pályák és pálmák ; Buchalla Bertliold VIII. o. t. Dr. Thir-é 
ring Gusztáv, Ázsia sivatagjain keresztül; Laurovics János V III. o. t. 
Czigler Ignáez, Művelődés-történet; Goschi Ferenez VIII. o. t. Dr. Hankó 
Vilmos, Universum; Zakár Lajos VIII. o. t. Arany, Toldi; Turóczy 
Péter VII. o. t. Gyulai Pál, Vörösmarty életrajza; Hankó Béla VII. o. t. 
Dr. Hankó Vilmos, Universum; Domonkos Ferenez VI o. t. Arany 
János kisebb költem ényei; Hodzsa Milos V. o. t. Jókai, A magyar elő- 
időkből; Kux István V. o. t. Brankovics György, A magyar szabadság- 
harcz története; Tóbiás Lajos IV. o. t. Kisfaludy Sándor összes regéi; 
Heyszl József, IV. o. t. Grósz Lajos, A természet köréből; Fichtner K á
roly IV. o. t. Grósz Lajos, A természet köréből; Idrányi Béla IV. o. t. 
Erődi Béla, Utazásom Szicília és Málta szigetén; Zimmermann Emil 
IV. o. t. Erődi Béla, A Faraók országában ; Schmőr Aladár IV. o. t. Szte- 
rényi Hugó. Természettudományi olvasmányok; Kiss Miklós III. o. t. 
Laurie, Diákélet A ngolországban; Biró Dezső III. o. t. Erődi Béla, 
Utazásom Szicília és Málta szigetén; Mazalán Pál III. o. t. Gaal Mózes, 
A Claudiusok; Balló Lajos III. o. t. Szitnyai Elek, Levelek egy tanuló 
ifjúhoz ; Szeverényi Béla II. o. t. Platz Bonifácz, Utazás a természetben; 
Kircz Arthur II. o. t. Platz Bonifácz, Utazás a természetben; Szaxun 
Endre II. o. t. Szterényi Hugó, Természettudományi olvasmányok; Neu
länder Lajos II. o. t. Dr. Brózik, Kolumbus Kristóf; Uhlyarik Aurél 
II. o. t. Varga Ottó, Nordenskiöld, Ázsia és Európa körülhajózása; 
Förster Miklós I. o. t  Hanusz István, Az állatok világából; Schmidt 
Brúnó I. o. t. Hanusz István, Az állatok világából; Langsfeld György
I. o. t. Földes Géza, A búrok magyar vitéze; Jaczkó József I. o. t. Gaal 
Mózes, A kegyelemkenyér; Hajdú Gyula I. o. t Gaal Mózes, Hűséges 
mind a sírig.

A Petőfi önképzőkör részéről könyvjutalmakban részesültek: Csányi 
Aurél V III. o. t. Arany, Kisebb költeményei és Bakonyi Endre VII. o. t. 
Arany, Toldi trilógiája. Továbbá 20 koronás pályadíjat nyert Zakár 
Lajos VIII. o. t. és Kerekes Ferenez VIII. o. t. főjegyző kapta a »Mil
lenniumi 400 koronás alapitvány«-nak egy évi kamatját.

A Markovits gyorsírókor részéről versenydíjakat nyertek : Sólyom 
Barna VI. o. t. 10 kor., Nahalkó Tibor VI. o. t. 8 kor., Kux István V. 
o. t. 6 kor. és Schmőr Aladár IV. o. t. jutalomkönyvet.

A vitairók közül versenydíjakat nyertek: Elsner Henrik VII. o. t. 
16 kor., L ipták Pál VII. o. t. 12 kor. és Messer Simon VI. o. t. 8 kor.

A mathematikai kör részéről versenydíjakat nyertek : Lévay Béla 
VIII. o. t. 20 kor., Fleischer Kálmán VII. o. t. 10 kor. és Bartha Sándor 
VI. o. t. 10 kor.

a) cápintézeii díjak elengedése.

