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1.

Adatok a főgimnáziumnak 1908—1909-ik tanévi
történetéhez.

Az iglói ág. hitv. ev. főgimnáziumnak 1908— 1909-ik tanévi történetét a 
megszakítás, akadályok nélküli csendes munka jellemzi. — Tiz hónapig halad
tunk ismét azon az úton, melyet tanterv, rendtartás kijelölt, melyet kötelesség
érzetünk megszabott s midőn ezen tiz havi becsületes, kitartó törekvésnek 
napjaira visszapillantunk, mély hála száll szivünkbe a gondviselés iránt azért, 
hogy főgimnáziumunk a lefolyt tanévben is híven szolgálhatta a magyar kultúra, 
a protestáns tanügynek szent érdekeit.

Főgimnáziumunk utolsó évi történetéből a következő fontosabb mozzana
tokat emeljük k i:

A tanári karnak Nestora, Gúhr Márton tanár az előző iskolai év végével 
fejezte be tanári működését intézetünkben. — Megszakítás nélkül 43 évig mű
ködött főgimnáziumunk falain belül mint a klasszikus nyelvek tanára soha nem 
lankadó buzgósággal, kitartással, példányképül szolgáló kötelességérzettel, az 
ifjúság iránti szeretettel s tanártársai iránti kollegiális érzülettel. Négy éven át, 
1879/80— 1882/3-ig az igazgatói hivatalt is viselte. Áldásos tanári működésé
nek 40-ik évfordulóján, 1905. évi junius 25-én tisztelői, akkori- és volt tanít
ványai lélekemelő ünnepélyt rendeztek tiszteletére, melyen ösztöndijalapítványt 
is létesítettek nevére.

A fentartóhatóságnak 1908. évi junius 14-én tartott közgyűlése jegyző
könyvébe iktatta a búcsúzó tanár iránt táplált háláját, elismerését. A tanári 
testület az évzáró ünnepélyen s az évzáró tanácskozmányban búcsúzott el
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szeretetének és nagyrabecsülésének nyilvánításával kartársától. A híven teljesített 
kötelesség tudata legyen hosszú, fáradságos munkájának legméltóbb jutalma; 
köztisztelet tegye verőfényessé a nyugalomnak szánt éveinek hosszú sorát!

Helyét a tanév elején a fentartóhatóságtól nyert megbízatás alapján Wiese 
Gyula tanárjelölt foglalta el, kit a vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter 
az államsegély ügyében kötött szerződésből folyó jogánál fogva 1908. évi szep
tember 26-án, 110405. számú rendeletével intézetünkhöz helyettes tanárul ki
nevezett.

A tanári testületben a tanév tolyama alatt egyéb változások is állottak be:
Simonyi Győző tanárjelölt, ki az 1907/8-ik iskolai évet helyettes tanári 

minőségben töltötte intézetünkben s kit a fentartóhatóság az 1908/9-ik tanévre 
is állásában megerősített, 1908. évi szeptember 17-én betegsége miatt lemondott 
állásáról. A fentartóhatóság tanóráinak ellátását Szénfy Zoltán tanárjelöltre 
bízta, ki az előző iskolai évet gyakorló tanárjelölti minőségben főgimnáziumunk
ban töltötte.

A tanév első hónapjában az I—IV osztályban Szalay István róm. kath. 
segédlelkész s az V—VIII osztályban Hudács Károly róm. kath. segédlelkész 
működtek mint hitoktatók; október hónaptól kezdve pedig a szepesi róm. kath. 
püspöki hivatalnak intézkedése folytán az algimnáziumban dr. Ruszinyák János, 
a felgimnáziumban Szalay István segédlelkészek.

Még a szünidőben intézte el a gimnáziumi tanács a tápintézeti díjak el
engedése végett benyújtott kérvényeket, 38 szegénysorsú tanulónak összesen 
1010 koronát engedvén el az előírt díjakból. Főgimnáziumunk az utolsó tiz év 
alatt 295 tanulónak összesen 9875 koronát engedett el a tápintézeti díjakból, 
még pedig: az 1899—1900-ik tanévben 26 tanulónak 1004 kor.; az 1900— 
1901-ik tanévben 20 tanulónak 1708 kor.; az 1901 — 1902-ik tanévben 30 tanuló
nak 854 kor.; az 1902—1903-ik tanévben 38 tanulónak 1225 kor.; az 1903— 
1904-ik tanévben 33 tanulónak 956 kor.; az 1904—1905-ik tanévben 34 tanuló
nak 784 kor.; az 1905 —1906-ik tanévben 26 tanulónak 652 kor.; az 1906— 
1907-ik tanévben 30 tanulónak 832 kor.; az 1907— 1908-ik tanévben 25 tanuló
nak 790 kor. és 1908 -  1909-ik tanévben 33 tanulónak 1010 koronát.

1908. évi augusztus 31-én ejtettük meg a felvételi — pótló és javító
vizsgálatokat.

A javító-vizsgálatokon az egy tantárgyból bukottak közül elégséges ered
ménnyel vizsgázott 27, osztályismétlésre utasíttatott 3 és nem jelent meg 2 tanuló. 
A két tantárgyból bukottak közül a javítóvizsgálatokon kielégítő osztályzatot 
nyert 13, osztályismétlésre utasíttatott 7 és nem jelent meg 5 tanuló.

Összesen tehát elégséges eredménnyel vizsgázott 40, osztályismétlésre 
utasíttatott 10 és a vizsgán nem jelent meg 7 tanuló. Ugyanakkor egy ötöd- 
osztályú magántanuló magánvizsgálatot tett elégséges eredménnyel és egy más 
gimnáziumban javító-vizsgálatra utasított tanuló javítóvizsgálatot szintén kielégítő 
eredménnyel.
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Szeptember 1 2 . ,  3. és 4-ik napjain folyt a beiratás. — Beíratott 381 
tanuló, mely magas létszám, tekintve, hogy a helybeli állami polgári iskola a 
tanulók tetemes részét elvonja a gimnáziumtól, azon bizalom mellett tanúskodik, 
mellyel hazánk számos vidéke főgimnáziumunk iránt viseltetik.

A beirt tanulók közt volt helybeli 136, Szepesmegyei 81. Nagyobb szám
mal iratkoztak be a tanulók Liptó, Abauj Torna, Borsod, Zemplén megyékből.

Későbbi táblázatos kimutatások tüntetik fel a tanulóifjúságnak statisztikai 
viszonyait. Ezen adatok kiegészítéséül említjük még, hogy a felgimnázium 
négy osztályába beirt 176 tanuló közül a görög tanfolyamban részt vett 70, a 
görögpótló tanfolyamban pedig 106 tanuló; mégpedig a görög nyelvet tanulta 
az V-ik osztályban 24, a Ví-ik osztályban 9, a VII-ik osztályban 23 és a VlII-ik 
osztályban 14 tanuló; a görögpótló tantárgyakat pedig az V-ik osztályban 19, 
a Vl-ik osztályban 18, a VII-ik osztályban 34 és a VIII-ik osztályban 35 tanuló.

Szeptember 5-én, reggeli 8 órakor volt az iskolai évnek ünnepélyes meg
nyitása. Az ünnepélyen a fentartóhatóság képviselői, a tanári kar, számos szüle 
és a tanulóifjúság töltötték meg a főgimnázium dísztermét.

Megnyitó beszédében az igazgató utalt a szülők reményére, mely a családi 
otthonból elkísérte s a tanárok atyai jóindulatára, mely a tanulókat szellemi 
otthonukban fogadta.

Mindkettő közös forrásból, a szerétéiből ered: a szülő részéről azon ha
talmas érzésből, mely a gyermek boldogulásában saját boldogságát fölleli s a 
tanár részéről azon érzésből, mely alapja munkájának, mely törekvéseinek benső- 
séget, az akadályok leküzdésére türelmet és kitartást kölcsönöz.

Majd fejtegetvén a tanulóifjúságnak a szülői ház s az iskola iránti köteles
ségeit utalt teendőire, hogy tanulói pályáján egy fokkal feljebb emelkedjék, hogy 
tovább épitse az életben elfoglalandó pozíciójának azon talapzatát, melynek 
köveit az ismeretek, melynek összekötő kapcsát a kedély nemes érzelmei, mely
nek fundamentumát a jóban, az erényben megszilárdult akarat alkotják.

Végül vázolván az egyes tudományszakoknak ismeretkörét, a történelem
ben megnyilatkozó eszméknek érvényesülését, a világirodalomban lerakott köz
kincseknek nemesítő hatását, zengzetes nyelvünk varázserejét, a természeti 
erők örökkévaló törvényeit, buzdító és lelkesítő szavakkal hívta fel a tanulókat, 
hogy készséggel, örömmel kövessék tanáraikat a tudományok bűbájos ösvényén.

A rendes tanítás szeptember 7-én vette kezdetét a később részletezett 
tanterv szerint, mely csak annyiban külömbözik az állami tantervtől, hogy az 
I. és Il-ik osztálynak egy énekórája volt, hogy az algimnáziumi protest, vallású 
ifjúság heti egy órában az egyházi éneket gyakorolta s hogy úgy az I. mint a 
Il-ik osztályban hetenként egy órát német nyelvi beszédgyakorlatokra fordítottunk.

A tanulmányi siker biztosítása fontos feladatát képezte a tanári karnak.
Oktató és nevelő munkánknak összhangját, egységét, elveit módszeres
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értekezleteink állapították meg. Felhasználtuk az intézet gazdag múzeumainak, 
szertárainak összes segédeszközeit, hogy szemléltetés utján megkönnyítsük az 
ifjúság tanulmányi előmenetelét; magyarázatunk azt tűzte ki célul, hogy a tanuló 
lehetőleg már a tanórán sajátítsa el a megkövetelt ismereteket s hogy azok az 
értelmi képzés hathatós eszközeivé váljanak. A tanulók házi munkásságának 
helyes irányításával és gondos előkészítésével elejét vettük a túlterhelésnek.

Fontos feladatunknak ismertük, hogy igénybe vegyük az egyes tudomány- 
szakok kedélynemesítő és jellemképző momentumait.

Atyai jóindulat, az ifjúság iránti szeretet irányította munkánkat. Az ifjú 
kötelességérzetének, munkakedvének, tudományszomjának felébresztése voltak 
az egyéni befolyásnak eszközei; elismerés, dicséret s ha annak szüksége fenn
forgóit, szigorúság voltak az iskolai év sikerének biztosítására irányuló törek
vésnek eszközei.

Igénybe vettük a szülei háznak közreműködését. Szükség esetén azonnal 
léptünk érintkezésbe a szülőkkel; azonfelül a tanév folyama alatt minden tanuló 
szülei kétszer, — a gyenge vagy elégtelen előmenetelű tanulók szülei négyszer 
nyertek értesítést a tanulmányi állapotról.

Az igazgató még az 1908. évi junius 14-én tartott gimnáziumi tanácsi 
ülésben indítványozta, hogy a fegyverkezelésnek, a céllövésnek és az ezekkel 
kapcsolatos katonai gyakorlatoknak a m. kir. honvédelmi miniszter által rendezendő 
oktatása az iglói főgimnáziumban is azon rendelet intézkedéseinek betartásával 
szerveztessék, melyet a vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter ez ügyben 
1908. évi március 19-én, 191485/1907 szám alatt kiadott.

A gimnáziumi tanács hozzájárult a tett indítványhoz; határozatát a fele
kezeti főhatóság 1908. évi augusztus 1-én, ^672. szám alatt kelt rendelettel 
megerősítette s miután az igazgatónak 1909. évi augusztus 10-én kelt felterjesz
tésére a honvédelmi m. kir. miniszter a tanfolyam szervezését elrendelte és meg
engedte, hogy a helybeli honvédzászlóalj bocsássa rendelkezésünkre a szükséges 
fegyvert és lőszert, az igazgató 1908. évi október 20-án ünnepélyes formában 
megnyithatta a tanfolyamot.

A tanfolyamban, — melynek vezetésére a zászlóalj parancsnokság 
Szentgyörgyi Béla honvédfőhadnagyot és Malártsik Árpád honvédhadnagyot 
rendelte ki, a VII. és VIII. oszt. tanulók vettek részt. Hetenként egyszer, minden 
kedden 3—5-ig voltak a tornacsarnokban a tanfolyamnak elméleti és gyakorló 
órái, melyeken a tornatanár és váltakozó sorrendben 2 2 tanár gyakorolta a
felügyeletet. A tavaszi és nyári hónapokban a tanulók szigorú katonai felügyelet 
alatt a katonai lövöldében végezték gyakorlataikat.

A tanári kar mindenkor nagy súlyt helyezett az ifjúság önképzésére s azért 
a lefolyt tanévben is előmozdította az önképzőkörök megalakulását s összhangba 
hozta azok működését az oktatás és nevelés követelményeivel,
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A tanév elején megalakultak: a Petőfi önképzőkör, elnöke Stromp József 
tanár; a gyorsírókor, elnöke Thirring Gyula tanár; a tornakor, elnöke Scher- 
mann Samu tanár és a dalkör elnöke Schermann Samu tanár.

Protestáns ifjúságunk vallási érzületének erősbitésére és mélyítésére meg
alkottuk a tanév elején a Thököly-kört, melynek vezetését Them László vallás
tanár vállalta el.

A történelmi tanítás céljainak előmozdítására létesítettük a történelmi 
semináriumot, melynek tagjai a felsőbb osztályok tanulói s melynek elnöke» 
munkájának vezetője dr. Bruckner Győző tanár volt. A történelmi seminárium 
október 21-én és március 20-án tanulmánykirándulást rendezett Késmárkra és 
Lőcsére.

Ezen két utóbbi önképzőkörnek a tanári kar által jóváhagyott alapszabályait 
későbbi helyen közöljük.

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

Gazdag könyvtár állott az ifjúság rendelkezésére, valamint napi lapok, 
szépirodalmi- és tudományos folyóirtatok is az intézet olvasótermében, hol a 
serdültebb ifjak hasznosan és kellemesen tölthették esti óráikat.

Külön ifjúsági könyvtára volt az I., II., a III., IV. és külön könyvtára az 
V-ik osztálynak is.

A tanári kar mindenkor fontos kötelességének ismerte, hogy a hazaszeretet
nek szent tüzét gyújtsa és élessze az ifjúság szivében, hogy abban a kegye
letnek oltárát emelje történelmi múltúnk lélekemelő eseményeinek, kimagasló 
alakjainak, hogy lelkesedést fakasszon azon eszmék iránt, melyeknek kivívásá
ért küzdött, vérzett, szenvedett a magyar nemzet, hogy együttérzésre hangolja 
érzelme húrjait a magyar nép közös örömére, közös bánatára.

Buzdító szóval, komoly intelemmel utalt minden alkalommal azon köteles
ségekre, melyek a magyar tanulókra, mint a magyar társadalom jövendő vezetőire, 
a magyar intelligencia jövendő tagjaira várnak; utalt a valódi, nemcsak érzület
ben, hanem tettekben is nyilvánuló hazaszeretetnek követelményeire.

Megragadott minden alkalmat, hogy a hazafias nevelésnek fontos köteles
ségeit híven teljesítse.

Főgimnáziumunk tanári kara és tanulóifjúsága részt vett az október 4-én 
ő császári és apostoli királyi Felsége nevenapja alkalmából megtartott hálaadó 
istentiszteleten.

Október 6-án, az aradi vértanúk emléknapján hazafias ünnepélyt rendez
tünk Szepesváralján a honvédemlék előtt.

November 1-én az ifjúság kegyelete jeléül koszorút helyezett el a szabadság- 
harcban a város területén elvérzett honvédeknek sírjára.
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Január hóban a Petőfi önképzőkör a szabadságharc Tyrtaeus-ának emlékére 
ünnepélyt rendezett.

Március 15-én a tanulóifjúság az intézet dísztermében nagy és díszes 
közönség jelenlétében ünnepelte meg a szabadság ébredésének emlékét.

Régi törekvésünk, hogy méltó emléktáblával jelöljük meg főgimnáziumunk 
épületén azt a szobát, melyben Petőfi Sándor Iglón mint a Pákh család vendége 
tartózkodott s azért hálával és elismeréssel emlékszünk meg azon volt növendé
keinkről, kik a „Petőfi emlékalap“ gyarapítására Iglón, a városi színházban 1908. 
évi augusztus 8-án s később Iglófüreden is hangversenyt rendeztek, valamint 
főgimnáziumunk lefolyt tanévi növendékeiről is, kik ugyanezen célra a maguk 
körében gyütést rendeztek.

A két hangverseny 215 koronát, az ifjúság gyűjtése pedig 76 koronát 
eredményezett a hazafias cél megvalósítására.

Vallás-erkölcsi irányban nevelvén az ifjúságot törekvésünk odairányult, 
hogy a vallási érzület mély gyökeret verjen szivében, hogy hithű, hitbuzgó, 
kötelességtudó és áldozatkész tagjait neveljük egyházunknak. A tanári kar gon
dosan őrködött, hogy a tanulók vasárnaponkint és ünnepnapokon részt vegyenek 
az ev. egyházközség istentiszteletén. A téli hónapokban az intézet dísztermében 
volt ifjúsági istentiszteletünk, mely egyházi énekből és Them László vallástanár 
hitszónoklatából állott s melyen a tanári kar is megjelent.

Lélekemelő ünnepélyünk volt október 31-ikén, a reformáció napján. Az 
ünnepélyen, melynek műsora szavalatból, dialógból, énekből állott s melyen 
dr. Bruckner Győző tanár tartott felolvasást, a tanári karon és tanulóifjúságon 
kivül nagy és diszes közönség is megjelent.

Az Úr aztalához a tanári testület két ízben vezette az ifjúságot: október 
31-én és május 8-án.

A confirmátióra előkészítő oktatás, melyet dr. Walser Gyula ev. lelkész 
végzett, április elején vette kezdetét és május 19-ig tartott. Confirmáltatott 15 
gimnáziumi tanuló.

Ifjúságunk a lefolyt tanévben is áldozott a jótékonyság oltárán. Gyűjté
séből, mint az ifjúság adománya jutott a tiszai ág. hitv. ev. egyházkerületi 
árvaháznak 40 korona és az egyetemes ev. gyámintézetnek 60 korona.

A tanári kar a lefolyt tanévben is fentartotta a szükséges érintkezést ön- 
kormányzati testületeink közgyűléseivel. Az igazgató a főgimnázium képvisele
tében részt vett a szepesi városi esperességnek Leibicon tartott gyűlésén ; részt 
vett esperességi nyugdíjügyi bizottsági üléseken ; részt vett a tiszai egyház- 
kerület tanügyi bizottságának ülésén; részt vett a négy egyházkerületnek 
Budapesten október 7—10-ig tartott egyetemes közgyűlésén ; részt vett egyetemes 
tanügyi bizottsági üléseken, valamint bírói minőségben egyetemes törvényszéki 
üléseken.
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Midőn a főgimnázium utolsó tanévi történetének fontosabb mozzanatairól 
beszámolunk, nem hagyhatjuk említés nélkül az 1908. évi nov. 5-ikén tartott 
egyháztanácsi ülést, valamint az 1909. évi febr. 28-ikán tartott egyházközségi 
közgyűlést. Az első elfogadta az igazgatónak azon indítványát, hogy a gimná
ziumi számadások egyen súlyán a ír helyreállítása, a tanárok lakbérének többé el 
nem odázható rendezése végett intézzen a fentartóhatóság a fentartási állam
segélynek felemelése iránt kérvényt a tanügyi kormányhoz. Határozatát meg
erősítette a február 28-án tartott fentartóhatósági közgyűlés.

A fentartóhatóság kérvényét március 5-én terjesztette fel felekezeti főható
ságunk s a vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter úr március 18-ikán 
30286. sz. a. kelt rendelettel Jurkovich Emil besztercebányai tankerületi kir. 
főigazgatót miniszteri biztosi minőségben küldötte Iglóra főgimnáziumunk állami 
segélyezését biztosító szerződésnek revíziója ügyében.

Május hó 5-én és 6-án folytak a tárgyalások, melyek egyrészt az inté
zetnek normális költségvetését, másrészt a revideált szerződésnek szövegét álla
pították meg s melyeken a fentartóhatóság képviseletében Münnich Kálmán 
egyházi és iskolai felügyelő, dr. Walser Gyula lelkész, Folgens Kornél gimná
ziumi felügyelő, Fischer Miklós főgimnáziumi igazgató, dr. Bruckner Győző 
egyházközségi jegyző és Madarász Andor egyházközségi pénztáros vettek részt.

Az 1909. évi február 28-iki közgyűlés nevezetes és emlékezetes volt azért 
is, mert ekkor búcsúzott el az iglói ev. egyházközség egyházfelügyelőjétől, 
Topscher György kir. tanácsostól, ki egyházi tisztségének további elvállalására 
többé nem volt rábírható.

28 éven keresztül vezette mint világi elnök az iglói ev. egyházközségnek 
ügyeit. Hithűség, önkormányzati jogaink érvényesítése és mások általi elismer
tetése, egyházi alkotmányunknak, az azon alapuló szabályrendeleteknek, a fel
sőbb egyházi hatóságok határozatainak, intézkedéseinek tiszteletben tartása, a 
régi tradícióknak megőrzése és ébrentartása azok emlékének, kiknek mint jól- 
tevőinek, mint szellemi vezetőinek az iglói ev. egyházközség évszázados múlt
jában hálával tartozott, valamint azon buzgó törekvés voltak felügyelői hivatalos 
ténykedésének jellemvonásai, hogy a múltnak legdrágább örökét, az egyház- 
községnek tanintézeteit az elődök szellemében gondozza és fejlessze.

A közhasznú céloknak szentelt, évtizedekre terjedő, önzetlen és lelkes 
munka köztiszteletet parancsol. Ezen tiszteletet, nagyrabecsülést, melyhez a 
legbensőbb hála és elismerés csatlakozott, méltóan dokumentálta az egyházi 
közgyűlés, midőn távozó felügyelőjét örökös tiszteletbeli felügyelőnek választotta 
meg és elhatározta, hogy képét a tanácsterem számára megfesteti.

Ugyanezen közgyűlés gondoskodott az egyházfelügyelői, valamint az 
iskolafelügyelői tisztségnek betöltéséről, az elsőre Münnich Kálmán esperességi 
és eddigi iskolafelügyelőt, bányatanácsost, az utóbbira Folgens Kornélt a gim
náziumi tanácsnak tagját, Igló város polgármesterét választván.

Eddigi áldásos működésük, egyházi- és iskolai életünk terén tanúsított 
lelkesedésük a kultúra magasztos céljaiért, meleg érdeklődésük, midőn intéze
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teink fejlesztéséről van szó, biztosítékot nyújtanak arra, hogy vezetésük hasznos 
lesz egyházunkra, iskoláinkra.

Az ugyanezen egyházi közgyűlésen megválasztott egyháztanács 1909. évi 
március 7-én tartott ülésében saját tagjai sorából alakította meg a gimnáziumi 
tanácsot és a gimnáziumi fegyelmi széket.

A vallás- és közoktatásügyi miniszter 116984/1908. számú rendeletével 
Jurkovich Emil besztercebányai kir. főigazgatót bízta meg a tanügyi kormány 
az 1883. évi XXX. t. c.-ben gyökerező felügyeleti jogának az iglói főgimná
ziumban való gyakorlásával.

A kormányképviselő 1908. évi november 20., 23. és 24-ik napjain végezte 
intézetünkben a hivatalos vizsgálatot, megjelent minden osztálynak tanóráin, 
megtekintette az intézetnek felszerelését, a tanulók dolgozatait, rajzait s a nov. 
25-én megtartott tanári tanácskozmányban kifejezte a tapasztaltak feletti teljes 
megelégedését és elismerését.

Az iskolai évnek tanulmányi eredményét későbbi táblázatos kimutatás 
tünteti fel. — A tanári kar lelkiismeretes utánjárása, ellenőrzése, lankadatlan 
ébersége eredményezték, hogy az ellenőrzési tanácskozmányokban az osztálytanári 
és szaktanári jelentések alapján felvett statisztikai adatok tanúsága szerint a 
tanév folyama alatt a tanulóifjúság tanulmányi állapota folyton javult.

Dicséretes volt az ifjúságnak fegyelmi állapota, miről később közölt sta
tisztikai kimutatás tanúskodik.

A tanári kar éber figyelemmel kísérte az ifjúságnak nem csak az intézet
ben, de annak falain kivűl is tanúsított magaviseletét, melyet az iskola fegyelmi 
szabályainak tiszteletbentartása, tisztességtudás, önfegyelmezés jellemeztek.

A tanárok időnként szállásukon keresték fel a tanulókat, hogy a kör
nyezetnek befolyásáról, a tanulók szükségleteiről tudomást szerezzenek.

A tanév folyama alatt előfordult fegyelmi esetek csupán pajkosságra, 
meggondolatlanságra voltak visszavezethetők. Két tanulót tanári tanácskozmányi 
határozattal az intézet kötelékéből elbocsátottunk.

Jó volt az ifjúságnak egészségi állapota is, aminek feltételét és előmoz
dítóját a város hegyi levegője, vízvezetéki forrásvize és a vidéki tanulók 
tápintézeti élelmezése képezi.

Kellő gondot fordít a tanári kar az ifjúság testi erejének fejlesztésére is. 
A rendes tanórákon kívül fentartottuk a játékdélutánokat; a tanulók kisebb- 
nagyobb csoportokban sűrűn keresték fel a környék bérceit, fenyveseit; szep
tember hónapban kétnapos kirándulást rendeztünk a Magas-Tátrába, melyen 
Róth Márton, Schermann Samu, Marcsek Andor és Wiese Gyula tanárok 
Csorbatóhoz, Tátrafüredekre, Tarpatakvölgybe ésTátralomnicra vezették a felsőbb 
osztályok növendékeit.

A kötelező szemvizsgálatot minden osztályban, valamint a törvényköve
telte ujraoltást dr. Széli Gyula városi tiszti orvos végezte. Ujraoltattak a kilen
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cedik életévöket betöltött tanulók, valamint azon idősebb tanulók is, kik ujra- 
oltási bizonyítványukat nem tudták felmutatni.

Az előfordult, többnyire meghűlés okozta betegségi esetek kevés kivétellel 
könnyű természetűek és enyhe lefolyásuak voltak. Komolyabb megbetegedések 
alkalmával az osztálytanár szállásán keresi fel a tanulókat, hogy az orvosi 
intézkedésekről s azok betartásáról tudomást szerezzen.

A szülők kivánatára s osztálytanári engedély mellett a tanulók részt 
vehettek egy hatheti tánctanítási tanfolyamban s minden tanuló csekély díj 
ellenében igénybe vehette a helybeli korcsolyázó-egyesületnek jégpályáját.

A fentartóhatóságnak kiküldött bizottsága 1909. évi március 31-én intézte 
el a tandijak elengedése végett benyújtott kérvényeket 39, tanulónak összesen 
/ 0 J4  koronát engedvén el az előirt díjakból.

Az 1899— 1900-ik tanévben a fentartóhatóság 33 tanulónak 714 koronát 
engedett el a tandíjakból; az 1900—1901-ik iskolai évben 29 tanulónak 736 
koronát; az 1901 — 1902-ik tanévben 34 tanulónak 709 koronát; az 1902— 
1903-ik tanévben 25 tanulónak 745 koronát; az 1903—1904-ik tanévben 31 
tanulónak 771 koronát; az 1904— 1905-ik tanévben 33 tanulónak 824 koronát; 
az 1905— 1906-ik tanévben 38 tanulónak 975 koronát; az 1906—1907-ik tan
évben 40 tanulónak 976 koronát; az 1907—1908-ik tanévben 40 tanulónak 
1160 koronát és az 1908— 1909-ik tanévben 39 tanulónak 1074 koronát.

A fentartóhatóság tehát az utolsó évtizedben 342 tanulónak összesen 
8684 koronát engedett el az előirt díjakból.

Hálával és elismeréssel kell Igló város képviselőtestületének 1908-ik évi 
november 4-én tartott közgyűléséről megemlékeznünk, mely az iglói ág. hitv. 
ev. egyházközségnek eddig nyújtott évi segélyt 5000 koronával emelvén, ezen 
nagylelkűségével évi kétezer koronával emelte a főgimnázium dologi kiadásaira 
fordítandó városi segélyt. Ezen közgyűlési határozat újabb bizonyítéka azon 
áldozatkészségnek, mellyel Igló város közönsége, méltányolván az iglói ev. 
egyházközségnek évszázados múltjában kulturális téren szerzett érdemeit és 
méltányolván azon fontos városi érdekeket, melyek az ev. tanintézetek fejlesz
téséhez, jövőjéhez fűződnek, azoknak fentartásához évtizedek óta hozzájárni.

A tanári testület a tanév folyama alatt 28 tanácskozmányban foglal
kozott az ifjúság tanulmányi és fegyelmi állapotával, a tanári értekezletek elé 
utalt adminisztratív ügyekkel, módszertani kérdésekkel s a felekezeti főhatóság 
és a tanügyi kormány részéről az igazgatósághoz érkezett hivatalos iratokkal.

A gimnáziumi tanács a tanév folyama alatt 5 ülést tartott.
A VIII. osztálynak évvégi vizsgáit május 10—19-ig, az írásbeli érettségi 

vizsgálatokat május 27, 28 és 29-ik napjain ejtettük meg.
A hét osztálynak évvégi vizsgálatai június hó 7-től 17-ig fotytak.
Június hó 19-én volt az évzáró ünnepély.
A szóbeli érettségi vizsga június hó 21-én vette kezdetét és június hó 

25-én nyert befejezést.



Főgimnáziumunk annaleseiben mély hálával jegyezzük fel Loisch Ede 
budapesti nagytekintélyű ügyvédnek nevét, ki az 1908. évi november 21-ikén 
kelt és alább egész terjedelmében közölt alapítványi oklevele értelmében úgy 
saját — mint boldogult felesége szül. Melczer Ottilia nevére az iglói ág. hitv. 
ev. főgimnázium és polgári leányiskola javára tízezer koronás örök alapítványt 
létesített.

Elhatározása tiszteletet parancsoló megnyilatkozása a fenkölt gondolko
dásnak, az önzetlen szeretetnek, a kultúra hazafias céljai, fontos érdekei iránt 
lelkesülő nemes szívnek.

Alapítványi oklevél
mely által én alulirt saját nevemre és boldogult nőm Loisch szül. Melczer 
Ottilia nevére az iglói ág. hitv. ev.' főgimnázium és polgári leányiskola javára 
örök alapítványt létesítek, a következő módozatokkal és pontosan teljesítendő 
rendelkezéseimmel:

1. Az alapítvány cime: „Loisch Eduard és Ottilia szül. Melczer alapít
ványa“ ; alapítványi hatósága pedig; „az iglói ág. hitv. ev. egyházközség köz
gyűlése“ legyen.

2. Alapítványom alaptőkéjét az Egyesült budapesti fővárosi takarékpénz
tárnak öt darab, egyéként 2000 koronáról, összesen tehát 10,000, azaz: tíz
ezer koronáról névlegesen szóló, 1908. évi május 1-től folyó, félévenként minden 
következő november 1-én és május 1-én esedékes kamatszelvényekkel, valamint 
egy-egy szelvényutalvánnyal is ellátott, óvadék és biztosítékképes, adómentes, 
kötvényezett és kisorsolandó 11946., 11947., 11948., 11949., 11950. számú 
4% -os zálogleveleiben, dij- és költségmentes megőrzésre, elkülönített alapítvány - 
szerü kezelésre és nyilvántartásra, ezen alapítványi oklevelemmel együtt az 
iglói ág. hitv. ev. egyházközségnek azon határozott kikötésemmel adtam által, 
hogy alapítványom tőkéje és járuléka sem részben, sem egészben semmi 
körülmények között és semmi szin alatt, megterhelhető, kölcsönadható, beru
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házható, elidegeníthető s egyáltalában az alapítványi rendeltetésétől elvonható, 
s ezen oklevelem határozmányaitól eltérő bármely más célra fordítható ne 
legyen soha.

