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I.

Adatok a főgimnáziumnak 1909- 1910 tanévi történetéhez.

A lefolyt iskolai év történetének legfontosabb mozzanatát képezik a tanári 
karban bekövetkezett személyi változások.

Az előző 1908/9 iskolai évvel fejezte be intézetünkben tanári 'működését 
Róth Márton tanár. 39 évi kötelességhű, buzgó, lelkes tanári munka után 
vonult nyugalomba.

Az 1909. évi junius 19-én tartott évzáró ünnepélyen az igazgató a követ
kező szavakkal méltatta e hosszú munkának érdemeit:

„Egy nagy munka sikeres befejezésének tudata az öröm, az önérzet szár
nyain felszokta emelni lelkünket s mégis egyik-másik évzáró ünnepélyünkön 
bánatos hangulat vonul végig, akkor, amikor az iskolaévnek befejezése befeje
zését jelenti egy emberöltőt betöltött tanári munkának, megszakítását azon köte
lékeknek, melyek a távozó tanárt, mint munkatársat hozzánk, az intézethez kötik 
s melyekről főleg a búcsú perceiben vesszük észre, hogy nemcsak a munka 
reminiscentiáiban, hanem mélyen érzelmi világunk talajában is gyökereznek.

Nem tagadom őszinte fájdalom tölti be szivemet, mikor kénytelen vagyok 
bejelenteni, hogy a tanári karnak Nesztora, Róth Márton tanár úr ezen iskolai 
év végével helyéről távozik.

Őszinte fájdalom, mert újból kilép a sorból egyike azon tanároknak, kik
nek tudományos képzettsége és kötelességérzete megvetette azt a szellemi 
fur.damentumot, melyen az iglói főgimnázium kiépült s őszinte fájdalom tölti 
be szivemet, mert az utolsó két decenniumban Róth Márton volt hű segítő
társam és tanácsadóm vezetői munkakörömben és támaszom az intézet azon 
korszakában, melyben az külső szervezetében is a jelenkor követelményeinek 
megfelelő nivóra emelkedett.
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Gyenge a szavam, hogy a rendelkezésemre álló rövid időben kellőleg 
méltassam Róth Mártonnak érdemeit, de érzem, hogy gyengeségemet pótolja a 
közérzület, mert tudom, hogy távozásának hire fájdalmasan megdobbantja 
tanárok, tanítványok s mindazok szivét is, kik meleg érdeklődéssel viseltetnek 
az iglói főgimnázium iránt.

Tanári működésére reányomta bélyegét szellemi életének két jellem
vonása: az egyik, lelkének idealizmusa, a másik, a természetnek rajongó 
szeretete.

Lelkének és szivének gazdag kincseit pazarolta 39 éven át az ifjúságra.
Pazarolta akkor, a mikor a költészet szárnyain felemelte lelkét azon 

atmosphaerába, melyben a német literatura szellemóriásainak napja ragyog; 
pazarolta akkor, a mikor bebarangolta tanítványaival az emberiség múltjának 
századait, és reámutatott azon eszmékre és erkölcsi törvényekre, melyek a 
népek, nemzetek életében érvényesülnek s lelkének gazdag kincseit pazarolta 
akkor, a mikor a természet fenséges templomába vezette az ifjúságot s reá
mutatott annak csudálatos szépségére, bámulatos structurájára.

S 39 éven át végezte mindezt nemcsak kiváló tudományos képzettség
gel, nemcsak hő kötelességérzettel, nemcsak lelkes buzgósággal, hanem vég
telen türelemmel s atyai jósággal; tanártársaival való érintkezésben pedig iga% 
collegialis érzülettel és meleg baráti érzelmekkel.

Ezen 39 esztendőnek emléke légidén a 39 év munkájának legszebb 
jutalma, hiszen ennél jobb utravalót úgy sem adhatnánk neki, mert Martialis 
szerint: „Hoc est vivere bis, vita posse prioré frui.“ Kétszer él az, aki előbbi 
életét élvezni tudja, akinek emlékei lelkiismeretét megnyugtatni s lelkét fel
emelni képesek.

Élte további utjain kisérői lesznek: köztisztelet, közelismerés, mindnyájunk 
hálája, mindnyájunk szeretete!

Az egek Ura áldja meg, vezérelje élete további utjain!“
A Róth Márton tanár távozásával megüresedett tanszékre a fentartó ható

ság 1909 évi julius 30-án tartott ülésében helyettes tanárnak ifj. Marcsek 
Andor tanárjelöltet választotta, ki az 1908/9. iskolai évet a fentartó hatóságtól 
nyert Borbély Lajosné-féle ösztöndíjjal a berlini és lipcsei egyetemen töltötte.

Ugyanezen ülésben a fentartó hatóság a mennyiségtani helyettes tanári 
tanszékre Szénfy Zoltán tanárjelöltet választotta, ki az 1908/9. iskolai évet 
kisegitő tanári minőségben intézetünkben töltötte.

Még a szünidőben, julius 30-án intézte el a gimnáziumi tanács a tápin
tézeti díjak elengedése végett benyújtott kérvényeket, 28 szegénysorsú tanulónak 
összesen 925 koronát engedvén el az előírt díjakból.

Főgimnáziumunk az utolsó tíz év alatt 297 tanulónak összesen 9736 
koronát engedett el a tápintézeti díjakból, még pedig: az 1900—1901-ik tan
évben 20 tanulónak 1708 koronát; az 1901 — 1902-ik tanévben 30 tanulónak 
854 koronát; az 1902— 1903-ik tanévben 38 tanulónak 1225 koronát; az 
1903—1904-ik tanévben 33 tanulónak 956 koronát; az 1904—1905-iktanévben
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34 tanulónak 784 koronát; az 1905—1906-ik tanévben 26 tanulónak 652 
koronát; az 1906— 1907-ik tanévben 30 tanulónak 832 koronát; 1907—1908-ik 
tanévbev 25 tanulónak 790 koronát; az 1908—1909-ik tanévben 33 tanulónak 
1010 koronát és az 1909—1910-ik tanévben 28 tanulónak 925 koronát.

Augusztus 30. és 31-én ejtettük meg a javító-, felvételi és magánvizs
gálatokat.

A javítóvizsgálatokon mind a nyolc osztályban az egy tantárgyból bukott 
tanulók közül kielégítő eredménnyel vizsgázott, tehát a felsőbb osztályba 
áthelyeztetett 36 s a vizsgán nem jelent meg 1 tanuló; a két tantárgyból 
bukott tanulók közül kielégítő eredménnyel vizsgázott 20, elégtelen eredmény
nyel vizsgázott, tehát osztály ismétlésre utasittatott 2 tanuló.

Augusztus 30. és 31-én magánvizsgálatot tett négy tanuló és felvételi 
vizsgát 2 polgári iskolai tanuló.

Szeptember 1., 2., 3. és 4-én volt a beiratás. Beíratott összesen 400 
tanuló, 19-el több mint az előző iskolai évben. Ezen magas létszám, tekintve 
azt, hogy Iglón polgári iskola is van, mely a tanulók egy részét elvonja, 
egyrészt az intézetnek fontos kulturális missziója mellett, másrészt azon válto
zatlan nagy bizalom mellett tanúskodik, mellyel hazánk számos, távoli vidéke 
is főgimnáziumunk iránt viseltetik.

Későbbi táblázatos kimutatások tüntetik fel a tanulóifjúságnak statisztikai 
viszonyait. Ezen adatok kiegészítéséül kiemeljük még a felgimnázium görög- 
és görögpótló tanfolyamára beirt tanulóknak következő számbeli arányát

A görög tanfolyamban részt vett 82 tanuló, még pedig az V-ik osztály
ban 30, a Vl-ik osztályban 23, a VII ik osztályban 10 és a VIII-ik osztályban 
19 tanuló.

A görögpótló tanfolyamra beirt tanulóknak létszáma volt az V-ik osztály
ban 23, a Vl-ik osztályban 19. a Vll-ik osztályban 13 és a VIII-ik osztályban 
45, összesen tehát 100 tanuló.

Szeptember 6-án volt az iskolai évnek ünnepélyes megnyitása. Az ünne
pély az intézetnek dísztermében az egyházi- és iskolai elöljáróság, a tanári kar, 
számos szüle es a tanulóifjúság jelenlétében szokott ünnepélyességgel folyt le-

Megnyitó beszédében az igazgató utalt arra, hogy a tudomány vívmá
nyai évről-évre mérhetetlenül előbbre viszik az emberi műveltséget és átváltoz
tatják az emberi társadalmat munkájában, szokásaiban, élvezeteiben, gondol
kodásában sőt erkölcseiben. Utalt arra, hogy a tudomány mint az emberi 
elme energiája az értelmiséget alkotja s hogy az értelmiség számaránya a nép 
számához viszonyítva, valamint a képzettségnek általános színvonala adják a 
nemzetek fajsulyát egymáshoz viszonyítva.

Utalt a középiskolák munkájának fontosságára, mert a középtanodákból 
kerül ki a nemzeti intelligentia, mely a társadalomban és az államban a köz
életet folytatni van hivatva. Utalt arra, hogy ezen munkából a nemzeti typus- 
nak sem szabad hiányoznia, mert valamint az egyes ember csak akkor bir 
értékkel, ha lénye egy erősen kibélyegzett egyéniség jellegével bir, úgy egy
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nemzet is csak akkor szerzett valódi jogot e névre, ha saját jellegét kultúrájá
ban és minden intézményében kifejezni tudja.

Mindebből deriválván és körvonalozván az iskolának és tanulóifjúságnak 
kötelességeit, az utóbbit a kötelességek hű, lelkes és kitartó teljesítésére buz
dította, hogy egykor biztosan állja meg helyét az élet küzdőterén, hogy köz
életünk nemes céljainak előmozdítására egykor hasznos, irányitó tagokat szol
gáltasson társadalmunknak s igy hozzájárulhasson a magyar nemzet jövőjének 
biztosításához.

A megnyitó ünnepély után az osztálytanárok kihirdették és megmagya
rázták az intézetnek fegyelmi szabályait, valamint az iskolai munka megkezdé
sére vonatkozó intézkedéseket.

A rendes tanítás szeptember 6-án vette kezdetét.
Protestáns iskoláinknak beléletét jellemezte mindenkor az ifjúságnak 

buzgó, lelkes tevékenysége az önképzőkörökben. Intézetünkben a lefolyt iskolai 
évben hat önképzőkör alakult meg. Minden önképzőkör tanári vezetés alatt 
állott. A tanár-elnökök az önképzőkörök és egyesek tevékenységét oly irányba 
terelték, mely megfelel az ifjúság szellemi látkörének, a szereplők képességé
nek, mely tehát biztosíthatta az önképzés sikerét, hasznát. E mellett gondosan 
őrködtek, hogy az önképzőköri munka ne okozzon túlterhelést, ne hátráltassa 
a tanulók rendes tanulmányi kötelességeinek teljesítését.

A tanév elején megalakultak s az iskolai év folyama alatt sikeresen 
működtek a következő önképző körök: Petőfi önképző kör; gyorsiró kör; 
Thököly kö r; történelmi szeminárium; dalkör és tornakor.

A felsőbb osztályok növendékei az estveli órákat az intézeti épület ifjú
sági olvasótermében tölthették, hol napilapok, szépirodalmi- és tudományos 
folyóiratok állottak rendelkezésükre.

A Petőfi önképző körnek, melynek tagjai VI—VIII. osztályú tanulók, 
gazdag könyvtára van. Külön ifjúsági könyvtára van az I. és II. osztálynak, 
a III. és IV. osztálynak és külön az V. osztálynak is.

A VII. és Vili. osztálynak tanulói részt vettek a lefolyt tanévben is a 
fegyverkezelésnek, céllövésnek és az ezekkel kapcsolatos katonai gyakorlatok
nak szánt tanfolyamban, melyet már az előző iskolai évben intézetünkben 
szerveztünk. A tanfolyamnak vezetői voltak Gönczy György honvédszázados 
és Kendra András honvédhadnagy.

A tanári kar mindenkor szent kötelességének ismerte, hogy hazafias 
irányban nevelje az ifjúságot, hogy lelkesítse évezredes múltúnk dicsőséges 
emlékei iránt, hogy kegyeletet és hálát plántáljon fogékony szivébe nemzetünk 
nagyjai iránt, hogy ébrentartsa és megszilárdítsa öntudatában a haza, magyar 
társadalmunk iránti kötelességek érzetét.

Ezen hagyományos jellemvonását intézetünk beléletének igazolják azon 
hazafias ünnepélyek, melyeket a lefolyt iskolai évben is rendeztünk.
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Október 4-én, Ő Felsége apostoli királyunk nevenapján főgimnáziumunk 
tanári testületé és tanulóifjúsága részt vett a hálaadó istentiszteleten.

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

November 1-én az ifjúság hazafias ünnepély keretében megkoszorúzta a 
szabadságharcban a város területén elvérzett honvédeknek sirját.

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

Március 15-én az állami tanitóképző intézet ifjúságával együtt ünnepel
tük mieg a szabadság ébredésének napját a város honvédszobra előtt nagy és 
díszes közönség jelenlétében.

Április 8-án, d. e. 10 órakor az intézet dísztermében gróf Széchényi 
István halálának félszázados évfordulója alkalmából emlékünnepélyt rendeztünk.

Április 24-én intézeti jótékonycélu hangversenyt rendeztünk, melynek 
tiszta jövedelme 240 koronával gyarapította a főgimnáziumi kirándulási- és 
zongoraalapot.

Vallás-erkölcsi irányban nevelvén az ifjúságot, a tanári kar gondoskodott 
arról, hogy a tanulók az ev. egyházközség vasárnapi istentiszteletén részt 
vegyenek, a téli hónapok kivételével a templomban, a téli hónapokban pedig 
az intézet dísztermében vasárnaponként rendezett ifjúsági istentiszteleten.

Az Úr asztalához a tanári kar a confirmált ifjúsággal kétszer járult: 
október 30-án és április 23-án.