A gimnáziumi tanács 33 tanulónak összesen 956 koronát engedett 
el a tápintézeti díjakból.
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b) tandíjelengedesben részesültek:

a VIII. osztályból: Lilge Iván 24 K., Marcsek Andor 48 K. és 
Paulik János 8 K .;

a VII. osztályból: Andrasovszky Béla 15 K., Faix Géza 20 K., 
Fleischer Kálmán 24 K., Malz Joachim 15 K., Ryhliczkv Jenő 20 K. és 
Szőke Ferencz 20 K .;

a VI. osztályból: Flachbarth Károly 24 K., Marcsek Tibor 48 K. 
és Szigeti Jenő 12 K .;

az V. osztályból: Fleischer Gyula 15 K., Halasa Péter 10 K., Mega 
Samu 15 K., N agy Emil 10 K. és Zimmermann Arthur 20 K .;

a IV. osztályból: Andrasovszky József 10 K.. Gágor Vendel 10 K. 
és Schmőr Aladár 15 K .;

a III. osztályból: Klein Oszkár 10 K. és Klug Rezső 10 K .;
a II. osztályból : Andrasovszky Zoltán 10 K. és Neuländer Lajos 

12 Kor.;
az I. osztályból: Ambrózy Béla 24 K., Förster Miklós xo K. és 

Mauritz Samu 24 K.
Azonkivül hat kanens 288 K. erejéig részesült tandíjelengedésben.
A fentartó hatóság tehát 31 tanulónak 771 K.-t engedett el az elő

írt tandíjakból.
Segélyezésben részesültek tehát az 1903 — 1904-ik tanévben a tanulók :

1. Tápintézeti s e g é ly e z é s ..........................956 K.
2. Tandíjakból e le n g e d tü n k ..................... 771 »
3. Ösztöndíjakra f o r d í t o t t u n k ..............1300 »
4. Jutalom- és pálya díjakra fordítottunk . 395 »

Összesen 3422 K.



X I.

Tápintézet.

Gondnok : Ma r c se k  A n d o r , tanár.

Az iglói ág. hitv. ev. főgimnázium által fentartott tápintézetbe az 
1903—04-ki tanévben 165 tanuló (7-tel kevesebb, mint az 1902—03-ki 
tanévben) vétetett föl. Ezek közöl já rt ebédre és vacsorára 139, (6-tal 
kevesebb) csak ebédre 26 (i-gyel kevesebb). A beírt 165 tanuló között 
volt 142 gimnáziumi (4-gyel kevesebb), 11 polgári iskolai (3-mal több, 
és 12 n helybeli faipari szakiskolát látogató tanuló (6-tal kevesebb, mint 
az elmúlt tanévben) A 142 gimnáziumi tanuló az egyes osztályok 
szerint következőképen oszlik meg : Az I. osztályba já rt 16 (2-vel több)) 
a II-ba 16 (6 tál több), a III-ba 14 (7-tel kevesebb), a IV-be 22 (4-gyel 
több), az V-be 19 (2-vel kevesebb), a Vl-ba 22 (ugyanannyi, m int a múlt 
évben), a VII-be 18 (3-al kevesebb) és a VlII-ba 15 tanuló (4-gyel keve
sebb, m int az 1902 — 03. tanévben). Vallásra nézve volt a 142 gim ná
ziumi tanuló k ö z t: Ág. hitv. ev. 43, ev. ref. 46, róm. kath. 49, gör. kath. 
3, gör. kel. —, izraelita 1. Évközben kilépett 7, úgy, hogy az év végén 
158 tanuló maradt.

A Hubay-féle 40—40 koronás tápintézeti segélyben Lüge Iván 
V III. és Szőke Ferencz VII. oszt. tanulók részesültek.

A gimnáziumi tanács 31 tanulónak engedte el vagy egészen vagy 
részben a tápintézeti díjakat 891 K összegben. Elengedésben részesül
tek a VIII. osztályból: Achátz Béla 40 K., Bihari János 40 K és Lüge 
Iván 52 K ; a VII-ik osztályból : Andrasovszky Béla 15 K., Bihari József 
40 K., Fleischer Kálmán 70 K., Medveczky Győző 15 K., Ryhliczky Jenő 
52 K., Szigeti Elek 20 K. és Szőke Ferencz 40 K., a VI. osztályból : 
Flachbarth Károly 60 K., Hodzsa Vladimir 10 K és Szigeti Jenő 25 K > 
az V. osztályból: BÜeischer Gyula 35 K., Medveczky Kálmán 15 K.’ 
Mega Samu 30 K„ Nagy Emil 20 K., Topperqzer János 30 K és Zim-
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mermaim Arthur 52 K ; a IV. osztályból: Andrasovszky József 15 K., 
Jurcsó András 25 K., Posewitz Ottó 20 K., Rozlosnik Miklós 25 K és 
Selimör Aladár 30 K ; a III. osztályból: Kalafut Lőrinez 15 K., Klug 
Rezső 15 K és Meuesdorfer János 20 K ; a II. osztályból: Andrasovszky 
Zoltán 15 K és Schinör Guido 20 K ; végűi az I. osztályból: Mauritz 
Samu 15 K és Melczer Géza 15 K.