3. Az alapítvány minden kisorsolt értékpapírjának késedelem nélkül esz- 
közlendő beváltásából befolyt készpénzből azonnal az alapítványi tőke akkori 
magasságának teljes kiegészítése erejéig lehetőleg első sorban az Egyesült 
budapesti fővárosi takarékpénztár legalább 4%-os záloglevele kiválóan, különben 
pedig — mindennemű részvények feltétlen kizárásával — más magyarhoni, a 
budapesti árú- és értéktőzsdén hivatalosan jegyzett, legalább 4%-ot kamatozó, 
adómentes, óvadék és biztositékképes, kisorsolandó értékpapír, a budapesti 
tőzsde napi, de nem névértéken felüli árfolyamán megveendő és alapítványomba 
bekebelezendő. A kisorsolt és beváltott alapítványi értékpapirok helyébe vett 
minden értékpapírokra nézve is, mindazon rendelkezéseim és korlátozásaim 
hatályosak és mérvadók, melyek az általam eredetileg általadott alapítványi 
záloglevelekre vonatkozólag a jelen oklevelemben foglaltatnak.

4. Minden alapítványi tőkekamat a pontosan eszközlendő beszedése után 
azonnal, felhasználásáig, valamint a kisorsolt értékpapirok beváltása összegéből, 
a pótértékek megvételénél esetleg megtakarított minden készpénz is, késedelem 
nélkül közhitelű pénzintézetnél kamatoztatásra ideiglenesen elhelyezendő. Az 
elhelyezett tőkekamatoknak évközi kamatja és a fentebb jelzett esetleges kész- 
pénzösszegek is, minden évközi kamataikkal együtt évről-évre, még pedig 
minden év április 30-dik napján mutatkozó együttes összegükben, évenként 
május 1-én alapítványom tőkéjéhez mint járulékos tőkenövedék csatoltassanak 
és azontúl mint alapítványi tőke oklevélszerüen megőriztessenek, kezeltessenek, 
s nyilvántartassanak. Valahányszor ezen növedék lehetővé teszi, mindannyiszor 
abból egy-egy névleg 200 koronáról szóló, legalább 4%-os értékpapír az előző 
3-dik pont utasításai szerint alapítványom javára haladéktalanul beszerzendő.

5. Az alapítvány tulajdonát képező minden értékpapirok után évenként 
május 1-től április 30-ig bezárólag járó egy évi szelvénykamatok együttes 
összegének;

a) az egyik felerésze az iglói ág. hitv. ev. főgimnázium tanári testületének 
évenként hivatalból írásban s indokoltan, legkésőbben 8 nappal az iskolai év 
vége előtt beterjesztendő hármas kijelölése alapján és keretében, az iglói ág. 
hitv. ev. egyház tanácsa kebeléből kiküldött iskolatanács által belátása szerint, 
minden iskolai év vége előtti 8 napon belül, nemzetiségre, vallásfelekezetre, 
családi, anyagi és testi körülményekre való tekintet nélkül és részrehajlatlanúl 
az iglói ág. hitv. ev. főgimnázium legszorgalmatosabb, tanulmányi előmenetel
ben legjelesebb, iskolai dolgozataiban, valamint a helyes- és szépírásban is 
legkitűnőbb, a magyar nyelvben legjártasabb és a jó magaviseletben s erkölcsi- 
ségben legkiválóbb tanulójának, mint ösztöndíj adományoztassék és az iskolai 
évet záró ünnepélyen készpénzben kifizettessék; — ösztöndíjazásra egyenlően 
minősített tanulók között pedig az ösztöndíj összege egyenlően felosztassák; — és
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b) a másik felerésze az egyháztanács kebeléből kiküldött iskolaszék hatá
rozata szerint az iglói ág. hitv. ev. polgári leányiskola szegénysorsu, szorgal
matos és jó magaviseletü növendékei segélyezésére fordittassék.

6 . Az alapítvány vagyonából mindennemű kiadás csak a kezelő egyházi 
tanácsnak határozata alapján az egyházfelügyelő által kiállított Írásban utal
ványra eszközölhető.

7. Az alapítvány vagyonállagának mindenkori nyilvántartására minden 
bevételeiről és kiadásairól elkülönített, s igazolványokkal támogatott, rendes 
számadás pontosan vezetendő, mely minden év december 31-dik napjával 
rendszerűén lezárandó és az iglói ág. hitv. ev. egyházközség legközelebbi köz
gyűlésnek megvizsgálás s jóváhagyás vagy helyesbbités végett okvetlenül 
beterjesztendő.

8 . Áz alapítvány megőrzése, kezelése és nyilvántartása körüli szabály- és 
rendellenes cselekedetekből vagy mulasztásokból, különösen pedig a kellő óva
tosság, ellenőrzés és felülvizsgálat hiányából keletkezett alapítványi minden 
kárt és elmaradt hasznot a kezelő, illetőleg ellenőrző és felülvizsgáló közegek 
és hatóságok felelőségüknél fogva az alapítványnak teljesen megtéríteni s pó
tolni kötelesek.

Ennek hiteléül ezen alapítványi oklevél három összhangzó eredeti pél
dányban állíttatott ki, általam, vajamint az előttemező két tanú által is saját
kezűig Íratott alá, szokott pecsétemmel és az iglói ág. hitv. ev. egyházközség 
alábbi elfogadási nyilatkozatával, átvételi elismervényével és lekötelezésével 
láttatott el, és két példánya a nevezett egyházközségnek kézbesíttetett, a har
madik példánya pedig tulajdonjogi birtokomban maradt.

Budapesten, 1908. évi november hó 21-én.

Szecsi Lajos s. k.
m int tanú.

Dr. Zsoldos Károly s. k.
m int tanú.

P. H.

Loisch Eduard s. k.
m int alapító.

Az iglói ág. hitv. ev. egyházközség a fentebbi alapítványi oklevelet egész 
terjedelmében az alapítvánnyal együtt az iglói ág. hitv. ev. főgimnázium és 
polgári leányiskola javára hálás köszönettel elfogadja, — ezen oklevél két 
eredeti példányának és az alapítvány alaptőkéjének öt darab, egyenként 2 0 0 0  

koronáról, összesen tehát 10.000, azaz tízezer koronáról szóló, az 1908. évi 
május 1-től folyó kamatszelvényekkel és egy-egy szelvényutalvánnyal is ellá
tott, Egyesült budapesti fővárosi takarékpénztári 11946., 11947., 11948., 11949., 
11950. számú 4°/0-os záloglevélben Loisch Eduard úrtól történt átvételét ezen
nel elismeri, és magát a fentebbi alapítványi oklevélben foglalt minden meg
állapítások és rendelkezések szigorú megtartására és pontos teljesítésére kötelezi.

Iglón, 1908. évi november 25-én.
Az iglói ág. hitv. ev. egyházközség:

Them László
egyházközségi jegyző.

Topscher Gyógy
egyházfelügyelő.

Dr. Walser Gyula
lelkész.
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A második ösztöndíj-alapítványt Pákh Károly az iglói főgimnáziumnak 
42 éven át volt tanára és 11 éven át volt igazgatója két testvérbátyjának: 
Pákh Albert és Pákh Lajos nevére 1200 korona tőkével létesítette.

A boldogultnak ezen elhatározása utolsó bizonyítéka azon ragaszkodásnak, 
mellyel az iglói főgimnázium iránt viseltetett s a tanulóifjúság iránti azon sze- 
retetének, mely egész életének jellemvonását képezte.

Alapitó oklevelének a főgimnáziumra vonatkozó része következőleg 
hangzik:

„3. Az iglói ág. hitv. ev. főgimnáziumnak, melyhez 42 évig tartott tanári és 
részben igazgatói működésem, valamint a kartársaimmal, egyházi- és iskolai 
elöljáróimmal zavartalan jó egyetértésben lefolyt időnek kedves emlékei kötnek, 
felejthetetlen két testvérbátyám emlékére 600—600, összesen 1200 (egyezer
kétszáz) koronát hagyományozok két ösztöndíjalapul oly kijelentéssel, hogy az 
egyik »Pákh A lbert*, a másik »Pákh Lajos>-féle ösztöndíj nevét viselje, hogy 
az iglói evang. fentartó egyház által kezeltessenek, évi kamataik pedig a tanári 
testület ajánlatára a főgimnáziumi tanács által évenként egy-egy érdemes, pro
testáns tanulónak kiadassanak. Ebbéli elhatározásomat nem felekezeti elfogultság 
irányozza, hanem az a körülmény, hogy a hazai középiskolákban sokkal keve
sebb segélyforrások léteznek a protestáns, mint egyéb hitü tanulók számára.

Kelt Iglón, 1906 szeptember 25.

Pákh Károly s. k.



Az iglói ág. hitv. ev. főgimnázium „Thököly Imre köré“nek
alapszabályai.

I. A z egyesület címe.
Az iglói ág. hitv. evang. főgimnázium Thököly Imre köre.

II. A z egyesület célja.
Az ev. protestáns ifjak erősítése a krisztusi hitben és bennök a vallás

erkölcsi érzés ápolása.

I I I  A  cél elérésére szolgáló eszközök.
A) A kör összejöveteleket tart, havonként egyet-kettőt, amelyeken a tagok 

egyházi éneket énekelnek, imádkoznak, a biblia egyes részeit magyarázzák, 
vallásos költeményeket adnak elő, vallásos tárgyú dolgozataikat felolvassák, 
megemlékeznek alkalomadtán egyháztörténetünk nagyjairól, valamint jó könyvet 
ismertetnek.

B) A kör beszerez vallásos iratokat és járat ilyen tartalmú folyóiratokat 
s ezeket tagjainak rendelkezésére bocsátja.

C) Tagjaitól tagsági díjat szed be, hogy módjában legyen a munkás 
szeretet gyakorlása.

IV . A  kör tagjai.
I. Rendes tagok.
II. Hallgató tagok.
Rendes tagok lehetnek azok az V—VIII. osztálybeli ev. protestáns tanulók, 

akik bensejüktől indíttatva, magukban fogadást tesznek, hogy igyekeznek 
Krisztus igaz követőivé lenni s komoly törekvéssel fognak körünk felvirágoz
tatásán munkálkodni.

Hallgató tagok lehetnek az alsó négy osztály konfirmált ev. protestáns 
tanulói.
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V. A  tagok kötelességei.

A) A rendes tagok kötelességei:
1. Az összejövetelek pontos látogatása.
2. Köteles minden tag a tagsági díjat a megszabott határidőn belül 

lefizetni. Az első félévi tagdíj 50 fillér, illetőleg hallgató tagoknál 25 fillér. 
Lefizetésének határideje november 1. A második félévinek ugyancsak 50 —, 
illetőleg 25 fillér, április 1-én lejáró határidővel.

3. Kötelessége minden rendes tagnak, hogy évenként legalább kétszer 
szerepeljen az összejöveteleken.

4. Kötelessége végül az is, hogy nemcsak a kör kötelékén belül, de 
azonkívül is tisztességtudóan, illedelmesen viselkedjék, szem előtt tartván 
Krisztus urunk intelmét: „Úgy fényljék a ti világosságotok az emberek előtt, 
hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket és dicsőitsék a ti mennyei Atyátokat“.

B) A hallgató tagok kötelességei:
Evenként 50 fillér tagsági díj lefizetése. Különben rájuk is vonatkoznak 

az V. A) alatti 2. és 4. pontok.

VI. Á  tagok jogai.

I. A rendes tagok jogai:
1. Ők választják a tisztviselőket névszerinti szavazás utján.
2. Az előadott szavalatot, szabad előadást vagy felolvasást megbeszélik.
3. Szerepelhetnek az összejöveteleken.
4. Tisztségre válaszhatók.
5. Használhatják a kör lapjait és könyveit.
II. A hallgató tagok jogai:
1. Részt vesznek a kör összejövetelein.
2. Használhatják a kör lapjait és könyveit.

VII. A  tisztviselők.
A) Elnök:
Az elnöki széket rendszerint a főgimnázium vallástanára tölti be. ő  vezeti 

az egyesület összejöveteleit és képviseli a kört tanári kara előtt. Felügyel a 
többi tisztviselőkre. Az év végén az iratokat és a pénztárt egy bizottsággal 
átvizsgálja és átveszi.

B) Titkár:
Az egyesület tagjainak munkásságát figyelemmel kíséri, illetve felszólitja 

őket a szereplésre. Végzi az egyesület levelezéseit.
C) Jegyző:
Az összejövetelekről pontos jegyzőkönyvet vezet s azt a következő gyű

lésen felolvassa és hitelesítés után a jegyzőkönyvbe letisztázza. Az összejöve
telek kezdetén feljegyzi a hiányzók neveit. Az összejövetelek tárgysorát a

2
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titkárral megszerkeszti és az elnöknek való bemutatás után közzéteszi. Az éV 
végén átadja a jegyzőkönyvet az elnöknek.

D) Pénztáros:
Lelkiismeretesen és pontosan vezeti a kör pénzügyeit és azokról naplót 

vezet. Bevezeti a tagsági díjakat, s a hátralékosok neveit felolvassa az össze
jöveteleken. Megrendeli a lapokat, az elnök utalványozására kifizeti a felmerült 
kiadásokat. A II. félév elején a pénztár állapotáról az egyesületnek pontos 
jelentést tesz s az év végén átadja a pénztárt az elnöknek.

E) Laptáros:
A kör lapjait és könyveit gondozza. Feljegyzi azok neveit, akik azokat 

tőle kikérik és számonkéri tőlük.

Az iglói ág. hitv. ev. főgimnázium 
Történelmi Semináriumának alapszabályai.

1. §.
A z egyesület elme.

Iglói ág. hitv. ev. főgimnázium Történelmi Semináriuma.

2 . § .

A Történelmi Seminárium célja.
Általában történelmi és pedig főleg művelődéstörténelmi ismeretek gyara

pítása, szóval a történelmi érzék fejlesztése; közelebbről a műemlékek és pedig 
első sorban a megyebeli műemlékek helyszínen való tanulmányozása és egyes 
csaták gyakorlati bemutatása a szabadban.

3 . § .

A  cél megvalósításának módozatai.
A „Történelmi Seminárium“ évente legalább három kirándulást rendez, 

amely kirándulásoknál kizárólag a történelmi szempont az uralkodó; feladata 
továbbá évente legalább 1—2 csatát a szabadban bemutatni.

4 . § .

A  kirándulások és harcijátékok előkészítése.
A kirándulások és harcijátékok tervszerűen előkészítendők még pedig 

olyanformán, hogy a történelmi mozzanatok megbeszélésére a Történelmi 
Seminárium valamelyik megelőző napon bizonyos időt szenteljen ; a kirándulások 
és a harcijátékok alkalmával a történelmi anyagot összes részleteivel felújítsa; 
nehány nap múlva a seminárium vezetője újból röviden összefoglalja avagy 
összefoglaltatja a seminárium egyes tagjai által.
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5. §.
A  Történelmi Seminárium jutalom dijai

Minden kirándulás szakszerű megírására pályadíj tűzetik ki. A pályadíj 
csak azon munkának adható ki, amely a történelmi anyagot lelkiismeretes 
szabatossággal feldolgozza. Ha a pályanyertes munka magas nívón áll, akkor 
a Történelmi Seminárium költségén kinyomatik és későbbi kirándulásoknál az 
ifjúságnak és művelt közönségnek egyaránt útikalauzul szolgálhat. A pálya- 
díjnyertes munka a „Korvina“-könyvbe vezetendő be. A Korvinakönyv a 
Történelmi Seminárium díszkönyve. A Történelmi Seminárium az egyes mű
emlékek lerajzolására is tűz ki pályadíjakat. A pályadíjjal kitüntetett rajzok a 
Történelmi Seminárium tulajdonába mennek át és a Korvinakönyvbe bekötve 
annak műlapjait képezik.

6 . § .

A történelmi érzék fejlesztésére olyan napikérdésekről, amelyek a jelen 
közvéleményt foglalkoztatják, de a múltban gyökereznek, a Történelmi Semi
nárium vezetőjétől évente egy esetleg két előadás tartassák, amelyen a 
seminárium tagjai kötelesek megjelenni.

7. §.
A  közönség bevonása.

Tekintettel arra, hogy a Történelmi Semnárium a történelmi érzéket 
akarja ápolni és fejleszteni, megengedhetőnek tartja, hogy a kirándulást előkészítő 
gyűléseken, valamint a kirándulásokon és a közönséget is érdeklő ismeret- 
terjesztő két előadásán a művelt közönség is részt vegyen.

8 . § .

A  tagok kötelességei.

A Történelmi Seminárium tagjai sorába léphetnek az iglói ág. hitv. ev. 
főgimnázium VI., VII. és VIII. osztály tanulói, akik lehetőleg részt vesznek a 
történelmi kirándulásokban, az egyesület ülésein azonban kötelesek valamennyien 
jelen lenni.

9. §.
Tagsági díj.

A Történelmi Semináriám évi tagsági díja a három kirándulásnak meg
felelően három koronában állapíttatik meg, amely három részletben (I. szeptember 
20-ig, II. január 6-ig és III. április 6-ig) fizethető. A pontatlan fizetők 20 fill, 
bírságot fizetnek. A tagsági díjakból fedezendők részben a kirándulások 
költségei, részben a szeminárium egyéb kiadásai, mint pl. a pályadíjak, 
sikerült munkák kinyomatása stb.

2
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1 0 . § .

A  Seminárium vezetőségének munkaköre.

A Történelmi Seminárium vezetője mindenkor egy főgimnáziumi tanár és 
pedig a VIII. osztályban a magyar történelmet tanitó szaktanár, aki minden év 
elején bejelenti a tanári karnak az egy évi munkaprogrammot. A seminárium 
vezetőjének kötelessége a történelmi kirándulásokat és harcijátékokat elő
készíteni, az üléseket vezetni és az ismeretterjesztő előadásokat megtartani.

11 . § •

Tisztviselők.

A Történelmi Seminárium tisztviselői a seminárium vezetőjén kívül 
főgimnáziumi tanulók. A tisztviselői kar a kirándulásoknál, illetve a harci
játékoknál mutatkozó szükséglet szerint fog mindenkor megalakulni.



Pákh Károly.

A lefolyt iskolai év gyászt hozott az iglói ág. hitv. ev. főgimnáziumra. 1909. 
évi január 22-én 81 éves korában örökre húnyta le szemét Pákh Károly főgim
náziumunknak nyugalmazott tanára és tizenegy éven át volt igazgatója.

A boldogult 42 esztendeig működött soha nem lankadó buzgósággal, a 
nemes célok iránti lelkesedéssel, az iskola és az ifjúság iránti szeretettel a 
tanári pályán a magyar kultúra, a protestáns tanügy szolgálatában. Egész 
életét, minden erejét az iglói főgimnáziumnak szentelte.

Elő tanúja volt az iglói főgimnázium azon korszakának, mely hirdetője a 
fentartó hatóság valódi protestáns lelkűiéiből eredő áldozatkészségének, amelyben 
az iglói algimnázium főgimnáziummá fejlődött s szűk keretből a vidéki 
középiskolák első sorába küzdötte fel magát.

Az ő tudása, szervező képessége, igazgatói irányitó munkája, tekintélye, 
lelkesedése voltak e kornak mozgató erői.

Pákh Károly szül. 1828. május 26-án Rozsnyón, Gömör megyében; atyja 
Pákh Mihály előbb rozsnyói, 1834 óta iglói lelkész, utóbb tiszakerületi 
superintendens volt. — Az elemi és gimnáziumi osztályokat Iglón, Rozsnyón, 
Miskolcon és Lőcsén járta, a bölcsészeti tanfolyamot 3 évig a soproni ev. lyceum- 
ban és a jogit 1847/8-ban a győri kir. akadémiában végezte. Az 1848. évi 
nagy átalakulásokra bekövetkezett lelkes és forrongó időben előbb a szepesi 
önkéntes csapatnál, utóbb a honvédseregben teljesíté hazafiúi kötelességét. 
Világosról betegen tért haza s egy évnél tovább küzködött egy makacs váltó
lázzal. Mire felgyógyult, 1850. december havában — mint volt honvédet — 
besorozták Lőcsén a cs. és kir. Wasa gyalogezredbe. Lőcséről Eperjesre, innét 
pedig egy nagyobb újonccsapattal Máhrisch-Neustadtba az ezred egyik 
zászlóaljához került. De ez az út reá nézve végzetteljes volt. Ugyanis Trencsén 
megyének egyik falujában három altiszttel együtt egy kisbirtokos családhoz 
jutott éjjeli szállásra. Az altisztek vacsora után dalolni kezdtek s többek közt
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egy „forradalmi“ nótát is énekeltek, mely a házi kisasszonynak annyira meg
tetszett, hogy az éneklőktől a versek leírását kérte s minthogy a három káplár
nak nehéz volt a keze, a dal leírását a besorozott újoncnak kellett elvállalnia, 
aki maga is akkor hallotta legelőször ezt a szöveget, mely különben a „Búsul 
a lengyel“-féle éneknek egyik variációja volt, ugyanaz amely „A szabadságharc 
dalai“ cím alatt 1895-ben megjelent gyűjtemény szerint Sumlában készült, 
csakhogy a káplárok nótájában némely erősebb kifejezések is voltak. Az ifjúi 
gondatlansággal lefirkantott ének azután valami úton-módon a politikai hatósá
gok s innét az illető katonai parancsnokság kezébe került s a következménye 
az volt, hogy Pákh az olmützi katonai fogházban 1851. április 18-tól 1852. 
augusztus 24-ig, azaz 16 hónapig el volt zárva.

A fogságból kiszabadulva, visszakerült ezredéhez Prágába. De az olmützi 
kazematták annyira megrontották egészségét, hogy katonai szolgálatra többé 
nem volt alkalmas és a felülvizsgáló bizottság Ítélete folytán a katonaságtól el 
is bocsáttatott. így jött vissza 1852. december végén Iglóra a szülői házhoz, 
melyet még nagyobb csapás ért, mert időközben a család fejét és támaszát 
elfogták és „a forradalomban való részvéte miatt“ a kassai haditörvényszék 
által halálra ítéltetett, mely ítélet legfelsőbb kegyelem útján négy évi várfog
ságra változtatott. Ily szomorú körülmények között Pákh mindenekelőtt arra 
törekedett, hogy előbbi testi épségét és egészségét újra visszanyerje. Óhajtása 
teljesült és akkor elfogadta Wieland András földbirtokos felhívására, Artur 
fiánál, a nevelői állást Farkasfalván, Szepes vármegyében, hol ezen minőségben 
három évet töltött.

Az 1856. évi szeptemberben az iglói ev. egyháztól újjászervezett 
algimnáziumában tanárrá választatván, azóta itt működött mint a történelem 
és a magyar nyelv tanára. — 1862-ben beutazta Németország, Belgium, 
Franciaország, Svájc és északi Olaszország egyes részeit. 1864-ben a pesti 
ág. hitv. ev. gimnáziumhoz választatott meg tanárúi, de a helybeli egyház itt 
marasztotta, 200 frtnyi személyi pótlékkal javítván fizetését, 1865 kezdetén 
pedig az igazgatói hivatalt ő rá ruházta, melyet azután több ízben, összesen 
11 évig viselt.

Igazgatói működésének első teendői közé tartozott az iskolai rendtartás 
főbb pontjainak megállapítása, egy új anyakönyv és új iskolai törvények 
szerkesztése, a gimnáziumi irattár rendezése és jegyzékbe foglalása, a tanári 
pénztár számára új számadási könyv készítése, az iskolai ünnepélyek keretének 
megállapítása, a tanulóifjúság iskolán kívüli magatartásának ellenőrzése s egy 
pedellusnak alkalmazása.

A főgimnázium könyvtárát 36 évig kezelte s önerejéből körülbelül 1200 
kötettel gyarapította. 42 évi áldásos tanári működés után 1898 szeptember 
hónapban vonult nyugalomba.

Az iglói főgimnázium körül szerzett érdemeit elismerte és méltányolta 
mindenkor a fentartó hatóság, elismerte és méltányolta akkor, mikor hálájának 
jeléül arcképét az intézet számára megfestette, s elismerte és méltányolta 1898
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május 16-án tartott közgyűlésében, midőn a vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
miniszterhez intézett kérvényének a felekezeti főhatósághoz és tanügyi kor
mányhoz való pártoló felterjesztését határozván el, érdemeit jegyzőkönyvbe 
iktatta; az igaz tisztelet és benső ragaszkodás érzelmeivel elismerték és mél
tányolták mindenkor kartársai is, kik rövidebb-hosszabb ideig munkatársai 
voltak s így közvetlen szemlélői ama lankadatlan, nem csüggedő kitartásnak, 
mellyel egy emberöltőn át évről-évre az ifjúság, az intézet érdekében fárado
zott ; elismerte és méltányolta a hazai tanügy terén szerzett érdemeit maga Ő 
cs. és apóst. kir. Felsége, midőn neki az 1896. évben a koronás arany érdem
keresztet adományozta.

Nyugalomba vonulása után is mint az egyháztanácsnak és gimnáziumi 
tanácsnak tagja mindenkor meleg érdeklődéssel viseltetett főgimnáziumunk iránt.

Beteg nem volt; január 22-én délután 4 óra tájban rosszúl lett, elveszí
tette eszméletét s estveli 10 órakor jobblétre szenderült. Temetésén, melynek 
szertartása az uralkodó nagy hideg miatt az intézet tornacsarnokában folyt le, 
városunk egész értelmisége jelent meg.

Dr. Walser Gyula ev. lelkész beszéde után Fischer Miklós igazgató a 
tanári kar nevében a következő szavakkal búcsúztatta az elhunytat:

Mélyen tisztelt Gyászoló Közönség!
Igaz gyászszal, mély fájdalommal szivünkben állunk a koporsó előtt, 

hogy a véges lét és örökkévalóság határán, semmiségünk érzetében — meg
hajolva azon megmásíthatatlan törvény előtt, mely a világegyetemben az élet 
után az enyészetet rendeli, — vegyünk búcsút s hogy e búcsú fájdalmában 
méltassuk azon áldásos életet, melynek porhüvelyére utoljára esik könytelt 
szemünk.

Az egyháznak, melynek Pákh Károly hű fia volt, áldó szava elhangozván 
e ravatal felett, mély megilletődéssel intézem a búcsú szavait Pákh Károly 
elköltözött szelleméhez azok nevében, kik mint kartársai, munkatársai szolgálták 
vele együtt e falakon belül a magyar kultúra, a protestáns tanügy szent 
érdekeit.

De e pillanatban úgy érzem, hogy a tisztelet, az elismerés, a hála, a 
ragaszkodás érzelmei, melyeknek kifejezést akarok adni, túlterjednek az iglói 
főgimnázium határain, hogy az istenhozzádnak, mely ajkunkról kitör, az ország 
minden részéről Pákh Károly tisztelőinek, volt tanítványai ezreinek felzokogó 
fájdalma ad visszhangot.

Munkálkodni, tanulni, küzdeni egy emberöltőn át, a komoly férfiú akarat
erejével és kitartásával, a szigorú becsületérzés tisztaságával, a haza iránti 
kötelesség- és hivatásérzet lelkesedésével; feláldozni minden örömet, amely 
elvonná hivatása kötelességeitől, tehát a haza szolgálatától, de nem áldozni fel 
semmit abból, amit a legszigorúbb bíró, a lelkiismeret, a meggyőződés követel: 
— ime mélyen tisztelt gyászoló közönség — ez jellemvonása azon életnek, 
melynek porhüvelye utolsó állomására érkezett s melynek emléke tiszteletet 
követel, tiszteletet parancsol,
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Pákh Károly koporsója előtt nemcsak a téli nap zordon fagya borzongat 
bennünket mindnyájunkat, akik itt vagyunk, hanem az a hideg, melyet erkölcsi 
atmoszféránkban érzünk mindannyiszor, ha egy-egy nagy emberi szív örökre 
távozik közülünk.

Igazságra törekvő, keresésében fáradhatatlan szelleme mellett Pákh Károly- 
nak szeretni tudó nagy szíve milyen kiváló, milyen halhatatlan nagy mestere 
volt a mi mesterségünknek, a tanításnak és nevelésnek!

Valóban az emberi szív legfenségesebb erényére az önzetlen, a közjónak 
szentelt szeretetre gondolva, nem szegem meg a parancsolatot és nem hiába 
veszem ajkamra a mester nevét, midőn őt mesternek nevezem. Hiszen negy
venkét évi tanári pályáján tanította kartársait, hogyan szeressék nemes hiva
tásukat, annak céljait, feladatait; hogyan viseltessenek kollégiális szeretette 
egymás iránt, hogy egymást támogatva, harmonikus munkával biztosítsák az 
oktatásnak és nevelésnek sikerét. S negyvenkét évig tanította a magyar ifjú
ságot, hogyan szeresse közös édes anyánkat: a magyar hazát, hogyan szeresse 
kegyeletes szívvel azok emlékét, kik évezredes múltjában jóltevői, vezérei vakr 
nak a magyar nemzetnek politikai, kulturális, közgazdasági haladásának ösvé
nyén ; hogyan szeressék azt az irodalmat, melyben szép zengzetes nyelvünkön 
a magyar népnek minden öröme és bánata, minden reménye és lemondása 
jut kifejezésre.

S minderre tanította az ifjúságot nemcsak meggyőződésének, lelkesedé
sének lángszavával, hanem életének példájával, erkölcsi Charaktere megnyilat
kozásának erejével, puritán jellemének varázsával.

S mindemellett mily sokat köszön neki ezen intézet! Az iglói főgimná
ziumnak első korszaka, a fejlődésnek alapvető fontos időszaka az ő nevéhez, 
az ő tanári és szervező igazgatói tevékenységéhez fűződik.

Elévülhetlen érdemei maradandó betűkkel jegyezték be nevét az iglói 
főgimnázium történetébe!

Az ő 42 évre terjedő tanári és igazgatói működésének emléke, az abban 
megnyilatkozó bölcseség, kitartó buzgóság, nemes hevület, mint a hű köteles
ségteljesítésnek emlékoszlopa áll közöttünk s tradícióként, mint követendő példa 
állani fog a jövendő nemzedék előtt is, mert

Nem hal meg az, aki milliókra költi 
Dús élte kincsét, ámbár napja múl,
Hanem lezárván, ami benne földi 
Egy éltető eszmévé finomúl.

Ez az éltető eszme drága halottunk a Te nemes ideálokért önzetlenül 
küzdő lelked, becsületes törekvésed, kötelességtudásod nagy tanúsága. — Ez 
fog bennünk mindig új erővel felébredni.

Szellemed maradjon velünk örökké!
Isten veled! Isten veled I



II.

A tanév folyama alatt az igazgatósághoz érkezett fontosabb
hivatalos iratok.

1908. évi augusztus 16-án. A főgimnázium fentartóhatóságának a tanügyi 
kormányhoz intézet felterjesztése a latin-görög nyelvi tanszék betöltése tárgyában.

1908. évi szeptember hóban. Magy. kir. Központi statisztikai hivatal kéri a 
IV-ik osztályt végzett tanulók pályaválasztását feltüntető statisztikai kimutatást.

1908. évi szeptember 9-én, 4787. sz. a. Tiszakerületi ág. h. ev. püspöki 
hivatal kéri a beirt tanulóknak statisztikai kimutatását.

1908. évi szeptember 14-én, 4850. sz. a. Tiszakerületi ág. h. ev. püspöki 
hivataltól engedély, hogy Lengyel Mátyás tanuló külföldi iskolai bizonyítvány 
alapján felvétessék a gimnázium III-ik osztályába.'