Október 30-án az intézet dísztermében reformáció-ünnepélyt rendeztünk.
A confirmálandók oktatása március 31-én vette kezdetét. A confirmáció 

ünnepe május 5-én volt. Confirmáltatott 6 gimnáziumi tanuló.
A római- és görögkatholikus vallá sú, valamint az izraelita vallású tanulók 

saját hitoktatóik felügyelete alatt vettek részt az istentiszteleten. A katholikus 
vallású tanulók két ízben gyóntak és áldoztak a tanév folyama alatt.

A tanulóifjúság a lefolyt iskolai évben is áldozott a jótékonyság oltárán 
A begyűlt összegből jutott a tiszai ág. hitv. ev. egyházkerületi árvaháznak 40 
korona, az egyetemes ev. gyámintézetnek pedig 60 korona.

Az intézet a lefolyt iskolai évben is fentartotta a felettes egyházi hatóságok 
közgyűléseivel való szükséges érintkezést.

Az igazgató részt vett a szepesi városi esperességnek Poprádon tartott 
közgyűlésén.

Szeptember 16., 17. és 18. napjain részt vett a tiszai ág. hitv. ev. egy
házkerületnek Debrecenben tartott közgyűlésén.

Az egyetemes tanügyi bizottság megbízásából szeptember hónapban több 
nógrád- és pozsonymegyei ev. iskolában hivatalos vizsgálatot végzett.

November 15—20-ig az igazgató részt vett az egyetemes tanügyi bizottság 
ülésein, a négy egyházkerületnek egyetemes közgyűlésén, mint bíró az egyete-
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mes törvényszék ülésein és mint az Országos ev. Tanáregyesület alelnöke az 
egyesület választmányának ülésein és közgyűlésén.

Október 30- án az igazgató, Marcsek Andor és Bruckner Győző tanárok 
a főgimnázium képviseletében részt vettek azon kegyeletes ünnepélyen, melynek 
keretében Thököly Imre fejedelem hamvai a késmárki evang. templomhoz 
épített mauzóleumban véglegesen elhelyeztettek.

A tanulóifjúságnak tanulmányi állapotát végeredményében későbbi táblá
zatos kimutatások tüntetik fel. A tanév folyama alatt — az ellenőrzési tanári 
tanácskozmányokban felvett statisztikai adatok tanulsága szerint — a tanulmányi 
állapot folyton javúlt, ami következménye volt egyrészt a tanári kar atyai 
szigorának, gondos ellenőrzésének, másrészt azon törekvésének, hogy folytonos 
érintkezésben álljon a szülőkkel és ezeknek közreműködését a tanulmányi siker 
érdekében igénybe vegye.

Szeptember 11. és 12-én a felsőbb osztályok növendékei dr. Bruckner 
Győző, Wiese Gyula, Berzeviczy Béla és Kiss Albert tanárok vezetésével tanul
mánykirándulást tettek a Magas-Tátrába. Fent jártak a Felkai völgyben, a 
Lengyel-nyergen, Tarpatak-völgyben s megtekintették a Tátrafüredeket.

Október 1., 2., 3-án a történelmi seminárium tagjai dr. Bruckner Győző, 
ifj. Marcsek Andor és Wiese Gyula tanárok vezetésével tanulmánykirándulást 
tettek Eperjesre, Bártfára, Zborói-várba s a nagysárosi Rákóczy-kastélyba.

A tanulóifjúságnak egészségi állapota — a városnak hegyi levegője és 
egészséges, tiszta forrásvize miatt kedvező volt a tanév folyama alatt. Előfor
dultak ugyan kisebb megbetegedések, melyek, tekintve a tanulóifjúságnak magas 
létszámát, elég magasra emelték ugyan a mulasztott óráknak számát, azonban 
súlyos betegségeket, vagy halálesetet a lefolyt tanévben sem kelletett feljegyeznünk.

Kellő gondot fordít a tanári kar az ifjúság testi erejének fejlesztésére is. 
A rendes tornaórákon kívül fentartottuk a játékdélutánokat és létesítettük a 
tornakört. A tanulók kisebb-nagyobb csoportokban sűrűn felkeresték a környék 
vadregényes vidékeit. Testedző hatásuk miatt, de azért is mozdítottuk elő a 
kirándulásokat, mert az öröm, melyet a szabad természet nyújt leginkább felel 
meg az ifjúság romlatlan kedélyének. Szeptember 11-ét körülbelül 200 tanuló 
az igazgató és több tanár felügyelete mellett a Márkusforrás melletti erdőben töltötte.

Dr. Széli Gyula városi tiszti orvos minden osztályban két ízben tartott 
szemvizsgálatot s kötelező ujraoltást is végzett az intézetben. Ujraoltattak azon 
tanulók, kik a kötelező kort elérték, valamint azok is, kik az ujraoltást igazolni 
nem tudták.

Az Osztálytanárok a tanulókat szállásukon is felkeresik, hogy a környezet 
esetleges káros hatásának elhárítása tekintetében az igazgatónak jelentést tehes
senek s a tanuló megbetegedése esetén az orvosi intézkedések betartását 
ellenőrizzék.

Kedvpző, sőt dicséretes volt az ifjúságnak fegyelmi állapota is, Előfordultak
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ugyan pajkosságra, könnyelműségre, meggondolatlanságra visszavezethető kisebb 
fegyelmi esetek, azonban romlottságot vagy rosszindulatot a magaviselet rugói
ként nem kelletett észlelnünk.

A tanév folyama alatt a tanári kar két tanulót bocsátott el az intézet 
kötelékéből.

A nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter úr 1909. évi 
szept. 22-én 109,510 sz. a. kelt rendelettel Jurkovich Emil besztercebányai 
tankerületi kir. főigazgatót bízta meg a tanügyi kormány az 1883. évi XXX 
t. ez.-ben gyökerező felügyeleti jogának az iglói főgimnáziumban való gyakor
lásával.

A kormányképviselő dec. 7, 8, 9 és 10-én végezte intézetünkben a hiva
talos vizsgálatot, megjelent minden osztálynak tanóráin, megtekintette az inté
zetnek felszerelését, a tanulók dolgozatait, rajzait s a dec. 10-én tartott tanári 
tanácskozmányban kifejezte a tapasztaltak feletti teljes megelégedését.

A fentartóhatóságnak kiküldött bizottsága 1910. évi március 18-án intézte 
el a tandíj elengedése végett benyújtott kérvényeket 34 tanulónak összesen 
986 koronát engedvén el az előirt díjakból.

A fentartóhatóság az utolsó decenniumban 343 tanulónak összesen 
8956 koronát engedett el az előirt tandíjból; még pedig az 1900 —1901-ik isko
lai évben 29 tanulónak 736 kor.; az 1901—1902-ik iskolai évben 34 tanuló
nak 709 kor.; az 1902 — 1903-ik tanévben 25 tanulónak 745 kor.; az 1903 —1904-ik 
tanévben 31 tanulónak 771 kor.; az 1904-1905-ik tanévben 33 tanulónak 
824 kor.; az 1905— 1906-ik tanévben 38 tanulónak 975 kor.; az 1906 —1907-ik 
tanévben 40 tanulónak 976 kor.; az 1907— 1908-ik tanévben 40 tanulónak 
1160 kor.; az 1908— 1909-ik tanévben 39 tanulónak 1074 kor. és az 1909 -  1910-ik 
tanévben 34 tanulónak 986 koronát.

A tanári teztület a tanév folyama alatt 32 tanácskozmányban foglalko
zott a tanügyi kormánytól, valamint a felekezeti főhatóságtól leérkezett hivata
los iratokkal, paedogogiai, diadktikai kérdésekkel, a tanulóifjúság tanulmányi 
állapotával, valamint tanári értekezleten elintézendő adminisztratív ügyekkel.

A gimnáziumi tanács a tanév folyama alatt 4 ülést tartott.
A VIII-ik osztálynak évvégi vizsgáit május 9 -  21-ig ejtettük meg.
Május 9-én volt a VIII-ik osztály prot.tanulóinak vallástani vizsgája, melyen 

a felekezeti főhatóságnak intézkedése értelmében, mint egyházkerületi biztos 
Hoznék Lajos nagyrőcei ev. lelkész elnökölt.

Az írásbeli érettségi vizsgát május 23, 24 és 25-én ejtettük meg.
A hét osztálynak évvégi vizsgái junius 7—14-ig folytak'
Junius 18-án volt az évzáró ünnepély.
A szóbeli érettségi vizsga junius 20-án vette kezdetét és junius 27-ig 

tartott.
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Ő csász. és apostoli királyi felsége 1910. évi ápr. hónapban Münnich Kálmán 
egyházi és iskolai felügyelő urat a közügyek terén szerzett érdemei elismeréséül 
az udvaritanácsosi cim adományozásával tüntette ki. Ez alkalomból a főgim
názium tanári testületé melegen üdvözölte a fentartóhatóság nagyérdemű világi 
elnökét.

Egyházunk két irányban fejti ki fenséges, áldásos misszióját: egyrészt a 
lelkiismereti szabadság követelményeinek, a hitélet kívánalmainak biztosításá
val a kultusz terén, másrészt a közoktatás érdekeinek istápolásával, kielégíté
sével a kultúra terén.

Az egyház és iskola ezen viszonyából, egymást kiegészitő, egymást támo
gató, egymásnak jövőjét biztositó ezen kölcsönhatásából az következik, hogy 
vezérembereink, kiket a közbizalom az egyházi alkotmányban és szabályrendele
tekben biztosított jogokkal ruházott fel, csak akkor töltik be igazán hivatásu
kat, ha kötelességeiket önzetlen lelkesedéssel, nemes buzgósággal úgy az egy
ház mint az iskola terén teljesitik.

Ezt tapasztaltuk évtizedeken keresztül Münnich Kálmán egyházi és iskolai 
felügyelő úrnál nemcsak az iglói főgimnázium határain belül, hanem az espe- 
rességben, az egyházkerületben és az egyetemes egyház gyűlésein.

Ezen évtizedekre terjedő működése tiszteletet parancsol s meleg üdvöz
lésünket ismételjük e helyütt is, mert tudjuk, hogy a méltóság és fény, mely 
magas kitüntetéséből felügyelőnkre áramlik, egyik forrását a protestáns tanügy 
terén szerzett érdemeiben leli.

Az iglói ág. hitv. ev. főgimnázium tentartó hatósága 1909. évi február 
28-án tartott gyűlésében elhatározta, hogy a gimnáziumi számadások egyen
súlyának helyreállítása, a tanárok lakbérének többé el nem odázható rendezése 
végett a fentartási államsegélynek felemelése iránt kérvényt intéz a tanügyi 
kormányhoz.

Kérvényét 1909. évi március 5-én terjesztette fel s a vallás- és közoktatás- 
ügyi m. kir. miniszter úr március 18-án, 30286. sz. a. kelt rendelettel Jurkovich 
Emil besztercebányai tankerületi kir. főigazgató urat miniszteri biztosi minő
ségben küldötte Iglóra az állami szerződés revíziója végett.

Május 5-én és 6-án folytak a tárgyalások, melyek egyrészt az intézetnek 
normális költségvetését, másrészt a revideált szerződésnek szövegét állapítot
ták meg.

Ezen megállapodás értelmében a normális költségvetés 109,175 korona 
szükségletet és 57,065 korona tentartóhatósági bevételt tüntet fel. A hiány 
tehát 52,070 korona, mely összegre az eddigi 32,000 korona fentartási állam
segély lett volna kiegészítendő.

Minthogy Jurkovich Emil besztercebányai tankerületi kir. főigazgató úrnak, 
mint a tanügyi kormány megbizottjának, 469/1909. sz. leirata értelmében a 
vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztérium a végösszegeiben fent jelzet1
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normális költségvetést nem fogadta el, a fentartóhatóságnak kiküldött bizottsága 
1909. évi junius 18-án tartott ülésében a tanügyi kormány kívánalmainak szem 
előtt tartásával módosította a normális költségvetést és a szerződési tervezetet.

Ezen normális költségvetés értelmében a szükséglet 105,595 koronát, a 
fentartóhatóság hozzájárúlása 57,065 koronát tüntet fel, a hiány 48,530 koronát, 
az államsegély tehát 48,500 korona.

Miután a kormányképviselő úr az ezen normális költségvetés alapján 
megfogalmazott szerződési tervezetet aláírta, a fentartóhatóság azt jóváhagyás 
végett a tiszai ág. hitv. ev. egyházkerületnek 1909. évi szeptember 16— 17. 
napjain Debrecenben tartott közgyűlése elé terjesztette.

Úgy az egyházkerületi közgyűlés, mint a magyarországi ág. hitv. evang. 
keresztyén egyetemes egyház 1909 november 17—20. napjain Budapesten meg
tartott közgyűlése jóváhagyta a szerződési tervezetet.

Ezzel azonban az ügy nem nyert befejezést. Jurkovich Emil kormány- 
képviselő úr 1910. évi március hónapban arról értesítette a fentartóhatóságot, 
hogy a tanügyi kormány az eddigi 32,000 korona államsegélynek 48,500 ko
ronára való felemeléséhez nem járúlhat hozzá.

Újabb tárgyalásra volt tehát szükség, melyet 1910. évi március 21-én 
ejtettünk meg s melyen Jurkovich Emil főigazgató úr is megjelent. Az ezen 
tárgyaláson megállapított normális költségvetés 99,065 korona szükségletet, 
57,065 korona fentartóhatósági hozzájárúlást és 42,000 korona fedezetlen hiányt, 
mint államsegélyt tüntet fel.

Az ezen költségelőirányzat alapján megszövegezett szerződési tervezetet, 
melyet főhatóságunk, az egyházkerületi elnökség is már jóváhagyott, a kormány- 
képviselő úr megerősítés végett a vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter úr 
elé terjesztette.