Az ebéd állott hetenként hatszor húsleves-, hús- és elegendő főze
lékből, hetenként egyszer rántott burgonyaleves- és galuskából, mind
annyiszor pedig még 40 dekagramm tiszta rozskenyérből; vacsorakor 
volt kétszer hetenként gulyáshús, a többi estéken főzelék. Ezenkívül 
kaptak a tanulók havonként egyszer disznópecsenyét és havonként egy
szer virslit a főzelékre.

Végűi csak kedves kötelességet teljesítünk, midőn a ruszti ág. 
hitv. ev. egyházközségnek, mely a szuplikáció megváltása fejében táp
intézetünknek 2 koronát küldött, ez úton is hálás köszönetét nyilvá
nítunk.



X III.

Jelentés az érettségi vizsgálatról.

Az előző 1902—1903-ik tanévi szóbeli érettségi vizsgálatok junius 
23-áu vették kezdetüket és junius 27-kén nyertek befejezést. A vizsgáló 
bizottságnak elnöke volt Wüuschendorfer Károly poprádi ev. lelkész és 
a vizsgán a tanügyi kormányt Stromp László pozsonyi ev. tbeologiai 
akadémiai tanár képviselte.

A vizsgáló bizottság ítélete alapján a 46 vizsgázó tanuló közül a 
követelményeknek jelesen megfelelt 3 tanuló : Csatári Imre, Steier Lajos 
és Szénfy Zoltán; a követelményeknek jól megfelelt 9 tanuló; a köve
telményeknek megfelelt 31 és két hónap múlva egy tantárgyból javító 
vizsgálatra u tasittatott 3 tanuló.

Az 1903—1904-ik tanévben a V lII-ik  osztálynak évvégi vizsgáit 
május 9-től május ló ig ejtettük meg. Vizsgázott 36 rendes- és a tanügyi 
kormánynak engedélye alapján 2 magántanuló.

Érettségi vizsgát te tt 32 tanuló.
Az írásbeli érettségi vizsgát május 17., 18 , 19., 20 és 21-ik napjain 

ejtettük meg.
Az írásbeli vizsga tételei voltak :
1. A m agyar nyelvből: a) A Hunyadiak érdemei hazánk történeté

ben. b) »Idegen nyelvet tudni szép, de a hazait művelni kötelesség« 
(Kölcsey), c) A szerencse mezőt ád, de a győzelmet rajta csak az erény 
vívhatja ki. (Eötvös).

2. A latin nyelvből: Sallustius: De coniuratione Catilinae cap 25 
et 27. Catilina megindítja a háborút.

3. A német nyelvből: Torquato Tasso. Albrecht János, Német 
olvasókönyv III.

4. A görög nyelvből: Iliász XXIV. 143—170. Zeus elküldi Irist 
Priamoshoz azon paranccsal, hogy Hektornak holt testét váltsa ki.
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5- A mennyiségtanból: a) Mekkora összeget kell 12 éven át minden 
• év elején lefizetnie annak, a ki azután a 12 év lefelte után 20 éven át 

minden év végén 3600 kor. évi járadékot kíván élvezni, ha 3S 4n/0 kama
tos kamatot számítunk ?

b) Meghatározandó Budapestnek Philadelphiától való távolsága kilo
méterekben. Budapestnek éjsz szélessége 47", 29' 13“, keleti hosszúsága 
36° 42' 47"; Philadelphiának éjsz. szélessége 390 57', keleti hosszúsága 
300 58'. Ki kell indulni a consinustételből. (Gömbháromszögtan.)

A szóbeli érettségi vizsga junius 21-én vette kezdetét és tarto tt 
junius 24-ig. A vizsgáló bizottságnak elnöke volt Hronyecz József egy
házkerületi irodaigazgató és a vizsgán a tanügyi kormányt dr. Asbóth 
Oszkár budapesti tudományegyetemi ny. r. tanár képviselte.