1908. évi szeptember 26-án, 999. sz. a. Magy. kir. kassai 9-ik gyalogezred 
IV-ik zászlóaljának parancsnoksága kéri a katonai lövészkiképzésben részesülő 
tanulóknak névsorát.

1908. évi szeptember 28-án, 227. sz. a. Késmárki ág. h. ev. főgimnázium 
igazgatóságától: jelentés egy volt intézeti tanulónak javitóvizsgálatáról.

1908. évi október 1-én, 5114. sz. a. Tiszakerületi ág. hitv. ev. püspöki 
hivataltól: Kwaysser Győző tanuló felvehető a VIII-ik osztályba.

1908. évi október 5-én, 311. sz. a. Iglói r. kath. plébániai hivataltól: értesítés, 
hogy a szepesi püspöknek 1908. évi szeptember 29-én 2230. sz. a. kelt intéz
kedése folytán, mint hitoktatók fognak működni az I—IV. oszt.-ban dr. Ruszi- 
nyák János segédlelkész és az V—VIII. oszt.-ban Szalay István segédlelkész.

1908. évi szeptember 11-én. Rimaszombati egyes, protest, főgimnázium 
igazgatóságától: értesítés a szeptember havi érettségi vizsgálatokról.

1908. évi október 19-én, 5254. sz. a. Tiszakerületi ág. hitv. ev. püspöki 
hivataltól: intézkedés a torna alóli felmentvény tárgyában.
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1908. évi október 24-én, 5328. sz. a. Tiszakerületi ág. hitv. ev. püspöki 
hivataltól: David Gyula élesdi lelkész számára kiállítható érettségi bizonyítványá
nak másodlata.

1908. évi október hónapban Nyíregyházi ág. h. ev. főgimnázium igazgató
ságától az egyhuzamban való délelőtti tanítás ügyében.

1908. évi november 10-én, 255. sz. a. Szarvasi ev. főgimnázium igazgató
ságától a tantervi külömbözeti vizsgák tananyagát illetőleg.

1908. évi november hóban, 130323. sz. a. Vallás- és közoktatási minisz
térium : pályázati hirdetmény a váczi püspök-féle ösztöndíjra.

1908. évi december hóban. Az Országos Középisk. Tanáregyesület Eperjesi 
Körétől és a kecskeméti ref. főgimnázium tanári testületetétől: felhívás a fele
kezeti tanárok fizetésrendezése ügyében.

1908. évi december 1-én, 1523. sz. a. Magy. kir. postatakarékpénztár igaz
gatóságától a zárt betét és járadékkönyvecskék intézményének terjesztése ügyében.

1908. évi december hóban, 218. sz. a. Központi statisztikai hivataltól: fel
hívás az intézeti könyvtárra vonatkozó statisztikai adatok beküldése iránt.

1908. évi december 17-én, 148762. sz. a. Vallás- és közoktatási magy. kir. 
minisztériumtól: a kiegészítő érettségi vizsgálatot tett reáliskolai tanulók vizsgá
latáról jelentés teendő az illetékes reáliskola igazgatóságának.

1908. évi december 30-án, 67943. sz. a. Vallás- és közoktatási m. kir. 
minisztériumtól: az izraelita tanulók ünnepnapjai közé felveendő a sátoros ünnep 
(Sukkoth) kilencedik napja is.

1908. évi december hóban. Az ág. hitv. ev. egyetemes egyház főjegyzői 
hivatalától: Utasítási tervezet az ev. gimnázium és tanítóképzőintézet vallás
tanítási tervéhez.

1909. évi január 11 én. Tiszakerületi ág. hitv. ev. püspöki hivataltól: a 
vallás- és közoktatási m. kir. miniszter úrnak 116984. sz. rendelete, mely a 
tanügyi kormány felügyeleti jogának gyakorlását az 1908/9 tanévre Jurkovich 
Emil besztercebányai tankerületi kir. főigazgatóra ruházza.

1909. évi január 12-én, 154201. sz. a. Vallás- és közoktatási m. kir. 
minisztériumtól a tanuló ifjúság testi és erkölcsi nevelésének céltudatos fejlesz
tése és a testi fejlődés helyes irányítása tárgyában.

1909. évi január 14-én, 21/1909 sz. a. Rimaszombati egyes, protest, fő
gimnázium igazgatóságától: jelentés a december havi éretts. vizsgálatról.

1909. évi január 29-én, 14310. sz. a. Vallás- és közoktatási magy. kir. 
miniszter úrtól: felhívás a magyar tanulók f. é. május 22 és 23-án Budapesten 
tartandó országos tornaversenye tárgyában.

1909. évi január 25-én, 623. sz. a. Iglói kir. járásbiróságtól Pákh Károly 
ösztöndíjalapítvány a tárgyában.

1909. évi február 2-án, 31. sz. A dobsinai áll. polgári iskola igazgató
ságától a Dobsinán létesített deákszálló tárgyában.

1909. évi február hóban. Az ág. hitv. ev. egyetemes egyház főjegyzői 
hivatalától: a vallásoktatáshoz kiadandó módszeres utasítás javaslata,
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1909. évi március 2-án, 2304. sz. a. Szepes vármegye alispáni hivatalától 
az alkoholismus elleni védekezés tárgyában.

1909. évi március 4-én. Számvizsgálati jegyzőkönyvek a tápintézteti és 
egyéb gimnáziumi pénztárak megvizsgálásáról.

1909. évi március 11-én, 1300. sz. a. Tiszakerületi ev. püspöki hivataltól: 
értesítés, hogy az államsegély felemelése tárgyában benyújtott kérvény március 
5-án terjesztetett fel.

1909. évi március 20-án, 1431. sz. a. Tiszakerületi ev. püspöki hivataltól: 
értesítés, hogy a tanügyi kormány jóváhagyta a Fromhold-féle alapítványnak 
1908. évi számadását.

1909. évi március 31-én, 1495. sz. a. Tiszakerületi ev. püspöki hivataltól: 
értesítés, hogy a folyó évi érettségi vizsgálatokhoz elnökül Materny Lajos 
debreceni lelkész-esperes küldetett ki.

1909. évi április 16 án, 1496. sz. a. Tiszakerületi ev. püspöki hivataltól: 
értesítés, hogy a VIII. oszt. vallástani vizsgálatához elnökül Adorján Ferenc 
nyíregyházi vallástanár küldetett ki.

1909. évi április 19-én. Tiszakerületi ev. püspöki hivataltól: értesítés, hogy 
a vallás- és közoktatásügyi minisztérium az állami szerződés revíziója ügyében 
Jurkovich Emil besztercebányai tankerületi főigazgatót miniszteri biztosi minő
ségben küldötte ki.

1909. évi április hóban. Pályázati hirdetmény a m. kir. honvédfőreáliskolá- 
ban és honvéd Ludovika akadémiában az 1909/1910 tanév kezdetén betöltendő 
államköltséges, alapítványi és fizetéses helyekre.

Pályázati hirdetmény a cs. és kir. konzuli akadémiába való felvétel tár
gyában.

1909. évi május hóban. Pályázati hirdetmény a katonai nevelő- és képző 
intézetekben betöltendő helyekre.

1909. évi május 2-án. Az 1879-ik évben az iglói főgimnáziumban érett
ségi vizsgát tett volt növendékeinknek értesítése, hogy f. é. junius 27-én az 
intézetben találkozni akarnak.

1909. évi május 6-án, 55534. sz. a. Vallás- és közoktatásügyi magy. kir. 
minisztertől: értesítés, hogy a f. é. május 22 és 23 napjaira elrendelt országos 
tornaverseny elmarad.

1909. évi május 12-en, 619. sz a. Magy. kir. honvéd-központi fegyver
tártól : jegyzéke azon lőfegyvereknek és lőszereknek, melyeket a honvédelmi 
m. kir. miniszter 21666/1909 sz. rendelettel az intézetnek rendelkezésre bocsátott.
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III.

A főgimnáziumi tanácsnak tagjai az 1908—1909-ik tanévben.

Folgens Kornél, főgimnáziumi felügyelő, a tanács elnöke.
Münnich Kálmán, egyházi és iskolai felügyelő.
Dr. HValser Gyula, ev. lelkész.
Bartsch Gusztáv,
Fest Ottó,
Guhr Márton,
Klug Ottó,
Langsfeld Géza,
Lehoczky Jenő,
Róth Márton,
Széli Ödön,
Topscher György,
Újlaki Jenő,
Fischer Miklós, főgimnáziumi igazgató.
Marcsik Andor, tápintézeti gondnok.
Stromp József I
Them László I
Dobó Adolf, az ev. elemi és polg. leányiskola igazgatója.

az 1909. évi március 7-én tartott egyház
tanácsi ülésben 6  évre választott tagok.

A fegyelmi bizottságnak
az 1909. március 7-én tartott egyháztanácsi ülésben 6  évre választott tagjai:

Fest Ottó.
Klug Ottó.
Széli Ödön.
Topscher György.
Újlaki Jenő.

a tanári kar által a maga kebeléből választott tagok.
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Az 1908 1909. tanévben követett tanterv átnézete

a heti óraszámot tekintve.

IV.

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. II. i n . IV. V. VI. VII. VIII.

1 Vallástan ... ... ... ... 2 2 2 2 2 2 2 2 16
2 Magyar nyelv .......... 5 5 4 4 3 3 3 3 3 0
3 Latin nyelv ................ 6 6 6 6 6 5 5 4 4 4
4 Görög nyelv ............. . — — — — 5 5 5 4 19
5 M agyar író k  bővebb tan u lm á-

nyozása, kapcsolatban  a gö rög
k lassz ikusoknak  m agyar for-
d itá sában  való ism ertetésével 1) — — — 3 3 3 2 11

6 Német nyelv................ — — 4 3 3 3 3 3 19
7 Történelem ............. . — — 3 3 3 3 3 3 18
8 Földrajz ___  ... 3 3 2 — — — — — 8
9 Természetrajz ... _ 2 2 — 3 3 3 — — 13

10 Természettan............. . — — — — — — 4 4 8
11 Mathematika................ 4 4 3 3 3 4 3 2 2 6
12 Rajzoló geometria 3 3 2 2 — — — — 10
13 Rajz (a comp. tanfo-

lyamban 2) .............. — — — — 2 2 2 2 8
14 Bölcsészet...... ........ ...  . — — — — — — — 3 3
15 Szépírás ...................... 1 1 2
16 Torna... ... ... ... ... 2 2 2 2 2 2 2 2 16
17 Ének ... ............... ... 1 1 2

2 9 2 9 2 8 2 8 3 5 3 5 3 5 3 4 2 5 3

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

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

Az I. és II. osztály heti óraszáma a hetenkénti egy rendes énekóra miatt 
meghaladja az algimnáziumi osztályok óra-maximumát. Az V., VI., VII. és 
VIII. osztályok heti óraszámában bennfoglaltatik a pótló-tanfolyam 5, illetve 4 
órája is.

A hetenkénti egy rendes énekórában az I. és II. oszt. egyesítve volt.
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Az algimnázium prof. vallásu tanulóifjúságának 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 tanittatott.

Az I. és II. osztálynak, a III. és IV. osztálynak s az V. és VI. osztálynak 
az őszi és tavaszi hónapokban hetenként egyszer (délután 3 —5 óráig) volt 
játékdélutánja.

A VII. és VIII. osztály tanulói egész éven át részt vettek a katonai 
lövésztan folyamban.

A magyar önképzőkör hetenként egyszer tartott gyűlést, a gyorsíró-, dal- 
és tornakörök pedig hetenként kétszer gyakorlatokat.

Az önként jelentkező tanulók hetenkénti 2 órában szabadkézi rajzban 
nyertek oktatást.
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Tanári testület

I F
ol
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 s

zá
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A tan ár n eve

T
an

ár
i é

ve
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ne
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sz
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az
 

ig
ló
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m
n.

T antárgy, m e ly et tan íto tt

H
et

en
ké

nt
i 

ór
ái

na
k 

sz
.

É szrev éte lek

1 F is c h e r  M ik ló s 2 9 term észettan  V II. 4, VIII. 4. 8
Igazgató. A tennés/.et- 
tan i szertár és az V. 0. 

könyv tá rán ak  őre.

2 B e r z e v ic z y  B é la 7
ra jzo ló  m értan  I. 3, I I . 3. II I .  2, IV. 2. 
görögpótló  ra jz  V. 2, VI. 2, VII. 2, 

V III. 2.
szépírás I. 1, I I . 1.

2 0 osztá ly tauár a II. 0. ; 
a  ra jz tá r őre.

3 B o g s c h  L á sz ló 1 0
m agyar nyelv II. 5, II I .  4, IV. 4. 
ném et nyelv II I . 4. 
bölcsészet VIII. 3.

2 0
osztá ly tanár a  III . 0.; 
a II I . és IV. 0. kön y v 

tá rá n a k  őre.

4 dr, B r u c k n e r  G yőző 6
la tin  nyelv IV. 6
tö rténe t IV. 3, VI. 3 V III. 3.
görögpótló  m ag y ar VIII. 2. *7

osztály tanár a  IV. 0.; 
a filológiai- és tö rté 
neti m uz. őre ; a tört. 

sem in ariu m n ak  elnöke.

5 H och  F e r e n c 9 la tin  nyelv VI. 5, V II. 5, VIII. 4. 
ném et nyelv V. 3. 17

osztály tanár a  Vll 0. ; 
tan á ri tanácskozm ányi 
és g im názium i tanácsi 

jegyző .

6 K is s  A lb e r t 1 6
la tin  nyelv V. 6.
görög nyelv V. 5, V ili. 4.
görögpótló  m ag y ar V II. 3.

1 8
osztály ta n á r  az V 0. ; 
a  tan á ri k ö n y v tá rn ak  
és az ifjúsági segély- 

k ö n y v tá rn ak  őre.

7 M a r c s e k  A n d or 27
la tin  nyelv I. 6, I I . 6. 
tö rtén e t 111. 3.
ném et nyelv (rendkiv . tan tárgy) 1. 1.

1 6
osztá ly tanár az I. 0. ; 
g im názium i pénztáros; 
táp in tézeti gondnok , az 
1. és 11. 0. könyvt. őre.

8 N ik h á z i  F r ig y e s 2 0 m ennyiség tan  II I . 3, IV. 3, V. 3, 
VI. 4, Vll. 3, V ili. 2. 1 8

9 R óth  M á rto n 39
ném et nyelv VI. 3, Vll. 3, Vili. 3. 
tö rtén e t V. 3, V II. 3. 
görögpótló  m ag y ar VI. 3.

1 8
a uum ism atika i m ú 
zeum nak  és a földrajzi 

sze rtá rnak  őre.

IO S c h e r m a n n  S a m u 34
to rn a  1—Vili. oszt. 2—2 óra,
ének  1. 11. 1.
egyházi ének 1—IV. 1.

1 8
a dál- és to rn ak ö rö k  
elnöke; az ifj. já té k o k  

vezetője.

11 S tro m p  J ó z s e f i  1
m agyar nyelv V 3, VI. 3, Vll. 3, Vili. 3.
ném et nyelv IV. 3.
ném et (rendk. tau t.)  II . 1.

l 6
osztály tan á r a Vili. 0 . ; 
a Petőfi önképzőkör 

elnöke.

12 S z é n fy  Z o ltá n 1
m ennyiség tan  I. 4, II . 4. 
m ag y ar nyelv I. 5. 
földrajz 1. 3.

1 6 kiseg . helyettes tan á r.

13 T h e m  L á s z ló 19 vallástan  1—Vili. oszt. 2—2 óra. 1 6 a  T hököly-kör elnöke.

r4 T h ir r in g  G y u la 4 term észetrajz 1. 2,11. 2, IV. 3, V. 3. VI. 3. 
földrajz 11. 3, 111. 2. 1 8

osztály tauár a  VI. 0 .; 
a  term észetrajzi m uz. 

őre ; a  gyorsírókor 
elnöke.

•5 W ie s e  G y u la 1
görög  nyelv  VI. 5, VII. 5. 
la tin  nyelv II I , 6. 
görögpótló  m ag y ar V. 3. l 9 helyettes tanár.
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Az 1908—1909-ik iskolai évben mint róm. és gör. kath. vallású hitoktatók 
működtek: az I—IV. osztályban dr. Ruszinyák János segédlelkész, az 
V—VIII. osztályban pedig Szalay István segédlelkész.

Az izr. vallású tanulóknak hitoktatója Krausz Áron iglói főrabbi volt.
A katonai lövésztanfolyamnak vezetői voltak: Szentgyörgyi Béla m. kir 

honvédfőhadnagy és Malártsik Árpád m. kir. honvédhadnagy.



VI.

Jelentés az osztályok tanulóiról és végzett tananyagáról.

I. osztály.

Osztálytanár: Marcsek Andor.
at Tanulók:

Andrássy Dezső ref. Tárcái, 
Zemplén in.

Andrasovszky István ág hilv.
ev. Gölnicbánya, Szepes in. 

A ntal Imre ág. hitv. ev. lg  ló 
Apostol József ref. Szirma, 

Borsod m.
5  Bartholy Imre ág. hitv ev. 

Igló.
Bázlik Lajos ág. hilv. ev. Baka

bánya, Hont m.
Bernáth György r. k. Gölnic

bánya, Szepes m.
Bodiczky Vladimir ág. hitv.

ev. Liptószentmiklós. 
Csurilla Győző r. k. Igló.

1 0  Daday Béla r. k. Igló. 
Demszky Rezső r. k. Igló. 
Dobsa Mihály r. k. Igló. 
Fischer Márton ág. hitv. ev.

Svcdlér, Szepes m 
Folgens Arisztid ág. hitv. ev. 

Igló.

ig Harnicsár Gyula r. k. Igló.
Hegedűs László ref. Tisza- 

keszi, Borsod m.
Herczeg Aladár izr. Igló.
Horváth fenő ág. hitv. ev. Igló.
Hőnél Ede ág. hitv. ev. Ma

lompatak, Szepes m.
2 0  Hudzsik Márton r. k. Már

kus falva, Szepes m.
Kempny Frigyes r. k. Ruttka, 

Túróc m.
Kiszely Gyula r. k. Szepes- 

váralja.
Klein István izr. Fegyvernek, 

J.-N.-K.-Szolnok rn.
Kosala István r. k Vidfalu, 

Szepes m.
2 g Kovács Béla g. k. Igló.

Kvaszinger Zoltán r. k Olasz- 
liszka, Zemplén rn.

Lángh József izr. Márkus- 
falva, Szepes m.

Langsfeld Béla ág. h. ev. Igló,
3
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Lehoczky Károly ág. hitv. ev. 
Iglá.

jo  Lorber Ottó László izr. Iglá. 
Lovay Árpád ág. hitv. ev.

Ötösbánya, Szepes m. 
Martinkó Mátyás r. k. Savnik, 

Szepes m.
Molnár Imre ág. hitv. ev.

Ruttka, Turóc m.
Molnár János r. k. Kassa- 

hámor, Abauj m.
J 5  Pulcsik Jenő r. k. Iglá. 

Pollák Sándor izr. Iglá. 
Propper Elek izr. Igló. 
Rauchwerger Ottó izr. Csorba, 

Liptó m.
Rőlh Károly ág. hitv. ev. 

Iglórosztoka, Szepes m.

4 0  Scherf fel N. Lajos ág. hitv. 
ev. Korompa, Szepes rn.

Schwarz Gyula izr. Iglá.
Soltész Ernő r. k. Igló.
Stukner Miklós r. k. Igló.
Szlávik A rtú r ág. hitv. ev. 

Korompa, Szepes m.
4 5  Tasonyi Ernő ref. Tárcái, 

Zemplén rn.
Uhlyárik Márton, r k. Ruttka , 

Túróc rn.
Vadász István r. k. A  Isó- 

kubin, Árva rn.
Valkó Géza ág. hitv. ev. Göl- 

nicbánya, Szepes m.
Venczkó István, r. k. Iglá.

5 0  Vollay Elemér r. k. Iglá.
Willmann Már izr. Liptóujvár.

Magántanulók :

Gocsó László ág. hitv. ev. Alsóvály, Gömör m. 
Konkoly István ref. Prak falva, Szepes m. 
Konkoly Jenő rej. Prakfalva, Szepes m.

5 5  Koroknay István ref. Feketepatak, Ugocsa m. 
Rauchwerger Miksa izr. Szepesnádasd.

b) Tantárgyak :

1. V a l lá s t a n ,  hetenként 2 óra. K. k. Bereczky: „Bibliaismertetés“ ;
Luther: „Kis kátéja“ Adorján fordításában. Segédkönyv: „Újszövetség.“ Tan
anyag : Az ó-szövetség története az ó-szövetségi könyvek rövid ismertetésével; 
a tiz parancsolat Luther magyarázatával. Olvasmány: Az új-szövetség ünnepi 
szakaszai. T h e r n .

2. M a g y a r  n y e lv ,  hetenként 5 óra. K. k. Szinnyei József: „Iskolai 
magyar nyelvtan I.“ és „Magyar olvasókönyv I.“ Olvasmányok nyelvtani elemzése. 
Hangok, szavak, szavak fajai (beszédrészek) és mondatrészek. A mondatok fajai 
(a nyilatkozás módja és szerkezet szerint). Igeragozás. Szóképzés. A helyesírás 
gyakorlása. Az olvasmányok hangsúlyos olvasása; tartalmuknak értelmes el
mondása. Költemények emlékelése. Havonként két iskolai írásbeli dolgozat.

Sz é n f i.
3. L a t in  n y e lv ,  hetenként 6  óra. K. k. Pirchalla Imre: „Latin nyelv

tan“ és „Latin olvasó és gyakorló könyv“. Nyelvtan: olvasás, a főnév és nemei, 
az öt declinatió, a melléknév declinátiója és comparatiója, a névmások, a szám-
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nevek, „esse“ segédige, az ige ragozása activumban. — Olvasmányok: Schola. 
Hungária. De formica et columba. De campo. De populo Romano. De vulpe 
et corvo. De Romulo et Remo. Caput alterum. Pavo ad Junonem. De terrancola 
et vulpe. De passere et lepore. Senatus. Exercitus. De cervo fabula. De rebus 
gestis maiorum. De bello Troiano. Altera pars. Thersithes. Caput alterum. De 
Priami in castra Graecorum itinere. Romulus asylum aperit. De raptu Sabinarum. 
De morte Romuli. Az 1., 2., 3., 5., 10., 17 . ,  1 8 . ,  23., 24., 26., 28., 31., 34., 
35. és 37. szakaszok fordítása latinra. Havonként két iskolai dolgozat, fordítás 
magyarból latinra. Marcsek.

4. F ö ld r a j z ,  hetenként 3 óra. K. k. Lasz Samu: „Földrajz I.“ Magyar-
ország leírása. Földrajzi alapismeretek. Térképolvasás. Alföldek. Dombvidék. A 
magyar tengerpart. Hegyvidékek. Szén fi.

5. T e r m é s z e t r a j z ,  hetenként 2 óra. K. k. dr. Szterényi Hugó: Természet
rajz. Őszi gyümölcsök leírása és a termések csoportosítása. Házi állatok. A 
ház körül, a mezőn és erdőben tartózkodó emlős állatok. Az emlősök össze
foglalása és csoportosítása. Közönségesebb fenyők. Nehány közönségesebb 
tavaszi virágos növény. A növény szervei. Növénygjmjtés. T h irrin g .

6 . M e n n y is é g t a n ,  hetenként 4 óra. K. k. Szuppán V. -— Péch A .: 
„Számtan I.“ Számlálás és a tizes számrendszer. Római számírás. A négy alap
művelet egész számokkal. Mértékek. Számvetés többnevezem számokkal. Tizedes
törtek. Számolás tizedes számokkal. A számok oszthatósága; legnagyobb közös 
osztó; legkisebb közös többszörös. Számműveletek közönséges törtekkel. Közön
séges és tizedestörtek kapcsolata. Havonként két iskolai írásbeli dolgozat.

Sz én fi.
7. R a j z o ló  g e o m e t r ia ,  hetenként 3 óra. K. k. dr. Horti Henrik: Rajzoló 

geometria (átdolgozta Szinte Gábor.) Pont és vonal, egyenesekkel való műve
letek. A körív és szög. Szögek osztályozása, szögek mérése, szögpárok. Alap
műveletek szögekkel. Három-, négy- és sokszögek. Szimmetria. A kör. A síkidomok 
kerületének és tertileténak mérése. A síkidomok egybevágósága és hasonlósága. 
Mértani díszítményi rajzok kapcsolatosan a végzett anyaggal, színezéssel. II. 
félév. Emlékezet utáni rajzolás. Természet nyomán való rajzolás táblai rajzolás után.

Berzeviczy.
8 . T o r n á z á s ,  hetenként 2 óra. Szabad-, rend- és szergyakorlatok.

SCHERMANN.
9. S z é p ír á s ,  hetenként 1 óra. Magyar folyóírás az ütemes módszer

szerint. Berzeviczy.
10. É n e k .  Schermann S. gyak. énektana és.dalfüzére nyomán. Egy-, két-

és többszólamú dalok begyakorlása. Több egyházi ének a prot. vallású tanu
lókkal begyakorolva. Schermann.

1 1 . N é m e t  n y e lv ,  mint rendkívüli tantárgy, hetenként 1 óra. K. k. 
Albrecht János: „Német olvasókönyv I.“ Olvasás és írás gyakorlása. Beszéd- 
gyakorlatok. Költemények fordítása és tanulása. A főnév ragozása. Marcsek.

3'
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II. osztály.

Osztálytanár: Berzrviczy Béla.

aj Tanulók :

í Bertóthy A nta l ref. Perecseny, 
Ung m.

Brandobur József r. k. Szepes- 
sümeg.

Braun Vilmos izr. Poprád, 
Szepes m.

Csornay Géza r. k. Igló.
5  Dajka László ref. Igló.

Dobay István ref. Hernád- 
szurdok, A  bánj m.

Drexler Gyula izr. Igló. 
Fischniann Ignác izr. Gellért- 

ja lu , Szepes ni.
Freund Sándor izr. Igló. 

io Fuchs A dolf izr. Káposzta falu, 
Szepes m.

Gömöri Károly, Nándor ág.
hitv. ev. Igló.

Guoth Tamás r. k. Igló. 
Hausz Pál gór. kath. Nagy- 

kuncfalu, Szepes ni.
Hensch Aladár ág. hitv. ev. 

Szepesszombal.
i j  Ilopkó Pál ág. h. ev. Ilybbe, 

Liptó m.
fáeger Ede r. k. Szomolnok, 

Szepes m.
fesztrebényi Pál ág. hitv. ev.

Nagyfolkmár, Szepes m. 
Karoliny Lajos r. k. Igló. 
Kiss Emil ref. Dorogrna, Bor

sod m.
2 0  Kornhäuser fenő izr. Igló. 

Koromzay Frigyes ág. h. ev. Igló. 
Krokavecz Tivadar ág. h. ev-

Menguszjalu Szepes m.

Kúp esik fános r. k. Igló. 
Leichtag fenő izr. Igló.

2 5  Makovics Géza r. k. I^ló. 
Menyhért fózsef ref. Igló. 
Messinger Péter izr. Nábrád, 

Szatmár m.
Morvay Kálmán r. k. Rultka , 

Turóc ni.
Muraközy Géza ág. hitv. ev. 

Ratkó, Gömör m.
jo  Nagy Sándor ref. Mályi, 

Borsod m.
Neogrády Dezső r. k. Gö 

döllö, Pest m.
Noge Ernő r. k. Igló.
Olesch fenő r. k Bindtbánya, 

Szepes m.
Pajkos Lajos ref. Hcrnád- 

szurdok, Abauj m.
,75  Politzer Hugó izr. Poprád, 

Szepes m.
Pollák Gyula izr. Igló.
Polsch Győző ág. h, ev. Igló 
Rosenthal Aurél izr. Igló. 
Schwciczpacher Lajos r. k. Igló. 

4 0  Somoskeőy A ntal r.k. Szepes- 
remete.

Szabó Kálmán ref Hernád- 
szurdok, Abauj m.

Vas Sándor ref. Gégény, 
Szabolcs ni.

Wcisz Kálmán ág. h. ev. 
Szepesbéla.

Zwicker Elemér ág. hitv. ev-
Szepesszombal.
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Magántanulók:

Koroknay Zoltán ref. Feketepatak Ugócsa m.
Lovász Tamás r. k. Trencsénmakó, Trencsén m.
Pavella Győző ág. h. ev. Liptöszentiván Liptó m.

h) Tantárgyak :

1. V a l lá s ta n ,  Hetenként 2 óra. K. k. Bereczky: „Bibliaismertetés“ ;
Luther „Kis kátéja“ Adorján fordításában. Segédkönyv: „Az új szövetség.“ 
Tananyag; Az új szövetség története az új szövetségi könyvek rövid ismerte
tésével ; a hegyi beszéd; Jézus példázatai; az apostoli hitvallás Luther magya
rázatával. T iiern .

2. M a g y a r  n y e lv ,  hetenként 5 óra. K. k. Szinnyei József: „Iskolai
magyar nyelvtan II.“ és „Magyar olvasókönyv II.“ Olvasmányok alapján mondat
tani elemzés. Határozók. Összetett és többszörösen összetett mondatok; össze
vont mondatok. Olvasmányok tartalma; hangsúlyos olvasás. Költemények 
emlékelése. Havonként 2 iskolai írásbeli dolgozat. Bogsch.

3. L a t in  nyelv , hetenként 6  óra. K. k. Pirchala Imre: „Latin nyelv
tan“ és „Latin olvasókönyv.“ Nyelvtan: Az I. osztály tananyagának átismétlése 
után a névszó- és igeragozás teljesen ; fokozás, elöljárók, melléknévi határozók ; 
rendhagyó, hiányos és tőváltozó igék. Fő- és mellékmondat megkülömböztetése; 
a legszükségesebb mondattani szabályok ismertetése. — A szóképzés elemei. 
Acc. c. inf. és abl. abs. — Olvasmányok: 1. De Attila, Hunnorum rege: De 
adventu Hunnorum. De Attiláé aedibus. De convivio regis Attiláé. 2. De bello 
Troiano: De equo ligneo. De fraude Simonis. De incendio Troiae. 3. De erro- 
ribus Ulixi: De Ulixe in Ogygia insula morante. De Nausicaa. De Phaeacibus. 
De Demodoco citharoedo. Ulixes nőmén suum aperit. De Cyclopibus et de 
Lotophagis. De Polyphemo. A húnok bejövetele. Attila palotája. Attila lakomája. 
A fa-lóról. Simon csele. Trója pusztulása. Ulixes bolyongásai. Nausikaa. Ulixes 
a phaeákoknál. Folytatás. Ulixes megismerteti magát. — Havonként két iskolai 
Írásbeli dolgozat: fordítás magyarból latinra. Marcsek.

4. F ö ld r a j z ,  hetenként 3 óra. K. k. Lasz Samu. „Földrajz II.“ Rész
letesebben Ausztria, főbb vonásokban Európa többi országai, valamint Ázsia 
és Afrika fekvése, felülete, vizei, növény- és állatvilága, lakosai s nevezetesebb 
városai. Térképvázlatok készítése. T hirring .

5. T e r m é s z e t r a j z ,  hetenként 2 óra. K. k. Dr. Szterényi Hugó. „Ter
mészetrajz II.“ Néhány őszi virágos növény. Majmok. Tengeri és erszényes 
emlősök. A ház körül, mezőn, erdőben tartózkodó madarak; vizi madarak. A 
madarak összefoglalása és csoportosítása. Csúszó-mászó állatok. Kétéltűek. 
Halak. Csigák. Kagylók. Hasznos és kártékony bogarak. Közönségesebb nappali 
és éjjeli lepkék. A méh, a hangya. A szöcske, a sáska. A szitakötők. A házi 
légy, a szúnyog. Keresztes és házi pók. Folyami rák. A pióca. Néhány tavasszal 
virító erdei bokor és gyümölcsfa. Rovar- és növénygyűjtés, T hirring .
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6 . M e n n y i s é g t a n ,  hetenként 4 óra. K. k. Fr. Kiss Károly: „Számtan“.
Tananyag : Egyszerűbb számolási rövidítések. Számtani alapműveletek, korlátolt 
pontosságú eredménnyel. Az arányosság fogalma. Az egyszerű hármasszabály 
hoz tartozó feladatok megfejtése következtetéssel. Olasz gyakorlat. Arány, arány" 
latok. Százalékszámítás. —• Havonként írásbeli dolgozat. Szénfy .