A lefolyt iskolai évben a főgimnáziumnak tőkéi egy újabb ösztöndíjala
pítvánnyal gyarapodtak. Kobialka János úr, volt eperjesi ev. főgimnáziumi 
tanár, toporczi (szepesmegyei) földbirtokos 1910. évi május 8-án kelt levele 
kapcsán egyezer koronát azon kérelemmel küldött az igazgatónak, hogy ezen 
összeget a fentartóhatóság ösztöndíjalapítványúl elfogadva, kamatait ösztön
díjúi oly tanuló jutalmazására használja fel, aki jó erkölcsi magaviselet mellett 
a német nyelvben jó előmenetelt tanúsított.

Mély hálaérzettel fogadtuk e nagylelkű adományt, mely humánus érzü
letről, főgimnáziumunk iránt táplált jóindúlatról és az ifjúság iránti szeretetről 
tanúskodik.

Annaleseink megfogják őrizni intézetünk nemes lelkű pártfogójának nevét 
és emlékét.
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1910. évi május 21-én Hieronymi Károly kereskedelemügyi m. kir. 
miniszter úr Iglón tartózkodván Münnich Kálmán udvaritanácsos és Folgens 
Kornél egyházi- és iskolai felügyelők, valamint a város számos vezető egyéni
ségének kíséretében megjelent főgimnáziumunkban, hogy megtisztelő látogatá
sával intézetünk kulturális munkája iránti meleg érdeklődését beigazolja.

Az igazgató a tanári kar élén fogadta és az intézetben kalauzolta.

Lélekemelő ünnepélyünk volt az 1908/9-iki iskolai év befejeztével, 1909. 
évi junius 27-én. E napon jelent meg intézetünkben nagy része azoknak, kik 
30 évvel ezelőtt, az 1878/9. iskolai év végén tettek érettségi vizsgát főgimná
ziumunkban.

A volt tanulótársak ezen találkozása megható megnyilatkozása volt az 
intézet, volt tanáraik iránti kegyeletnek és hálának, az egymásiránti szeretetnek 
és baráti érzelmeknek.

Délelőtt 10 órakor a következő tanulótársak jelentek meg az intézet dísz
termében, melyet a város értelmiségéből nagy és díszes közönség megtöltött: 
Bakó Gábor posta- és távirdafelügyelő, Kisvárda. Dr. Bartha Béla akadémiai 
jogtanár, Selmecbánya. Darvassy Ferenc ny. pénzügyi titkár, Nagyvárad. Folgens 
Cornel polgármester, Igló. Francz Vilmos ev. lelkész, Bártfa. Dr. Fráter Imre 
orvos, Debrecen. Kiss Lajos ref. lelkész, Garbócbogdánv. Dr. Kovách Elek 
kir. közjegyző, Nyíregyháza. Lator István földbirtokos, Nagyszőllős. Miha- 
lovics Jenő gör. kath. lelkész, Topolya. Dr. Neogrády Lajos alispán, Lőcse. 
Neogrády Antal akadémiai festőművész, Budapest. Nudzik György ev. lelkész, 
Kükemező. Oláh Ignác Tisza-szabályozási s. mérnök, Királyhelmec. Pogány 
Menyhért kir. járásbiró, Magyarcséke. Roncsik Lajos v. főszámvevő, Debrecen. 
Szilágyi Gusztáv földbirtokos, Felsődobsza. Dr. Szőllőssy Mór kórházi főorvos, 
Miskolc. Tóth Béla ref. lelkész, Hetyén. Dr. Ujtelky Miksa v. tiszti orvos, Igló. 
Zavaczky István m. kir. honvédszázados, Pozsony. Továbbá csatlakoztak, mint 
volt iskolatársak, akik azonban nem maturáztak Iglón: Danek Leó m. kir. 
honvédőrnagy, Igló. Holes Géza műszaki honvédszázados, oki. mérnök, Kassa.

Francz Vilmos ev. lelkésznek megható imája és Folgens Kornél iglói 
polgármester s a főgimnázium felügyelőjének lelkes megnyitó beszéde után az 
igazgató a következő szavakkal üdvözölte az intézetnek volt növendékeit:

„Tisztelt Uraim! Az iglói főgimnázium képviseletében és nevében szívem 
mélyéből eredő érzelmekkel üdvözlöm Önöket az alma mater székhelyén, ér
telmi alapvető munkájuk, ifjúkori ábrándjaik, reményeik színhelyén.

Két hatalmas indító ereje az életnek: a visszaemlékezés és a hála három 
decennium múltán is visszahozta Önöket.

Visszaemlékezés éltök legszebb korszakára, azon évekre, mikor gondos 
vezetés és telügyelet mellett épitgetni kezdték azt a szellemi épületet, mely 
hívatva volt az életben biztos menedéket nyújtani, melynek köveit az ismere-
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tek, melynek összekötő kapcsát a szív nemes érzelmei, melynek fundamentu
mát a jóban megszilárdúlt akarat alkotják.

Visszaemlékezés azon időre, mikor szellemi látkörük tágúltával felemel
kedtek azon atmosphaeraba, melyben az idealizmusnak, az eszméli iránti lel
kesedésnek, az egymásiránti szeretetnek melege töltötte be szívüket.

Quo semel imbuta recens servabit odorem testa diu. A hogy kialakul a 
szív és lélek az első években, rendesen ugyanazt az irányt tartja meg 
egész életében.

Az iglói főgimnáziumban nyert szellemi és erkölcsi alapon fárasztó mun
kában Önök tovább épitettek s hogy ezen alaptalak szilárdak voltak, hogy 
lelkületűkben mély gyökeret vert a hazánk, társadalmunk iránti kötelességek 
érzete, azt igazolja munkájuk eredménye, igazolja azon köztisztelet és köz- 
becsülés, mely Önöket környezi s melyre nemcsak Önök, de mink is büszkék 
vagyunk.

Őszinte, benső örömünkre szolgál tapasztalnunk, hogy az életnek mate- 
rialistikus viszonyai között is megőrizték lelkök ideális irányát, hogy meg
őrizték a nemes érzelmek melegét azon hideg dacára is, mely az élet viszon
tagságaiból, küzdelmeiből az emberi szív felé áramlik, hogy megőrizték az 
egymás iránti barátságnak, rokonszenvnek érzelmeit, hogy megőrizték szivökben 
a hálát az alma mater, a hálát azok iránt, kik 30 évvel ezelőtt szellemi veze
tőik voltak.

Az időnek árja megváltoztatja az életnek medrét s mikor Önök Uraim a 
komoly férti szemével és egy emberöltő tapasztalataival széttekintenek, talán 
fel sem ismerik a jelen viszonyaiban a múltnak képeit, melyeket ábrándjaik 
verőfényében egykor szemléltek, melyeket boldogító reményeik rózsafűzérével 
egykor diszitettek.

A kor folyam, mely visz vágj* elmerit,
Úszója s nem vezére az egyén.

S ha én most katalógust olvasok, bizony nem egy absentiánál súlyos 
életviszonyokat kell a távolmaradás okául megállapítanom, s nem egy névhez 
egy keresztet kell odaiktatnom.

De ezen három decennium alatt megváltozott főgimnáziumunk is külső 
szervezetében ; a jelenkor követelményeinek megfelelő nívóra emelkedett. Sajnos 
volt tanáraik közül többen a zöld hant alatt pihenik ki a magyar kultúra szol
gálatában végzett nehéz munka fáradalmait.

De nem változott meg főgimnáziumunk belső szervezetében ; nem változtak 
a tradíciók, melyek tovább élnek ezen falak közt; nem változott az intézetnek 
az a régi szelleme, melynek légkörében Önök is nevelkedtek s mely Önöket 
visszavezette.

S azért Uraim büszkeséggel, benső örömmel s a régi szellemmel üdvözli 
Önöket, visszatért gyermekeit, az alma mater! “

Ezen szavak után az igazgató katalógust olvasván, kihirdette, hogy az
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1878/9-ik 54 VIII. oszt. tanuló közül megjelent 21, nem jelenhetett meg 21 
és meghalt 12.

Az igazgató után dr. Bartha Béla Selmecbányái akadémiai jogtanár tartotta 
meg ünnepi beszédét, lelkes szavakban tolmácsolván az iskolatársaknak volt 
tanáraik iránti háláját s az intézet iránti kegyeletét.

Gúhr Márton volt tanárjuk, valamint Münnich Kálmán egyházi és iskolai 
felügyelő szavai után s miután az iskolatársak újabb találkozásuk idejét meg
állapították, véget ért az ünnepély.

Találkozásuk emlékét a tanulótársak egy alapítvánnyal örökitették meg. 
Már 1899-ik évben megtartott 20 éves találkozójuk alkalmával tettek egy 
alapítványt azon célból, hogy ennek évi kamatja az iglói ág. hitv. ev. főgimnázium 
egy VIII. osztálybeli szegénysorsu, szorgalmas tanulójának az érettségi vizsga 
sikeres letétele után jutalomként kifizettessék.

Ezen alapítványnak — mely jelenleg 1000 koronából áll — gyarapítása 
végett a 30 éves találkozóra egybegyűlt volt tanulótársak az ez alkalomból 
általuk rendezett hangversenynél 265 koronát felülfizettek s ezen összeget azon 
kikötéssel adták át a fentartóhatóságnak, hogy az addig kamatoztassák, mig 
500 koronára emelkedik, azután pedig az 1000 koronás alapítványhoz csatol- 
tassék s az egységes alapítványnak kamatai az alapító oklevél értelmében 
felhasználtassanak.

A folyó tanév pünkösdi ünnepek alatt szintén találkozót adtak egymásnak 
Iglón a húsz- és tíz év előtt érettségizett iskolatársak.

A húsz évesek közül megjelentek: Apáthy Sándor máv. hivatalnok, 
Miskolc. Bielek Arthur cs. és kir. kapitány, Miskolc. Cselkó Jenő főszolgabiíó,. 
Kisutcaujhely. Dr. Fabó Zoltán kir. ügyész, Szatmár. Görgey János ref. 
lelkész, Hosszufalussy Lajos árvaszéki ülnök, Miskolc. Illés Ödön m. kir. 
honvédszázados, Jolsva. Konkoly István mérnök, Igló. Matterny Andor posta
főnök, Szerencs. Dr. Papp Károly m. kir. geológus, Budapest. Dr. Reiner 
Samu ügyvéd, Miskolc. Dr. Schön Viktor ügyvéd, Nyíregyháza. Untener Ber
talan városi hivatalnok, Miskolc. Dr. Varga Jenő ügyvéd, Torna. Dr. Szontágh 
Sándor ügyvéd, Budapest és dr. Weisz Ferenc orvos, Budapest.

A tíz évesek közül megjelentek:
Bartyik Sándor vasúti hivatalnok, Vichodna. Danielisz Elek erdőmérnök, 

Orsóvá. Fest Ottó mérnök, vasúti fűtőházi alfőnök, Iglón. Hegyi Dezső dr. 
ügyvéd, Iglón. Illkovics Győző végzett joghallgató, Kassa. Dr. Kálnoky István 
városi jegyző, Eger. Kubányi Rezső statisztikai hivatalnok, Budapest. Maczki 
György szolgabiró, Monostor. Dr. Muszi János földbirtokos, Szurdok. Német 
Gáber tanár, Budapest. Schmör Oszkár bankhivatalnok, Korompa. Dr. Schwarcz 
Oszkár ügyvéd, Nagybitse. Simon Géza rendőrtisztviselő, Budapest. Saltzer 
Lajos erdőmérnök, Temesvár. Tóth Endre dohánybeváltó tisztviselő, Vásáros- 
namény.
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A volt iskolatársak május 15-én, délelőtt 11 órakor gyűltek össze a fő
gimnázium dísztermében közös ünnepélyükre, melyen Németh Gábor és Cselkó 
Jenő tartották az üdvözlő beszédeket. Görgey János lelkész imája zárta be az 
ünnepélyt.

Kuntz Ödön f.
A lefolyt iskolai évben gyásza volt főgimnáziumunknak. Kuntz Ödön 

nyugalmazott főgimnáziumi tanár 1909. évi november 10-én, délután 3 órakor 
életének 77. évében, hosszas betegség után Iglón jobblétre szenderűlt.

A boldogúlt, ki tizenegy évvel ezelőtt vonult nyugalomba, 42 esztendeig 
működött a tanári pályán, ebből 36 évet töltött az iglói ág. hitv. ev. főgimná
ziumban, hű kötelességérzettel, lelkes buzgósággal, tanártársai iránti benső 
kollegiális érzülettel és az ifjúság iránti atyai szeretettel szolgálván a magyar 
tanügynek és a protestáns egyháznak érdekeit.

Kuntz Ödön született Poprádon, Szepesvármegyében, 1833 julius 26-án. 
Első oktatását lelkész-édesatyjától, Kuntz Dávidtól nyerte. 1844-ben a késmárki 
líceum növendéke lett. 1848-ban Miskolcra ment, hogy az V. osztályt a ref. 
gimnáziumban végezze, de a háborús idők miatt visszatért Késmárkra s ott 
végezte az V. és VI. osztályt. 1850/1— 1851/2-ben a pozsonyi ev. liceumban 
végezte a VII. és VIII. osztályt s 1852 októberében Bécsben tett érettségi 
vizsgát, hol azután két évig a theologlát, a görög és német irodalmi előadáso
kat hallgatta. 1854/5-ben a hallei egyetemen folytatta theologiai és philologiai 
tanulmányait. Az 1855/6. tanév második felében és a következő egész tanéven 
át a késmárki liceumban mint segédtanárt alkalmazták a görög nyelv tanítá
sára. 1857-ben, október havában a besztercebányai ev. gimnáziumba választa
tott rendes tanárúi s ott 1862-ig tanította a görög és latin nyelvet.

Ugyanazon év augusztus havában Iglóra választatott s azóta 1898 aug. 
31-ig működött főgimnáziumunkban, mint a classikus nyelvek és a német 
nyelv tanára.

1871/2 — 1873/4-ig a főgimnázium igazgatója is volt s 17 évig mint táp
intézeti gondnok is működött.

A boldogúltnak hűlt tetemeit 1909. nov. 12-én, délután 3 órakor kisértük 
ki örök nyugvóhelyére.