A vizsgáló bizottságnak Ítélete alapján a 32 vizsgázó tanuló közül 
31 tehetett szóbeli vizsgálatot, melyen a követelményeknek jelesen 
megfelelt 4 tanuló (Jantner Ervin, Lévai Béla, Marcsek Andor és Zakár 
Lajos,) jól megfelelt 6, elégséges eredménnyel megfelelt t8; két hónap 
múlva teendő javító vizsgára utasítta to tt 2 és ismétlő érettségi vizsgálatra 
utasíttatott 1 tanuló.
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A tanulóknak létszáma a szülőknek lakóhelye szerint

! g l ó i ..................................... I I I Mármaros megye . . . . 3
Szepes m e g y e .................... 94 Hajdú m eg y e ..................... 3
Bihar m e g y e ..................... 32 Békés m e g y e ................. 2

Abauj-Torna megye . . . 32 Csanád m e g y e ................. 2
Zemplén m e g y e ................. 21 Szabolcs m e g y e ................. 2
Borsod megye . . . . l 6 Baranya m e g y e ................. I

Liptó m e g y e ..................... *5 Nógrád m e g y e ................. I

Árva m e g y e ..................... H Hunyad m e g y e ................. I

Trencsén megye . . . . 9 Torontál m eg y e ................. I

Pest m eg y e ......................... 6 Bereg m e g y e ..................... I

Turóc m e g y e ..................... 5 Ugocsa m e g y e ................. I

J.-N.-K.-Szolnok megye . 5 Bács Bodrog megye . . . I

Sáros m e g y e ..................... 5 U ng m e g y e ..................... I

Heves m e g y e ..................... 4 K ü lá lla m b e li..................... 3
Gömör m e g y e ................. 4 Összesen . . . 4 0 0
Szatmár m e g y e ................. 4



JS l. tanulásban tett előm enetelről

A rendes tárgyakat véve
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n

é s  p e d i g I. II. j  III. IV. V. VI. VII. VIII.

o s z t á 1 y b a n

m inden tantárgyból j e l e s ................................... 1 3 1 7 2 — 5 3 22

m inden tantárgyból legalább j ó ......................... 10 7 8 5 4 6 8 3 51

m inden tantárgyból legalább elégséges 2 5 33 27 16 21 2 4 2 3 2 6 195

egy tantárgyból e lé g te le n ................................... 3 6 3 9 8 9 6 1 45

két tantárgyból e lé g te le n ................................... 9 5 1 4 7 5 2 3 3 6

több tantárgyból elégtelen (az osztály ismétlésére 
u t a s í t v a ) ...................................................................... 9 2 2 6 6 4 ______ — 2 9

vizsgálatlan m a r a d t .................................................... j 1 1 — — 2 2 4 — 10

osztályonként összesen: 58 57 42 47 50 50 4 8 3 6 3 8 8
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A. k ö te lez ő  ta n tá rg y a k b a n

T  a n tá rg y
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XIV.

A jövő 1904—igo5-ik tanévre vonatkozók.

1904. évi aug. 30. és 31.-én lesznek a felvételi, pótló• és javító-vizs
gálatok.

A  beiratások a helybeli tanulókra nézve aug. 31-én, a vidéki tanulókra 
nézve pedig szept. /. 2. és 3-án lesznek.

A z iskolai évnek ünnepélyes megnyitását szeptember 3-ére reggeli 8 
órára tűztük ki.

A  rendes tanítás szeptember 6 án veszi kezdetét.
A gimnázium első osztályába lépő tanulok születési bizonyítvánnyal 

tartoznak igazolni, hogy életük kilencedik évét betöltötték. Minden 
tanuló kivétel nélkül tartozik a beiratás alkalmával az előző évről szóló 
iskolai bizonyítványt előmutatni.

A  helybeli tanulók évi tandija 40 kor., mellékdíjak (beiratási díj 2 kor., 
könyvtárra, értesítőre 4 kor., bizonyítvány díj 2 kor) 8 kor., összesen 48 kor.

A  vidéki tanulók évi tandíja 48 kor., mellékdíjak (beiratási díj 2 kor., 
könyvtárra, értesítőre 4 kor., bizonyitványdíj 2 kor) 8 kor., összesen 36 
korona.

A z 1894. évi X X V II . t-c. 3. §. c) pontja értelmében minden tanuló 
az országos tanári nyugdíjalap javára 6 koronát a beiratás alkalm.ával tar
tozik lefizetni.

Gimnáziumi pénztáros Mar esek Andor tanár úr.
A  mellékdíjak, az országos tanári nyugdíjintézetre fizetendő 6 kor, és a 

tandíjnak első fele a beíratás alkalmával, a tandíjnak második fe le  pedig 
február i-én fizetendő.

Szabadkézi rajz és festésben is m int rendkívüli tantárgyakban nyerhet
nek gimnáziumi tanulók az intézeti épületben oktatást. A  hetenkénti 2 óráért 
egész évre fizetendő díj 10 kor.