7. R a j z o ló m é r t a n ,  hetenként 3 óra. K. k. Dr. Horti-Szinte: „Rajzoló
geometria“. A kocka, hasáb, gúla, henger, kúp, gömb szemléltetése, elemzése, 
axonometrikus rajzolása. A tárgyalt testek felületének és köbtartalmának ki
számítása. A sík származtatása, egyenesek helyzetei a térben. Egyenesek és 
síknak kölcsönös helyzete. Két és több síknak kölcsönös helyzete. A testek 
szimmetriája és hasonlósága. Modellek készítése. Az I-ső félévben geometriai 
rajz kapcsolatosan a végzett anyaggal. Il-ik félévben különböző tárgyak szem
lélet nyomán való rajzolása, táblai előrajzolás után egyszerűbb árnyékolással, 
színes ceruzával is. Berzeviczy.

8 . T o r n á z á s ,  hetenként 2  óra. Szabad-, rend- és szergyakorlatok.
Schermann.

9. S z é p ír á s ,  hetenként 1 óra. Német folyóirás az ütemes módszer szerint.
Berzeviczy.

10. É n e k ,  hetenként 2 óra. Együttesen az I. osztállyal, mint az I
osztályban. Schermann.

11. N é m e t  n y e lv t a n ,  mint rendkívüli tantárgy, hetenként 1 óra. K. k.
Albrecht János: „Német olvasókönyv I.“ A helyes olvasás és írás gyakorlása. 
Névragozás. Igeragozás. Prózai olvasmányok és azok tartalma. Költemények 
emlékelve. írásbeli dolgozatok a helyesírás gyakorlására. Stro m p .

III. osztály.

Osztályfőnök: Bogsch László.

a) Tanulók :

Benyaskó András r. k. Sze- 
pesváralfa.

Bíró Endre re/. Abaujvár,
C-obrda János ág h. ev. Göl- 

nic bánya, Szép es ni.
Fallay Gyula r. k. Poprád\ 

Szepes m.
5  Flachbarth Ernő ág. hitv. ev. 

Gölnicbánya, Szepes m.
Fröhlich János r. k. Igló.
Gál Barna ref. Igló.
Gánóczy Mihály r. k. Prak- 

fa lu , Szepes m.

Gerstl Ernő izr. Hibbe, Liptó  
megye.

io Glevitzky Béla r. k. Igló.
Gótsch János ág. h. ev. Göl

nicbánya, Szepes m.
Grasgrün Miksa izr. Igló.
Kircz Ernő izr. Vágjalva, 

Liptó m.
Krucskó József r. k. Igló.

/ j  Löffler Aladár izr. Igló.
Lőrinczy László, r. k. Zsigárd, 

Pozsony ni.
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Lupkovics Albert r. k. Lőcse, 
Szepes m.

Mar esek Zoltán ág. h. ev. Igló.
Mihalkó János ág. h. ev. Vág- 

falva , Liptó m.
2 0  Misuta László r. k. Lgló.

Pálka Géza ág h. ev. Kör
möcbánya, Bars m,

Peschke Valter r. k. Teschcn, 
Szilézia.

Pitzey Árpád ág. h. ev. Igló-
Popper László izr. Lgló.

2 g Renvers Ágost r. k. Igló.
Renvers István r. k. Igló.
Sapirer József izr. Igló.
Schiller Ernő r. k. Igló.
Schweiz Lajos r. k. Igló.

go Schollz Dezső ág. h. ev. Bu
dapest.

Schramko István r. k. Igló
Schvartz Károly izr. Páris- 

háza, Liptó m.

Seltenreich Ervin ág. h. ev. 
Budapest.

Silberstein Fülöp izr. Bethlen- 
Jalu, Szepes m.

J 5  Stojanov György g. k. Igló. 
Szakáll Gyula re/. Korompa, 

Szepes m.
Szedmák István r. k. Adács)

Heves ni.
Szilvássy Lajos r. k. Szepes- 

váralja,
Szuhy Lajos r. k. Agris, 

A rad  m.
4 0  Terray Elek ág. h. ev. Szepes- 

olaszi.
Teschler Imre r. k. Igló. 
Török Gyula r. k. Igló. 
Wesselényi István r. k. Igló. 
Willlmann Miksa izr. Liptó- 

újvár.
4 5  Zahler Jenő izr. Kap j  Sáros m. 

Zathuretzky István ág. hitv. 
ev. Igló.

Magántanuló:

Gürtler Arisztid r. k. Miskolc.

b) Tantárgyak :

1. V a l lá s t a n ,  hetenként 2 óra. K. k. Bereczky: „A keresztény egyház
rövid története“, segédkönyv: „Uj szövetség.“ Tananyag: A keresztény egyház 
története annak megalapításától a legújabb időkig, különös tekintettel a refor
mációra és a magyar ev. prot. egyházra. Válogatott szentírási szakaszok olva
sása és magyarázása. T h e r n .

2. M a g y a r  n y e l v ,  hetenként 4 óra. K. k. Szinnyei J. „Rendszeres 
magyar nyelvtan“ és „Magyar olvasókönyv III.“ Végzett anyag: A nyelv fogalma; 
hangtan, szótan, mondattan, szó- és írásbeli gyakorlatokkal. A prózai olvasmá
nyok hangsúlyos olvasása, tárgyi magyarázata, tartalmuk elmondása, nyelvtani 
elemzése; költemények hangsúlyos elszavalása. Havonként két írásbeli dolgozat.

Bogsch.
3. L a t in  n y e lv ,  hetenként 6  óra. K. k. Pirchala J . : „Latin nyelvtan“ ; 

Fodor-Kurcz: „Latin olvasmányok“ ; Csenged: „Stílusgyakorlatok.“ Prózai 
olvasmány Cornelius Nepos művéből: Miltiades, Themistocles és Aristides. 
Költői olvasmány Phaedrus mesegyűjteményéből: Prológus. Lupus et agnus.
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Canis per fluvium carnem ferens. Vacca, capella, ovis et leo. Cervus ad for
tém. Vulpes et corvus. Rana rupta et bős. Vulpes et ciconia. De vulpe et uva. 
De vitiis hominum. Viatores et latro. -— A tárgyalt mesék megtanulása (könyv 
nélkül). — Nyelvtanból az alaktan tüzetes átismétlése után a mondattan követ
kező fejezetei: az alany és állítmány; cselekvő és szenvedő állítmány; az állít
mány kiegészítője; a jelző; az értelmező; a tárgy esete; a részes határozó 
esete; a birtokos jelző esete; genitivus mint az állítmány kiegészítője; az 
ablativus; az igenevek használata. — Magyar szöveg latinra fordítása a 
„ Stílusgyakorlatok “'ból. — Kéthetenként írásbeli dolgozat.

W ie se .
4. N é m e t  n y e lv ,  hetenként 4 óra. K. k. Albrecht János „Német nyelvtan“ 

és „Német olvasókönyv“. Helyesírás és olvasás. Névelő, főnév, melléknév, név
más, számnév. Az erős, gyenge és rendhagyó igeragozás. Prózai olvasmányok. 
Költemények. Elemzés, fordítás és költemények emlékelése. Beszédgyakorlatok. 
Kéthetenként iskolai írásbeli dolgozat.

Bogsch.
5. T ö r t é n e le m ,  hetenként 3 óra. K. k. Gál-Helmár „Magyarország tör

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

Marcsek.
6 . F ö ld r a j z  é s  f i z i k a i  fö ld r a jz ,  hetenként 2 óra. K. k. Varga Ottó: 

„Földrajz II.“ és Mihalovits Béla: „Természettani és csillagászati földrajz.“ 
a) Amerika, Ausztrália és Polynesia, b) A víz és a levegő fizikai tulajdonságai, 
mágneses és elektromos alaptünemények. A föld alakjára, nagyságára, mozgá
sára vonatkozó alapismereteink. A naprendszer.

T h irrin g .
7. M e n n y i s é g t a n ,  hetenként 3 óra. Végzett anyag: Összetett arányok 

és arányiatok. Az összetett hármasszabály megoldása következtetések alapján és 
arányiatokkal. Kamat-, kamatláb-, tőke- és időszámítás. Az állami papírokra és 
részvényekre vonatkozó számítások. Váltóleszámítolás. Határidőszámítás. Ösz- 
szetett társaságszabály. Vegyítés-szabály. Kamatos-kamatszámítás. Az arany- és 
ezüstöntvényekre és a pénzekre vonatkozó számítások. Lánc-szabályok.

N ik h á zi.
8 . R a j z o ló  g e o m e t r ia ,  hetenként 2 óra. K. k. Dr. Horti Henrik. Rajzoló 

geometria harmadik rész. (Átdolgozta Szinte Gábor.) Végzett anyag: A plani- 
metria alapelemei. Axialis és centrális szimmetria. Alapműveletek távolságokkal. 
A szög keletkezése, fajai, alapműveletei. Merőleges egyenesek szerkesztése 
többféle módon. Páihuzamos egyenesek szerkesztése. A háromszögek osztályo
zása, szerkesztése adott alkotó részekből. A négyszögek osztályozása, szer
kesztése. A sokszögek. Idomok (területek) átalakítása és osztása. Hasonlóság, 
arányosság. Hasonló sokszögek szerkesztése. Középarányok. Sík díszítmények 
rajzolása és színezése a Várdai, Boross és Zsitvay lapminták után. Kézügyesítő 
gyakorlatok színes ceruzával. Ecsetgyakorlatok. — Különféle használati tárgyak
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(edények, tálak, üvegek stb.) rajzolása szemlélet nyomán, táblai előrajzolás 
után. Magyar ornamentek gyűjtése; térkitöltés magyar elemekkel. Mértani 
rajzok készítése kapcsolatosan a végzett anyaggal. Szerkesztési gyakorlatok.

Berzeviczy.
9. T o r n a ,  hetenként 2 óra. Szabad-, rend- és szergyakorlatok.

SCHERMANN.

IV. osztály.

Osztálytanár: Dr . Bruckner Győző.
al Tanulók:

Baidinger Hermann hr. Igló. 
Bal lás eh Mihály r. k. Lucia- 

bánya, Abanj m.
Benigny Andor ág. h ev. Igló. 
Bunge Rezső ág. h ev. Liptó- 

újvár.
5  Danielisz Lajos ág. h. ev. Igló. 

Dúrbán Ferenc r. k Igló 
Ebergényi Miksa r k Igló. 
Fábián Aladár r. k. Igló. 
Fábry László ág h. ev. Igló. 

io Fröhlich jános ág. hitv. ev. 
Szepesolaszi.

Gindl Gusztáv ág. hitv. ev.
Oroszvár, Moson ni 

Hrubi János r. k. Igló.
Húsz István ág h ev. Igló. 
fancsó Lajos ref. Igló. 

tg ]ecs Lajos ref. Igló.
Jäger Béla r. k. Ungvár. 
Kasprák Béla r. k Iglórostoka. 
Kiszely A n ta l r. k. Ribicsnek. 

Szepes m.
Kiss Andor ref. Gerbócbog- 

dány, Abauj m.
2 o Kiss Lajos re f Tiszadorogma, 

Borsod m.
Kiss L-ajos ref. Telkibánya, 

Abanj ni.
Körlvélycsi Sándor gör. kath. 

Igló.

Kulifay Károly Kunhegyes, 
Szolnok tn.

Labusz József r. k. Igló.
2 g Lakner András r. k. Nagy

szebeni, Szeben m. ■
Lengyel Mátyás r. k. Teschen, 

Szilézia.
Lesch Gusztáv ág. h. ev. Igló.
Lipták A rtur ág. h. ev. Igló.
Liptay Imre ág. h. ev Svéd lér, 

go Marton Andor ág. h. ev. Igló.
Marton Kálmán ág. h. ev. Igló.
Molnár Béla ág. h. ev. Ruttka, 

Turóc m.
Muraközy Gyula ág. hitv. ev. 

Ratkó, Gömör m.
Nemes Barna r. k. Gölnic- 

bánya, Szepes ni. 
jg  Némethy László r. k. Torna

alja, Gömör m.
Nudzik fenő ág. h. ev. Küké

in ező, Sáros ni.
Noviszedlák János r. k. Ká

posztafalva, Szepes ni.
Oscsenda Kálmán r. k. Igló.
Pollák Róbert izr. Igló. 

jo  Reményi Béla r. k. Bindt, 
Szepes m.

Ritter Gyula- ág. h ev. Igló.
Scherffel Gusztáv ág. h. ev. Igló.
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jo  Varga Lajos ág. A. ev. Kun
hegyes, Szolnok ni. 

Vihnányi Dezső r. k. Korompa, 
Szepes m.

Vitkovszky Pál r. k. Prakfalu, 
Szepes ni.

W olf Béla ág. h ev. Ruszkin, 
Szepes ni.

Zavaizky Tivadar r. k. Igló.

Kilépett :

5 5  Petrovics Bertalan róni. kath Igló.

b)  Tantárgyak-.

1. V a llá s t a n ,  hetenként 2 óra. K. k. Bereczky: Kér. Hittan és erkölcs
tan ; Luther kis kátéja Segédkönyv: Az új szövetség. Végzett anyag: Kér. 
hit- és erkölcstan Luther kis kátéja alapján. Megfelelő szentírási helyek, főképen 
Márk evangéliuma.

2. M a g y a r  n y e lv ,  hetenként 4 óra. K. k. Lehr A. Arany János Toldija
és Weszely Ö .: Stilisztika. Végzett anyag: Bevezetés. A stilus; a szerkezet. 
A stilus világossága, szabatossága és magyarossága. A jóhangzás, képes 
kifejezések és alakzatok. Verstan. Nemzeti és idegen versek. A prózai olvas
mányok hangsúlyos olvasása, magyarázata, a szóképek, alakzatok, ütemek, 
verslábak és rímek szerint való elemzése; négy ének emlékelése. Kéthetenként 
iskolai dolgozat. Bo g sc h .

3. L a t in  n y e lv ,  hetenként 6  óra. K. k. Pirchala J . : Latin nyelvtan; 
Fodor és Kurtz: Latin olvasmányok; Csengeri J . : Latin stílusgyakorlatok II. 
Prózai olvasmányéi szolgált C. Julius Caesar: „Commentarii de bello Gallico“ 
c. művéből: Gallia leírása. Caesar és Ariovistus (I. 30—54.). — Költői olvas
mány volt P. Ovidius ATaso Metamorphosisaiból: Deucalion és Pyrrha (I. 
313—415.); Daedalus és Icarus (Vili. 183—235.); Philemon és Baucis (VIII. 
ö l i —724.); Orpheus az alvilágban (X. 1—63.); Midas (XI. 85—145.); Achae- 
menides Polyphemus barlangjában (XIV. 155—222.). — Nyelvtanból az alak
tannak és az átvett mondattannak pontos átismétlése után az olvasmánnyal és 
stílusgyakorlatokkal kapcsolatban a mondattanból: Az állítás módjai; az indica- 
tivusnak a magyartól eltérő használata; coniunctivus potentialis, adhortativus, 
concessivus, optativus, dubitativus; a mondatok mellérendelése (kapcsoló, páros 
kapcsoló, választó, ellentétes, okadó, következtető és megengedő kötőszók); 
a mondatok alárendelése ; consecutio temporum; főnévi mondatok ; célhatározó, 
következményes, okhatározó, időhatározó, feltételes, megengedő, hasonlító és 
vonatkozó mondatok; participium attributivum; oratio recta és obliqua. Szórend

T h e r n .

Schermann Szilárd ág. h. ev. 
Igló.

Schwarz Sándor izr. Párizs- 
háza, Liptó ni.

4 5  Simon/i Ferdinánd r k. Igló. 
Singer E rnő izr. Igló 
Spitzkopf Ervin ág. h ev. Igló. 
Széli Ödön ág h. cv. Igló. 
Thomesz Gyula ág. h ev. Igló.
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Hexameter. A római naptár. — Római hadügy Caesar művei alapján. — Magyar 
szöveg latinra fordítása a „Stilusgyakorlatok“-ból. — Daedalus és Icarus emlékelése. 
Kéthetenként iskolai írásbeli dolgozat. D r . Bruckner.

4. N é m e t  n y e lv ,  hetenként 3 óra. K. k. Albrecht János : Német nyelvtan
és német olvasókönyv II. r. Mondattan: Prózai olvasmányok alapján az egy
szerű mondat és részei, az egyszerű mondat szórendje. Az összetett monda
tok: a) mellérendelt mondatok, b) alárendelt mondatok. Az összetett mondat 
szórendje. A többszörösen összetett mondat és a körmondat. Költemények 
fordítva és emlékelve. Beszédgyakorlatok. — Kéthetenként írásbeli dolgozat, 
kapcsolatban az elvégzett nyelvtani anyaggal. Stromp.

5. T ö r t é n e le m ,  hetenként 3 óra. K. k. Gaál-Helmár: Magyarország
története II. és Kogutovvitz: Tíz térkép a hazai történelem tanításához. — 
A magyar nemzet története 1526-tól 1867-ig. Az ország három részre oszlása. 
A eformáció elterjedése és hatása. A nemzeti felkelések kora. Bethlen Gábor 
udvartartása. Zrínyi Miklós. Thököly Imre. Az eperjesi vértörvényszék. Az 
1687-iki országgyűlés. II. Rákóczi Ferenc szabadságharca. A dinasztikus refor
mok kora. A nemzeti reformok kora. A szabadságharc. Bach- és Schmerling- 
korszak. Deák Ferenc és a ~kiegyezés. Magyarország politikai földrajza; köz
gazdaság; nemzetiségi, felekezeti viszonyok. Egyházak. Közműveltség. Alkot
mány. Állami szervezet. Állami háztartás. Horvátország. Közös ügyek. Ausztria 
földrajza, történelme és alkotmánya. De , Bruckner.

6 . N ö v é n y t a n ,  hetenként 3 óra. K. k. Dr. Szterényi H ugó: Növénytan.
Néhány őszi virágos növény leírása után az általános növénytanból: a növény 
szervei (gyökér, szár, levelek, virágok) s azok biológiája. A sejt- és szövettan 
elemei. Kémiai alapismeretek s a növény életére nézve fontos elemek és 
vegyületek. A növények táplálkozása, lélekzése, mozgástüneményei és szaporo
dása. — A rendszertanból: Linné mesterséges rendszere. Természetes rendszer 
Braun és Eichler után. Főbb vonásokban: telepes növények (moszatok, gom
bák, zuzmók), mohok (máj- és lombos mohok), edényes virágtalanok (harasz- 
tok, zsurlók és korpafüvek). Részletesebben: virágos növények közül a nyitva
termők (tűlevelűek) és zárvatermők (egy- és kétszikűek) főbb családjai. Növény
gyűjtés. T hirring .

7. M e n n y is é g t a n ,  hetenként 3 óra. K. k. König Gyula: Algebra. —
Bevezetés az algebrába, algebrai jelek, képletek, helyettesítés, a negatív szá
mok, az algebrai egész kifejezések összevonása, sokszorozása, az osztás és a 
törtek, közös osztó és közös többes, törtek összeadása és kivonása, a leg
fontosabb szorzatok alakjai, négyzet és köb. Az elsőfokú egyenlet. Az arány
iatok tana és az azokon alapuló számműveletek törvényeinek levezetése, tárgyi 
feladatok. — Havonként írásbeli dolgozat. N ikházi.

8 . R a j z o ló  g e o m e t r ia ,  hetenként 2 óra. K. k. Dr. Horti Henrik: 
Rajzoló geometria. — Tananyag: Planimetriai konstrukciók. A kör főbb tulaj
donságai. Érintőkre vonatkozó szerkesztések. Középponti és kerületi szög. Két 
kör közös érintője. Két kör kölcsönös helyzete. Érintkező körök. Az ellipszis,
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parabola és hiperbola főbb tulajdonságai és szerkesztése. A kúpszeletek össze
hasonlítása. Sík díszítmények rajzolása és egyszerűbb színezése a Várdai-, 
Zsitvay-, Gróh- és a Boros-féle lapminták után. Ecsetgyakorlatok. Kézügyesítő 
gyakorlatok színes ceruzával. Különböző háztartási tárgyak természet után való 
rajzolása szemlélet nyomán és táblai előrajzolás után. Magyar díszítő elemek 
gyűjtése és ezekből egyszerűbb térkitöltés. Geometriai rajz kapcsolatosan a 
végzett anyaggal. Szerkesztési gyakorlatok. BERZeviczy .

9. T o rn a , hetenként 2 óra. Szabad-, rend- és szergyakorlatok.
SCHERMANN.

V. osztály.

Osztálytanár : K iss Albert . 

a) Tanulók :

Balló László ág h. ev Liptó- 
szentmiklós.

Barna Gyula gór. kaik. Gö 
rönd, Bér eg m.

Bartsch Iván ág. h. ev. Mar- 
tonvásár, Fejér in.

Braun Jenő izr. Lőcscmajor, 
Szép es ni.

j  Csontos Andor ref Agárd, 
Zemplén m.

Czifra József r. k. Káposzta
falu, Szepes m.

Czipszer fános r. k. Szoinol 
nők, Szepes ni.

Fábián Aladár r. k Igló.
Folgens Aladár ág. h. cv. Igló. 

io Frenda Zsigmond ág. h. ev 
Igló.

Gálik Gusztáv ág. h. ev. Apa
telek, Arad m.

Gcjdoss Ipoly r. k. Liszkójalu, 
Liptó ni.

Gottlieb Ernő izr. Hunjain, 
Szepes in.

Gréb Vilmos ág. h. ev. Pup- 
rád, Szepes m.

í j  Haraszthy István r. k. Ho- 
monnazávod, Zemplén m.

Harman János ág. h. ev. Ma 
luzsina, Liptó m.

Hornicsek Ferenc r. k. Igló.
Késmárszky Tivadar ág h. 

ev. Igló
Klein Andor izr. Igló.

2 0  Klinovszky Dárius r. k Ra- 
besice. Árva in.

Knotek Gusztáv r. k. Sümeg, 
Szepes m.

Kovács Endre rej. Hajdu- 
hadház Hajdú in.

Kovács Gábor rej. Szerencs, 
Zemplén ni.

Kretschko Gyula ág. h. cv, 
Szepesolaszi.

2j  Kubicsár István r. k. Létán- 
Jalu, Szepes in.

Löffler Ervin izr. Igló
Marcsek János ág. h. ev. Igló.
Martinkó Mátyás r. k. Igló.
Mészáros Mihály r. k. Gölnic- 

bánya, Szepes m.
jo  Nagy Bertalan r. k. fászár ok

szállás, fász-N.-K. Szóin in.
Nagy Ferenc r. k. Igló.
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Szedni ák Béla r. k. Adács, 
Heves m.

Teschler László r. k. Igló. 
Tóth Pál ref. Ráckeve, Pest m. 

4 0  Vilkovszky Bálint r. k. Bal- 
dóc, Szepes m.

Zemán Zoltán ág. h. ev. A  bős, 
Sáros m.

Magántanuló :

Berzsenyi Szilárd r. k. Budapest.

K ilépett :

Papp Sándor ref. Abaujszolnok, A bauj- Torna m.

\

b) Tantárgyah :

1. V a l lá s t a n .  hetenként 2 óra. K. k. Batizfalvy-Bereczky: Bibliaismer
tetés. Bibliai olvasókönyv. Végzett anyag: Az ó és új szövetség könyveinek 
ismertetése. A tárgyált anyaggal kapcsolatos szakaszok magyarázata.

T h e r n .
2. M a g y a r  n y e lv ,  hetenként 3 óra. K. k. Góbi Imre: Rhetorika. A

prózai írásművek szerkezete: az anyag rendezése. A prózai Írásművek fajai: 
leírás, elbeszélés, elmélkedés; a történetírás, az értekezés, a szónoki beszéd, a 
levél. Olvasmányok: Pákásztanya. Naplemente a pusztán. Deák Ferenc mint 
szónok. B. Wesselényi M. Hunyadi J. harcai a török ellen. A török városaink
ban. Buda veszéséről és Török B. fogságáról. Széchenyi Hitel c. munkájából. 
Emlékbeszéd Körösi Csorna és Arany felett. Kossuth L .: A haza megmentéséről. 
Deák beszéde a felirat tárgyában. Parainesis. Mikes: Törökországi leveleiből. 
Balladák. írásbeli dolgozatok: 1. A fecskék búcsúja. 2. A pákász élete a rétségen.
3. Arany Walesi bárdok c. balladája elbeszélés alakjában. 4. A tél. 5. Mire 
intenek bennünket a lehulló falevelek. 6 . Idősb B. Wesselényi Miklós jellemrajza. 
7. Garanvölgyi Aladár jellemzése. 8 . Deák F. felirati javaslatának eszme
menete. 9. A szülők iránti szeretet és tisztelet. S t r o m p .

3. L a t in  n y e lv ,  hetenként 6  óra. K. k. Pirchala: Latin nyelvtan ; Dr. 
Csenged J . : Stílusgyakorlatok III.; Zsámboki: Ciceronis De imp. Gn. Pompei 
o r.; Kapossy: Ciceronis Pro Archia poéta oratio; Cserép: Szemelvény Ovidius 
műveiből. — Olvasott rész: Cicero két beszéde kihagyásokkal, Ovidiusból 
Romulus és Remus kitétele, Róma alapítása, Remus halála, A nőrablás, Romulus 
halála, A Fabiusok hősi vállalata és halála. Irodalmi, régiségtani, rhetorikai, 
metrikai és nyelvtani szempontok szerint tárgyalva. Megfelelő forditási gyakor
latok magyarról latinra. Kéthetenként iskolai írásbeli dolgozat.

Kiss.

Oruzsinszky István r. k. Igló.
Rácz József ref. Kisújszállás, 

Jász N.-K.-Szolnok m.
Stojanov Tivadar g. kel. Igló. 

J 5  Stromp Iván ág. h. ev. Igló. 
Sutor András r. k. Szepes- 

váralja.
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4. G ö r ö g  n y e l v ,  hetenként 5 óra. K. k. Dr. Maywald József: Görög 
nyelvtan és Görög gyakorló- és olvasókönyv I. — Olvasott részek: 1 —10, 
13—28, 35—38, 41—44, 47., 49., 53., 57., 59., 61., 6 6 ., 73., 75., 81., 84. — 
A nyelvtanból a névszók és az végű igék alaktana; hangsúlyozás, hang
tani változások, mondattani sajátosságok. — Kéthetenként iskolai írásbeli dolgozat.

K iss.
5. G ö r ö g p ó t ló  m a g y a r ,  hetenként 3 óra. K. k Dr. Csenged János:

Homeros Iliása. Kempf József Homeros Odysseiája. Dr. Geréb József: Szemel
vények Herodotos történeti műveiből: Dr. Badics Ferenc: Magyar irodalmi 
olvasókönyv. (III. kiadás.) Olvasmányok: Szemelvények az Uiasból, az Odys- 
seiából és Herodotos történeti művéből. Tinódi Sebestyén, Gyöngyösi István, 
Arany János, Heltai Gáspár, Kemény János, Szalárdi János, Gróf Bethlen 
Miklós, Cserei Mihály, Báró Apor Péter. WiESE

6 . G ö r ö g p ó t ló  r a jz ,  hetenként 2  óra. Síkidomok, stereometriai testek 
(kocka, hasáb, gúla) és ezek összetételeinek, továbbá gipsz, terrakotta ékít
mények, edények, használati tárgyak szemlélet alapján való rajzolása és festése. 
Vázlatok rajzolása színes ceruzával.

Berzeviczy.
7. N é m e t  n y e lv ,  hetenként 3 óra. K. k. Heinrich Gusztáv: Deutsches

Lehr- und Lesebuch II. A nyelvtan ismétlése után és a mondattani ismeretek 
bővítése mellett a következő, részint prózai olvasmányok, részint költemények 
tárgyalása, fordítása és megtanulása: Das Grab im Busento. Attilas Schwert. 
Die Lorelei. Die Teufelskanzel. Der Rosssprung. Erlkönig. Das Amen der Steine. 
Der Sänger. Der Zauberlehrling. Der Ring des Polykrates. Der Taucher. Bertran 
de Born. Die Grenadiere. Der Pilgrim von St. Just. Cid. Amyntas. Münchhausen 
erzählt. Kritik. Der Bauer und sein Kind. Adler und Taube. Leben und Tod. 
— Kéthetenként írásbeli dolgozat. H och.

8 . T ö r t é n e le m ,  hetenként 3 óra. K. k. Dr. Szigethy Lajos: Az ókor
története, a földrajzi ismeretek ébrentartása és a művelődési mozzanatok kiemelése 
mellett. I. A keleti népek: Egyiptom, Babylonia és Assyria, Palaestina, Phoenicia 
és Perzsia. II. Görögország: A görög államok megalakulása, Görögország fény
kora és hanyatlása, a macedón kor. III. Róma: Legrégibb története, a patríciusok 
főhatalma, a világuralom megalapítása, a polgárháborúk, a császárság virágkora, 
a birodalom kétfelé válása, a nyugati császárság bukása (476 K. u.) — Kortani 
táblák készítése. Róth .

9. T e r m é s z e t r a j z ,  hetenként 3 óra. K. k. Dr. Szterényi Hugó: Állat
tan. Általános rész : sejt- és szövettan elemei; a szervek (bőr, csontváz, izmok, 
bélcsatorna, vérkeringés, lélekzés és kiválasztás szervei; idegrendszer, érzékszervek) 
és azok működése; a szaporodás; az állatok életmódja. A rendszertanból: a 
gerincesek 5 nagy osztályának (emlősök, madarak, csúszómászók, kétéltűek, 
halak) főbb rendjei; a puhatestűek (fejlábuak, csigák, kagylók); az Ízeltlábúak 
(rovarok, százlábúak, pókfélék, rákfélék' fontosabb rendjei; a férgek (gyűrűs, fonál-
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és lapos férgek); a tüskebőrüek, (tengeri csillagok, tengeri sünök, tengeri ugorkák 
és tengeri liliomok); bélnélküliek (medúzák és polipok korallpolipok, szi vacsok); 
véglények (ázalékok és gyökérlábúak). T hirrin g .

10. M e n n y i s é g t a n ,  hetenként 3 óra. K. k. Dr. König Gyula „Algebra.“
Dr. Sárkány Lajos. „Mértan.“ Az elsőfokú egyenlet-rendszer megoldása, a 
determináns fogalma. A négyzetgyök és a másodfokú egyenlet. Többtagú ki
fejezések négyzetgyöke; gyökkifejezések átalakítása ; a köbgyök ; algebrai több- 
tagúak köbgyöke; köbgyök a tizes számrendszerben. Műveletek gyökmennyi
ségekkel. A mértan elemei: a háromszög; összeillő háromszögek; szerkesztési 
feladatok. A négyszögek összeillősége és szerkesztése. A sokszögek. A távol
ságok arányossága. Hasonló háromszögek és sokszögek. Az idomok területe, 
a területkiszámítás és az arányosság tételeinek alkalmazása. Területek átalakí
tása. A kör húrjai és érintői. Középponti és kerületi szög. Négyhetenként 
írásbeli dolgozat. N ikházi.

1 1 . T o r n a ,  hetenként 2  óra. Gyakorlatok vasbotokkal és szergyakorlatok.
SCHERMANN.