A nyitott sírnál az igazgató a következő szavakkal búcsúztatta:
„Mindég megrenditők azon percek, melyekben a nyitott sír szélén szemünk 

utoljára pihen a koporsón. Megrenditők, mert e percekben a véges lét és vég
telenség határán inkább, mint valaha érezzük gyarló létünk függését az 
örökkévaló, megmásíthatatlan törvényektől, függését a világ és emberiség fölött 
uralkodó végtelen isteni akarattól.

Megrenditők, mert e percekben összeszorúl lelkűnkben azon életnek min
den emléke, melynek utolsó állomását jelzi e sír s mert összeszorúl e percekben 
szívünkben mindama érzelem, mely ezen emlékezet nyomába lép.
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Emléke egy hosszú, áldásos életnek! Emléke azon 42 évnek, melyet 
Kuntz Ödön a tanári pályán, s azon 36 esztendőnek, melyet az iglói főgimná
zium görög és német nyelvi katedráján töltött.

Ha valaki, úgy mink volt kartársai kikkel a boldogult évtizedeken keresztül 
együtt működött ugyanazon magasztos célok szolgálatában, tudjuk méltányolni 

9  ezen 36 esztendő hű kötelességérzetét és lelkes buzgóságát, idegsorvasztó
fáradalmait és boldogító sikereit.

Ezen 36 esztendő emlékeinek sokaságában vörös fonalként húzódik végig 
azon szívjóság, mely a boldogult minden tettének, egész lényének jellemvonása 
volt, mely Isten és ember iránti szeretetben nyilvánulván, vallásossá tette lelkű
letét, altroistává kedélyét.

Ezen szivjóság verőfényt varázsolt útjára s távoltartotta tőle az emberek 
minden ellenséges indúlatát.

Ezen szívjóságnak folyománya volt azon benső collégiális érzület, mellyel 
tanártársai iránt s azon benső atyai szeretet, mellyel tanítványai iránt viseltetett,

A fenkölt gondolkodás és nemes szív gazdag megnyilatkozása visszhangra 
talált tisztelői, munkatársai, tanítványai lelkűletében és e visszhangnak utolsó 
akkordja azon „Isten veled“, mely közel s távolról a boldogúlt utolsó útjának 
utolsó állomása felé hangzik.

Isten veled tehát drága halottunk. Elkisér mindnyájunk hálája egy ember
öltőt betöltő tanári munkád sikereiért; mindnyájunk szeretete nemes kedélyed 
gazdag kincseiért, melyeket a gondjaidra bízott ifjúságra pazaroltál.

E hála és szeretet őrködni fognak sírhantod felett s megfogják őrizni 
emlékedet az iglói főgimnázium annaleseiben. Isten veled!“



II.

A tanév folyama alatt az igazgatósághoz érkezett fontosabb
hivatalos iratok.

1909. évi július 17-én. A szepesi városi egyházmegye gyámintézetének 
világi elnökétől: Felhívás az egyházi elnöki állás betöltésére adandó szavazat 
beküldésére.

1909. évi július 23-án, 1960. sz. a. Igló város polgármesteri hivatala kéri 
a tanári könyvtárban feltalálható keleti nyelvű nyomtatványok és kéziratok 
jegyzékét.

1909. évi július 27-én, 3656. sz. a. Tiszakerületi püspöki hivataltól: 
Intézkedés a statisztikai adatoknak a központi statisztikai hivatalba való bekül
dése iránt.

1909. évi augusztus C-án, 3777. sz. a. Tiszakerületi püspöki hivataltól: 
A vallás- és közoktatásügyi miniszter úr 1909. évi július 6-án 3234. sz. a. kelt 
rendeletével Wiese Gyula helyettes tanárt az 1909—1910-ik iskolai évre újból 
kinevezte.

1909. évi augusztus 24-én, 711 sz. a. Besztercebányai tankerületi főigaz
gatóságtól a középiskolai igazgatói tanácskozmány tárgyában.

1909. évi szeptember 11-én, 1138 sz. a. Eperjesi ev. főgimnázium igaz
gatóságától : Jelentés a szeptember havi érettségi vizsgálatról.

1909. évi szeptember 14-én, 4374 sz. a. Tiszakerületi püspöki hivataltól : 
A vallás- és közoktatási minisztériumnak 4001 sz. rendelete a tüdőbeteg tanu
lóknak a tátraházai szanatóriumban való elhelyezése tárgyában.

1909. évi szeptember 21-én, 110830 sz. a. Vallás- és közoktatási minisz
tériumtól : Értesítés, hogy a régi statisztikai rovatos ivek többé nem terjesztendők fel.

1909. évi szeptember 22-én, 4369. sz. a. Tiszakerületi püspöki hivataltól: 
A beirt tanulóknak statisztikai adatai terjesztendők fel.

1909. évi szeptember. Az Orsz. ev. Tanáregyesület középiskolai szak
osztálya 1909. évi április 14-én Pozsonyban tartott üléséről felvett jegyzőkönyv.

2
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1909. szeptember 22-én, 103942. sz. a. Vallás- és közoktatási minisz
tériumtól a cs. és kir. tengerészeti akadémiát végzett növendékeknek érettségi 
vizsgája tárgyában.

1909. évi szeptember 22-én, 109510. sz. a. Vallás és közoktatási minisz
térium: A tanügyi kormány felügyeleti jogának az iglói ev. főgimnáziumban 
való gyakorlásával Jurkovich Emil besztercebányai tankerületi kir. főigazgató 
bízatott meg.

1909. október 6-án, 116764. sz. a. Vallás- és közoktatási minisztériumtól 
intézkedés a felekezeti tanárok állami fizetés kiegészítése tárgyában.

1909. október 15-én, 363. sz. a. Besztercebányai tankerületi főigazgató
ságtól : A tankerületi középiskolák diapositiv képeinek jegyzéke.

1909. évi október 18 án, 993. sz. a. Az 1910. évi wieni nemzetközi 
vadászati kiállitás magyar országos bizottságától: Felhívás, hogy az intézet 
a kiállításra küldje be a tulajdonát képező két fogaskerék szerkezetű puskát 
és egy darab szélpuskát.

1909. évi október 19-én. Tiszakerületi püspöki hivataltól: Torna alóli 
felmentvények.

1909. évi október 20-án. Országos Középiskolai Tanáregyesület elnök
ségétől : Felhívás a középiskolai tanárok országos kongresszusa tárgyában.

1909. évi október 23-án. A késmárki ág. h. ev. egyházközség elnök
ségétől : Meghívó Thököly Imre fejedelem hamvainak a késmárki mauzóleumban 
1909. évi október 30-án történendő végleges elhelyezéséhez.

1909. évi október 29-én, 124161. sz. a. Vallás- és közoktatási minisz
tériumtól : Körrendelet okleveles tanárjelölteknek próbaéves tanárokul való 
alkalmazása tárgyában.

1909. évi november. Magy. kir. kassai 9-ik honvédgyalogezred iglói 
zászlóalja parancsnokságától: Kiképzési tervezet a katonai célba lővő tanfolyam 
számára..

1909. évi november. Tiszakerületi püspöki hivataltól: Pályázati hirdet
mények a vallás- és közoktatási minisztérium kezelése alatt álló ösztöndíjakra.

1909. évi november 11-én, 109594. sz. a Vallás- és közoktatási minisz
tériumtól : Körrendelet a vakok készítményeinek értékesítése tárgyában.

1909. évi november 21-én, 5511. sz. a. Tiszakerületi püspöki hivataltól: 
a vallás- és közoktatási minisztériumnak 57997. sz. rendelettel kiadott szabály
zat a középiskolai énektanításra jogosító énektanitói vizsgálat tárgyában.

1909. évi november 29-én, 139697. sz. a. Vallás- és közoktatási minisz
tériumtól : A felekezeti tanárok fizetés kiegészítése tárgyában a főhatóság 
részéről felterjesztett, a személyi változásokat tartalmazó jelentést a kormány 
tudomásul vette.

1909. évi december 4-én, 141081 sz. a. Vallás- és közoktatásügyi minisz
tériumtól : Intézkedés a fizetéskiegészités tárgyában az igazgatók és tanárok 
személyi és fizetési viszonylataiban beállott változások bejelentése iránt.

1909. évi december 10-én. Jurkovich Emil besztercebányai tankerületi
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főigazgató, mint kormányképviselő elnöklésével 1909. évi december 10-én tar
tott tanácskozmánynak jegyzőkönyve.

1909. évi december 11-én, 136978 sz. a. Vallás- és közoktatásügyi 
minisztériumtól : Kuntz Ödön elhunyt nyugalmazott tanár özvegyének nyugdija 
folyosíttatik.

1909, évi december 28-án, 1414. sz. a. Eperjesi ev. főgimnázium igaz
gatóságától : Jelentés a december havi érettségi vizsgálatról.

1910. évi január 11-én, 116. sz. a. Tiszakerületi püspöki hivataltól: Érte
sítés az állami szerződés revíziója tárgyában.

1910. évi január 11-én. Az iglói ev. főgimnáziumban az 1878/9. iskolai 
évben érettségi vizsgálatot tett tanulótársak 30 évi találkozásuk alkalmából 
1909. évi junius 27-én tett újabb alapítványának alapitó levele.

1910. évi január 11-én. Az iglói ev. főgimnáziumban az 1878/9-ik iskolai 
évben érettségi vizsgálatot tett volt iskolatársaknak alapítólevele.

1910. évi január 28-án, 409. sz. a. Tiszakerületi ev. püspöki hivataltól: 
Felhívás azon szabály rendeleti javaslatnak beküldésére, melyet az 1909. évi 
egyetemes gyűlés követel.

1910. évi január 31-én, 143. sz. a. Magyar kir honvédelmi minisztérium
tól : Az ifjúsági katonai lövésztanfolyam számára szállítandó lövőszereknek 
jegyzéke.

1910. évi február 5-én, 414. sz. a. Tiszakerületi ág. h. ev. püspöki hiva
taltól : A püspök úr a tanári testületnek figyelmébe ajánlja az egyetemes gyű
lésnek a math, tanítás új módszerére vonatkozó határozatát.

1910. évi február 7-én, 574. sz. a. Tiszakerületi püspöki hivataltól: Érte
sítés, hogy az egyetemes gyűlés jóváhagyta a főgimnáziumnak szabályren
deletét.

1910. évi február hóban, 8011. sz. a. Vallás- és közoktatási m. kir. mi
nisztériumtól : Értesítés, hogy a Zágrábi Magyar Társaskör gondoskodik a ta
nulóifjúság kalauzolásáról, ha tanulmányútja Zágrábba vezet.

1910. évi február 25-én, 906. sz. a. Felhívás a tanárok járandóságait fel
tüntető rovatos ivek beküldésére.

1910. évi március 10-én, 13290. sz. a. Vallás- és közoktatásügyi minisz
térium jóváhagyta a Fromhold-féle ösztöndij-alapitványnak 1909. évi szá
madásait.

1910. március 16-án, 478. sz. a. Tiszakerületi püspöki hivataltól: Az 
érettségi vizsgálatok ideje tárgyában.

1910. március 20-án, Felsőmagyarországi Rákóci-múzeum igazgatóságá
tól: Meghívás azon ünnepélyre, melynek keretében Kassa városa a múzeumot 
az államnak adja át.

1910. évi március 29-én, 1420. sz. a. Tiszakerületi püspöki hivataltól: 
Felhívás gróf Széchenyi István halála 50-ik évfordulójának megünneplésére.

1910. évi március 31-én. Igló város tanácsától: Felhívás az országgyü-
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lési képviselő választói névjegyzékének kiigazítása végett a tanárok névsora 
küldendő be.

1910. évi április 21-én, 1442. sz. a. Tiszakerületi püspöki hivataltól: A 
VIII. osztály vallástani vizsgálatához elnökül Hoznék Lajos nagyrőcei ev. lel
kész küldetett ki.

1910. évi április 26-án, 1918. sz. a. Tiszakerületi püspöki hivataltól: Fel
hívás az évi püspöki jelentéshez szükséges adatok beküldésére.

1910. évi május 3-án, 1442. sz. a. Tiszakerületi püspöki hivataltól: Az 
érettségi vizsgálatokhoz elnökül Hronyeczt József ev. lelkész és egyházkerületi 
irodavezető küldetett ki.
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III.

A főgimnáziumi tanácsnak tagjai az 1909 — 1910-ik tanévben:

Folgens Kornél, egyházi és isk. másodfelügyelő, a tanács elnöke. 
Münnich Kálmán, udvari tanácsos, egyházi és iskolai felügyelő. 
Dr. Walser Gyula, ev. lelkész.
Madarász Andor, egyházközségi pénztáros.
Fest Aladár,
Fest Ottó,
Gömöri Sándor,
Guhr Márton,
Klug Ottó,
Langsfeld Géza,
Róth Márton,
Széli Ödön,
Topscher György,
Újlaki Jenő.
Fischer Miklós, főgimnáziumi igazgató.
Marcsek Andor, tápintézeti gondnok.
Stromp József,
Them László,
Dobó Adolf, az ev. elemi és polg. leányisk. igazgatója.

} választott tagok.

a tanári kar által a maga kebeléből választott tagok.

A fegyelmi bizottságnak tagjai:

Fest Ottó.
Klug Ottó.
Széli Ödön.
Topscher György.
Újlaki Jenő.
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Az 1909—1910. tanévben követett tanterv átnézete
a heti óraszámot tekintve.