A tápintézetbe való felvételre nézve figyelembe veendők a kö
vetkezők :

a) A felvételt a tápintézetbe valláskülönbség nélkül az igazgató és 
tápintézeti gondnok eszközük.
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b) A tápintézeti díj egész évre ebéd és vacsoráért n o  kor, csak 
ebédért 90 kor., teríték használatáért 1 kor. A díj első fele a felvételkor, 
a második fele február i-én a tápintézeti gondoknál fizetendő, különben 
a tápintézetből való kizárás kellemetlenségének teszi ki magát a tanuló.

c) Minden tápintézeti tanuló a fennálló intézeti szabályokhoz alkal
mazkodni tartozik.

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

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

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

kellőleg igazoló, jó magaviseletű és legalább jó előtnenetelű tanulók. A 
folyamodványok benyújtásának határideje a folyó tanév november 15-ike 
a folyamodványok az igazgatónál nyújtandók be.

Azon tisztelt szülők tájékozására, kik a helybeli viszonyokat nem 
ismerik, közölhetjük :

a) teljes ellátásért fizetnek a tanulók 32, 36, 40, 60, 80, 90 koronát 
havonként;

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

c) azok, kik csak ebédre járnak a tápintézetbe, az ebéden kívül 
teljes ellátásért 26 —32 koronát fizetnek havonként. A szülőknek, mielőtt 
ellátásba vagy lakásra elhelyeznék a tanulókat, ez iránt az intézeti igaz
gatóval vagy osztálytanárral kell érintkezésbe lépniök, nehogy a tanu
lók meg nem felelő helyre jussanak.

Zongora (zene-) tanításért fizetnek egy-egy óráért 160---180 fillért a 
tanulók.

A főgimnáziumi tanulók havonként 4 koronáért alapos oktatást 
nyerhetnek hegedű-játékban az intézeti énektanártól.

Az 1890. évi XXX, t.-c. értelmében gimnáziumi tanulók a görög- 
nyelv és irodalom tanulására nem köteleztetnek, ha a görög nyelv és 
irodalom helyett a törvény 2. §-ábau megnevezett tantárgyakban nyernek 
az illető gimnáziumban 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- 
menetelök a többi rendes tantárgyakban tanúsított előmenetelökkel 
egyenlő értékű beszámolás alá esik.

Azon tantárgyak, melyekből a gimnáziumi tanulók a görög nyelv 
és irodalom helyett rendes oktatást nyernek, a következők:
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a) a m agyar 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 tartárgyakban amaz intézet megelőző osztályaiban 
elvégzett tananyagból fölvételi vizsgálatot tartozik tenni.

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

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

H a azonban a görög nyelv és irodalomból pótló érettségi vizsgála
tot tesznek, a főiskolák összes fakultásai előttük nyitva állanak.

Ezen törvényes intézkedés értelmében a görögnyelvi irány előkép
zést ad a tanulóknak a jogi, orvosi, papi, tanári, mérnöki, bányászati, 
erdészeti, gazdászati, katonai pályákra, de különösen szükséges azoknak, 
kik nyelvészeti pályára szándékoznak lépni, vagy papi tanulm ányaikat 
nem papnevelő intézetben, hanem az enyetemi theologiai fakultásán k í
vánják végezni.

A görög nyelv helyett választott irány előképzést ad a tanulónak 
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, vasúti, postai, raagánhivatalnoki 
pályára kívánnak lépni.

A főgimnáziumi tanfolyam választásánál tekintetbe veendő a tanuló 
lelki tehetsége is. Oly tanuló, ki a nyelvekben nagyobb előmenetelt 
tanúsít, m int a mennyiségtanban és természettudományokban, válassza 
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 koc
káztatni tanulmányi előmenetelét, ha a görögpótló tanfolyamra irat
kozik be.

A javító vizsgálatokat illetőleg tudomásul szolgáljon: az egy 
tantárgyból elégtelen érdemjegyet kapott tanulók a tanári testület
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engedélyével, két tantárgyból a felekezeti főhatóság engedélyével 
tehetnek javító vizsgálatot. A folyamodványok folyó évi ju liu s hó 
i-ig az itteni főgimnáziumi igazgatóságnál nyújtandók be. A javító 
vizsgálatnak más intézetnél való letevésére a felekezeti főhatóság adhat 
engedélyt.

Végre az 1887. évi XXII. t.-c. 12. §-a értelmében mindazon tanu
lók, kik életök 12. évét betöltötték, csak akkor fognak véglegesen fel- 
véttetni a gimnáziumba, ha igazolják, hogy védhimlável ujraoltattak, 
vagy az ujraoltás alól törvényszerű módon felmentettek.
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