12. É n e k ,  (nem kötelező) hetenként kétszer a dalkörben
SCHERMANN.

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

VI. osztály.

Osztálytanár : T hirring  Gyuea.
a) Tanulók :

Andrcissy Dániel ref. Tárcái, 
Zemplén ni.

Andrássy fános ref Tárcái, 
Zemplén m.

Bernáld István r. k. lg Iá.
Berthóthy Zsigmond ref. Pe

rces eny, Ung ?n.
5  Förster Miklós ág. h. ev. Al- 

sókubin, Árva ni.
Gál Ferenc ref. lg ló.
Gurey István g. kath Turja- 

vágás, Ung m.
Jung Aladár ág. h ev. Igló.
Kontsek Pál ág. h ev. Blatnica, 

Tiiróc m

io Krajcsovics Győző ág. h. ev 
Beczkó, Trencsén m.

Lagsfeld György ág h. ev. Igló.
Lobodinszky István r. k Sze- 

pesolaszi.

Mar esek Aladár ág. h. ev. Igló.
Mervay Sándor r. k. Igló.

iß Mészáros Ottó r. k. Gölnic- 
bánya, Szepes m.

Muraközy Tivadar ág. h. ev. 
Patkó, Gömör ni.

Nemes Gyula r. k. Gölnic- 
bánya, Szepes m,

Puskár István r. k. Igló.
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Schiffer Ernő izr. Slanica, 
Árva m.

2 0  Schmidt Brúnó r. k. Igló 
Sperling Aron izr. Kisszeben, 

Sáros m

Szabó Iván r. k. Eger, He
ves m.

Szájbély Ferenc r. k. Rákos
keresztúr, Pest m.

Teschler Lajos r. k. Igló.

Magántanulók :

2 5  Bakó fózsef ref. Hangács, Borsod m.
Elek János, ref. Olaszliszka, Zemplén ni.

Kilépett:

Laczkó Milos, ág. h. ev. Liptószentmiklós. 

b) Tantárgyak :

1. V a l lá s t a n ,  hetenként 2 óra. K. k. Pálfy-Bereczky: „A keresztyén
anyaszentegyház története.“ Bibliai olvasókönyv. Tananyag: A kér. egyház 
története. Válogatott szakaszok a korinthusi levelekből. T h e r n .

2. M a g y a r  n y e lv ,  hetenként 3 óra. K. k. Riedl Frigyes: „Poétika“. 
A művészetek elmélete. Verstan. A költői műfajok elmélete tekintettel történeti 
fejlődésükre. A festészet és szobrászat. Remek művek ismertetése. Költemények 
fejtegetve és emlékelve. Olvastattak és tárgyaltattak: A Zrinyiász. Zalán futása. 
Két szomszédvár. Buda halála. A kérők. Csalódások. Mátyás király. Bánk bán. 
Coriolan. — írásbeli dolgozatok: l. Óra et labora. 2. A hangsúlyos verselés 
sajátságai. 3. Vörösmarty „Kis gyermek halálára“ c. elégiájának poétikai fejte
getése. 4. Berzsenyi „A magyarokhoz“ c. ódájának méltatása. 5. „Te ifjú vagy, 
az út terhes: de az Isten segítségével megfuthatod.“ 6 . „Zalán futásának“ 
vázlata és szerkezete. 7. Korfestés Buda halálában. 8 . Az eposz és regény hőse 
összehasonlítva. 9. A „Csalódások“ c. vígjátéknak komikuma. Strom i\

3. L a t in  n y e lv ,  hetenként 5 óra. K. k. Szemelvények Titus Livius
történetéből, kiadta: Kalmár Elek. Szemelvények P. Vergilius Maró Aeneiséből, 
összeállította Wirth Gyula. Stílusgyakorlatok Liviushoz és Vergiliushoz, szer
kesztette Csenged János dr. Latin nyelvtan, szerkesztette Pirchala Imre. — 
Olvasott részek: Livius II. 1, 2, 9, 10, 11, 12, 13, XXI. 1, 2, 4, 18, 32—37, 
XXII. 1—8 , XXX. 20, 29, 30. — Az olvasmányok kapcsán Livius élete, 
továbbá munkájának szerkezete és módszere. Vergiliusból összefüggő szemel
vények az Aeneis első és második énekéből. — Ezenkívül megismerkedtek 
Vergilius életével, az Aeneas mondával, az eposz fejlődésével a rómaiaknál, az 
Aeneis vallásos jellegével és szerkezetével. A nyelvtan rendszeres átismétlése. 
Havonként két írásbeli dolgozat. H och .

4. G ö r ö g , hetenként 5 óra. K. k. Maywald J . : Görög nyelvtan és Görög 
olvasó és gyakorlókönyv II. Végzett olvasmányi anyag Xenophon Anabasisá- 
ból: A. 1—3, 6—9, 18— 19, 36. B. III. (Xenophon föllépése), VII. (A hellének 
meglátják a tengert), VIII. (Megérkezés Trapezusba, hálaáldozatok). — A
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Memorabiliából: IV. (Herakles a válóikon), V. (A gyermeki kegyeletről). — 
A görög lírikusokból: 1—3, 6 —33, 35—38, 40, 43—50. Utóbbiak közül 1, 6 , 
35—37, 46, 49 megtanulása (könyv nélkül). — Nyelvtan: a második (athe- 
matikus) igeragozás; az első (thematikus) igeragozás ú. n. rendhagyó igéi; 
a mondattan főbb szabályai. — Xenophon élete és művei. Sokrates. A görög 
líra áttekintése. Havonként két írásbeli dolgozat. W ie se .

5. G ö r ö g p ó t ló  m a g y a r , hetenként 3 óra. K. k. Kincs Gyula: „Sze
melvények a görög líra és a vele kapcsolatos magyar klasszikus költészet ter
mékeiből“. Az elegia, epigramma, iambos és trochaios, valamint a tulajdon- 
képeni lantos költészet tárgyalásán és egyes szemelvények megtanulásán kívül 
olvastatott Sophokles Antigonéja és Elektrája Csiky Gergely fordításában. — 
írásbeli dolgozatok. Róth.

6 . G ö r ö g p ó t ló  ra jz , hetenként 2  óra. Stereometriai testeknek folytató
lagos rajzolása (mint az V. osztályban). Vázlatok színes krétával és ceruzával. 
Kisebb méretű háztartási tárgyak és eszközök, továbbá gipsz, terrakotta ékít
mények és antik vázák, cserépedények, üvegek rajzolása és festése. Csend
életfestés. tíiRZEVICZY.

7. N é m e t  n y e lv ,  hetenként 3 óra. K. k. Heinrich Gusztáv: „Deutsches
Lehr- und Lesebuch. II.“ A nyelvtan ismétlése után a következő költői olvas
mányok tartalmi és alaki tárgyalása s megtanulása: Attilas Schwert. Die Lore
lei. Erlkönig. Der Mönch von Heisterbach. Der Sänger. Der Zauberlehrling. 
Des Sängers Fluch. Der Reiter und der Bodensee. Das Glück von Edenhall 
Der Pilgrim von St. Just. Cid. Die Kreuzschau. Normannenlied. Gott ist gross. 
O lieb, so lang du lieben kannst. Wanderers Nachtlied. Zwei Lieder. Hoffnung. 
Himmelstrauer. Geharnischtes Sonett. Das Schloss Boncourt. Aus dem Walde. 
Der achte Psalm. Kassandra. Römische Elegie. Venedig. Sprüche. Epigramme. 
Aus „Weisheit des Brahmanen“. Vierzeilen. Tragische Geschichte. Abendland
schatt. Löwenritt. Räthsel. Monolog aus „Wilhelm Teil“. — Kéthetenként 
írásbeli dolgozat. Róth .

8 . T ö r t é n e le m ,  heti 3 óra. K. k. Dr. Szigethy Lajos II. Közép- és újkor
a westphali békéig, a földrajzi ismeretek ébrentartása és a művelődési viszo
nyok kiemelése mellett. A kelet a nyugatrómai birodalom bukása után, A 
nyugat egyházi, politikai és társadalmi szervezkedése. Nemzeti államok meg
alakulása. A keresztes háborúk kora. Nyugat-Európa egységének felbomlása. 
A korlátlan királyi hatalom kifejlődése. A nagy felfedezések és a renaissance. 
A reformáció és ellenreformáció. A harmincéves háború. Szemléltető eszközök 
bemutatása. Dr. Bruckner.

9. M e n n y is é g t a n ,  hetenként 4 óra. a) Algebra. K. k. Dr. König Gy 
„Algebra.“ A hatványozás általánosítása; negatív hatványkitevők, számrendsze
rek ; törthatvány kitevők, a gyökmennyiségek átalakítása, gyökmennyiségekkel 
Való műveletek. Másodfokúra vezető egyenletalakok; irrationális egyenletek A 
logarithmusok tana; kitevős egyenletek. A számtani és geometriai sor. b) 
Geometria. K. k. Dr. Sárkány Lajos: „Mértan“ A kör és részeinek mérése,

4
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kerülete és területe. Síkháromszögtan í a szögmértani függvények értelmezése \ 
a derékszögű-, egyenlőszání háromszög és a sokszög megoldása. Szögek ősz- 
szegének és különbségének, kettős- és félszögek függvényei. A ferdeszögű 
háromszög megoldása. Földmérési és magasságmérési feladatok Havonként 
írásbeli dolgozat. N ikházi.

10. Á s v á n y t a n  é s  c h e m ia ,  hetenként 3 óra. K k. Dr. Szterényi Hugó; 
Ásványtan és chemia A levegő. A kén és fontosabb vegyületei. Chemiai 
alapfogalmak és törvények. A fontosabb ércek és termés elemek. A kősó. 
A fluorit. Általános chemiai fogalmak. Kvarc Opál. Grafit Drágakövek 
(gyémánt, korund, berill, topáz, turmalin, türkisz, gránát) Kristályrendszerek 
általában és a szabályos kristályrendszer. Vasércek (hematit, magnetit, limonit, 
sziderit); vasolvasztás Rézércek (cuprit, malachit) Barnakő. A négyzetes 
kristályrendszer Karbonátok (mészkő, aragonit, dolomit, magnezit, sziksó) A 
hatszöges kristályrendszer Salétrom Szalmiák. Szulfátok (barit, coelesztin, 
gipsz, timsó, réz- és vasgálic). A rombos-, egy- és háromhajlású kristályrend
szer Borax. Apatit. Összefüggés az ásványok chemiai összetétele, alakja és 
fizikai tulajdonságai között. Szerves eredetű ásványok (borostyánkő, petroleum, 
kőszén). A világító gáz; kátrány és alkotórészei. Szerves vegyületek (szén
hidrogének, szénhidrátok, fehérjék, zsírok, alkohol, szerves savak és bázisok). — 
A víz és geol. működése Vulkanizmus és hatásai. Vulkánok anyaga (gránit, 
trachit, bazalt, gnajsz, csillámpala, fillit) A levegő és az élet geológiai hatásai.

T h irrin g .
11. T o r n a , hetenként 2 óra Gyakorlatok vasbotokkal; szergyakorla

tok ; játék. Schermann.
1 2 . G y o r s ír á s ,  (1. Gyorsírókor).
13. É n e k , (Szabad tárgy) hetenként kétszer a dalkörben.

Schermann.

VII osztály.

Üsztálytanár: H och F erenc.

a) tanulók í

AiidrasOvszky 'Aoltdn dg h.rV 
Gölnicbánya Sáros m 

Andrejcsák Gyula gör. ka/h.
Bártfa Sáros m.

Bacsinszky Sándor gör ka/h.
Vereshegy Szepes vi 

Bátki Gyula ref. Pclsüc, 
Gömör ni.

y Bénáik István r. k. lgló.

Éenkó fide r. hath. Rózsahegy 
Lipió w

Braun Leo izr. Lőcsemajor 
Szepes m.

Cumin Sírt húr r. k. Margit- 
falva Szepes m.

Fábián László rí k. Igló. 
w  Figna Ede róni. kath. Bindt 

Szepes m.
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Géczy János ref. Bánfalva, 
Borsod m.

Hajdú József r. k. Igló.
Hidi János ref. Nagyszalonta, 

Bihar m.
Huray János r. k. Diósgyőr, 

Borsod m.
1p Jámbor Kálmán r. k. Eger, 

Heves m.
Jesztrebónyi Lajos ág. h. ev.
Kadavy Iván ág. h. ev. Turóc- 

szentniárton Turóc m.
Kircz A rtur izr. Igló.
Kiss Lajos ref. Garbóczbog- 

dány, Abauj m.
2 0  Kleinberger Jenő izr. Igló.

Klinovszky Nándor r. k. Rab- 
csice Árva ni.

Kornhäuser Miklós izr. Igló
Kubek Elek gór. kath. Eperjes, 

A áros m.
Liplák Győző ág. h. ev Igló. 

2 $ Lovas János ref. Mezőcsáth, 
Borsod ni.

Majos János re f Thass, Sza
bolcs m.

Mészáros Miksa r. k. Torna, 
Abauj-Torna m.

Molnár Ede ág. h. ev. Igló.
Ölesek Otmár r. k. Bindt- 

Bányatelep, Szepes m 
jo  Ondriás Márton r. k. Kisvitéz, 

Sáros m.

Ondrus János ág. h. ev. Tarnóc, 
Liptó m.

Pandula László r k Tibold- 
daróc, Borsod m.

Propper A urél izr. Igló.
Schmőr Guidó ág. h. ev. Szepes- 

szombat, Szepes ni. 
jp  Schrank Béla izr. Alsószalánk, 

Szepes ni.
Strausz Hugó izr. Liptószent- 

miklós, Liptó m.
Sunyavetz Géza r. k Igló.
Szabó Károly tej. Nagyhalász, 

Szabolcs ni.
Szabó Zoltán r. k. Nagysza

lonta Bihar ni.
jo  Szaxun Endre gór. k. IIé- 

vizgyörk. Pest m.
Szedlák Elemér r. k. Igló.
Szuhy Pál r. k. Agris,

Arad m.
Tatár István r. k. Igló.
Tóbiás Gyula rej. Felsőlánc, 

Abauj m.
Uhlyárik A uré l r. k. Ruttka, 

Turóc ni.
Varga István r. k. Szépesvár

alja.
Verzár Mihály r. k. A Isóderna, 

Bihar m.
Vojnár Elek r. k. Igló.
Wészt er Béla ág. h. ev. Igló. 

po Zalud Dezső r. k. Igló.

Magántanulók
Friedländer Bernát izr. Nagytapolcsány, Nyílra ni. 
Friedmann Emma izr. Kassa.
Frindt Béla r. k. Felsőmetzenzéf, Abauj-Torna m.
Huschek Károly r. k. Rózsahegy. Liptó m. 

pp Marschal Péter r. k. Liptóujvár.
Mizsey Zoltán r. k. JászaIsószentgyörgy f  -N.-K. Szolnok ni.

Elbucaáttatott:

Madas Mihály ref. Nagyszalonta, Bihar ni.
4 '
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b )  T a n tá rg y ü k  :

1 . V a l lá s t a n ,  hetenként 2 óra. K. k. Bereczky: „ A magyar protestáns
egyház történetei' „Az uj szövetségi' Tananyag: A magyarhoni ev. protestáns 
egyház története. A galatákhoz ított levél. T hkrn .

2. M a g y a r  n y e lv ,  belenként 3 óra. Góbi Imre: „A magyar nemzeti
irodalom története Ií' c. k. k. alapján a magyar nemzeti irodalom története 
1820-ig megfelelő szemelvényekkel. Szárnyéi József: „Magyar nyelvi' írás
beli dolgozatok: 1. A megelégedés boldogságának alapfeltétele. 2. Legrégibb 
nyelvelméleteink, nyelv és mondattani sajátságai. 3. A XVI. század elbeszélő 
költészetének jellemzése. 4. Mi a műveltség. 5. Gyöngyösi epikájának jellem
zése. G. A testőrirók irodalmi jelentősége. 7. A régi magyar dalosokról. 8 . A 
gyalog utazás hossza és kellemei. 9. Kármán József fellépésének fontossága 
irodalmunkban. Stromp.

3. L a t in  n y e lv ,  hetenként 5 óra. K. k. Hittrich Ödön: C. Sallustius
Crispus: de bello Jugurthino. Wirth Gyula: Szemelvények P. Vergilius Maró 
Aeneiséből. Várkonyi: Szemelvények Cicero beszédeiből. Wagner-Horváth: Római 
régiségek. Olvasott részek: Sallustius: de bello Jugurthino 1—53-ig. Verg. 
Aeneid. VI. 41— 155, 2G4—332, 384—478, 547-787, 808—901. VII. 
24—10G-ig. Oratio in Catilinam I. egészen. A régiségtani ismeretek rendszeres 
összefoglalása, valamint nyelvtani, stilisztikai és irodalomtörténeti anyag gyűjtése 
és rendezése. Kéthetenként iskolai írásbeli dolgozat. H och.

4. G ö r ö g  n y e lv ,  hetenként 5 óra. K. k. Kempf József: Szemelvények
az Odysseiából; Dávid István : Herodotos művéből való szemelvények. Végzett 
anyag: Honi. Od. I. 1—95; V. 43—398; (399—493 cursive); VI. 1 — 133; 
(VII. 133—347 cursive); XI. 1 224. — Honi. I. 1—31 és VI. 149—185 
megtanulása (könyv nélkül), 4— Herodotosból: a marathoni csata; a thermo- 
pylaei csata; a salamisi ütközet; a plataeai ütközet; (Kroisos és Solon talál
kozása, Kroisos bukása, Polykrates története cursive). — Az ión szójárás, — 
Havonkint egy írásbeli dolgozat, WiRSK.

5. G ö r ö g p ó t ló  ir o d a lo m , hetenként 3 óra, K. k. Szilasi M.: Szemel
vények Thukydidesből; Incze József: Demosthenes válogatott beszédei; Badics 
F .: Magyar irodalmi olvasókönyv III.; Schill S .: A régi görög irodalom 
története. — Olvasott részek Thukydidesből: I. 1 —19, 68—71, 71—78, II. 
34—4G, 47—54, GO—G4. III. 35—40, 82—84, IV. 2 - 41, 102— 108. VI. 8—14, 
Í5—19. VII. 46—50, 79—-71, 72—87. — Demosthenesből a Konort elleni, az 
I. olynthosi beszéd és a III. philippíka. — A magyar történetírók s szónokok 
közül Virág, Jászay, Teleki, Horváth, Szalay, Salamon, továbbá Kölcsey, 
Széchenyi, Eötvös, Kossuth, Deák szemelvények alapján. A görög irodalom- 
történet ismétlő összefoglalása. Kiss.

' 6 . N é m e t  n y e lv ,  hetenként 3 óra. K. k. dr. Heinrich Gusztáv „Deutsches 
Lehr- und Lesebuch“ III. A nyelvtani ismeretek ébrentartása mellett irodalom-
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történeti képek; az egyes korokat és írókat jellemző szemelvények tárgyalása 
s részben megtanulása. — Válogatott mondatok németre fordítása, — Havonként 
írásbeli dolgozat. R ó th .

7. T ö r t é n e le m ,  hetenként 3 óra. K. k. dr. Szigethy Lajos Hl. Újkor 
a földrajzi ismeretek ébrentartása és a művelődési állapotok kiemelése mellett. 
A korlátlan monarchia virágkora, a felvilágosodás, Franciaország és a régi 
Europa között való harcok s a nemzeti és alkotmányosságért való küzdelmek 
kora. Kortani táblák készítése. — A nevezetes államok ismertetése. R ó th .

8 . T e rm é sz e tta n , hetenként 4 óra. K. k. Fehér Ipoly: „Természettan!‘j 
A természettudományok és természettan felosztása; a természettan kifejtés 
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. Hangtan. (Általános törvények, fiangébresztők, 
hangelemezés, hangvisszaverődés.) Fénytan : elméletek a fény mibenlétéről, a fény 
terjedése, fényvisszaverődés, fénytörés, színszóródás, a szem. F isc h er .

9. M e n n y isé g ta n , hetenként 3 óra. K. k. dr. König: „Algebrád Dr.
Sárkány: „Geometriai' Az algebra és geometria kapcsolatai; complex számok. 
A másodfokú egyenletek elmélete. A másodfokú egész függvény geometriai 
ábrázolása: maximum és minimum értékek. Reciprok egyenletek. A végtelen 
geometriai haladvány. Szakaszos tizedes törtek. Kamatos-kamatszámítás: decur- 
és anticipativ kamatozás, évi betétek, évjáradék, amortisatio. A sík- és görbe
lapu testek általános tulajdonságai, felszínei és köbtartalmai. Szabályos testek. 
Analytikai mértan: cordinata rendszerek. A pont és az egyenes analytikai 
egyenletei. — Havonként írásbeli dolgozat. N ik há zi.

10. G ö r ö g p ó t ló  r a jz , hetenként 2 óra. Kisebb méretű steréometriai 
testek, háztartási tárgyak és eszközök, továbbá a tanterem berendezésének, 
gipsz-domborműveknek, antik edényeknek és madaraknak, drapériák, szallagok 
rajzolása, festése és vázolása színes krétával, tollal és szénnel. Csendéletfestés.

Bkrzeviczy.
11. T o r n a , hetenként 2  óra. Szabad, rend és szergyakorlatok.

Játékdélután. Schermann .
A kötelező heti órák száma a görög nyelvet tanulóknál és a görögpótló 

tanfolyamban 30.

VIII. osztály.

Osztálytanár: S trom p J ózsef.

a) Tanulok :

Balló Lajos dg. h. ev. Liptó- 
szentrniklds.

Banasz József r. k. Zdkamene, 
/írva  ni.

Bartha István r. k. Eger, 
Heves m.

Bassó Daniéi ref. Lak , Bor
sod ni.
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5  Bdzlik János ág. hitv. ev. Baka
bánya, Hont ni.

Bély Sándor róni. kath. Torna, 
Abauj-Torna ni.

Csatári Gyula rej Nagysza
lonta, Bihar m.

Demszky Ede r. k. lg ló.
Demszky Vilmos r. k. Igló.

1 0  Dlugolinszky Tibor róm. kath. 
Eperjes, Sáros m.

Erdélyi Sándor ref. Nyirbog- 
dány, Szabolcs m.

Galovszky 'A ntal róm. k. Szo- 
molnok, Szepes ni.

Glattstein Vilmos izr. Igló.
Gótsch Gusztáv ág. h. ev. 

Gölnicbánya, Szepes m. 
ig Harajovics György róm. kath 

Igló.
Jelinek Lipót r. k. Teschen, 

Szilézia.
Kiss Miklós róm. k. Éradony, 

Bihar m.
Klein Oszkár izr. Batizfalva, 

Szepes m.
Kőrössy István ref. Felső- 

dobsza, Abauj-Torna m.
2 0  Kuszi A dolf ág. h. ev. Német- 

lipcse, Liptó m,

Langsfeld Géza ág. a. ev. Igló.
Mayer Károly izr. Liptószent- 

miklós.
Meidling er József r. k. Igló.
Messer Izsák izr. Igló.

2 g Molnár Jenő ref. Miskolc.
Motil A n ta l róm k. lállya , 

Zemplén m.
Müller Izidor izr. Korompa, 

Szepes m.
Nagy Jenő r. k. Arokszállás 

J.-N.-K.-Szolnok ni
Némethy Béla r. k. Tornaija, 

Gömör m.
jo  Öles eh János róm. k. Bindt- 

bánya, Szepes m.
Palencsár László r. k. Podolin, 

Szepes m.
Petrányi Ferenc ref. Pece- 

szőllős, Bihar m.
Rosenthal Béla izr. Igló.
Schwalb Bertalan izr. Liptó- 

szentmiklós.
jg  Szulyovszky Vilmos r. k. Gyom a, 

Békés m.
Takács Kálmán ref. Csegőd, 

Bihar ni.
Tomka Gyula ref. Nagykinizs, 

A  bauj- Torna m.

Magántanulók :

Báli Rezső r. k. Nagysellő, Nógrád m. főhatósági 
in tézkedés folytán).

Bernstein Jenő izr. Igló, {főhatósági intézkedés 
folytán).

4 0  Kovács Jenő ág. hitv. ev. Nyíregyháza, Szabolcs m.
Kreva Kamill ág. hitv. ev. Alsókubin, Árva m.
Meczner Lajos ref. Szepsi, Abauj-Torna ni.
Vadász Gyula izr. Berettyóújfalu, Bihar m. (főható

sági intézkedés folytán).
Winter Felix r. k. Kassa, főhatósági intézkedés 

folytán).
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Kilépett

4 5  Bírd Dezső ref. Abaujvár. Ab auf- Torna m. 
Czegle'di Emanuel ref. Nagyszalonta, Bihar tu 
Hajducska Algernon ref Budapest.
Kzvayser Győző, r. k Hernádjalu, Szepes m.

Elbocsáttatott:

Tóth József róm. kath. Jászalsó szentgy örgy f.-N .-K -  
Szolnok m.

b) Tantárgyak'.

1. V f l l á s t a n ,  hetenként 2 óra. K. k. Zsilinszky-Bereczky: „Kér. hit-és
erkölcstan“. „Az új szövetség“. Tananyag: Kér. hit- és erkölcstan. — Részletek 
János evangéliumából. T hern .

2. M a g y a r  n y e lv ,  hetenként 3 óra. Góby Imre: „A magyar nemzeti
irodalom története II. rész c. k. k. alapján a magyar nemzeti irodalom-történet 
fejlődése 1820-tól a legújabb időkig, megfelelő szemelvényekkel. — írásbeli 
dolgozatok: 1. A társadalmi és közállapotok befolyása az irodalomra; 2. A 
nemzeti jelleg Kisfaludy K. költészetében; 3. A tudomány és erény, többet ér 
a világ minden kincsénél; 4. Földünk delejes állapotáról; 5. Az erdélyi szabad
ságharcok jellemzése; 6 . Milyen befolyása van az éghajlatnak az emberiség 
fejlődésére; 7. Az ember tragédiájának drámai egysége; 8 . „Egészen csak az 
szabad, aki maga felett egészen uralkodik“. Strom p.

3. L a t in  n y . l v .  hetenként 4 óra. K. k. Wirth Gyula: Szemelvények
Q. Horatius műveiből. Dr. Boros Gábor: Ciceró bölcsészeti műveiből. Wágner 
Horváth: Római régiségek. Pirchala: Latin nyelvtan. Olvasott részek: Hor. 
Carm. I. 1 ,4 . 9, 20, 22, 37. II. 18. III. 1, 2, 9. Epod. 2. Sat. I. 9. Epist. II. 
3. v. 1—21 ö. — Cicero de officiis szemelvényesen. — Nyelvtani, régiségtani 
összefoglalás. A római irodalomtörténet vázlatos ismertetése. Kéthetenként 
iskolai Írásbeli dolgozat. H och.

4. G ö rö g  nyelv , hetenként 4 óra. K. k. Kempf József: Szemelvények 
az Iliasból; dr. Simon J. S : Szemelvények Plafonból. — Végzett anyag: Ho- 
meros Iliasából I. 1—535, II. 1—54, 111. 1—57, VI, 309—52á, IX. 1— 161, 
XVI. 136— 167, 200-209, 698—776, XVIII. 458—617, XXII. 247-374. 
Platon Sokr. védőbeszéde és Kritonja szemelvényesen. — Az epikai költészet, a 
homerosi kérdés. A görög bölcsészet története. Havonként iskolai írásbeli dolgozat.

Kiss.
6 . G ö r ö g - p ó t ló  ir o d a lo m , hetenként 2 óra. K. k. Alexander Bernát— 

Péterffy—Gyomlai: Platon és Aristoteles. Dr. Geréb József: A görög vallás és 
művészet. A Socrates előtti bölcsészet vázlatosan, Socrates élete, tanítási módja, 
iróniája, a szofistákhoz való viszonya, elítélésének és halálának körülményei, 
fnelyek egyszersmind az athéni törvénykezési eljárás megbeszélésére is alkalmat
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adtak. A védekező beszéd tartalma és szerkezete. Platon élete és bölcseleté. 
Aristoteles élete és bölcseleté. — A klasszikus képzőművészet remekei. Az 
archaikus művészet, Pheidias kora, Scopas és Praxiteles kora, hellenisztikus 
művészet. Az Akropolis, a görög templom stilusa és szerkezete és az antik 
szinház berendezése. Az ókori képírás fősajátságának és technikájának rövid 
fejtegetése, a pompeji emlékek. Műipap Dr . Bruckner.

6 . G ö r ö g - p ó t ló  r a jz , hetenként 2  óra. Emberi fejek és testrészek
rajzolása gipszminták után. Szárított, élő növények, levelek és ágak, továbbá 
lepkék, bogarak, kagylók, csigák és madarak rajzolása és festése, naturaliszti- 
kusan és sematizálva. Csendéletfestés. Berzeyiczy.

7. N é m e t  n y e lv ,  hetenként 3 óra. K. k. Dr. Heinrich Gusztáv: „Lehr-
und Lesebuch“ IV. — Irodalomtörténet. Klopstock, Wieland, a göttingeni költők 
köre, Lessing, Herder, az eredeti lángelmék, Goethe, Schiller, a romanticismus 
és realismus. — Egyes művek és szemelvények fejtegetésén és részben meg
tanulásán kívül tárgy altatott Schiller „Wallensteins Tod“. — Havonként Írás
beli dolgozat. R óth.

8 . T ö r t é n e le m , hetenként 3 óra. K. k. Dr. Szigethy Lajos: „A magyar 
nemzet története és a mai magyar állam ismertetése“. Az őskor és a pogány- 
kor. — A magyar kereszténység és királyság szervezése és megszilárdulása. — 
A királyi hatalom szétforgácsolódása. — A királyság újjászervezése hűbéri 
alapon. — Az Anjouk és Zsigmond kora. — A Hunyadiak kora. — A nemzeti 
királyság hanyatlása és bukása. — Várháborúk a terjeszkedő török hatalom 
ellen. — A szabadságharcok kora. — A királyaival kibékült Magyarország a 
reformok utján. — A mai Magyarország megalakulása. — Az ország általános 
földrajzi képe. Közgazdaság (földművelés, bortermelés, állattenyésztés, erdészet, 
halászat, bányászat, ásványvizeink, ipar, kereskedelem). Lakosság. Anyanyelv 
és vallás szerint való megoszlás. Az egyes egyházak szervezete. Műveltség. 
Állampolgári jogok és kötelességek. Az alkotmány kifejlődése. A királyság. 
Törvényhozó-, bírói-, kormányhatalom. Állami háztartás. Horvátország. A közös 
ügyek. Az osztrák-magyar monarchia. Bosznia közjogi helyzete.

Dr. Bruckner.
9. M e n n y is é g t a n ,  hetenként 2 óra. a) Algebra. Dr. König Gy.: A

kapcsolástan elemei és alkalmazása. Binominális tantétel. Egyszerű és összetett 
valószinüség-számítás. b) Geometria. A gömbháromszögtan cosinus tétele és 
alkalmazása, geometriai helyek távolságának meghatározására. A sinus tétel* 
Az algebra és geometria összefoglaló áttekintése és átismétlése. — Havonként 
írásbeli dolgozat. N ikházi.