IV.
Fo

ly
ó 

sz
ám

T a n t á r g y

Ő s z t  á i y

Ö
ss

ze
se

n

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

1 V a l l á s t a n __ . . .  __ . . . 2 2 2 2 2 2 2 2 16

2 M ag y ar nyelv  __ — 5 5 4 4 3 3 3 3 30

3 L atin  n y e lv  __ . . .  . . . 6 6 6 6 6 5 5 4 44

4 G örög  n y e l v __ __ . . . — — — — 5 5 5 4 19

5 Magyar írók bővebb tanulmá
nyozása, kapcsolatban a görög 
klasszikusoknak magyar for
dításában való ismertetésével 1) 3 3 3 2 11

6 N ém et n y e l v . . .  . . .  __ — — 4 3 3 3 3 3 19

7 T ö rtén e lem  . . .  __ . . . — — 3 3 3 3 3 3 18

8 F ö ld ra jz  . . .  . . .  . . . 3 3 2 — — — — — 8

9 T e rm é sz e tra jz  . . .  . . . 2 2 — 3 3 3 — — 13
10 T e rm é s z e tta n .._ . . .  . . . — — — — — — 4 4 8
11 M a th e m a tik a _____  __ 4 4 3 3 3 4 3 2 26
12 R ajzoló  geom etria 3 3 2 2 — — — — 10
13 Rajz (a  com p. tanfo-

ly a m b a n 2) . . .  . . .  . . . — — — — 2 2 2 2 8
14 B ö lcsésze t ................. — — — — — — — 3 3
15 S zép írá s  ................ . — 1 1 — — — — — — 2
16 T o r n a . . .  t ....................... 2 2 2 2 2 2 2 2 16
17 É n ek  .  .  . . .  . . .  . . .  . . . 1 1 2

29 29 28 28 35 35 35 34 253

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

Az V—VIII. osztálynak hetenkénti óraszáma volt: a görög nyelvi tan
folyamban 30, a görögpótló 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. es 
VIII. osztályok heti óraszámában bennfoglal tátik 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. vallási! tanulóifjúságának hetenként egy külön, 
egyházi énekek begyakorlására szánt énekórája is volt.

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

Az I. és II. osztálynak, a III. és IV. osztálynak s az V. és VI. osztály
nak 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 
lövésztanfolyamban.

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

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

«
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Tanári testület.

; F
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 1

I  t a n á r  n e v e

T
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ár
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1 ig
ló

i 
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m
n.

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

H
et

en
ké

nt
i 

ór
ái

na
k 

sz
.

É s z r e v é t e l e k

i F i s c h e r  M i k l ó s 3 ° term észettan  VII. 4, VIII. 4. 8
Igazgató. A term észet- 
tan i szertá r és az V. 0 . 

k ö n y v tá rán ak  őre.

2 B e r z e v i c z y  B é l a 8

rajzoló  m értan  I. 3,T I. 3. II I .  2, IV . 2, 
görögpótló  ra jz  V. 2, VI. 2, VII. 2, 

VIII. 2,
szépírás I. 1, II . 1.

2 0 a ra jz tá r  őre.

3 B o g s c h  L á s z l ó I I
m agyar nyelv  II I . 4, IV. 4, 
ném et nyelv  IV. 3, V. 3, 
bölcsészet VIII. 3. 1 7

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

tá rá n a k  őre.

4 d r . B r u c k n e r  G y ő z ő 7
la tin  nyelv V. 6,
tö rténe t V. 3, VI. 3, V II. 3, V ili. 3. 1 8

osztály tanár az  V 0 .; 
a filológiai- és tö rté 
neti m nz. őre ; a  tö rt. 

sem inarim nnak  elnöke.

5 H o c h  F e r e n c I O la tin  nyelv V II. 5, V ili. 4, 
ném et nyelv  Vl. 3, Vll. 3, Vili. 3. 1 8 osztály tauár a  V ili. 0 .

6 K i s s  A l b e r t 1 7 la tin  nyelv VI. 5,
görög nyelv VI. 5, VII. 5, V ili. 4. l 9

osztály tanár a  VI. 0 .; 
a taná ri k ö n y v tá rn ak  
és az ifjúsági seg é ly 

k ö n y v tá rn ak  őre.

7 M a r c s e k  A n d o r 2 8
la tin  nyelv I. 6 , II. 6, 
tö rténe t 111. 3. IV. 3. 1 8

gim názium i pénztáros; 
táp in tézeti g o n d n o k ; a 

földrajzi szertá r és a z  1. 
és 11. 0 . könyv t. őre.

8 i f j .  M a r c s e k  A n d o r I

ném et nyelv I I I .  4, 
m agyar nyelv  11. 5, 
görögpótló  m ag y ar V. 3, Vll. 3,

Vili. 2, * 
ném et nyelv (rendkiv . tan tárgy) 1. 1.

1 8 helyettes tan á r.

9 N i k h á z i  F r i g y e s 2 1
m ennyiségtan  VI. 3, V. 3, VI. 4, 

VII. 3, VIII. 2. ! 5

IO S c h e r m a n n  S a m u 3 5
to rn a  1—Vili. oszt. 2—2 óra,
ének 1. 11. 1,
egyházi ének  1—IV. 1.

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

vezetője.

1 1 S t r o m p  J ó z s e f 1 2
m agyar nyelv V 3, VI. 3, Vll. 3, Vili. 3, 
görögpótló m ag y ar VI. 3. r 5

osztály tanár a Vll 0 . ; 
a Petőfi önképzőkör 

elnöke, a g im n. tan ács  
jegyzője.

1 2 S z é n f y  Z o l t á n 2
m ennyiségtan  I. 4, II . 4. 111. 3. 
m agyar nyelv I. 5, 
földrajz 1. 3.

helyettes tan á r, 
osztá ly tauár az I. 0 .

1 3 T h e m  L á s z l ó 2 0 vallástan  1—Vili. oszt. 2—2 óra. 16 a  T hököly-kör e lnöke.

' 4 T h i r r i n g  G y u l a 5 term észetrajz 1. 2,11. 2, IV. 3, V. 3, VI. 3. 
fö ldrajz 11. 3, 111. 2. 18

osztály tan á r a  II. 0 . ; 
a term észetrajzi m uz. 

őre ; a gyorsírókor 
elnöke.

* 5 W i e s e  G y u l a 2
la tin  nyelv I I I .  6 , IV. 6 , 
görög V. 5, 
nérpet nyelv II . 1,

18
helyettes tanár, 

osztá ly tanár a III . 0 . ; 
a tan á ri tanácskozm á- 

nyok jegyzője.
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Az 1909 — 1910-ik iskolai évben mint róm. és gör. katb. vallású hitoktatók 
működtek: az I -  IV. osztályban dr. Ruszinyák János segcdlelkész, az 
V—VIII. osztályban pedig Szalay István segédlelkész.

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

honvédszázados és Kendra András m. kir. honvédhadnagy.



VI.

Jelentés az osztályok tanulóiról és végzett tananyagáról.

I. osztály.

Osztálytanár: Szénfy Zoltán.

Bárdossy Elek g. k. Tarcafő, 
Szép es m.

Burlasz László r. k. Igló.
Csadényi István r. k. Igló.
Csontos Ödön ref. Zemplén- 

agárd.
5 Da day Béla r. k. Igló.

Dajka Miklós ref. Igló.
Dráveczky-Koós Ernő r. k. 

Káposztafalu, Szepes m.
Drechsler Manó izr. Igló
Dulovics Emil r. k. Igló.

10 Dvorszky Frigyes r. k. Poprád, 
Szepes m.

Frenczel Dezső ref. Szászfa, 
Abauj m.

Freund, Zsigmond izr. Igló.
Gallov István r k. Teschen, 

Szilézia.
Glattstein Dezső izr. Igló,

15 Goes Gyula ág. h. ev. Gölnic- 
bánya, Szepes m.

Goldhammer Lajos izr. Ger- 
lachfalva, Szepes m.

Gömöri István ág. h. ev. 
Igló.

Gönczy György ref. Igló.
Gönczi Imre ref. Szászfa, 

Abauj m.
20 Hausz Péter g. k. Nagykunc- 

fa lu , Szepes ni.
Havas Mihály r. k. Igló.
Hlivják Béla g. k. Zebegnyö, 

Zemplén ni.
Horváth János ref. Nemes- 

bikk, Borsod ni.
faeger Géza r. k. Szomolnok, 

Szepes m.
25 Kerekes László ref. Felső- 

bárcika, Borsod m.

a) Tanulók:



27

Kopp Árpád ág. h ev. Szép es 
be'la.

Koroknay Zoltán ref. Fekete 
patak Ugocsa in.

Köhler Árpád ág. h. cv. Igló
Král Andor r. k. Igló.

30 Kulifay Pál ref. Kunhegyes, 
JásznagykunszoInok m

Kutlik Rudolf ág. h ev. 
Korompa, Szép es m.

Lángh Elek izr. Márkusfalva, 
Szép es m.

Lippner Miksa izr. Igló.
Lovász József r. k. Trencsén- 

makó.
35 Marcsek Dezső ág. h. ev. Igló.

Matava Róbert r. k. Felka, 
Szepes m

Matiek Antal r. k. Igló.
Medits Gyula r. k. Igló.
Mega Sándor ág. h. ev. Rosz- 

toka, Szepes m.
40 Mészáros István r. k. Márkus

falva, Szepes m.
Mészáros fános r. k Márkus

falva, Szepes m.
Michalski József r. k. Lélán- 

falva , Szepes m.
Münnich Kálmán ág. h. ev. 

Igló.
Ováry Pál ref. Torna, Abauj 

megye.
45 Pavlicskó Károly r. k. Igló.

Pogorisky Pál ref Garbóc- 
bogdány, Abauj m.

Polacsek Géza r. k. Igló.
Po/lák Ernő izr. Igló.
Propper Lajos izr. Igló.

50 Rauchverger Béla izr. Csorba.
Répászky Ernő r. k. Ötösbánya, 

Szepes rn.
Sadd Ferenc r. k. Liptóujvár.
Schiller Tivadar r. k. Igló.
Sóhalniy Im re ág. h. ev. 

Tállya, Zemplén m.
55 Sommer Gyula r. k. Iglo.

Somogyi József ref. Dombrád, 
Szabolcs rn.

Staron Valér ág. h. ev. Lipló- 
ujvár.

Stein Ernő izr. Igló.
Szabó János ref. Torna, Abauj 

megye.
60 Szeemann Béla r. k. Teschen, 

Szilézia.
Szeemann Ferenc r.k. Teschen.
Szepesi Gusztáv ág. h. ev. 

Igló.
Törő András r. k. Márkus

falva, Szepes m.
Újházi László r. k. Főniksz- 

huta, Szepes m.
65 Vartovnik fános r. k. Márkus

falva, Szepes m.
Walkó László ág h. ev. Göl- 

nicbánya, Szepes m.

Magántanulók :
Stromp Lajos ág. h. ev. Gölnicbánya, Szepes m. 
Szontágh Ernő Pál ág. h. ev. Salgótarján, Nógrád m.

b) Tantárgyak:

1. V allástan, hetenként 2 óra. K. k. Bereczky: „Bibliaismertetés“ ; 
Luther „Kis kátéja“ Adorján fordításában. Segédkönyv: „Uj szövetség“. Tan
anyag : Az ó szövetség története az ó szövetségi könyvek rövid ismertetésével j
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a tíz parancsolat Luther magyarázatával. Olvasmány: Az új-szövetség ünnepi 
szakaszai. T hern .

2. M agyar n yelv , hetenként 5 óra. K. k. Szinnyei József: „Iskolai 
magyar nyelvtan I.“ és „Magyar olvasókönyv I.“ Olvasmányok nyelvtani elem
zése. Hangok, szavak, szavak fajai (beszédrészek) és mondatrészek A monda
tok fajai (a nyilatkozás módja és szerkezet szerint). Igeragozás. Szóképzés. 
A helyesírás gyakorlása. Az olvasmányok hangsúlyos olvasása; tartalmuknak 
értelmes elmondása. Költemények emlékelése. Havonként két iskolai dolgozat.

Szénfy.
3. Latin n yelv , hetenként 6 óra. K. k. Pirchala Imre: „Latin nyelv

tan“ és „Latin olvasó- és gyakorlókönyv“. Nyelvtan: olvasás, a főnév 'és ne
mei, az öt declinatió, a melléknév declinatiója és comparatiója, a névmások, 
a számnevek, „esse“ segédige, az ige ragozása activumban. — Olvasmányok: 
Schola. Hungária. De formica et columba. De campo. De populo Romano. 
De vulpe et corvo. De Romulc et Remo. Caput alterum. Pavo ad Junonem. 
De terraneola et vulpe. De passere et lepore. Senatus. Excercitus. 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., 18-, 23., 
24., 26,, 28., 31., 34., 35. és 37. szakaszok fordítása latinra. Havonként két 
iskolai dolgozat, fordítás magyarból latinra. Marcsek.

4. Földrajz, hetenként 3 óra. K. k. Lasz Sam u: „Földrajzi.“ Magyar-
ország leírása. Földrajzi alapismeretek. Térképolvasás. Alföldek. Dombvidékek. 
A magyar tengerpart. Hegyvidékek. Szénfy.

5. T erm észetrajz, hetenként 2 óra. K. k. dr. Szterényi Hugó: „Ter
mészetrajz“. Őszi gyümölcsök leírása és a termések csoportosítása. Házi álla
tok. A ház körül, a mezőn és erdőben tartózkodó emlős állatok. Az emlősök 
összefoglalása és csoportosítása. Közönségesebb fenyők. Néhány közönségesebb 
tavaszi virágos növény. A növény szervei. Növénygyűjtés.

T h irrin g .
6. M ennyiségtan , hetenként 4 óra. K. k. dr. Beke Manó: „Számtan“.

Számirás és olvasás. A négy alapművelet egész számokkal és tizedes számok
kal. A számok tulajdonságai. Számolás közönséges törtekkel. Havonként két 
iskolai dolgozat. Szénfy.

7. R ajzoló geom etria , hetenként 3 óra. K. k. dr. Horti Henrik:
„Rajzoló geometria“ (átdolgozta Szinte Gábor). Pont és vonal, egyenesekkel 
való műveletek. A körív és szög. Szögek osztályozása, szögek mérése, szög
párok. Alapműveletek szögekkel. Három-, négy- és sokszögek. Szimmetria. 
A kör. A síkidomok kerületének és területének mérése. A síkidomok egybe
vágósága és hasonlósága. Mértani díszítményi rajzok kapcsolatosan a végzett 
anyaggal, színezéssel. A II. félévben emlékezet utáni rajzolás. Természet nyo
mán való rajzolás táblai rajzolás után, Berzeviczy.
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8. T ornázás, hetenként 2 óra. Szabad-, rend- és szergyakorlatok.
SCHEKMANN.

9. Szépírás, hetenként 1 óra. Magyar folyóírás az ütemes módszer
szerint. Berzeviczy.

10. É nek . Schermann S. gyak. énektana és dalfüzére nyomán. Egy-,
két- és többszólamú dalok begyakorlása. Több egyházi ének a prot. vallási! 
tanulókkal begyakorolva. Schermann.

11. N ém et n yelv , mint rendkívüli tantárgy, hetenként 1 óra. K. k.
Albrecht János: „Német olvasókönyv I“. Az írásjelek használata. A helyes 
olvasás és pontos kiejtés állandó gyakorlása. Beszédgyakorlatok a mindennapi 
életből. Költemények fordítása és betanulása. If j . Marcsek.

II. osztály.

Osztálytanár: T h irrin g  G yula.

a) Tanulók:

A lexy Sándor ág. h. ev. Ga- 
radna, Abauj m. 

Andrasovszky István ág. h. ev.
Gölnicbánya, Szepes m. 

Andrássy Dezső ref. Tárcái, 
Zemplén m.

A n ta l Imre ág. h. ev. Igló 
5 Apostol József ref. Szirma, 

Borsod m.
Bartholy Imre ág. h. ev. Igló. 
Bernáth György r. k. Gölnic

bánya, Szepes m.
Biró Ödön r. k. Felsőtárkány, 

Heves m.
Bodiczky Vladimir ág. h. ev. 

L  ip tósz entm ik lós.
10 Bó'tös Kálmán ref. Málca, 

Zemplén ni.
Czölder Károly ág. h. ev.

Merény. Szepes m.
Dobsa Mihály r. k. Igló. 
Fischer Márton ág. h. ev.

Svedlér, Szepes m.
Folgens Arisztid ág. h. ev. 

Igló.

15 Harnicsár Gyula r. k. Igló
Hegedűs László ref. Tiszakeszi, 

Borsod m.
Herczeg Aladár izr. Igló.
Herz Arm in izr. Felsőszépfalu, 

Szepes vi.
Horváth fenő ág. h. ev. Igló.

20 Hőnél Ede ág. h. ev. Malom
patak, Szepes m.

Kempny Frigyes r. k. Ruttka, 
Turóc m.

Kiszely Gyula r. k. Sz.- Váralja.
Klein István izr. Szolnocska, 

Zemplén m.
Konkoly István ref. Igló.

25 Konkoly fenő  ref. Igló.
Koroknay István ref. Fekete- 

patak, Ugocsa m.
Kos sala István r. k. Vitfalva, 

Szepes ni.
Kvaszinger Zoltán r. k. Olasz- 

liszka, Zemplén m.
Langsfeld Béla ág. h. ev. Igló.

30 Lángh József izr. Mái kusf alva, 
Szepes m.
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Lehoczky Károly ág. h, ev. 
Igló.

Lorber Ottó László izr. Igló.
Martinkó Mátyás r. k. Savnite, 

Szepes m.
Molnár János r. k. Nagy

iadna, Sáros m.
35 Novák Kálmán r. k. Szepes- 

váralja.
Palcsik Jenő r. k. Igló.
Pollák Sándor izr. Igló
Propper Elek izr. Igló.
Rauchwerger Ottó izr. Csorba, 

Liptó m.
40 Rólh Károly ág. h. ev. Igló- 

rosztoka, Szepes m.

Scherffel N. Lajos ág. h. ev. 
Korompa, Szepes m.

Schwarcz Gyula izr. Igló.
Soltész Ernő r. k. Igló.
Stukner Miklós r. k. Igló.

45 Szakái Dezső ref. Vámos- 
lucska, Ung m.

Szakái István ref. Vámos- 
lucska, Ung m.

Tassonyi Ernő ref. Tárcái, 
Zemplén m.

Uhlyárik Márton r. k. Ruttka, 
Turóc m.

Vadász István r. k. Alsókubin.
50 Venczkó István r. k. Igló.

Vollay Elemér r. k. Igló.

b) Tantárgyak :

1. V allástan , 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 hern .

2. M agyar n yelv , hetenként 5 óra. K. k. Szinnyei József: „Iskolai ma
gyar nyelvtan II.“ és „Magyar olvasókönyv II.“ Nyelvtani anyag : Az egyszerű 
mondatra vonatkozó ismeretek átismétlése után a szófajok tüzetesebb megis
mertetése, kapcsolatban a szóképzésnek és a szók jelentésének tárgyalásával. 
Az állandó határozók. A szórend legfontosabb sajátságai. Az összetett monda
tok (mellérendelés, alárendelés). Többtagú összetett mondatok. — Prózai olvasmá
nyok hangsúlyos és értelmes olvasása és helyenkénti elemzése. A következő 
költemények fejtegetése, tartalmi elmondása és betanulása: Alkony. A puszta 
télen. A Tisza. Kont. Hunyadi. Mátyás anyja. Mátyás király Gömörben. A tu
dós. Isten hozzád! Szüretünk. Éji látogatás. Tavasszal. A megfagyott gyermek. 
A jó öreg kocsmáros. A szegény asszony könyve. A rab oroszlán. Az ó to
rony. A rab. — A helyesírás gyakorlása. Kéthetenként iskolai Írásbeli dolgozat 
részint az elvégzett nyelvtani anyaggal kapcsolatban, részint a tárgyalt költe
mények tartalmi visszaadása. If j . Marcsek.

3. L atin  n yelv , hetenként 6 óra. K. k. Pirchala Imre : „Latin nyelv
tan“ és „Latin olvasókönyv.“ Nyelvtan: Az I. osztály tananyagának átismét
lése után a névszó- és igeragozás teljesen; fokozás, elöljárók, melléknévi hatá
rozók ; rendhagyó, hiányos és tőváltozó igék. Fő- és mellékmondat megkülöm- 
böztetésc; a legszükségesebb mondattani szabályok ismertetése. — A szókép-
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zés 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 erroribus Ulixi: De Ulixe in Ogygia insula morante. De Neusicaa. 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. Nau- 
sikaa. Ulixes a phaeákoknál. Folytatás. Ulixes megismerteti magát. — Havon
ként két iskolai Írásbeli dolgozat: fordítás magyarból latinra Marcsek.

4. Földrajz, hetenként 3 óra. K. k. Lasz Samu. „Földrajz II.“ Részle
tesebben Ausztria, főbb vonásokban Európa többi országai, valamint Ázsia és 
Afrika fekvése, felülete, vizei, növény- és állatvilága, lakosai s nevezetesebb 
városai. Térképvázlatok készítése. T hirrin g .

5. T erm észetrajz, hetenként 2 óra. K. k. Dr. Szterényi Hugó. „Ter
mészetrajz II.“ Néhény 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 nap
pali 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 .
6. Szám tan, hetenként 4 óra K. k. Dr. Beke Manó. „Számtan.“ Vég

zett tananyag : A számítás gyoisitása. Korlátolt pontosságú számítások. Egy
szerű hármasszabály. Arányok és aránypárok. Az egyszeri! aránypárok alkal
mazása. Százalékszámítás. Havonként Írásbeli dolgozat. Szénfy.

7. R ajzoló geom etria , 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 sik 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 külömböző tárgyak szem
lélet nyomán való rajzolása, táblai előrajzolás után egyszerűbb árnyékolással, 
színes «ceruzával is. Berzkviczy.

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

9. Szépírás, hetenként 1 óra. Német folyóírás az ütemes módszer
szerint. Berzeviczy.

10. É nek, hetenként 2 óra. Együttesen az I. osztállyal, mint az I. osz
tályban. SCHERMANN.
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11. N ém et n yelv , mint rendkívüli tantárgy, hetenkint I óra. K. k.
Albrecht János : „Német olvasókönyv I.“ A helyes olvasás és irás gyakorlása. 
Névragozás. Igeragozás. Prózai olvasmányok és azok tartalma. Költemények 
emlékelve. írásbeli dolgozatok a helyes irás gyakorlására. WiKSR.

III. osztály.

Osztály tanár: WiRSR Gyula.

a) T a n u ló k :

Bárdossy fenő, g. k. Tarcafö, 
Szepes m.

Bcrtöthy A nta l ref. Perecseny, 
Ung vi.

Brandobur József r. k. Szepes- 
sümeg.

Braun Vilmos izr. Poprdd, 
5 Dajka László ref. Igló.

Dobay István ref. Ilernád  
szurdok, Abauj m.

Drexler Gyula izr. Igló.
Feuermann A  Ibert izr. Király- 

lehola, Liptó m.
Fischmann Ignác izr. Gellért- 

falu, Szepes m.
10 Freund Sándor izr. Igló.

Fuchs A dolf izr. Káposzlafalu, 
Szepes m.

Gombácsi Sándor r. k. Deb
recen.

Gömöry Károly ág. h. ev. Igló.
Guoth Tamás r. k. Igló.

15 Hausz Pálg.k. Nagykuné falu, 
Szepes m.

Hensch Aladár ág. hitv. ev. 
Szepesszom bat.

Hopkó Pál ág. hitv. ev. Ilybbe, 
Liptó 7tl.

Hupka László r. k. Szirák, 
Nógrád m.

Jaeger Ede r. k. Szomolnok, 
Szepes tn

20 fesztrebényi Pál, ág. hitv. ev. 
Nagysolymár, Szepes m. 

Karo liny Lajos r. k. Igló. 
Klein Hugó izr. Igló. 
Kornhäuscr fenő izr. Igló. 
Koromzay Frigyes ág. h. ev. 

Igló.
25 Krokavecz Tivadar ág. h. ev 

Menguszfalu, Szepes m. 
Kupcsik János r. k. Igló. 
Leichtag Jenő izr. Igló.
Lovász Tamás r k. Trencsén- 

makó, Trevesén m. 
Makovics Géza r. k. Igló.

30 Menyhért József ref. Igló  
Messingcr Péter izr. Nábrád, 

Szatmár ni.
Morvay Kálmán r. k. Ruttka, 

Turóc m.
Muraközy Géza ág. hitv. ev.

Ratkó, Gömör m.
Nagy Sándor ref. Mdlyi, 

Borsod m.
35 Noge Ernő r. k. Igló.

Olesch fenő r. k. Bindt, 
Szefes m.

Pajkos Lajos ref. Ilervád- 
szurdok, Abauj m.

Politzer Hugó izr. Poprád, 
Szepes ni.

Pollák Gyula izr. Igló.
40 Polsch Győző ág. h ev. Igló.
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Rosenthal Aurél hr. Igló. 
Schweiczpacher Lajos r. k. 

Igló.
Seres János ref. Szászfa, 

Ab auf m.
Somoskeöy A  ntal r. k. Szepes- 

rernete.

45 Szabó Kálmán ref. Hernád- 
szurdok, Abauj m.

Tyroler A lfréd izr. Lakes dny. 
Vas Sándor ref. Gégény, 

Szabolcs m.
Zwicker Elemér ág. hitv. ev. 

Strázsa, Szepes m

Magántanulók :
Pavella Győző ág hitv. ev. Liptószentiván, Liptó m.

b) Tantárgyak:
1. V allástan. hetenként 2 óra. K. k. Bereczky : ,.A keresztény egyház

rövid története“, segédkönyv: „Újszövetség“. Tananyag: A keresztény egyház 
története annak megalapitásától a legújabb időkig, különös tekintettel a refor
mációra és a magyar ev. prof. egyházra. Válogatott szentirási szakaszok olva
sása és magyarázása. T hern .

2. M agyar nyelv , hetenként 4 óra. K. k. Szinnyei J. „Rendszeres ma
gyar nyelvtan“ és „Magyar olvasókönyv III.“ Végzett anyag : A nyelv fogalma, 
hangtan, mondattan, szó- és Írásbeli gyakorlatokkal. A prózai olvasmányok 
hangsúlyos olvasása, tárgyi magyarázata, tartalmuk elmondása, nyelvtani elem
zése ; költemények hangsúlyos elszavalása. Havonként 2 Írásbeli dolgozat.

Bogsch.
3. L atin  nyelv, hetenként 6 óra. K. k. Pirchala J . : „Latin nyelvtan“ ; 

Fodor—Kurtz: „Latin olvasmányok“ ; Csengeri: „Stílusgyakorlatok.“ Prózai 
olvasmány Cornelius Nepos művéből: Miltiades, Themistocles és Aristides. 
Költői olvasmány Phaedrus mesegyűjteményéből: Prológus. Lupus et agnus. 
Asinus ad senem pastorem. Canis per fluvium carnem ferens. Vacca, capella, 
ovis et leo. Cervus ad fontem. Vulpes et corvus. Rana rupta et bős. Vulpes * 
et ciconia. Socrates ad amicos. De vulpe et uva. Vulpes et caper. De vitiis 
hominum. Viatores et latro. — A tárgyalt mesék megtanulása (könyv nélkül).
—- Nyelvtanból az alaktan tüzetes átismétlése után a mondattan következő 
fejezetei: az alany és állítmány; cselekvő és szenvedő állítmány; az állítmány 
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 „Stilusgyakorla- 
tok“-ból. — Kéthetenként Írásbeli dolgozat. WiESE.