10. T e r m é s z e t t a n ,  hetenként 4. óra. K. k. Fehér Ipoly: „Természet- 
tan“. Fénytan: Fénytani készülékek, fénytalálkozás, fényelhajlás, fénysarkitás. 
Hőtan: A hő lényege, hőforrások, a hő erőműtani egyenértéke, a hő terjedése, 
hatása a testek térfogatára, halmazállapotára; gőzök és párák feszítő ereje, 
sűrűsége; gőzerőművek; a lég páratartalma és annak mérése; a sugárzó hő 
törvényei. Delejességtan: a delejesség mibenléte, delejes erő mérése, delejes
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elhajlás és lehajlás; a föld delejes állapota. Villamosságtan : Dörzsölési villa
mosság ; dörzsölő villámgépek, villamos sűrítők, a kisülés tüneményei, a villa
mosság sebessége, sűrűsége és beosztása, a légkör villamossága. Érintési 
villamosság: galván-elemek, a galvánáram hő-, fény- és vegytani hatása, hatása 
a delejtűre, a rohamok erősségének mérése, Ohm törvénye, villamos távírók, 
delejes és villamos inductio s az azon alapuló gépek, a hővillamosság törvényéi. 
Kosmographia elemei. F is c h e r .

11. B ö lc s é s z e t t a n ,  hetenként 3 óra. K. k. Szitnyai Elek: „Lélektan
és log ikaL élek tan : A lélektan arányai. Test és lélek. Idegrendszer. Vérmér
séklet. Öröklés és alkalmazkodás. Az érzetek, képzetek, értelmek tana. Vágy. 
Ösztön. Hajlam és tehetség. Szenvedély. A mozgás tüneményei. Akarat, jellem. 
A lelki betegségek. A hipnotizmus és a vele rokon tünemények. Logika: A 
képzetek összeköttetése. A fogalom és viszonyai. Az Ítélet és alakjai. A követ
keztetés és fajai. A tudománytan, hypothesis, theoria. Elménk tévedései, 
álkövetkeztetések. Bo g sc h .

12. T o r n a , hetenként 2 óra. Gyakorlatok vasbotokkal és szergyakorlatok.
SCHERMANN.

13. É n e k .  (nem kötelező) hetenként kétszer a dalkörben.
ScHERMANN.

A kötelező tanórák száma a görög nyelvet tanulóknál és a görög-pótló 
tanfolyamban 30 óra.

R e n d k ív ü l i  r a jz .  A rendkívüli rajzot két csoportba osztva 45 tanuló 
az I—VI. osztályból tanulta heti 4 órában. A kezdők tanterve volt: Egyenes 
és görbevonalú síkdíszitmények rajzolása kézi lapminták u tán ; továbbá egysze
rűbb tárgyaknak természet után való rajzolása és festése. Kézügyesítő és ecset
gyakorlatok. — A haladók tanterve: Összetettebb díszítmények, magyar orna- 
mentek, továbbá stereometriai testek, testcsoportok, gipszminták, használati 
tárgyak, eszközök, edények, drapériák, préselt növények, madarak, bogarak, 
lepkék rajzolása és festése különböző technikákban. Aquarell és olajtestés. 
Vázlatok színes ceruzával és krétával. Az őszi és tavaszi hónapokban a III—VI. 
oszt. tanulók a szabadban is rajzoltak természet után. •



VII.

A tanszergyüjtemények állapota és gyarapodása.

J. Termószetrajzi szertár.

Őre: T hirring  Gyula tanár.

A természetrajzi tanszerek gyarapodása az 1908— 1909-ik iskolai évben:
a) Vétel utján • Szódabikarbóna és szűrőpapiros.
b) Ajándék ú tján: Hermann Árpád, aninai bányamérnök úrtól: 4 drb

növényi kövület a Carbon-korból (2 drb Sphenopteris, 1 drb Annularia és 1 
drb Calamites ág). — Gruber Károly főerdész és Knotek Gusztáv fővadász 
uraktól (Szepessümeg): 1 drb szürke gém. — Róth Márton gimn. tanár úrtól: 
1 drb vízcseppektől átlyukasztott konglomerát. — A szertár őrétől: 1 drb gőte. 
— Bély Sándor VIII. o. tanulótól: 5 drb ásvány (1 drb muskovit lemez, 1 drb 
amphibol-azbeszt, 1 drb sárga gipsz, 1 drb északamerikai termés réz, 1 drb 
dognácskai barna gránát, 1 drb islandi pát Rodnáról). — Marcsek Aladár VI.
o. tanulótól: 1 drb magakészítette szemléltető kép (a Hold fény változásai). —
Schiffer Ernő VI. o. tanulótól: 1 drb csiszolt mészpát. — Frenda Zsigmond 
V. o. tanulótól: 10 drb ásvány. — Löffler Ervin V. o. tanulótól: 1 drb darázs
fészek. — Stojanov György V. o. tanulótól: 20 drb kristályminta. — Lakner 
András IV. o. tanulótól: 6  drb ásvány. — Petrovics Bertalan IV. o. tanulótól: 
1 drb paratölgykéreg, 3 drb ásvány Bindtről. — Zavatzky Tivadar IV. o. 
tanulótól: 10 drb ásvány (vaspát, hematit, opál, kvarc, aranyérc a Magurából 
és 1 nagy kvarc-kristály Bindtről) — Schivetz Lajos III. o. tanulótól: 30 drb 
kisebb tengeri csiga és kagyló (6  faj). •— Schiller Ernő III. o. tanulótól: 1 drb 
tarisznyarák.-— Wesselényi István III. o. tanulótól: 1 drb tarajos gőte. — Fisch- 
mann Ignác II. o. tanulótól: 8 drb ásvány. — Hensch Aladár II. o. tanulótól: 
1 drb kövült fa Gánócról. — Menyhért József II. o. tanulótól: 1 drb réti füles
bagoly. —

Apróbb s kevésbbé értékes tárgyakat (csigákat, kagylókat, ásványokat 
stb.) adtak még a következő tanulók; Gál Ferpnc VI. o. t.? Petrovics Bertalan
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IV. o. t., Schwartz Sándor IV. o- t., Singer Ernő IV. o. t., Schivetz Lajos
III. o. t., Stojanov György III. o. t., Schweizpacher Lajos II. o. t., Lehotzky 
Károly I. o. t.

Végül a fentnevezett adakozókon kivűl hálás köszönetünket fejezzük ki 
Horváth 'János, helybeli tanítóképző-intézeti tanár úrnak is, ki szíves volt 2 drb 
madár ügyes kitömésével gazdagítani állattani gyűjteményünket.

A természetrajzi szertár állománya az iskolai év végén:
1 . Állattani gyűjteményünkben 6616 állat és ismertető állati alkatrész és 

240 drb szemléltető kép.
2. Növénytani gyűjteményben 6158 drb szárított növény és növényalkat

rész, 190 drb szemléltető kép és két drb virágminta.
3. Ásványtani gyűjteményben 5007 drb ásvány, 566 drb kristályminta és 

kép, 949 drb különféle vegytani és mechanikai eszköz.

II. Jelentés a term ész ettani múzeumról.

Ő re: F ischer Miklós igazgató.

A természettani szertár az intézeti épület balszárnyának második emeletén 
egy három ablakos, 76'6 m2 területű és egy két ablakos, 49'9 m2 területű 
teremben, 12 nagy üvegszekrényben van elhelyezve. Közelében van a termé
szettani tanterem.

A szertárnak állománya a tanév végén volt 484 műszer. A műszerek 
közt van erőműtani és csillagászati 154, rezgés- és hangtani 21, fénytani 120, 
hőtani 62, delejesség és villamosságtani 127 műszer.

III. Éremgyűjtemény.

Őre : Róth Márton tanár.

A gyűjteményt gyarapították a következő urak: Them tanár 2 darabbal, 
Wiese tanár 11 és Zimányi 9 darabbal, valamint a következő tanulók: Bély 
10, Jesztrebényi 2, Mészáros 6 , Schiller 4, Sromp 9 és Zemann 1 darabbal. 
Összesen tehát 53 darabbal.

Az éremgyűjtemény állománya 3022 darab, ezek között vagy 400 ^duplum.

IV. Filológiai-történelmi múzeum.

Őre: Dr . Bruckner Győző tanár.

Az 1908/9-ik iskolai évben a múzeum a következő tárgyakkal gyarapodott:
1. Vétel utján: Képek : Torso a Parthenonról; Apollon Sauroktonos ; melosi 

Aphrodite; Kentaur Bacchussal; Gladiator; arlesi Aphrodite; Versaillesi Artemis,
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2. Ajándék utján: Zsoldos Elek úrtól, az intézet volt hálás növendékétől: 
39 eredeti fénykép a palaestinai és egyptomi műemlékekről és történelmi 
helyekről; 12 finom rézmetszet az egyptomi műemlékekről; I. Thutmosis ide
jéből való ékírásos kő a thebeni kiráy sírokból (nagyon értékes) ; Setis sírjából 
való kő (XIX. dinasztia): Cheops pyramisából való kődarab és végül homok
kövek és homok a lybiai, arab sivatagokról; Lipták Győző VII. o. tanulótól 
22 darab műtörténelmi kép Wienről.

A filológiai-történelmi múzeum leltárát elkészítettem. — A leltár szerint 
a múzeum jelenlegi állománya:

I  Szobrok és domborművek 16 drb. H  Régiségtant tárgy 95 drb. 
III- Képek: 1 . Kőkorszak: 17 drb; 2. Bronzkorszak: 13 drb; 3. Egyptom : 
71 drb ; 4. Babylonia és Assyria: 1 1 drb : 5. Palaestina: 11 drb ; 6 . Perzsia : 
9 drb; 7. China és Japán: 10 drb; 8 . Görögország: 90 drb; 9. Római biro
dalom: 121 drb; 10. Középkor és újkor 1648-ig: 87 drb; 11. Újkor 1648-tól: 
32 drb; 12. Magyarország: 155 drb; 13. Hadtörténelem: 70 drb; 14. Szob
rászat: 134 drb; 15. Festészet: 6 6  drb; 16. Műipar: 18 drb; 17. Rézmet
szetek: 50 drb; 18. Városi épületek: 99 drb; 19. Magyar irodalom: 43 drb; 
20. Egyetemes irodalom: 49 drb; 21. Arcképek: 95 drb. Összesen van tehát 
1241 drb képünk. IV . Húsvéti írott tojás: 96 drb.

V. Földrajzi szertár.

Őre; Róth  Márton tanár.

A szertárt gyarapította Róth tanár 423 és Bartha tanuló 60 darabbal. 
Összes gyarapodás tehát 483 darab.

A földrajzi szertár állománya: 767 térkép, 4 földgömb és 2238 kép. 
Összesen tehát 3005.

VI. A. rajzszertár leltára.

Kezeli: Berzeviczy Béla tanár.

A) Agyag-, fa- és scdronyminták: Reliefek terrakottából: egész 73, 
töredezett 28 drb; főszből 40 drb. Egészen domború minták főszből 15 drb. 
Fej-, kéz-, lábminták 8  drb. Mértani testek, sodrony, fősz, fa- és üvegből 
összesen 84 drb. Háztetőminták fából 4 drb. 15 drb mértani test szemléleti 
látszattanhoz kemény papírból és fából. 11 drb kisebb méretű test fából. 
Görög edény 8  drb. Használati tárgyak, eszközök fából 20 drb. Vásári cserép
edény 16 drb. 34 drb magyar díszítésű cserépedény; 10 drb üvegtárgy (pohár, 
vizes üveg stb.). Feldmann-féle gyümölcsminta 5 drb. Színes drapéria 8  d rb ; 
5 méter különböző színű szalag. Házi eszköz, szerszám stb. 30 drb lepke és 
bogárgyűjtemények, szárított, préselt levelek, növények, ágak, termések. Apróbb
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tárgyak (üvegek, dobozok stb.) 2 0  drb. használatba vettük ezeken kívül az
intézeti természetrajzi és fizikai szertárat, ahonnan madarakat, kagylókat és csigákat 
és a gimnáziumi könyvtárt, ahonnan régi könyveket kaptunk rajzolás céljából.

B) Rajzminták: a) Színes és színtelen ékítmények: Várdai Sz. kis lap
mintái A, B, C, D, E füzet (hiányos); Zsitvay: 8  füzet; Landau: 4 füzet; 
Szemlér: 13 drb; Hermes-féle kis minták 420 drb; u. a. tollrajzhoz 28 drb. 
Möllinger 2 f .; Troschel: Zeichenhalle 11 f . ; Petrina (színes) 1 f. 10 drb. 
Zeller: Farbige Ornamente 1.; Taubinger: 10 drb. — Építészetiek: Heidelhoff 
oszloprendje: 1 f .; Besehe 6  f.; Winter 1 f.; Keferstein: Tervek 15 drb; 
Holtz: Tervrajzok 15 drb; Klette: Prespectiva 1 f.; Kuchynka: 1 f.; Dr. 
Böcklen: ábr. mért. rajzok 1 f. Különfélék. Fejminták. Gróh-féle magyar 
stilusu rajzminták gyűjteménye. Boross-féle gyűjtemény.

C) Könyvek. Ábrázoló m. es perspectiva: Schröder: Ábr. m. 1 k. Dr. 
Szabóky: árnytan 1 k. Streissler: Darstellende Geometria 1 k .; Fr. Tischler: 
Prespective 1 k . ; Dr. W. Friedler: Darst. Geom. 1 k . ; Berger: Lehre der 
Prespective 1 k. — Vegyesek: Zsitvay: A szín 1 k .; Ti oschel: Zeichenhalle 
2 f .; Fe.lner-Steigl: Schule des Freihandzeichnens 5 f . ; Ábr. mértan 3 k.

D) Eszközök: Képsíkok ábr. mértanhoz 1 drb; 3 drb vonalzó; 1 drb 
háromszög; 1 drb szögmérő. Ellipszis, parabola minta 3 drb.

ipod—/pop. évi szaporodás: a) vétel útján; 16 drb vásári cserépedény, 
11 drb üvegtárgy, 10 cserép virág, 4 doboz színes kréta és ceruza, üres 
kocka, gúla és literes pléhből.

b) ajándékozás útján: Néhai Pákh Károly hagyatékából 4 drb réznyomat, 
Thirring tanár úrtól 2 drb aquarellminta; Gál F. VI. o. t. virágváza; Mészáros 
O. VI. o. t. olajnyomatu minta; Förster M. VI. o. t. üveg és csupor; Klein 
A. V. o. t. kép. lev. lapok; Szakáll Gy., Marcsek Z., Renvers I., Zahler J.
III. o. tanulóktól lepke- és bogárgyűjtemények. Kisebb tárgyakat ajándékoztak 
még: Kupcsik, Fischmann, Gömöri, Jäeger II. o. tanulók.

Az év végén rajz- és fényképkiállítást rendeztünk a rajzteremben, melyet 
az érdeklődők szép számban kerestek fel.

A rajzszertár részletes leltára elkészült.

B) Gimnáziumi könyvtár.
Őre : Kiss Albert tanár.

Az 1908—1909. iskolai évben a könyvtár a következő művekkel 
gyarapodott:

/  Vétel útján.
Akadémiai kiadványok az évi átalány fejében; 1. Akadémiai Almanach 1909-re. 

-—2. Akadémiai Értesítő.— 3. Archaeologiai Értesítő.-—4. De Vogüé, Az orosz 
regény I—II. Ford. Huszár I. — 5. Emlékbeszédek.— 6 . Értekezések a nyelv-és szép-
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tudományok köréből: XX. 7— 10. XXI. 1—2 . — 7. Értekezések a történeti
tudományok köréből: XXII. 1—3. — 8 . Gyulai Pál, Kritikai dolgozatok. -— 9. 
Krohn Gy., A finnugor népek pogány istentisztelete. Ford. Bán A. — 10. 
Magyar Tört. Emlékek. Okmánytár XXXIV: Basta György levelezése és 
'rátái I. — 1 1 . Math, és Term. Értesítő. — 12. Math, és Term. Közlemények.
— 13. Nyelvtudományi Közlemények. — 14. Török-magyar-kori Tört. Emlékek, 
írók IV: Evila Cselebi magyarorsz. utazásai II.

15. Athenaeum. — 16. Budapesti Szemle. — 17. Egyet. Phil. Közlöny.
— 18. Erdélyi Múzeum. — 19. Evangélikus Őrálló. — 20. Irodalomtörténeti
Közlemények. — 21. Közlemények Szepesvármegye múltjából. — 22. Lehr- 
proben und Lehrgänge. — L u ther-Tarsaság kiadványai: 23. Csiky L. Lelki- 
pásztorkodástan. — 24. Egyházunk Nagyjai: VIÍ—VIII. — 25. Gagyhy D .: 
Hitért, hazáért. — 26. Jelentés a Luth.-Társ. 1907. évi működéséről. — 27. 
Mayer E. Jézus Krisztus és a szocializmus. — 28. Népies kiadványok: 45—47.
— 29. Az ev. kér. egyház Régi Emlékei. I : Egyesség könyve.

30. Magyar Filozófiai Társaság Közleményei. — 31. Magyar Könyvszemle.
— 32. Magyar Nyelv. — 33. Magyar Nyelvőr. — 34. Magyar Paedagogia. —
Magyar Regényírók: 35. Fáy, a Bélteky-ház (2—3). — 36. Nagy I. Magyar
titkok (5—7). — 37. Jósika, Abafi (12). — 38. Beöthy László, A kék macs
kához (31). — 39. Beöthy Zsolt, Kálozdy Béla (42—43). — 40. Herczeg F. 
Fenn és lenn (56).

4L Magy. Tört. Életrajzok XXIV. 1—5: Berzeviczy Albert, Beatrix 
királyné. -— 42. Malonyay Dezső, A magyar nép művészete II. — 43. Művelt
ség Könyvtára V I: A társadalom. — 44. Növényt. Közlemények. — 45. 
Nyelvtudomány. — 46. Prot. Egyh. és lsk. Lap. — Protestáns Írod. Társaság 
kiadványai: 47. Magyar prot. egyháztört. adattár VII. — 48. Prot. Szemle. — 

49. Századok. — 50. Dr. Szelényi Ödön, írói arcképek. — Természettudományi 
lársulat kiadványai: 51. Wichelhaus-Pfeifer I. Népszerű előadások a chemiai 
technológia köréből. — 52. Poincaré H. Tudomány és föltevés. — 53. Ter
mészettudományi Közlöny és Pótfüzetek.

54. Dr. Weszely Ödön, A modem paedagogia útjain.
II. Ajándék útján.
Aczéi családtól: 55. Aczél László, Ugocsa vármegye népoktatásügye. 
Báró Bán/Jy Dezső országgyűlési képviselőtől: 56. Oklevéltár a Tomaj

nemzetségbeli Losonci Bánffy-család történetéhez. I. Szerk. Varjú Elemér.
Dr. Bruckner Győző főgimnáziumi tanártól, mint szerzőtől: 57. Késmárk 

műemlékei.
Fischer Miklós főgimn. igazgatótól: 58. Névtára. A dunáninneni ág. h. 

ev. egyházkerület — az 1908. évre. — 59. Szontagh A. Geschichte der ev. 
Kirchengemeinde zu Szepesváralja. — 60. Zsilinszky M. Papi kongrua és 
jogegyenlőség.

Dr. Hajnóci R. József tanfelügyelőtől, mint szerzőtől: 61. A magy. kir. 
tanfelügyelet fejlesztése.
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ju tcsó  András Vlíí. o. gimn. tanulótól: 62. Nyiry Istv. A tudományok
összeségének III. kötetje, a tulajdon história tudományai. — 63. Soltész I. Az 
ember szelleme vagy a gondolkodás élettudományának alapvonalai.

Dr. Kicska Emiltől,, mint szerzőtől: 64. A subiectum és praedicatum 
a grammatikában.

MeLzer Ágost magánzótól: 65. Országgyűlési Értesítő 1908 február 
1— 1908 július 10.

Pák)'t Károly örököseitől: 6 6 . Abonyi Lajos, A mi nótáink I—II. — 
67. Alkotmánya. A magyarországi ág. h. ev. egyház. — 6 8 . Arany J., Buda 
halála. — 69. Arany J., Toldi. — 70. Arányi A., Az iglói állami tanítóképző 
25 éves története. — 71. Ballagi M., A magyar nyelv teljes szótára I—II. — 
72. U. a. Új teljes német és magyar szótár I—II. — 73. U. a. Német-magyar 
pótszótár. — 74. Beck—Greguss, A tapasztalati lélektan és tiszta logika vázlata.
— 75. Beöthy Zs., A magyar nemzeti irodalom történeti ismertetése I—II. —
76. Berzsenyi D. munkáiból. Anthologia — 1836. — 77. Beszédtár. Ország- 
gyűlési — Szerk. Pákh A. -— 78. Bocsor J., Magyarország történelme különös 
tekintettel a jogfejlődésre. I—IV. — 79. Bodo M., Jurisprudentia criminalis. — 
80. Borsszem Jankó 1908. — 81. Buchholtz G., Das weit u. breit erschollene 
Ziepser-Schnee-Gebürg 1899. — 82. Budapesti Szemle 1860. és 1865. évfolya
mának 1 1 füzete. — 83. Budapest térképe 1892-ből. — 84. Bouilly, Les
encouragemens de la jeunesse. A Pesth 1816. — 85. Chvvezda, Tagemni List.
— 8 6 . Cicero, Abhandlung über die menschlichen Pflichten. Übers, von Garve.
— 87. Cicero, A kötelességekről. Fordította Szalay L. — 8 8 . Cicero, De oratore 
Libri III. Rec. Ernesti. — 89. Cicero, Epistolae ad familiäres. Illustr. Ph. Quartier. 
•— 90. Cicero, Laelius a barátságról. Fordította Némethy G. — 91. Cornelius 
Nepos, Leben ausgezeichneter Feldherrn. Ebers, von J. Dehlinger. — 92. Des
cartes, Fordította Alexander B. — 93. Diesterweg, Raumlehre oder Geometrie.
■— 94. Diesterweg u. Heuser, Methodisches Handbuch für den Gesammtunter- 
richt im Rechnen I—II. — 95. Dittes, Praktische Logik. — 96. Dobó A., Az 
iglói ág. h. ev. népiskola és polgári leányiskola története. — 97. Eutropius, 
Breviárium históriáé Romanae. Accur. Weise. — 98. Förster Jenő, A coniunctivus 
használata a mai német irodalmi nyelvben. — 99. Gelléri Mór, Budapest a 
kiállítás alatt, 1885. — 100. Gesetzbuch, Das allgemeine bürgerliche — für 
das Kaiserthum Oesterreich. — 101. Glatz J., Nachrichten über die Feyer des 
dritten Jubelfestes der Reformation im Jahre 1817. — 102. Glósz M., Gyakor
lati tót nyelvtan. — 103. Góbi J., A magyar nemzeti irodalom története. — 
104, Gömöri S., A lelki élet ismertetése s vonatkozásai a nevelés és oktatás 
feladataira. — . 105. Gura E., Geschichte der ev. Gemeinde Petőfalva-Borbolya.

- 106. Gyulai, Vörösmarty életrajza. — 107. Hajnóci R. J , Tanulmányok a 
népoktatás és közművelődés körében I. — 108. Helyszínrajza. Az 1896-iki 
ezredéves orsz, kiállítás —, — 109. Hornyánszky V., Geographisches Lexikon 
des Königreichs Ungarn. — 110. Hunfalvy I., Egyetemes történelem III. —
111. Dr. Illéssy I., Igló kir. korona- és bányaváros levéltára. — 112. Illustrirtes
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Sonntags-Blatt Í908. — 113. Ismeretek tára. Újabb kori— Szerk. Tóth L. I—VI.
— 114. Jegyzőkönyve. Az egységes jogositású középiskoláról folyt szakérte
kezlet — 1906. — 115. Jelenkor. A politikai és társasélet encyclopaediája. — 
116. Kalauz a budapesti állatkertben 1896. — 117. Kerékgyártó Árpád, 
Magyarország történelmének kézikönyve I—VI. — 118. Kézi Lexikona. Az 
Athenaeum — Szerk. Acsády I. I—II. — 119. Király Pál, Magyarország tör
ténete. — 120. Kirschii Cornu copiae linguae Latinae 1713. — 121. Kovács 
Ferenc, Az 1844-iki országgyűlési tárgyalások naplói a papi javakról. — 122. 
Kovács Gyula Költeményei. — 123. Közlönye. Az orsz. középtanodai tanár
egylet — II. IV—VI. — 124. Krausz (Gömöri) S., A Herbart-Ziller-Rhein-féle 
didaktikai elmélet és gyakorlat. — 125. Kühner R., Elementargrammatik der 
griech. Sprache. — 126. Ladányi S., Az ó-kor, közép-kor és új-kor történetei.
— 127. Lepage, L’ Echo de Paris. Eine Sammlung französischer Redensarten.
— 128. Luther M., Die Bibel oder die ganze Heilige Schrift, 1859. — 129.
Madách, Az ember tragédiája. Jegyzetekkel és magyarázatokkal kiadta Alexan
der B. — 130. Magyar .Minerva I. — 131. Meineke, Theol. encyclopaedisches 
Handwörterbuch. — 132. Mikes Törökországi levelei I. Közli Toldy F. — 133. 
Mikolik I. Magyar kisvárosi élet. — 134. Montague M. W. Briefe der Lady
— Englisch und deutsch. — 135. Mühlmann, Lat.-deutsch und deutsch-lat. 
Handwörterbuch I—II. — 136. Naplója. A II. oisz. és egyet, tanügyi kon
gresszus — I-II. — 137. Netoliczka, Katechismus der Welt-Geschichte. —- 
138. Orthmayer T. A horvát—slavon—magyar határőrvidék kifejlődésének 
logikája. — 139. Pädagogisches Jahrbuch für 1862. Von Diesterweg. — 
140. Pesti Hírlap 1845 júl.—dec. és 1846 jan.—dec. — 141. Platon munkái. 
Ford. Hunfalvy P. — 142. Pulszky F. Életem és Korom I.—II. — 143. Richter, 
Das Wasserbuch. — 144. Römische Fabeldichter. Übers, von Kerler. — 145. 
Róth M. és Lövy M. A szepesi tanítóegyesület 60 éves története. — 146. 
Schmidt, Griechisch-deutsches Handwörterbuch. — 147. Schoeber, Aerztliche 
Zimmergymnastik 1869. — 148. Schwenck, Wörterbuch der deutschen Sprache.
— 149. Scribe, Le vérré d’ eau on les eftets et les causes par. — 150. Shakspere 
Színművei I.—VIII. X.—XVIII. — 151. Simonyi, Magyar nyelvtan. — 152. 
Spiritus stoae. Geist der Stoa. Übers, von A. Smith. — 153. Statistische Über
sichten zu allen Atlanten der Erdbeschreibung. Red. von Brämer. — 154. A 
szabadságharcz dalai. Összegyűjtötte Hentaller L. — 155. Szalay L. Magyar- 
ország története I. IV.—VI. — 156. Dr. Székely György, A qualitativ érzelmek 
psychologiája. — 157. Szepesi Hírnök 1908. — 158. Szmrecsányi Arisztid, 
Personalis unió? 1 -— 159. Tacitus Évkönyvei. Ford. Szenczy J. — 160. Tavasi 
Lajos, Naplójegyzetei 1849-ből (Kézirat). — 161. Thackeray M. W. Esmond 
Henrik. Ford. Szász K. és Béla I. — 162. Thibaut, Vollständiges Wörterbuch 
der franz. und deutschen Sprache I.—II. — 163. Titus Livius, Römische Ge
schichte I. Deutsch von Fr. Gerlach. — 164. Toldy F., A magyar nemzeti 
irodalom története rövid előadásban. — 165. Toldy István, A magyar politikai 
szónoklat kézikönyve I. — 166. Torkos L., Költészettan. — 167. Török János,
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Töredék Gróf Széchenyi J. kiadatlan irataiból. — 168. Törvénycikkek. 1847/8-iki 
országgyűlési — Pozsony. — 169. Új testamentum. Magyarra ford. Károli 
Gáspár. — 170. Üstökös 1900. Szerk. Szabó E. — 171. Vandrák A., Bölcsészeti 
erkölcstan. — 172. U. a. Tiszta Logika. — 173. Várallyi F., Az Iglón székelő 
szepesi XVI városi takarékpénztár története. — 174. Vasárnapi Újság 1908. — 
175. Vas Gereben, A régi jó idők I—IV. — 176. U. a. Egy alispán I—IV.
— 177- U. a. Nagy idők, nagy emberek. I—V. — 178. Walser J. M. Über 
die Phaenomenologie. — 179. Weber G., Lehrbuch der Weltgeschichte I—II.
— 180. Zsilinszky M., A magyar költészet és szónoklat kézikönyve.

D r. Széli László  akad. tanártól, mint szerzőtől: 181. A szesz- és sör
gyártás, a bor- és eczetkészítés apró szervezetei.

A  Sztrelkó-családtól: 182. Arnold, Schwachheiten der Wiener. —  183. 
Arnold G., Güldene Send-Schreiben derer alten Christen. —• 184. Biblia, das 
ist die ganze Heilige Schrift. Fresenius előszavával. — 185. Hormayr J., Öster
reichischer Plutarch 1 — 6 . 10—12. 16—18.

A  Vallás■ és Közokt. Minisztériumtól: 186. A közoktatásügy Magyar- 
országon. — 187. Jegyzőkönyve. A középiskolai testgyakorlat tárgyában a 
minisztériumban lefolyt szakértekezlet.

I I I .  Csere útján.
188. Ábrányi E., Újabb költeményei. — 189. Flavius J., A zsidó háborúról 

stb. Ford. Jstóczy Gy. — 190. Greguss Á., Tanulmányai. 191. Palágyi L., 
Nemzeti dalok. — 192. Petőfi S., Összes költeményei I.-IV . 193. Radó A., 
Görög költők. — 194. U. a. Latin költők. — 195. Tahy Jstván, Tahyak és 
azokkal rokon családok.

A könyvállomány 1909 júniusában kötetekben és füzetekben 1441 darab. 
A gyarapodás 242 darab. A különféle iskoláktól érkezett mintegy 180 darab 
Értesítő.

S



VIII.

Önképzőkörök és azok tevékenysége.

I. Petőfi ÖnképzŐ-kÖr. Elnöke: Stromp József tanár.
Az intézet kebelében fennálló „Petőfi-önképző-kör“ 1908 szeptember 19-én 

tartotta első, alakuló gyűlését Stromp József tanár elnöklete alatt.
A kör tisztviselői ez évben a következők voltak: Langsfeld Géza VIII. o. t. 

főjegyző, Czeglédi Emánuel VIII. o. t. titkár, Némethy Béla VIII. o. t. fő- 
könyvtáros, Kiss Miklós VIII. o. t. pénztáros, Bartha István VIII. o. t. ellenőr, 
Biró Dezső VIII. o. t. „B“ könyvtáros, Szaxun Endre VII. o. t. aljegyző, 
Andrasovszky Zoltán VII. o. t. „C“ könyvtáros és Weszter Béla VII. oszt. t. 
alkony vtáros.

A kör tagjainak száma 117 volt. Ezek közül rendes tag volt 41, rend
kívüli 76. Tagsági díj volt 2 korona 50 fillér.

A kör hetenként egyszer, szombaton délután 2 órakor tartotta rendes 
gyűléseit. Rendes gyűlés volt 26, rendkívüli 3. Hogy pedig a kör tagjai a napi 
kérdésekről tájékozva legyenek: az irodalom és politika nevezetesebb eseményeit 
megismerhessék s esténként szórakozást találhassanak, a kör olvasótermében 
naponként 5—7 óráig 12 különböző napilap és folyóirat s 7 sakktábla állott a 
tagok rendelkezésére.