4. N ém et nyelv , hetenként 4 óra. K. k. Albrecht János: „Német 
nyelvtan“ és „Német olvasókönyv I.“ Nyelvtan: Az Írásjelek használata, olva
sás, helyes kiejtés. A névelő, főnév, melléknév, névmások, számnevek. A 
segédigék, az erős, gyenge és rendhagyó igeragozás. A leggyakrabban előfor
duló erős igék begyakorlása. A nem ragozható beszédrészek. Szórend. — A

3
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tárgyilag és nyelvtanilag fejtegetett prózai olvasmányok címei: Der Löwe und 
die Maus. Der Löwe und der Hase. Zeus und das Schaf. Der Nagel. Das 
zerbrochene Hufeisen. Die drei Freunde. Phrixos und Helle. Pelias und Jason. 
Die Argonauten. Der Kampf mit den Harpyen. Medea hilft dem Jason. Jason 
pflügt mit den Stieren des Äetes. Jason holt das goldene Vlies. Die Jugend 
des Heracles. Der Löwe von Nemea. Die lernäische Hydra. Der Eber von 
Erymanthos. Der Stall des Augeias. Der Zug gegen die Amazonen. Die Rin
der des Geryon. Die goldenen Äpfel der Hesperiden. Siegfried wird'1 hör
nern. Wie Siegfried den Riesen besiegte. Wie der Riese getötet ward. Wie 
Siegfried den Drachen tötet. — A következő költemények fordítása és emlé- 
kelése: Morgenlied. Abendlied. Mein Vaterland. Bescheidenheit siegt. Die Ein
kehr. Die Kapelle. Der gute Kamerad. Drei Paare und einer. Heidenröslein. 
Gefunden. Die vier Brüder. Schützenlied. Herbstlied. Frühlings Ankunft. Der 
weisse Hirsch. Das Schwert. Jung Siegfried. Die Strafe. Die Riesen und die 
Zwerge. Salamon und der Säemann. Die wandelnde Glocke. Vom Bäumlein 
das andere Blätter hat gewollt. — Beszédgyakorlatok. Havonként két iskolai 
Írásbeli dolgozat az elvégzett nyelvtani anyaggal és az olvasmányokkal kap
csolatban. iFj. Makcsrk.

5. T örténelem , hetenként 3 óra. K. k. dr. Szigethy Lajos: „Magyar- 
ország története I“. — Magyarország története a mohácsi vészig, tekintettel a 
művelődési viszonyokra. A jelesebb kútfők rövid ismertetése.

Marcsek.
6. Földrajz és fiz ika i földrajz, hetenként 2 óra. K. k. Varga O ttó:

„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 ir r in g .

7. M en n yiségtan , hetenként 3 óra. K. k. dr. Beke Manó: „Számtan“.
Összetett következtetések. Egyszerű kamatszámítás, kamatos-kamatszámítás. 
Az értékpapír számítása. Arányos osztás és középértékszámítás. Érmek ismer
tetése. SzÉNFY.

8. R ajzoló geom etria , hetenként 2 óra. K. k. dr. Horti Henrik: „Raj
zoló geometria. Harmadik rész“. (Átdolgozta Szinte Gábor.) Végzett anyag: 
A planimetria alapelemei. Axialis és centrális szimmetria. Alapműveletek távol
ságokkal. A szög keletkezése, fajai, alapműveletei. Merőleges egyenesek szerkesz
tése többféle módon. Párhuzamos egyenesek szerkesztése. A háromszögek osztá
lyozása, szerkesztése adott alkotórészekből. A négyszögek osztályozása, szerkesz
tése. A sokszögek. Idomok (területek) átalakítása és osztása. Hasonlóság, arányos
ság. Hasonló sokszögek szerkesztése. Középarányok. Sík díszítmények rajzo
lása és színezése a Várdai, Boross és Zsitvay lapminták után. Kézügyesitő 
gyakorlatok színes ceruzával. Ecsetgyakorlatok. — Különféle használati tárgyak 
(edények, tálak, üvegek stb.) rajzolása szemlélet nyomán, táblai előrajzolás
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után. Magyar ornamentek gyűjtése; térkitöltés magyar elemekkel. Mértani 
rajzok készítése kapcsolatban a végzett anyaggal. Szerkesztési gyakorlatok.

Berzeviczy.
9. T orna, hetenként 2 óra. Szabad-, rend- és szergyakorlatok.

Sch ERMANN.

I V .  o s z tá l y .

Osztálytanár: Bogsch László.

Benyasko András r. k. Szepes- 
váralja.

Biró Endre ref. Abaujvár.
Cobrda János ág. hitv. ev 

Szmrecsán, Lipió m.
Fallay Gyula r. k. Poprád, 

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

Gölnicbánya, Szepes rn.
Fröhlich János r. k. Igló.
Fucker A rtur r. k. Eperjes, 

Sáros m.
Gál Barna ref. Igló.
Gánóczy Mihály r. k Prak- 

fa lu , Szepes m.
10 GerstlErnőizr. Hibbe, Liptóm.

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

nicbánya, Szepes m.
Grasgrün Miksa izr. Igló.
GyőrJJy Lajos ref. Turkeve, 

Jásznagykunszolnok m.
15 Judik Kálmán ág. hitv. ev. 

Ruttka, Turóc ni.
Kircz Ernő izr. Vágfalva, 

Liptó m.
Krucskó József r. k. Igló.
Löffler Aladár izr. Igló.
Lőrinczy László r. k. Zsigárd, 

Pozsony ni.
20 Lupkovics Albert r. k. Lőcse.

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

újvár.
Misuta László r. k. Igló.
Pálka Géza ág. h. ev. Körmöc

bánya, Zólyom m.
25 Peschke Valter r. k. Teschen, 

Szilézia.
Petrofcsik János r. k. Szlalvin, 

Szepes m.
Pitzey Árpád ág. h. ev. Igló
Popper László izr. Igló.
Sapirer József izr. Igló.

30 Schiller Ernő r. k. Igló.
Schivetz Lajos r. k. Igló.
Scholtz Dezső ág. hitv. ev. 

Budapest.
Schramko István r. k. Igló.
Schwartz Károly izr. Pár is háza, 

Liptó m
35 Seltenreich Ervin ág. h. ev. 

Budapest.
Silberstein Fülöp izr. Bethlen- 

fa lu , Szepes ni.
Stojanov György g  k. Igló.
Szakait Gyula ref. Korompa 

Szepes rn.
Szilvásy Lajos r. k. Szepes- 

v ár alj a.
40 Sztankóczy István r. k. Pelcjte, 

Zemplén m.

a) Tanulók:



36

Magántanuló :

Klein Andor izr. Abaujszántó.

Kilépett :

Renvers Ágost r. k. Szalmát. 
Renvers István r. k Szatmár.

Elbocsáttatott.-

Tcrray Elek ág. h. ev. Szepesolaszi

b) Tantárgyak;

1 V allástan , 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, főké
pen Márk evangéliuma. T hern

2. M agyar nyelv , 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; három ének emlékelése. Kéthetenként 
iskolai dolgozat. Bogsch.

3. L atin  n yelv , hetenként 6 óra. K. k. Pirchala I. „Latin Nyelvtan“ ;
Fodor és Kurtz: „Latin olvasmányok“ ; Csengeri J . : „Latin stílusgyakorla
tok.“ II. — Prózai olvasmány C. Julius Caesar: „Commentarii de bello Gal- 
lico“ c. művéből: Gallia leírása (1, 1.), Gallia politikai és társadalmi viszonyai 
(VI. 11—20) és Germania és lakosai (VI. 21—28). Költői olvasmány P. Ovidius 
Naso Metamorphosisaiból: A világ teremtése (I. 5—88), Deucalion és Pyrrha 
(I. 313—415.), Daedalus és Icarus (Vili. 183—235), Orpheus az alvilágban 
(X. 1—63). — Nyelvtanból a III. osztály anyagának átismétlése után: Az állítás 
módjai (kijelentő, felszólító és óhajtó mondatok, kérdő mondatok); az összetett 
mondat (a mondatok mellérendelése, a mondatok alárendelése); oratio obliqua; 
szórend. — A hexameter. — Fordítás magyarról latinra a nyelvtani anyag 
begyakorlására. Kéthetenként iskolai írásbeli dolgozat. WiESE.

Szuhy Lajos r. k. A  gr is) 
Arad m.

Teschler Imre r k. Igló 
Wesselényi István r k. Igló

Willmann Miksa izr. Liptó-
ujvár.

45 Zathurelzky István ág h. ev. 
Felka. Szrprs vi.
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4. N ém et n yelv , hetenként 3 óra. K. k. Albrecht János : „Német nyelv
tan“ és „Német olvasókönyv II.“ Mondattan: Prózai olvasmányok alapján az 
egyszerű mondat és részei, az egyszerű mondat szórendje. Az összetett mon
datok : a) mellérendelt mondatok, b) alárendelt mondatok. Az összetett mon
dat szórendje. A többszörösen összetett mondat és a körmondat. Költemények 
fordítva és emlékelve. Beszédgyakorlatok. — Kéthetenként írásbeli dolgozat, 
kapcsolatban az elvégzett nyelvtani anyaggal. Bogsch.

5. T örténelem , hetenként 3 óra. K. k. Gaál-Helmár: Magyarország
története II. és Kogutowitz: Tiz térkép a hazai történelem tanításához. — 
A magyar nemzet története 1526-tól 1867-ig. Az ország három részre oszlása. 
A reformáció elterjedése és hatása. A nemzeti felkelések kora. Bethlen Gábor 
udvartartása. Zrínyi Miklós. Thököly Imre. Az eperjesi vértörvényszék. Az 
1687-iki országgyűlés. II. Rákóczi Ferencz 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. Marcsek.

6. N övén ytan , hetenként 3 óra. K. k. Dr. Szterényi Hugó: 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 növény táplálkozása, lélekzése, mozgástüneményei és szaporo
dása. — A rendszertanból : Linné mesterséges rendszere. Természetes rendszer 
Braun és Eichler után. Főbb vonásokban : telepes növények (moszatok, gom
bák, zúzmók\ 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 hirrin g .

7. M en n y iség tan , 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 ajzoló geom etria , hetenként 2 óra. K. k. Dr. Hord Henrik: 
Rajzoló geometria. — Tananyag: Planimetriai konstrukciók. A kör főbb tulaj
donságai. Két kör kölcsönös helyzete. Érintkező körök. Az ellipszis, parabola 
és hiperbola főbb tulajdonságai. A kúpszeletek összehasonlítása. Sík díszítmé
nyek rajzolása és egyszerűbb színezése a Várdai-, Zsitvay- Gróh- és a Boros
féle lapminták után. Ecsetgyakorlatok. Kézügyesitő gyakorlatok színes ceruzá
val és szénnel, Különböző háztartási tárgyak természet után való rajzolása
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szemlélet nyomán és táblai előrajzolás után. Magyar díszítő elemek gyűjtése 
és ezekből egyszerűbb térkitöltés. Geometriai rajz kapcsolatosan a végzett 
anyaggal. Szerkesztési gyakorlatok. Berzeviczy.

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

V . osztály.

Osztálytanár: Dr . Bruckner Győző. 

a) Tanulók:

Bagi János róm. kath. Heves, 
Hevesmegye.

Baldinger Herman izr. Igló. 
Ballasch Mihály róm. kath.

Luciabánya, Abaujtorna m. 
Benigny Andor ág. hitv. ev- 

Igló.
5 Bodiczky Metód ág. hitv. ev. 

Turócszentmárton.
Bunge Rezső ág. hitv. ev. 

Liptóujvár.
Dúrbán Ferenc róni. kath. 

Igló.
Fábián Aladár róm. kath. Igló. 
Fábry László ág. hitv. ev. Igló. 

10 Fröhlich János ág. hitv. ev. 
Szepcsolaszi.

Heuberger Lajos izr. Mura
szombat, Vasmegye.

Hrubi János róm. kath. Igló. 
Hupka Győző róm, kath. Szi- 

rád, Nógrád megye.
Jancsó Lajos rej. Igló.

15 Kacsur István róm. kath 
Ólubló, Szepes megye 

Kasprák Béla lóm. kath. Igló 
rosztoka.

Kiszely A n ta l Ribicsnek, Sze
pes megye.

Kiss Andor rej. Garbócbog- 
dány, Abaujtoma, megye,

Kiss Lajos ref. Telkibánya, 
A baujtorna megye.

20 Klein Lajos izr. Igló.
Kofridt Flóris róm. kath. Na- 

mesztó, Árva megye. 
Körtvélyesi Sándor gör. kath. 

Igló.
Kulifay Károly rej. Kunhe

gyes, Szolnok megye. 
Labusz Józsej róm. kath. Igló. 

25 Lakner András róm. kath. 
Nagyszeben, Szeben vi. 

Laurinecz józsej róm. kath.
Trsztena, Árva megye. 

Lengyel Mátyás róm. kath.
Teschen, Szilézia 

Lipták A rtu r ág. hitv. ev. 
Igló.

Malicsky Bertalan róm. kath. 
Slrázsa, Szepes megye.

30 Molnár Béla ág. hitv. ev. 
Ruttka, Turócz megye. 

Muraközy Gyula ág. hitv. ev.
Ratkó, Gömör megye. 

Nemes Barna róm. kath. Lip 
tószentmiklós.

Németh András rej. Liptó 
újvár.

Nudzik Jenő ág. hitv ev. Küké
in ező, Sárosmegye.

35 Noviszedlák János róm. kath. 
Káposztafalva} Szepesmcgyc,
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Oscsenda Kálmán r. k. To Iá. 
Pelrik István gör. kath. Le- 

hóc, Ung megye.
Platthy Jenő ág. hitv. ev.

Chizsné, Árva megye. 
Pollák Róbert izr. Igló.

40 Ritter Gyula ág. hitv. ev. 
Igló.

Schermann Szilárd ág. hitv 
ev. Igló.

Schwarz Sándor izr. Párizs- 
háza, Liptó megye.

Simonfi Ferdinánd r. k. Igló. 
Singer Ernő izr. Igló.

45 Spitzkopf Ervin ág-, hitv ev. 
Igló.

Széli Ödön ág. hitv. ev. Igló. 
Szmrekovszky Kálmán gör.

kath. Liptószentmiklós. 
Thuránszky Viktor ág. hitv.

ev. Liptószentmiklós. 
Vitkovszky Pál róm. kath. 

Prakfalva, Szepes megye. 
50 W olf Béla ág. hitv. ev. Rusz- 

kin , Szepes megye.
Zavatzky Tivadar róm. kath. 

Igló.

Magántanulók:
Kovács Emil gör. kath. Kereknye, Ung m.
Stoklász fenő róm. kath. Bártfa, Sáros m.