A kör működése, mint minden évben, úgy ezidén is buzgó és sikeres 
volt. Szavalatok, irodalmi, történelmi, természettudományi felolvasások, bírálatok 
képezték a kör gyűléseinek tárgyát. Szavalat volt 52 ; ezek közül a kör jegyző-, 
könyvi dicséretre méltatott 3-at, sikerültnek Ítélt 3-at, elismeréssel tudomásul 
vett 9-et, tudomásul vett 36-ot. Versenyszavalat volt 4, e versenyszavalatok 
alkalmával döntötte el a kör, hogy kik szerepeljenek az iskolai ünnepélyeken. 
Felolvasás volt 9, melyeknek mindegyikéért a kör jegyzőkönyvi köszönetét 
szavazott; a felolvasások közül 6  kiadatott bírálatra, egyet a kör gyűlésén bírált 
meg. A megbírált felolvasások közül jegyzőkönyvi dicséretet nyert 1 mű, sikerült
nek ítéltetett 3, elismeréssel tudomásul vétetett 1, tudomásul vétetett 2.
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A biráló-bizottsághoz beérkezett 10 mű. A bizottság 7-et bírálatra érdemes
nek talált, melyek közül a kör sikerültnek Ítélt 3-at, elismeréssel adózott 3-nak, 
egyszerűen tudomásul vett 1-et.

A beadott munkák és felolvasások felett tartott bírálatok közül a kör 
jegyzőkönyvi dicsérettel 2-öt, sikerültén 4-et, elismeréssel 4-et, egyszerűen 3-at 
vett tudomásul.

A kör összes bevétele az 1908—1909-iki iskolai évben 442 korona 
73 fillér volt. Kiadása volt 440 korona 28 fill. Maradvány tehát 2 kor. 45 fill.

A kör tagjainak rendelkezésére állt a kör 1629 kötetből álló könyvtára. 
A könyvek 3 szekrényben vannak elhelyezve. A könyvtárosok könyvkiosztást 
az „A“ szekrényből minden szombaton 3—4-ig, a „B“ szekrényből hétfőn 
4 —5-ig, a „C“ szekrényből csütörtökön 4—5-ig tartottak. Az „A“ szekrényben 
volt 607 kötetben 487 mű, a „B“ szekrényben 684 kötetben 724 mű, a „C“ 
szekrényben 341 kötetben 297 mű.

A kör szokásához hiven ez évben is 100 korona értékben gyarapította 
könyvtárát. A megrendelt könyvek címei a következők:

Jókai: A tengerszemű hölgy, Egy magyar nábob, Kárpáthy Zoltán. Kemény 
Zsigmond: Rajongók, Zord idők. Jósika: Abafi. Ambrus Z .: Midas Király, 
Solus eris. Biró Lajos: Harminc novella. Ohnet: Serge Panine. Dosztojevszky: 
Bűn és bünhödés. Scott Walter : Peveril lovag. May K .: Winneton. Műveltség 
könyvtára: Az ember, A technika vívmányai. Szitnyai: Ész és szir. Imre S . : 
A népköltészetről és népdalról. Gáspár: Hét év a tengeren. Palágyi: Az ismeret
tan alapvetése. Fraknói: Werbőczy István. Carlyle : Hősökről. Pilo Mario : Esz
tétika. Endrődi: Babérerdő. Eötvös: Karthauseri, Kelemen ; Jó magyarság. Dr. 
Szelényi Gy.: írói arcképek.

A tagok tevékenységének élesztősére s a sikeresebb munkálkodás jutal
mazására egyes nemeslelkű irodalombarátok valamint a kör is pályatételeket 
tűzött ki, melyek a következők voltak:

1. „Petőfi Sándor elbeszélő költészetének jellemzése“ Jutalma : az önképző
kör részéről 10 korona. 2. „A népies költészet hatása a műirodalomra, főleg 
hazánkban.“ Jutalma: az önképzőkör részéről 10 korona. 3. Az önképzőkör 
részéről könyvjutalomban részesül egy legjobb eredeti vagy fordított lírai vagy 
elbeszélő költemény. 4. Az önképzőkör részéről könyvjutalomban részesül egy 
legjobb eredeti vagy fordított novella. 5. „A magyar nemzet tengeri hatalmának 
jelentősége.“ Jutalma: Dr. Wieland Aladár főszolgabíró űr adománya 10 kor. 
6 . „Kossuth Lajos élete és politikai működésének jellemzése.“ Jutalma: Dr. 
Wesselényi Mátyás kir. közjegyzű úr adománya 20 kor. 7. „Milyen körülmények 
idézték elő Budapestnek 1867 óta történt rohamos fejlődését?“ Jutalma: 
Koromzay György gyáros úr adománya 20 korona. 8 . „Mely országok, illetve 
ország részek tartoztak és milyen címen a magyar birodalomhoz; mely országok, 
illetve ország részek azok, amelyek ma is a magyar birodalomhoz tartoznak és 
mely országok, illetve ország részekhez van Magyarországnak történelmileg joga ?“ 
Jutalma: Dr. Marschalkó Elemér egyházi ügyész úr adománya 20 kor. 9. „A

5!
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szerelmi lira fejlődése költészetünkben.“ Jutalma: Förster Sándor uradalmi intéző 
úr adománya 2 0  korona.

A kitűzött határidőre beérkezett 12 mű. Jutalmat a következők nyertek: 
„Petőfi Sándor elbeszélő költészetének jellemzése“ c. művel 10 koronát nyert 
Weszter Béla VII. o. t. „A népies költészet hatása a műirodalomra, főleg hazánk
ban“ c. művel 10 koronát nyert Bély Sándor VIII. o. t. „A magyar nemzet 
tengeri hatalmának jelentősége“ c. művel 10 koronát nyert Andrasovszky Zoltán
VII. o. t. „Kassuth Lajos élete és politikai működésének jellemzése“ c. művel 
20 koronát nyert Weszter Béla VII. o. t. „Milyen körülmények idézték elő 
Budapestnek 1867 óta történt rohamos fejlődését?“ c. művel 20 koronát nyert 
Szaxun Endre VII. o. t. „Mely országok illetve ország részek tartoztak és milyen 
címen a magyar birodalomhoz; mely országok, illetve ország részek azok, ame
lyek ma is a magyar birodalomhoz tartoznak és mely országok illetve ország 
részekhez van Magyarországnak történelmileg joga?“ című pályaművel 20 koronát 
nyert Molnár Jenő VIII. o. t. „A szerelmi lira fejlődése költészetünkben“ c. 
pályaművel 20 koronát nyert Langsfeld Géza VIII. o. t.

Langsfeld Géza VIII. o. t. 10 koronát nyert a márc. 15-ére irt alkalmi 
beszédével, valamint neki ítélte a kör a 400 koronás Milleniumi-alapítvány 4% 
kamatját, 16 koronát. Könyvjutalomban részesültek: Bély Sándor VIII. o. t. mint 
a kör legmunkásoáb tagja, Bartha István VIII. o. t. mint legjobb szavaló és 
Langsfeld Géza, a kör főjegyzője.

A kör az évfolyamán a következő iskolai ünnepeken vett részt: október 
6 -án az aradi vértanuk emlékünnepén a szepesváraljai temetőben felállított 
honvéd-síremléknél; november 1-én, halottak napján a temetőben/ a szabadság- 
harcban Iglón elesett 67 honvéd sírjánál rendezett ünnepélyen; január 13-án a 
Petőfi-ünnepélyen s a márc. 15-iki hazafias ünnepen.

II. Markovits gyorsírókor. Védnöke : Kövi Imre nyug. főgim'n. tanár; 
tiszteletbeli elnöke: Berzeviczy Béla főgimn. tanár ; elnöke: Thirring Gyula fő- 
gimn. tanár.

A „Markovits gyorsírókor“ az 1908/09. évben immár 41-szer alakult meg 
azon célból, hogy a gyorsírás művészetét az ifjúsággal megkedveltesse, az 
ifjúság körében terjessze, a gyorsírás felvirágoztatásához, amennyire tehetségében 
áll, hozzájáruljon.

A kör védnöke ezúttal is Kövi Imre nyug. főgimn. tanár; vezető elnöke, 
miután Berzeviczy Béla tanár elfoglaltsága miatt lemondott, Thirring Gyula 
tanár volt.

1908 szeptember 2 1 -én tartotta a kör alakuló gyűlését, amelyen az előző 
év végén megválasztott tisztviselőkar működését megkezdte. Ez évi tisztviselők 
voltak : ifjúsági elnök : Banasz József Vili. o. t . ; jegyző-titkár: Glattstein Vilmos
VIII. o. t . ; pénztáros: Kircz Arthur VII. o. t . ; ellenőr: Braun Leo VII. o. t . ; 
könyvtáros: Schmőr Guidó VII. o. t.

A kezdők tanfolyamának vezetői: Glattstein Vilmos és Kircz Arthur voltak. 
A haladók tanfolyamát Thirring Gyula elnök vezette.
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A körnek volt 63 tagja, még pedig 8  vitaíró és 55 levelező. Tagsági díj 
volt két korona. — A kör az év folyamán tartott 11 rendes-, 1 alakuló-, l dísz- 
és 1 zárógyülést. — A kezdők hetenként 2 órában, a haladók pedig két heten
ként 3 órában gyakorolták a gyorsírást. — Beadtak 14 mintastenogrammot, 
ezek közül bíráltak 13-at. Jegyzőkönyvi dicséretet nyert 1 (Schmőr Guidó); 
sikerült rangfokozatra érdemesített a kör 4-et, elismeréssel vett tudomásul 3-at, 
egyszerűen 5-öt. A gyorsírás világából vett felolvasás volt 2. — A kör könyv- 
állománya : 250 könyv. Ez évben gyarapodott 30 könyvvel. A kör a lefolyt 
tanévben 8  szaklapot járatott, melyek a tagoknak minden szombaton 5 — 6 -ig 
tartott olvasóórán állottak rendelkezésére. — A kör levéltára 8 6  stenogrammból 
állott. A kör bevétele 275 kor. 93 fill., kiadása 230 kor. 98 fill. volt.

A kör az október 4-én tartott 1. rendes gyűlésén Berzeviczy Béla tanárt 
5 éven keresztül való buzgó vezetéséért tiszteletbeli elnöknek választotta meg 
és erről díszoklevelet adott át neki.

1908 november 29-én tartotta a kör szokásos szójelversenyét a kezdőkkel, 
melynek nyertesei az I. tanf.: 1 . Teschler Lajos VI. o. t . ; 2. Messer Izsák VIII. o. t . ;
3. Galovszky Antal VIII. o. t. oklevelet nyertek; Harajovits György VIII. o. fi 
és Figna Ede VII. o. t. jegyzőkönyvi dicséretben részesültek. A II. tanf.-ban 
Molnár Béla IV. o. t., mint az első díj nyertese oklevelet kapott, míg Liptai Imre
IV. o. t. és Gánóczy M. III. o. t. jegyzőkönyvi dicséretben részesültek.

1909 február 17-én tartotta a kör a kezdők félévi versenyét, melyen az
I. tanfolyamban oklevelet nyertek : 1. Messer I. VIII. o. t . ; 2. Figna E. VII. o. t . ; 
3. Sunyavetz Géza VII. o. t . ; 4. Teschler Lajos VI. o. t . ; Jegyzőkönyvi dicsé
retben részesült Tatár István VII. o. t. — A II. tanf.-ban oklevelet nyertek: 1. 
Molnár Béla IV. o. t . ; 2. Gánóczy Mihály III. o. t . ; Liptai Imre IV. o. t. jegyző- 
könyvi dicséretben részesült. — A haladók korrekt vitaírási Stenogramm pályáza
tán 3 beérkezett mű közül Schmőr Guidó VII. o. t. tanulót tüntette ki a kör 
oklevéllel.

Az évvégi versenyt a kezdőknél május 15-én tartotta a kör, amelyen 28 
résztvevő közül 1. Messer J. VIII. o. t. 12 kor. ; 2. Liptai J. IV. o. t. 10 kor., 
3. Figna E. VII. o. t. 8  kor. 4. Molnár Béla IV. o. t. 6  kor. és Teschler Lajos 
VI. o. t. jutalomkönyvet, Tatár István VII. o. t. és Gánóczy Mihály III. o. t. 
pedig oklevelet nyertek. — A haladók versenye május 19-én folyt le, melynek 
eredménye a következő: az I. díjat, 18kor. Banasz József VIII. o. t . ; a II díjat 
15 kor. Glattstein Vilmos VIII. o. t . ; a III. díjat, 12 kor. Kircz Arthúr VII. o. t . ; 
a IV. díjat, 10 kor. Nemes Gyula VI. o. t. nyerte meg.

1909 május 9-én ünnepelte a kör Markovits Iván halálának évfordulóját, 
amely ünnepélyen Banasz József, Glattstein Vilmos, Kircz Arthűr és Nemes 
Gyula szerepeltek.

A kör 8  tagja részt vett az 1909 április 20-ára hirdetett szegedi országos 
szabatos stenogrammpályázaton és ezek közül három (Banasz J., Glattstein V., 
Schmőr G.) a vitaírásban, négy pedig (Bendik L, Braun L., Nemes Gy., Puskár I.) 
a levelező írásban részesültek dicséretben.
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A kör zárógyülését május 27-én tartotta, amelyen megválasztotta az 
1909/10. évi tisztviselőket.

III. Dalkör. A gimnázium kebelében fennálló dalkör 1908 október 3-án 
tartotta alakuló gyűlését Schermann Samu tanár elnöklete alatt. Ez évi tiszt
viselők voltak: Langsfeld Géza VIII. o. t. főjegyző, Molnár Jenő V ili. o. t. 
pénztáros, Biró Dezső VIII. o. t. könyvtáros és 2alud Dezső VII. o. t. aljegyző. 
A körnek volt 38 tagja. Tagsági díj volt 50 fillér. Tiszta bevétel volt 11 kor. 
50 fillér. A kör hetenként egyszer, vasárnap 11 órakor tartotta gyűléseit és 
részt vett az intézet által rendezett ünnepélyeken.

iV. Tornakör. Elnöke Schermann Samu tanár. Alakuló gyűlését 1908 
szeptember 15-én tartotta. Tisztviselők voltak: Tóth József VIII. o. t. alelnök, 
Czeglédy Emánuel VIII. o. t. jegyző, Banasz József VIII. o. t. pénztáros, Langs
feld Géza Vili. o. t. Tomka Gyula VIII. o. t. Andrásovszky Zoltán VII. o. t. 
és Lovas János VII o. t. előtornászók

A kör tagjainak száma 42 volt. A tagsági díj 1 korona. A kör hetenként 
egyszer, pénteken 4 —5 tartotta rendes gyűléseit, szerdán és szombaton 1—3-ig 
pedig gyakorló óráit.

Az 1909 junius 6 -án tartott tornaünnepélyen versenydíjat nyertek:
A nyújtó- és magasugrás-versenyben ezüstérmet kaptak: Kornhäuser 

Miklós VII. o. t. és Andrássy János VI. o. t . ; bronzérmet kaptak: Cumin 
Arthur VII. o. t. és Sutor András V. o. t. — Súlydobás és távolugrásért ezüst
érmet kaptak: Hajdú József VII. o. t. és Wilkovszky Bálint V. o. t . ; bronz
érmet kaptak: Cumin Arthur VII. o. t. és Andrássy János VI. o. t. — Végül
a füleslabdajáték-verseny következő győztesei: Andrássy János VI. o. t., An
drássy Dániel VI. o. t., Nemes Gyula VI. o. t., Kornhäuser Miklós VII. o. t.,
Nagy Bertalan V. o. t., Sutor András V. o. t., Lovas János VII. o. t., Olesch
Ottmár VII. o. t., és Wilkovszky Bálint V. o. t. bronzérmet kaptak.

V. „Thököly Imre kör.“ Elnöke: Them László vallástanár A fő
gimnázium Thököly Imre köre a felsőbb osztályok ev. prot. ifjúságának kíván
ságára alakult meg 1908. november 18-ikán.

A kör célja: az ev. prot. ifjak erősítése a krisztusi hitben és az abból 
folyó istenfélő erényes életben. Ezen célt oly módon akarja elérni, hogy a szent
írásba bevezeti, egyházunk múltjával és jelenével ismerteti meg tagjait. E végből 
havonként tart egy-két összejövetelt, melyen a tagok egyházi énekeket énekelnek, 
imádkoznak, szentírást magyaráznak, egyházunk mostani helyzetét, hitéletét megis
mertetik, vallásos költeményeket adnak elő ; a tagok továbbá evangéliumi érzületüket 
erősítő, lelkületűket nemesítő könyveket olvasnak és ismertetnek s a kör anyagi 
eszközeihez mérten a keresztyén szeretet műveinek fejlesztésében részt vesznek 

A körbe belépett összesen 50 V —VIII osztályú tanuló.
Tisztviselői: Czeglédy Emánuel Vili. o t. titkár; Langsfeld Géza VIII. o. t. 

jegyző; Biró Dezső VIII. o. t. pénztáros; Bassó Dániel V ili. o t, laptáros.
A kör összesen 9 összejövetelt tartott; beszerzett céljainak megfelelő 6  kötet 

könyvet s járatta a következő folyóiratokat; mint a „Prot. Irodalmi Társaság“
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pártoló tagja a „Prot Szemlét“, a Luther Társaság kiadványát az „Ev. családi 
Lapot“, az „Ébresztőt“, az „Olajágat“. Tagjai olvasták azonkívül a „Szövét- 
neket.“

A jótékony szeretetet a torzsai konfirmandusok otthonának támogatása 
által gyokorolta a kör, a mennyiben ezen intézménynek részint saját pénztárá
ból, részint gyűjtés útján 18 korona 50 fillért juttatott.

VI. Történelmi Szeminárium. Vezetője: Dr. Bruckner Győző.
A történelmi szeminárium célja általában a történelmi érzék fejlesztése és 

ápolása, közelebbről a történelmi műemlékek helyszínén való tanulmányozása; 
egyes saták gyakorlati bemutatása és végűi napirenden levő történelmi kérdé
sek meb világítása.

A történelmi kirándulások tervszerű előkészítése végett a szeminárium 
vezetője a kirándulást megelőző napon nagy vonásokban megismerteti a meg
tekintendő műemlékek történelmi jelentőségét és a műemlékekkel bíró városok 
vázlatos történelmét. A kiránduláson, valamint a kirándulást előkészítő ülésen 
a művelt közönség is részt vehet, hogy az érintkezés iskola és szülők közt 
bensőbb legyen, de meg azért is, hogy a történelmi érzéket azoknál is 
ápoljuk és fejlesszük.

A történelmi szeminárium a helyszínén tanulmányozott műemlékek 
ismertetésére és lerajzolására pályadíjakat tűz ki. A legjobb pályamű a „Korvina“ 
nevű díszkönyvben nyer elhelyezést a pályanyertes rajzokkal együtt.

A történelmi szemináriumnak ez évben (VI—VIII. o.) 117 tagja volt. 
Összesen négy kirándulást rendezett, a szabadban egy csatát mutatott be és 
egy ismertető előadást tartott.

A) I. Az október hó 2 0 -án tartott késmárki kiránduláson résztvett a 
történelmi szeminárium 45 tagja dr. Bruckner Győző, Hoch Ferenc és Wiese 
Gyula tanárok vezetése alatt.

Késmárkon megfelelő magyarázatok mellett megtekintették a város 
nevezetességeit, melyek névszerint a következők:

1. A harangtorony.
2. Sz. Kereszt-templom.
3. Thökölyvár várkápolnával együtt.
4. Városháza a titkos levéltárral.
5. Ev. fatemplom.
6 . Ev. líceumi könyvtár ritkaságaival.
7. Uj ev. templom s gróf Thököly Imre szarkofágja.
8 . A temetőben a három késmárki vértanú (Kray Jakab, Topperczer 

S., Lány M.) sírboltja. E helyen hazafias ünnepélyt rendeztünk. A himnusz 
eléneklése után dr. Bruckner Győző ismertette a három vértanú életét, kiket 
Heister 1709 december 16-án lefejeztetett, mivel II. Rákóczi Ferenc buzgó 
hívei voltak. Langsfeld Géza VIII. o. t., a történelmi szeminárium főkanzellárja 
elszavalta Várady Antal „A késmárki vértanúk“ c. költeményét, mire a Szózat 
eléneklése következett. Végül megnéztük a helybeli állami szövőiskolát.
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Késmárk műemlékeinek ismertetésére hirdetett pályázaton öt munka 
és 15 színes rajz érkezett be. E munkák közül két aranyat nyert Erdélyi 
Sándor VIII. o. t., egy aranyat Némethy B. és Banasz I. VIII. o. t. mint 
társszerzők és ugyancsak egy aranyat Schmidt Brúnó VI. o. t. A színes rajzok 
közül 2 aranyat nyert Langsfeld György VI. o. t. tíz színes rajza és 1 aranyat 
Mészáros S. VI. o. t. öt színes rajza. Dicséretben részesült és jutalomkönyvre 
érdemesnek találtattak Mervay Sándor és Krajcsovics Győző VI. o. t. pályaművei.

II. A március 20-iki lőcsei kiránduluson részt vettek dr. Bruckner 
Győző, Bogsch László és Thirring Gyula tanárok vezetése alatt 75-en.

Lőcsén a következő műemlékek voltak a tanulmányozás tárgyai:
1. Szent-Jakab templom. Harangtorony.
2. Városháza.
3. Ev. templom.
4. Szkicsák- és Hermann-féle ház,
5. Thurzó-féle ház.
6 . Minorita templom.
7. Gimnáziumi templom.
8 . Várfalak és bástyák.
9. Lőcsei fehér asszony.

10. Kätterhäusehen. (Pellengér.)
11. A honvédszobor. Itt hazafias ünnepélyt rendeztünk. A szeminárium 

vezetője a szepesieknek az 1848/49. szabadságharcban való részvételéről, 
különösen az iglói és branyiszkói csatákról és a Szepesség nagy fiáról: Görgey 
Artúrról emlékezett meg. Ezen emlékbeszéd után Czeglédy Emanuel VIII. o. t. 
a szeminárium várispánja elszavalta Benedek I. „Az ércszobornál“ című 
költeményét. A Szózat hangjaival fejeztük be a hazafias ünnepet.

A lőcsei műemlékekről két pályamunka és 10 rajz érkezett be. Az egyik 
munka szerzője Molnár Jenő VIII. o. t., aki két aranyat nyert, a másiké 
Marcsek Aladár VI. o. t., kit egy arannyal jutalmazott a szeminárium. A 
három toll- és két színes rajz készítője Langsfeld György VI. 0 . t., ki egy 
aranyat kapott, ellenben dicséretben részesült Dlugolinszky T. VIII. o. t. öt 
színes rajza.

III. M ájus hó 20-án  dr. Bruckner Győző, Berzeviczy Béla és Wiese Gyula 
tanárok vezetése alatt a szeminárium 27 tagja megtekintették a Lapis re/ugii 
( .M enedckszirt) romjait.

A helyszínen részletesen ismertette a szeminárium vezetője a „mons 
speculationis“, Látókő, lapis refugii múltját és megmagyarázta az egyes romok 
egykori rendeltetését.

E tanulmányút alkalmával elmentünk még a „Karolinyi-“ és a „Moha-“ 
vízesésekhez és a Hernádáttörésénél felkerestük a vaskaput.

IV. M ájus hó 23-án  felkeresték és tanulmányozták a szeminárium tagjai 
dr. Bruckner Győző, Them László és Wiese Gyula tanárok vezetése alatt az; 
iglói műemlékeket, nevezetesen;
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1. Boldogasszony templomát.
2. Szepesi XVI. városi takarékpénztári épületet, Igló régi városházát, 

(mely utóbb a szepesi provincia székháza volt).
3. A róm. kath. vikáriátus templomát.
4. Ev. templomot.
5. Honvédemléket és honvédsírt a temetőben. Az utóbbi helyen a 

szeminárium vezetője összefoglalta az iglói csata történelmét.
A „Lapis refugii“ és „Igló műemlékei“ hirdetett pályázatra 3 munka 

és 34 rajz érkezett be. Pályadíjat nyertek: Molnár Jenő VIII. o. t. 1 aranyat 
és Mervay Sándor VI. o. t. 5 K-t, dicséretben részesült Langsfeld György
VI. o. t. munkája. A színes rajzok közül 15—45 koronát nyertek Mészáros 
Ottó VI. o. t. és Nemes Gyula VI. o. t. tiz-tiz színes rajza; 5 K-t Langsfeld 
György VI. o. t. öt színes rajza. Dicséretben részesült még Langsfeld György 
VI. o. t. öt és Dlugolinszky T. VIII. o. t. négy rajza.

B) A történelmi szeminárium az egész főgimn. tanulóifjúság bevonásával 
február hó 17-én a Kőalján bemutatta (hólapdázás mellett) a várnai csatát.

C) Március hó 2 9 -én dr. Bruckner Győző a történelmi szeminárium 
tagjainak szabad előadást tartott Bosznia múltjáról s az ezen országra vonatkozó 
történelmi jogainkról és annak jelenlegi közjogi helyzetéről.

Az 1908—1909. ísk. tanévben tartott ünnepélyek sorrendje.

I. Az aradi vértanúk halálának  emlékére 1908. október 6 -án rendezett 
ünnepélyt a szepesváraljai temetőben a branyiszkói csatában elesett honvédek 
síremlékénél tartotta meg az intézet. Az ünnepély műsora a következő volt:

a) „Szózat“, énekli a gimnáziumi ifjúság.
b) „Az aradi tizenhárom“ Palágyi Lajostól, szavalja Weszter Béla VII. o. t.
c) Alkalmi beszéd, tartja Langsfeld Géza VIII. o. t.
d) „Tizenhárom“ Váradi Antaltól, szavalja Bartha István VIII. 0 . t.
e) „Himnusz“, énekli a gimnáziumi ifjúság.
II. Az 1908. október gi-én ,  a reformáció emlékünnepén, este 6  Órakor 

az intézet dísztermében rendezett ünnepélynek műsora volt:
a) „Erős vár a mi Istenünk“ első versszaka, énekli a gimm ifjúság.
b) „Erős vár a mi Istenünk“ Vojtkó Páltól, szavalja Weszter Béla VII. o. t.
c) „Gályarabok éneke“ énekli a dalárda.
d) Erkölcsi és társadalmi élet hazánkban a XVI. sz. elején. Irta és fel

olvassa dr. Bruckner Győző tanár.
e) „A wormsi kihallgatás“ Dialog, előadják Czeglédy Emanuel VIII. o. t. 

(Luther) és Langsfeld Géza VIII. o. t. (dr. Eck).
f) „Erős vár a mi istenünk“ második versszaka, énekli a gimn. ifjúság. 
I I I  A szabadságharcban a város területén elvérzett honvédek sírjánál

1908 november i-én  rendezett ünnepélynek műsora volt;;
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a1* „Himnusz“ énekli a gimnáziumi ifjúság.
b) „Honvédek sírjánál“ Simonka Györgytől, szavalja Csatáry Gyula VIII. 

osztályú tanuló.
c) Alkalmi beszéd, tartja Langsfeld Géza VIII. o. t.
d) „Honvédek sírja fölött“ Ábrányi Emiltől, szavalja Bartha István VIII. o. t,
e) „Szózat“, énekli a gimnáziumi ifjúság,
IV . Petőfi ünnepélyét  az önképzőkör 1909. január 13-án tartotta meg. 

Műsora a következő volt:
a) „Himnusz“, énekli a gimnáziumi ifjúság.
b) „Petőfi visszatér.“ Váradi Antaltól, szavalja Weszter Béla VIII. o. t.
c) Alkalmi beszéd, tartja Langsfeld Géza VIII. o. t.
d) „Jövendölés“, Petőfi Sándortól, szavalja Czeglédy Emánuel VIII. o. t.
e) „Szózat“ énekli a gimnáziumi ifjúság.
V. A z  1909. évi március 15-én délelőtt 10 órakor, az intézet dísztermében 

rendezett nemzeti ünnepélynek műsora a következő volt:
a) „Himnusz“, énekli az ifjúsági vegyeskar.
b) „Nemzeti dal“ Petőfi Sándortól, szavalja Bartha István VIII. o. t.
c) Alkalmi beszéd, tartja Langsfeld Géza VIII. o. t.
d) „Március 15,“ Ábrányi Emiltől, szavalja Czeglédy Emánuel VIII. o. t.
e) „Szózat“, énekli az ifjúsági vegyeskar.
VI. Június hó y á n  volt a VII. és VIII. oszt. tanulók céllövőversenye, mellyel 

a lövésztanfolyam befejezést nyert. A tanulók az egyházi és iskolai elöljáróság, 
a tanári kar, a honvéd-tisztikar, a városi tanács, az iglói lövészegylet és 
vadásztársaság képviselőinek jelenlétében versenyeztek a lövészdíjakért, melyeket 
a városi tanács, a lövészegylet és vadásztársaság kitűzött.

A versenynek eredményét buzdító beszéddel az igazgató hirdette ki s a 
lövészdíjakat Folgens Cornel polgármester és gimnáziumi telügyelő tűzte 
a kitüntetett tanulók mellére.

Díjakat nyertek: Andrasovszky Zoltán VII. o. t. 20 K ; Mészáros Miksa
VII. o. t. 15 K; Olesch Ottmár VII. o. t. 10 K; Szedlák Elemér VII. o. t. 
10 K; 2alud Rezső VII. o. t. 10 K ; Majos János VII. o. t. 5 K; Szuchy 
Pál VII. o. t. 5 K ; Bély Sándor VIII. 0 . t. 5 K ; Bendik István VII. o. t. 5 K ; 
Takács Kálmán VIII. o. t. 4 K ; Demszky Ede VIII. 0 . t. 3 K ; Kircz Arthur 
VII. 0 . t. 3 K Halmos György VIII. o. t. 2 K.

VII. A z 1909. évi jú n iu s  5-éti este fél 8  órakor az intézet dísztermében 
az ifjúsági segélyalap és zongoraalap javára rendezett hangversenynek 
műsora volt:

a) „Magyar népdalok“, előadja a Polgári Olvasókör férfikara, Lovass 
László tanár úr vezetése alatt.

b) „Gedővár asszonya.“ Kiss Józseftől. Melodráma. Előadja Lechner 
Edith úrhölgy, zongorán kiséri Lovass László úr.

c) „Campanella etude“, Paganini után Liszt F.-től. Zongorán előadja 
Kovaliczky Mariska úrhölgy.
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d) Felolvasás, tartja Posewitz Samu ügyvéd úr.
e) 1. „Ária“ D’Ambrosio, 2. „Caprice Basque“ Sarasate. Hegedűn előadja 

dr. Sztahovszky Antal úr, zongorán kiséri dr. Sztahovszky Antalné úrnő.
f) „Pataki Piroska“, Pósa Lajostól. Szavalja Rosenthal Margit úrhölgy.
g) „Tannhäuser“ Liszt F.-től. Zongorán négykézre előadják Zorimba Józsa 

úrhölgy és Bogsch László tanár úr.
h) „Bányászdal“ Előadja a Polgári Olvasókör férfikara.
VIII. Az 1 9 0 9 . évi június 6 -án délután 5 órakor az intézet tornaterén 

rendezett és nagy, díszes közönség jelenlétében megtartott tornaünnepélynek 
sorrendje volt:

1. Felvonulás.
2. Szabadgyakorlatok.
3. Katonai rendgyakorlatok.
4. Mintacsapat gyakorlatai.
5. Verseny.
6 . Elvonulás.



IX.

Tápintézet.
Gondnok: Marcsek  Andor  tanár.

Az iglói ág. hitv. ev. főgimnázium fentartó hatósága által alapított s fen- 
tartott tápintézetbe az 1908/9-iki tanévben 161 tanuló (3-mal kevesebb, mint az 
1907/8-iki tanévben) vétetett föl. Ezek közül járt ebédre és vacsorára 139 
(4-gyel kevesebb), csak ebédre 22 (l-gyel több). E beírt tanulók közül évközben 
kilépett 3, úgy hogy a tanév végén 158 tanuló nyert élelmezést a tápintézetben. 
Az összes beírt 161 tanuló közt volt 121 (4-gyel kevesebb mint tavaly) gim
náziumi, 2 2  (ugyanannyi mintáz előző tanévben! polgári iskolai és 18 (l-gyel több 
mint 1907/8-bani a helybeli faipari szakiskolát látogató tanuló. — A 121 gim
náziumi tanuló az egyes osztályok szerint következőképen oszlik m eg: Az I. 
osztályba járt 14 (ugyanannyi mint tavaly), a II-ba 13 (szintén ugyanannyi), a 
III-ba 11 (4-gyel kevesebb), a IV-be 14 (ugyanannyi mint az előző tanévben), 
az V-be 17 (7-tel több), a Vl-ba 10 (10-zel kevesebb), a Vll-be 24 (3-mal több) 
és a VIII-ba 18 (annyi mint az 1907/8-iki tanévben). — Vallásra nézve volt a 
121 gimnáziumi tanuló közt: ág. hitv. ev. 36, ref. 34, róm. kath. 47, görög 
kath. 2  és izr. 2 .

A Hubay-féle 40—40 koronás tápintézeti segélyben Bázlik János VIII. és 
Liptay Imre IV. oszt. tanulók részesültek.

A gimnáziumi tanács 1908 augusztus havában tartott ülésében 33 tanulót 
részesített 1010 K tápintézeti elengedésben. Elengedésben részesültek a VIII. 
osztályból: Bázlik János 30 K, Biró Dezső 30 K, Csatáry Gyula 20 K, Kuszi 
Adolf 30 K, Molnár Jenő 25 K és Némethy Béla 15 K ; a VII. osztályból: 
Andiasovszky Zoltán 40 K, Jesztrebényi Lajos 30 K, Pandula Lajos 25 K és 
Schmőr Guidó 30 K ; a VI. osztályból: Krajcsovics Győző 130 K ; az V. osz
tályból: Klinovszky Dáriusz 15 K, Kovács Endre 20 K, Krecsko Gyula 20 K, 
Kubicsár István 20 K és Zemán Zoltán 20 K ; a IV. osztályból: Ballasch 
Mihály 30 K, Fröhlich János 30 K, Kiss Lajos (dorogmai) 30 K, Liptay Imre
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30 K és Wolf Béla 40 K ; a III. osztályból: Mihalkó János 30 K, Pitzei Árpád
130 K, Schólcz Dezső 20 K, Terray Elek 15 K és Zathureczky István 30 K; 
a II. osztályból: Jaeger Ede 15 K, Jesztrebényi Pál 15 K, Vas Sándor 25 K 
és Zwicker Elemér 20 K ; végül az I. osztályból: Andrasovszky István 10 K, 
Kiszely Gyula 20 K és Scherfíel Lajos 20 K.

A tápintézet gondoka mindenek előtt arra ügyelt, hogy az ételek bár 
egyszerűek, de táplálók és ízletesen elkészítve legyenek s azon fáradozott, hogy 
a kosztot a szerény befizetésekhez képest javítsa, ami az által sikerült, hogy a 
növendékek az elmúlt évnek minden vasár- és ünnepnapján vagy pecsenyét, 
vagy kolbászt, hurkát kaptak. Az ebéd állott hetenként hatszor húsleves, hús- 
és elegendő főzelékből, hetenként egyszer rántott burgonyaleves és galuskából, 
mindannyiszor pedig még 40 dekagramm rozskenyérből; vacsorára volt heten
ként kétszer gulyáshús, a többi estéken főzelék.

A díjak az 1908/ü-iki tanévben következők voltak: Ebéd és vacsoráért 
fizettek a növendékek 130 koronát egész évre, csak ebédért 110 koronát. Az 
1909/ 10-iki tanévi é, a drágaság dacára, a gimnáziumi tanács ezen díjakat nem 
emelte.



X.

Jelentés az érettségi vizsgálatról.

Az előző 1907— 1908-ik iskolai évben 40 tanuló jelentkezett érettség 
vizsgálatra.

Május hó 21., 22. és 23-án ejtettük meg az írásbeli érettségi vizsgát. 39 
tanuló készítette el minden érettségi vizsgálati dolgozatát legalább elégséges 
eredménnyel.

A szóbeli érettségi vizsgálaton, mely június 21-én vette kezdetét és június 
25-ig tartott s melyen 38 tanuló jelent meg, a követelményeknek jelesen felelt 
meg a következő nyolc tanuló : Andrasovszky József, Benigny Gyula, Heyszi 
József, Idrányi Béla, Jurcsó András, Littmann Gyula, Schmőr Aladár és Tóbiás 
Lajos. A követelményeknek jól felelt meg 6 , a követelményeknek megfelelt 
22 tanuló. Egy tanulót a vizsgáló bizottság két hónap múlva teendő javító vizs
gálatra és egy tanulót ismétlő érettségi vizsgára utssított.

Az 1908 —1909-ik tanévben a VHI-ik osztálynak évvégi vizsgálatait május 
10— 19-ig ejtettük meg. Május 27., 28. és 29-én folytak az írásbeli érettségi 
vizsgák:

A kitűzött tételek voltak:
1. A magyar nyelv és irodalomból: „Nemzeti történelmünk és költészetünk 

viszonya a XIX században.
2. A latin nyelv és irodalomból: Sallustius Crispus. De coniuratione 

Catilinae című művének 59 és 60 fejezete.
3. A mennyiségtanból:

a) 3 x2 — 7 xy -f- 3 y2 =  — 3 
5 x2 — 8  xy -j- 5 y2 =  17

egyenletrendszer megoldása.

b) Egy felhő magassága meghatározandó, amelynek a tó tükrében mutatkozó 
képét egy 475 m. magasságú dombon álló szemlélő 56° 41' 30'' visszaverődési 
szög alatt látja. A felhő magassági szöge 36° 26' 40".
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A szóbeli érettségi vizsga június 21-en vette kezdetét és június 25-ig 
tartott. Eredményéről a jövő évi értesítőben számolunk be.

A felekezeti főhatóság 11495. számú rendeletével a vizsgáló bizottság 
elnöki tisztét Materny Lajos főesperes, debreceni ev. lelkészre s lemondása után 
Ludmann Ottó eperjesi ev. collegiumi tanárra ruházta s a tanügyi kormány 
64951. sz. rendelettel az érettségi vizsgálatokhoz kormányképviselői minőség
ben dr. Szlavik Mátyás eperjesi collegiumi igazgatót küldte ki.



XI.

Jótékonysági rovat.

Főgimnáziumunk a lefolyt tanévben a következő jótéteményekben részesült
1. A szepesi XVI. városi Takarékpénztár két 30 koronás ösztöndíjra 60 

koronát adományozott.
2. Az Iglói Takarék- és Hitelintézet ösztöndíjra 40 koronát adományozott.
3. Dr. Vancsó Gyula budapesti ügyvéd jutalomdíjra 20 koronás aranyat 

adományozott.
4. Pályadíjakra adományoztak a következő urak: Koromzay György 

20 K ; dr. Wesselényi Mátyás 20 K ; dr. Marschalkó Elemér 20 K ; Förster 
Sándor 20 K ; dr. Wieland Aladár 10 K.

5. Az önképzőkörökben sikeres munkásságot tanúsított tanulóknak, 
valamint egyéb jó magaviseletü, szorgalmas, komoly irányú növendékeinknek 
jutalomkönyvekkel való kitüntetésére adakoztak: Ritter Sándor, Dörner Gyula 
könyvkereskedő, Schmidt József urak 10— 10 K; Pollák Jakab úr 2 K.

Azon kikötéssel, hogy az adományozott összeg '/3' részben a gimnázium 
tanulók jutalmazására, 1/3-észben pedig a helybeli ev. polgári leányiskola 
növendékeinek jutalmazására fordíttassék, adakoztak: Folgens Cornél, Münnich 
Kálmán, Széli Ödön, Langsfeld Géza, dr. Simenszky Sándor, Gúhr Márton, 
dr. Lorber Adolf, Klug Ottó, dr. Wesselényi Mátyás, dr. Széli Gyula, Fábián 
László, dr. Teschler Antal, Koromzay György urak 10— 10 koronát; dr. Walser 
Gyula, Klug Nándor, Ferencz D. urak 6 — 6  koronát; Újlaki Jenő, Scherffel 
Aladár, Marschalkó Elemér, Fest Béla, Friedmann A., Lehoczky Jenő, dr. 
Singer Alfréd, dr. Wieland Aladár, Bartsch Gusztáv, Marcsek Aladár urak 
és özv. Kolba Mihályné úrnő 5—5 koronát; Reich György, Nadler Gyula, Fest 
Ottó urak 4—4 koronát; Klein Aladár, Frenda Gyula, Rosenthál Vilmos, Fest 
Aladár urak 3—3 koronát; Pollák Simon, Bogsch Lajos, Kornhäuser Samu, 
Tasnády Antal, Scultéty Ede, Telléry Gyula urak és özv. Bobory Imréné 
úrnő 2 — ■2 koronát.

Az ifjúság nemes szívű pártfogói fogadják adományaikért a tanári karnak 
őszinte köszönetét, hálás elismerését.
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t  ̂ Ösztöndíjak, jutalmak és egyéb segélyezések.

a) Ösztöndíjak.
* r

1. A gróf Teleky-Róth Johanna-féle 70 koronás ösztöndíjat az ág. hitv. 
ev. egyetemes ösztöndíjosztó bizottságnak 1909. évi május 12-én hozott 
határozata értelmében kapta: Kuszi Adolf Vili. o. t.

2. A Tavasi Lajos-féle 100 koronás ösztöndíjat a tanári kar Schmör 
Guido VII. o. t. Ítélte oda.

3. A Loisch Eduard és Ottilia szül. Melczer-féle ösztöndíjat, 100—100 kor. 
a gimnáziumi tanács Langsfeld Géza és Klein Oszkár VIII. tanulóknak 
ítélte oda.

4. A Scholcz-Kailing Amanda-féle 80—80 koronás ösztöndíjat a gimnáziumi 
tanács Schermann Szilárd IV. o. t. és Krajcsovics Győző VI. o. t. ítélte oda.

5. A Pákh Károly-féle 90 koronás ösztöndíjat a tanári kar Molnár Jenő 
Vili. o. t. ítélte oda.

6 . A Dobos Kálmán-féle 80 koronás ösztöndíjat a gimnáziumi tanács 
Késmárszky Tivadar V. o. t. ítélte oda.

7. A Schwartz Károly-féle 44 koronás ösztöndíjat a giinn. tanácsnak 
határozata szerint kapta Marcsek Aladár VI. o. t.

8 . A Szontágh Lajos-féle 40 koronás ösztöndíjat kapta Liptai Imre IV. o. t.
9. Az iglói izr. hitközség 40 koronás ösztöndíját kapta Kircz Arthur 

VII. osztályú tanuló.
10. A Hubay Miksa-féle 80 koronás ösztöndíjból nyertek 40—40 kor.-t: 

Fröhlich János IV. o. t. és Ballásch Mihály IV. o. t.
11. A Hubay Miksa-féle 40—40 koronás tápintézeti segélyben részesül

tek : Bázlik János VIII. o. t. és Liptai Imre IV. o. t.
12. Az Újlaki Jenő-féle 40 koronás ösztöndíjat nyerte: Wolf Béla IV. o. t.
13. A Payer Jenő-féle 40 koronás ösztöndíjból nyertek 20—20 koronát: 

Scherffel Lajos I. o. t., Horváth Jenő I. o. t.
14. A dr. Münnich Aurél-féle 16 koronás ösztöndíjat a tanári kar Kiss 

Lajos (dorogmai) IV. o. t. Ítélte oda.
15. A Fischer Miklós-féle 30 koronás ösztöndíjat a tanári kar Marcsek 

Zoltán III. o. t. Ítélte oda.
16. A Scholtz József-féle 8  koronás ösztöndíjat Polsch Győző II. osztályú 

tanuló kapta.
17. A Búzás Lajos-féle 8  koronás ösztöndíjat a gimnáziumi tanács 

Lipták Arthur IV. o. t. Ítélte oda.
18. A Fest Imre-féle 8  koronás ösztödíjat a gimnáziumi tanács Andra- 

sovszky István I. o. t. ítélte oda.
19. Az özv. Münnich Adolfné szül. Ritter Julia-féle 16 koronás ösztön

díjat kapta Muraközy Géza II. o. t.
6
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20. A Feigenbaum József-féle ösztöndíjból kaptak 100— 100 koronát: 
Marcsek János V. o. t. és Stromp Iván V. o. t.

21. A húsz éves jubileumi alapítvány 40 koronás ösztöndíját az 1907/8. 
iskolai évben kapta Schmör Aladár Vili. o, t. Az 1908/9-ik iskolai évre eső 
ösztöndíj az érettségi vizsga után fog kiosztatni.

22. A Gúhr Márton-féle 32 koronás ösztöndíjat kapta Szaxun Endre 
VII. ozztályú tanuló.

23. A Pákh Albert-féle 12 koronás ösztöndíjat a gimnáziumi tanács 
Seltenreich Ervin III. o. t. ítélte oda.

24. A Pákh Lajos-féle 12 koronás ösztöndíjat a gimnáziumi tanács 
Krecskó Gyula V. o. t. ítélte oda.

25. A Szepesi XVI. városi Takarékpénztár adományából 30—30 koronás 
ösztöndíjat nyertek Marton Kálmán IV. o. t. és Gálik Gusztáv V. o. t.

26. Az Iglói Takarék- és Hitelintézet adományából 20—20 koronás 
ösztöndíjat nyertek: Mihalkó János III. o. t. és Karoliny Lajos II. o. t.

27. A Fromhold Arthur-féle 8  koronás ösztöndíjat kapta Ballásch Mihály 
IV. osztályú tanuló.

28. A Schwartz Lajos-féle 24 koronás ösztöndíjat az 1907/8-ik iskolai 
évben kapta Andrasovszky József VIII. o. t. Az 1908/9-ik iskolai évre eső 
ösztöndíj az egyháztanácsnak határozata alapján fog kiosztatni.

29. A Wirtzfeld Béla-féle 10 koronás pályadíjat nyerte Langsfeld Géza 
Vili. o. t.

Az Ifjúsági Segélyalap évi kamataiból a tanári kar az 1908— 1909-ik 
tanévben 202 korona erejéig 15 szegénysorsú tanulót látott el téli öltönnyel 
és részesített egyéb támogatásban.

b) Jutalmakban részesültek.

Oscsenda Kálmán IV. o. t. 10 koronát kapott. 
Vass Sándor II. o. t. 20 koronát kapott.

c) Könyvjutalmakban részesültek.

Bély Sándor Vili. o. t. Berzeviczy Albert. Itália.
Langsfeld Géza VIII. o. t. Heine. Dalok könyve. Fordította EndrŐdi Sándor. 
Bartha István Vili. o. t. Jókai Mór. Csataképek,
Weszter Béla VII. o. t. Vörösmarty Mihály összes költői művei.
Banasz József VIII. o. t. Dr. Hankó. Universum.
Glattstein Vilmos VIII. o. t. mint tanfolyam-vezető Dr. Hankó. Universum. 
Kircz Arthur VII. o. t. mint tanfolyam-vezető Petőfi költeményei 2 kötetben.
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Krajcsovics Győző VI. o. t. Benedek Elek. Híonszerző Árpád.
Morvay Sándor VI. o. t. Gracza György. Talpra magyar.
Müller Izidor VIII. o. t. Dr. Hankó. Universum.
Jelinek Lipót VIII. o. t. Erdélyi János. Pályák és pálmák.
Schwalb Bertalan VIII. o. t. Gyöngyösy László. Arany János élete és munkái. 
Andrasovszky Zoltán, VII, o. t. Dr. Hankó. Universum.
Lipták Győző VII. o. t. Nibelung-ének. Fordította Szász Károly.
Strausz Hugó VII. o. t. Mikes Kelemen. Törökországi levelek.
Förster Miklós VI. o. t. Gedeon Alajos. Német hősmondák.
Puskár István VI, o. t. Mikes Kelemen. Törökországi levelek.
Langsfeld György VI. o. t. Dr. Márki. Erzsébet Magyarország királynéja. 
Schmidt Brúnó VI. o. t. Természettudományi olvasmányok.
Fábián Aladár V. o. t. Endrődi Sándor. A magyar költészet kincsesháza. 
Folgens Aladár V. o. t. Jókai Mór. Csataképek.
Gottlieb Ernő V. o. t. Laurie. Diák-élet Angolországban.
Kovács Endre V. o. t. Tóth Sándor. A legnagyobb magyar.
Stojanov Tivadar V. o. t. Donászy. Életünket és vérünket.
Benigny Andor IV. o. t. Hampelné. Elbeszélések a római világból.
Ebergényi Miksa IV. o. t. Dr. Kerékgyártó. A munka öröme és dicsősége. 
Kasprák Béla IV. o. t. Hock János, kákóczy Ferencné.
Molnár Béla IV. o. t. A képzőművészetek története.
Ritter Gyula IV. o. t. Tompa költeményei.
Széli Ödön IV. o. t. Jenovay. Vitorlákkal a föld körül.
Szakáll Gyula III. o. t. Dr. Boros. 300 Ezopus mese.
Flachbarth Ernő III, o. t. Szathmáry. Törökvilág Magyarországon.
Gánóczy Mihály III. o. t. Dr. Brózik. Amerika fölfedezése.
Wesselényi István III. o. t. Endrődi. Bokréta a magyar népköltés java termékeiből, 
Teschler Imre III. o. t. Endrődi. A magyar költészet kis kincsesháza.
Pálka Géza III. o. t. Kempf József. A trójai háború.
Silberstein Fülöp III. o. t. Gaal Mózes. A kegyelemkenyér.
Scholtz Dezső III. o. t. Gaal Mózes. Az utolsó lantos.
Hensch Aladár II. o. t. Gaal Mózes. Hűséges mind a sírig.
Koromzay Frigyes II. o. t. Benedek Elek. Magyar mese- és mondavilág. 
Rosenthal Aurél II. o. t. Gaal Mózes. Két diák levelezése.
Noge Ernő II. o. t. Rákosi Viktor. A császárok sírjai.
Hopkó Pál. II. o. t. Jászai Rezső. Útirajzok és tanulmányok.
Folgens Arisztid I. o. t. Ferenczy. Magyar mesekönyv.
Herczeg Aladár I. o. t. Gaal Mózes. A kard és lant hőse.
Klein István I. o. t. Dr. Kárffy. A boldogulás útja.
Propper László I. o. t. Cervantes. Don Quijote.
Rauchwerger Otto I. o. t. Mace. Egy falat kenyér története.
Valkó Géza I. o. t. Vaday. Protestáns jellem.
Langsfeld Béla I. o. t. Vaday. Protestáns jellem.

6*
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Banasz József VIII. o. t. Kölcsey Ferenc válogatott munkái. 
Glattstein Vilmos VIII. o. t. Tóth S. A legnagyobb magyar. 
Kircz Arthur VII. o. t. B. Kémé ly Zsigmond. Zord idő. 
Teschler Lajos VI. o. t. B. Jósika Miklós. Abafi.

Tápintézeti dijak elengedése.

A gimnáziumi tanács 33 tanulónak 10Ki koronát engedett el az előírt 
díjakból.

Tandíjelengedésben részesültek:

a VIII. osztályból: Bázlik János 15 K, Klein Oszkár 15 K, Kuszi Adolf 
15 K és Molnár Jenő 10 K;

a VII. osztályból: Andrasovszky Zoltán 5 K és Schmőr Guidó 15 K;
az V. osztályból: Gottlieb Ernő 5 K, Késmárszky Tivadar 15 K, Kubicsár 

István 10 K, Marcsek János 58 K és Stromp Iván 58 K ;
a IV. osztályból: Ballasch Mihály 15 K, Benigny Andor 10 K, Durban 

Ferenc 58 K, Kasprák Béla 10 K, Kiss Lajos (dorogmai) 10 K, Liptai Imre 
20 K, Marton Andor 58 K, Marton Kálmán 58 K, Oscsenda Kálmán 20 K, 
Schermann Szilárd 58 K és Wolf Béla 20 K ;

a III. osztályból: Marcsek Zoltán 58 K, Popper László 5 K és Scholcz 
Dezső 10 K ;

a II. osztályból: Dajka László 58 K, Noge Ernő 10 K, Policzer Hugó 
5 K és Vas Sándor 10 K ;

az I. osztályból: Andrasovszky István 5 K, Bázlik Lajos 5 K, Bernáth 
György 5 K és Kovács Béla 20 K.

Azonkívül 6  kánens 325 K erejéig részesült tan díjelengedésben.
A tandíjelengedés tehát összesen 1074 koronát tesz ki.
Az 1908— 1909-ik iskolai évben a tanulók segélyezésére és jutalmazására 

a következő összegeket fordítottuk:
1. Tandíjelengedés .........................................  1074 K
2. Tápintézeti s e g é ly e z é s .........................1010 „
3. Ösztöndíjakra fo rd íto ttu n k ............... 1508 „
4. Jutalom- és pályadíjakra....................  564 „
5. Az ifjúság egyéb segélyezésére . . . .  202 „

Összesen: . 4358 K
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jellegű osztályzatot ?
a tanév 
elején 133 82 164 — — — 2 381

egész 
éven át 170 14 — — — 323 25 1 — 2 2 2 —a tanév 

végén 132 82 156 — — — 2 372
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.A. kötelező tantárgyakban

Tantárgy

Hány tanuló nyert

a? I. a II. a III.

osztályban

I j
ele

s

jó elé
gs
ég

es
elé

gte
len

jel
es

jó elé
gs
ég

es
elé

gte
len

jel
es

jó elé
gs
ég

es
elé

gte
len

osztályzatot ?

Vallástan....................... 15 21 19 — 16 14 15__ 18 13 15 _

Magyar nyelv . . . . 12 18 24 1 12 7 25 1 11 15 20—

Latin nyelv . . . . 4 18 26 7 3 9 27 6 7 1 1 23 5
Görög nyelv . . . . — — —— — — — — — — — —

Görögpótló magyar .

Német nyelv . . . . — 8 19 19 —

Történelem....................... — 11 12 22 1
Földrajz............................. 7 17 27 4 9 7 24 5 10 15 18 3
Természetrajz . . . . 13 22 19 1 9 16 20 — — — ——
Természettan . . . . —— — — —

Mennyiségtan . . . . 9 14 32 — 6 7 30 2 4 14 25 3
Rajzoló mértan 8 15 28 4 8 10 26 1 9 1 125 1
Görögpótló rajz . . .

Bölcsészeti előtan . —

Vizsgázott: 55 45 46



te tt előm enetelről.

H á n y  t a n u l ó  n y e r t

a IV. az V . a VI. a VII. a VIII.
o s z t á l y b a n
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o s z t á l y z a t o t ?

20 13 20 1 17 8 15 2 13 6 5 1 24 14 16 — 19 10 1 1 —

17 16 20 1 8 16 17 1 5 9 1 1— 9 21 23 1 8 17 15 —

7 14 28 5 7 10 2 2 3 3 5 15 2 4 11 30 9 3 10 24 3

— — — — 9 8 7 — 2 3 3 — 6 7 1 1 — 3 3 5 —

— — — — 4 3 11 — 7 6 4 — 5 9 16 — 6 12 1 1—

13 14 26 1 7 12 23 — 3 8 13 1 1 1 21 22 — 7 14 18 1
15 15 24 — 15 12 15 — 9 7 8 1 18 18 18 — 10 16 14 —

1 1 18 22 3 13 16 13 — 9 7 9 — — — — --- , — — — —

9 19 26 — 4 12 22 2
— — — — 3 11 26 2 2 9 1 1 3 2 12 35 5 2 10 26 2
12 16 26
— — — — 2 6 10 — 5 4 8 — 5 1 1 14 — 5 8 16 —

— — 12 1 2 16 —

54 42 25 54 40



A. tanu lásban  te tt előm enetelről.

A rendes tárgyakat véve

Ö
ss

ze
se

n

É s  p e d i g 1. II. III. IV. V. VI. VII. Vili.

o s z t á l y b a n

minden tantárgyból j e l e s ............................ 4 3 4 4 3 — 1 2 21
minden tantárgyból legalább j ó ................... 1 1 6 7 1 1 6 6 8 4 59
minden tantárgyból legalább elégséges 30 28 28 27 28 14 32 30 217
egy tantárgyból e lég te len ............................ 5 3 5 7 2 2 1 1 2 37
két tantárgyból e lé g te le n ................................. 4 4 1 5 2 3 2 1 22
több tantárgyból elégtelen (az osztály ismétlésére 

utasitva)....................................................... 1 1 1 1 1 5
vizsgáiatlan m a r a d t .......................................... 1 2 1 — — 1 2 4 11

osztályonként összesen 56 47 47 54 42 26 56 44 372
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A tanulók létszáma a szülőknek lakóhelye szerint:

Igló ........................................  133
Szepes megye .......   82
Liptó megye............................  27
Abauj-Torna megye...  .........  23
Borsod megye _ _ _ ... 11
Zemplén megye...  ................ 11
Bihar megye........... ...............  10
Sáros megye..................     9
J.-N.-K.-Szolnok megye__  _ 9
Pest megye ...  ...................... 8

Túrócz megye ... ... ... ... 8

Árva megye .............. . . . _ 7
Gömör megye .................  7
Szabolcs megye...................... 5
Heves megye .................  5
Ung megye ............................  4

Arad megye............................  3
Hajdú megye ...................... 2
Trencsén megye.....................  2
Hont megye ... ... _ _ _ 2
Ugocsa megye ............   ... 2
Szatmár megye .............   ... 1
Pozsony megye ...................... 1
Moson megye ......................  1
Fejér megye...................   ... 1
Békés megye ................... — 1
Szeben megye ................... _  1
Bars megye .............    1
Nyitra megye ...  ................ 1
Bereg megye...........................  1
Szilézia ............    2

Ö sszesen.........  381



A jövő 1909—1910. tanévre vonatkozók.

1909. évi augusztus hó 30. és 31-én lesznek a felvételi-, pótló és 
javitóvizsgálatok.

A beíratások szeptember /., 2., 3. és 4-én lesznek-
Az iskolai évnek ünnepélyes megnyitását szeptember 6-ára, reggeli 

nyolc órára tűztük ki.
A rendes tanítás szeptember 6-án veszi kezdetét.
A gimnázium első osztályába lépő tanulók 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 tandíja 50 korona, mellékdíjak (beiratási 
díj 2 korona, könyvtárra, értesítőre 4 korona, bizonyítványdíj 2 korona) 
összesen 58 korona.

A vidéki tanulók évi tandíja 60 korona, mellékdíjak (beiratási 
díj 2 korona, könyvtárra, értesítőre 4 korona, bizonyítványdíj 2 korona) 
összesen 68 korona.

A hitoktatói díjakat a tanév elején a gimn. pénztárba kell lefizetni.
Az 1894. évi XXVII. t.-c. 3. §. c) pontja értelmében minden tanuló 

az országos tanári nyugdíjalap javára 6 koronát a beíratás alkalmával 
tartozik fizetni.

A magántanulók a tandíjon és mellékdíjakon felül 60 kor. vizsgadíjat 
fizetnek, melynek fele a beiratásnál, másik fele a vizsga előtt fizetendő le.

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

és a tandíjnak első fele a beíratás alkalmával, a tandíjnak második 
fele pedig február 1-én fizetendő.
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Szabadkézi rajz és festészetben mint rendkívüli tantárgyban nyer
hetnek gimnáziumi tanulók az intézeti épületben oktatást. A hetenkénti 
2 óráért egész évre fizetendő díj 10 korona.

A tápintézetbe való felvételre nézve figyelembe veendők a következők:
a) A felvételt a tápintézetbe valláskülönbség nélkül az igazgató és táp

intézeti gondnok eszközük.
b) A tápintézeti díj egész évre ebéd és vacsoráért 130 kor., csak ebédért 

110 kor. A dij első fele a felvételkor, a második fele február 1-én a tápintézeti 
gondnoknál fizetendő, különben az intézetből való kizárás kellemetlenségének 
teszi ki magát a tanuló.

c) Minden tápintézeti tanuló a fennálló intézeti szabályokhoz alkalmaz
kodni tartozik.

d) A tápintézeti díj részbeni elengedéséért július hó 25-dikéig nyújtandók 
be a folyamodványok az igazgatónál, szegénységet és jeles vagy jó előmenetelt 
igazoló iskolai bizonyítvánnyal felszerelve és bérmentesen 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 előmenetelű tanulók. A folyamodványok 
benyújtásának határideje a folyó tanév január 15-ike. folyamodványok az 
igazgatónál nyújtandók be.

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

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

b) lakásért reggelivel, mosással és takarítással (télen fűtéssel) havonként 
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 igazgatóval vagy osz
tálytanárral kell érintkezésbe lépniök, nehogy a tanulók meg nem felelő helyre 
jussanak.

Zongora (zene-) tanitásért fizetnek egy-egy óráért 160—180 fillért a tanulók
A főgimnáziumi tanulók havonként 4 koronáért alapos oktatást nyerhet

nek 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. §-ában megnevezett tantárgyakban nyernek az illető gimnázium
ban a tanterv által megszabott rendes oktatást.

A görög nyelv és irodalom helyett ekép választott tantárgyak az ezekre 
jelentkező tanulókra nézve kötelezők s az e tárgyakban való előmenetelök a
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többi rendes tantárgyakban tanúsított előmenetelekkel egyenlő értékű beszá- 
lás alá esik.

Azon tantárgyak, melyekből a gimnáziumi tanulók a görög nyelv és iro
dalom helyett rendes oktatást nyernek a következők:

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

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

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

Viszont a görög nyelv és irodalom illető tananyagából tartozik fölvételi 
vizsgálatod: tenni az a tanuló is, aki azután jelentkezik a görög nyelv és iroda
lom tanulására, miután már egy vagy több osztályban az imént felsorolt görög
pótló tantárgyakat tanulta.

Az 1883. évi XXX, t.-c. 26 §-a akként módosíttatott, hogy gimnáziumi 
tanulók, akik 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, böl
csészeti és történelmi szakosztályaira nem bocsáthatók.

Ha azonban a görög nyelv és Irodalomból pótló érettségi vizsgálatot tesz 
nek, a főiskolák összes fakultásai előttük nyitva állanak.

Ezen törvényes intézkedés értelmében a görög nyelvi irány előképzést ad 
a tanulóknak a jogi, orvosi, papi, tanári, mérnöki, bányászati, erdészeti, gazdá- 
szati, katonai pályákra, de különösen szükséges azoknak, kik nyelvészeti pályára 
szándékoznak lépni vagy papi tanulmányaikat nem papnevelő intézetben, hanem 
az egyetem theologiai fakultásán kívánják 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, gazdászati, katonai, ten
gerészeti, pénzügyi, vasúti, postai, magánhivatalnoki pályára kívánnak lépni.

A főgimnáziumi tanfolyam választásánál tekintetbe veendő a tanuló lelki 
tehetsége is. Oly tanuló, ki a nyelvekben nagyob előmenetelt tanúsít, mint a 
mennyiségtanban és természettudományokban, válaszsza jövő tanéveire a görög 
nyelvet, ellenben oly tanuló, ki nagyobb tehetséget és hajlamot tanúsít a reáliákra 
mint nyelvekre, vagy ki a latin és német nyelvben nehézségekkel küzd, kevésbbé 
fogja kockáztatni tanulmányi előmenetetét, ha görögpótló tanfolyamra iratkozik be.

A javító vizsgálatokat illetőleg tudomásúl szolgáljon■■ az egy tan
tárgyból elégtelen érdemjegyet kapott tanulók a tanári testület engedélyével, két 
tantárgyból a felekezeti hatóság engedélyével tehetnek javító vizsgálatot. A folya-



95

modványok folyó évi julius hó 1-ig az itteni főgimnázium igazgatóságánál 
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 tanulók, kik 
életök 12. évét betöltötték, csak akkor fognak véglegesen felvétetni a gimná
ziumba, ha igazolják, hogy védhimlővel újraoltattak vagy az újraoltás alól 
törvényszerű módon felmentettek.
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