Kilépett-.

Scherffel Gusztáv ág. hitv. ev. Igló.

b) Tantárgyak:
1. V allástan , hetenként 2 óra. K. k. Batizfalvy-Bereczky : Bibliaismer

tetés. Bibliai olvasókönyv. Végzett anyag: Az ó és új szövetség könyveinek 
ismertetése. A tárgyalt anyaggal kapcsolatos szakaszok magyarázata.

T hern .

2. M agyar 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, értekezés, szónoki beszéd ; a levél. 
A prózai Írásművek mindegyike megfelelő olvasmány alapján tárgyaltatott. írás
beli dolgozatok: 1) Nyári szünidőm. 2) Szilágyi és Hajmási népballada elbeszé
lés alakjában. 3) „Buda veszéséről“ Tinódi nyomán. 4) Széchenyi István gróf 
jellemzése Gyulai Pál nyomán. 5) Övéit el nem hagyja, ki mindnyájunk édes 
atyja (elmélkedés). 6) Garamvölgyi Ádám jellemzése, Jókai Uj földesúr c. regé
nye alapján. 7) Kossuth Lajos a haza megmentéséről c. beszédének eszme
menete. 8) A rendetlenség következményei. 9) Mi szép a természetben ?

Stromp.
3) Latin nyelv , hetenként 6 óra. K. k. Pirchala J . : „Latin nyelvtan“ ; 

Ciceronis: Pro A. L. Archia poéta, magy. dr. Kapossy Lucián; Ciceronis: 
De imperio Gnaei Pompei, magy. Zsámboki Gyula; Szemelvények Ovidiusból 
magy. dr. Csenged János, —* Prózai olvasmány: Ciceronis „Pro A. Licinio



40

Archia poéta“ és „De imperio Gnad Pornpci“ c. beszédek teljesen. Ezen be
szédek formai elemzése mellett megismertük a szónoki beszéd főrészeit, bele
mélyedtünk az érvelés finomságaiba és anyagot gyűjtöttünk a topikához. Az 
elocutio-ból: a periódus, alliteratio, amplificatio, anaphora, antithesis, asynde
ton, chiasmus, hendyadyoin, hyberbaton, litotes, polysyndeton és zeugma. 
Költői olvasmány: Szemelvények Ovidius műveiből és pedig Trist. IV. 10. 
(a költő önéletrajza); Fasti II. 381—422 (Romulus és Remus kitevése. A Lu- 
percal); Fasti IV. 809—858. (Róma alapítása, Remus halála); Fasti III. 179 —228. 
(A rómaiak és sabinusok kibékülése); Fasti II. 475—512. (Romulus megdi
csőülése); Fasti II. 813—852. (A regifugium); Fasti II. 195—242. (A Fabiusok 
veszte); Fasti II. 641—84 Terminalia. Az olvasottak nyelvi és tárgyi magya
rázata. — A  római régisetekből: A polgári jog természete, terjesztése, meg
szerzése és elvesztése; coloniae, municipia, praefecturae; családi és házi vi
szonyok és szokások (név, fürdők, a mindennapi élet, társasjátékok). Szótanu
lás az olvasmány kapcsán etymologikus csoportokban. írásbeli dolgozatok: 
havonként kétszer, fordítás magyarból latinra (háromszor egy-egy fordítás latin
ról magyarra). dr. Bruckner.

4. G örög nyelv , hetenként 5 óra. K. k. Dr. Maywald József; Görög
nyelvtan és Görög gyakorló és olvasókönyv. I. — Olvasmányok : 1 — 19, 23, 
31, 35, 41, 43, 47, 49, 57, 61, 75, 84. — A nyelvtanból a névszók és az 
„<o“-végű igék alaktana; mondattani sajátosságok. —• Kéthetenként iskola Írás
beli dolgozat. WiESE.

5. G örögpótló  irodalom , hetenként 3 óra. K. k. Dr. Csengeri János:
„Homeros Iliasa“. Kempf József: „Homeros Odysseiája“. Dr. Geréb József: 
„Szemelvények Herodotos történeti művéből“. Dr. Badics Ferenc: „Magyar 
irodalmi olvasóköny I“. Elvégzett tananyag: Homeros élete és művei. Az llias- 
nak és Odysseiának szemelvényeken alapúló olvasása tárgyuk, szerkezetük és 
epikai előadásuk megismertetésével. A homerosi kérdés, a homerosi époszok 
története. A homerosi mithologia és reálék összefoglaló tárgyalása. Herodotos 
élete; történeti művének tárgya és szerkezete, világnézete, történetírói felfogása 
és a mondákhoz való viszonya. Bő szemelvények történeti művéből. A magyar 
irodalmi olvasmányok tárgyáúl Tinódi Sebestyén, Gyöngyösi István és Arany 
János epikus műveiből vett szemelvények szolgáltak. A magyar nyelvű történet- 
írás fejlődésének tárgyalása után a magyar történetírók közül Heltai Gáspár, 
Kemény János, Szalárdi János, Bethlen Miklós gróf, Cserei Mihály és Apor 
Péter báró szemelvények alapján. If j . MarcSEk.

6. G örögpótló  rajz, hetenként 2 óra. Síkidomok, stereometriai testek
(kocka, hasáb, gúla) és ezek összetételeinek, továbbá gipsz, terrakotta ékítmé
nyek, edények, használati tárgyak szemlélet alapján való rajzolása és festése. 
Vázlatok rajzolása színes ceruzával. Berzeviczy.

7. N ém et n yelv , hetenként 3 óra. K. k. Heinrich G .: „Német tan- és 
olvasókönyv II“. Nyelvtan és mondattan tüzetes átjsniétlése, Olvasmányok
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magyarázása, fordítása; költemények emlékelése. Beszéd- 5s helyesírási gya
korlatok. Kéthetenként iskolai írásbeli dolgozat. Bogsch.

8. T örtén elem , hetenként 3 óra. K. k. Dr. Szigethy Lajos: „Az ókor
története“. Helmár Ágost: „Iskolai atlasz az ókori történelem tanításához“. Az 
ókor történelme a nyugat-római császárság bukásáig (476 k. u) a földrajzi 
ismeretek ébrentartása mellett és különösen az erkölcsi művelődési és mű
vészettörténeti mozzanatok kiemelésével, a) A praehistorikus kor. A társadalmi 
és vallási fejlődés első mozzanatai, b) A  keleti népek: egyptomiak és sémi 
népek; akkadiak és chaldäusok; assyrok és héberek. A legrégibb zsidó tör
ténelem bírálata. A phoenikiaiak kereskedelme és gyarmatai. Brahmaismus és 
Buddhismus. A babyloni és perzsa birodalom, c) Görög történelem. A hőskor 
vázlatosan. Lykurgrjs törvényhozása. Az athéni állam történelme Solonig, kiter
jeszkedve a Drakon-féle eupatrida uralomra. Solon timokratiája. Kleisthenes, 
Aristeides, Ephialtes és Theramenes demokr<itiája. A 30 zsarnok uralma. 
Athenae bukása 404. A thebaei hegemónia. A makedón uralom. II. Fülöp 
és Nagy Sándor. A diadochok birodalmai. A hellenistikus korszak műveltsége, 
d) Római történelem. Róma keletkezése a monda és történelem alapján A 
királyság korszakának kritikája. Alkotmányos és jogviszonyok. Pártküzdelmek 
a patríciusok és plebejusok közt. A néptribunság. A decemvirek. A pun és 
makedón háborúk. A forradalmak korszaka a grachusi mozgalmaktól az 
actiumi csatáig. Az imperium alapítása. A császárság fénykora, hanyatlása és 
bukása 476. Az antik műveltség hanyatlása és bukása. Az ókori történelem 
kútfői és segédeszközei. Kortani táblák készítése. Dr. Bruckner.

9. Á lla ttan , hetenként 3 óra. K. k. Dr. Szterényi Hugó. Állattan. 
Általános rész: sejt- és szövettan elemei; a szervek (bőr, csontváz, izmok, 
bélcsatorna, vérkeringés, lélekzés és kiválasztás szervei; idegrendszer, érzék
szervek) és azok működése; a szaporodás; az állatok életmódja. A rendszer
tanból : 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 és lapos férgek); a tüskebőrüek (tengeri ugorkák, tengeri tüskés 
állatok, tengeri csillagok és tengeri liliomok); bélnélküliek (medúzák és polipok, 
korallpolipok, szivacsok); véglények (ázalékok, spórás állatkák és csupasz 
plazmájuak). A felsorolt törzsek és osztályok összefoglalása és csoportosítása.

T hirrin g .
10. M ennyiségtan , 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 
kifejezések négyzetgyöke; gyökkifejezések átalakítása; a köbgyök; algebrai 
többtagúak köbgyöke; köbgyök a tizes számrendszerben. Műveletek gyök
mennyiségekkel. A mértan elemei; a háromszög; összeillő háromszögek ; 
szerkesztési feladatok. A négyszögek összeillősége és szerkesztése. A sok
szögek. A távolságok arányossága. Hasonló háromszögek és sokszögek. Az
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idomok területe, a területkiszámitás és az arányosság tételeinek alkalmazása. 
Területek átalakítása. A kör húrjai és érintői. Középponti és kerületi szög. 
Négy hetenként írásbeli dolgozat. N ikházi.

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

12. É nek , (nem kötelező) hetenként kétszer a dalkörben.
SCHERMANN.

A kötelező heti órák száma a görög nyelvet tanulóknál és a görögpótló 
tanfolyamban 30.

"VI. osztály.

Osztálytanár: Kiss Albert.

a) Tanulók:

Bálint Dezső ág. h. ev. Eper
jes, Sáros m.

Balló László ág h. ev. Liptó- 
szentmiklós.

Bárdossy Béla gór. kath. Tar- 
cafő\ Szepes m.

Bartsch Iván ág. h. ev. Mar- 
ionvásár, Fejér m.

5 Bőtös Sámuel rcf. Málca, 
Zemplén m.

Braun Jenő izr. Lőcsemajor, 
Szepes m.

Csontos Andor ref. Agáid, 
Zemplén rn.

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

Fábián Aladár r. k. Igló.
10 Folgern Aladár dg. h. ev. Igló.

Frenda Zsigmond ág. h. ev. 
Igló

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

Haraszthy István r. k Ho- 
monnazávod. Zemplén m.

Harman János ág. h. ev Vi- 
chodna, Liptö m.

15 Hornicsek Ferenc r. k. Igló.

Késmárszky Tivadar ág. h. 
ev. Igló.

Kiss Ferenc ref. Püspökla
dány, Hajdú ni.

Klein Andor izr. Igló.
Klinovszky Dárius r. k. Ra- 

besice, Árva rn.
20 Kovács Endre ref. Hajduhad- 

ház, Hajdú m.
Kovács Gábor ref. Szerencs, 

Zemplén ni.
Kretschko Gyula ág. h. ev. 

Szepesolaszi
Kubicsár István r. k. Letán- 

falu, Szepes m.
Laczkó Milos ág. h. ev. Lip- 

tószentmiklós
25 Löffler Ervin izr. Igló.

Lővy Pál izr. Jászapáti, fász- 
N.-K. Szolnok ni.

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

bánya, Szepes m.
30 Nagy Bertalan r. k. Jászár ok

szállás, Jász-N.- K  -Szolnok ni.
Nagy Ferenc r. k. Igló.
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Nagy Zoltán ref Torna,
A  bánj torna ni.

Oruzsinszky István r. k Igló
Pavlisz András r. k. Bielipo- 

tokov, Árva m.
35 Politzer Emil izr. Zsolna,

Trencsén m.
Rácz fózsef ref. Kisújszállás, 

fász-N.-K.-Szolnok m.

Stojanov Tivadar g. kel. 
Igtö.

Stromp Iván ág. hitv. ev. 
Igló.

Teschler László r. k. Igló.
40 Vilkovszky Bálint r. k. Bal- 

dóc, Szepes ni.
Zenián Zoltán ág. h. ev. A  bős, 

Sáros m.

Magántanuló :

Berzsenyi Szilárd r. k. Budapest.

b) Tantárgyak :

1. V allástan, hetenként 2 óra. K. k. Pálfy-Bereczky: „A keresztyén
anyaszentegyház története“. Bibliai olvasókönyv. Tananyag: A kér. egyház 
története. Válogatott szakaszok a korinthusi levelekbó'l. T hern .

2. M agyar nyelv , 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. Bánk bán. A kérők. Csalódások. Coriolan. 
írásbeli dolgozatok: 1. Vörösmarty „Szép Ilonka“ c. elbeszélő költeményének 
tartalma. 2. A nemzeti és idegen verselés sajátságai szemelvényeken. 3. Az 
óda elmélete Arany „Széchenyi emlékezete“ c. költeménye alapján. 4. Csak a 
megelégedés tesz boldoggá. 5. A népköltészet és jellemző sajátságai. 6. Az 
eposzi szerkezet jellemző sajátságai a Zrinyiász alapján. 7. Atany „Buda halála“ 
c. eposzának méltatása. 8. Amilyen az ember, olyan a beszéde. 9. „A kérők“ 
c. vígjáték meséje. Stromp.

3. Latin nyelv , hetenként 5 óra. K. k. Kalmár Elek, Szemelvények 
Titus Livius római történetéből; Wirth Gyula, Szemelvények P. Vergilius 
Maró Aeneiséből; Wagner-Horváth, Római régiségek. — Végzett anyag: 
Livius II. III. IV. és XXI. könyvéből: a consulság; a köztársaság első harcai, 
Horatius Codes, Mucius Scaevola, Cloelia; a néptribuni hivatal, Menenius 
Agrippa, Coriolanus ; Cincinnatus ; a decemvirek ; a II. pún háború előzményei, 
Hannibal jellemzése. Vergilius Aeneiséből az I. és II. ének kihagyásokkal. — 
Az olvasmány alaki és tárgyi feldolgozása a tanterv és utasítások értelmében.
— Kéthetenként iskolai írásbeli dolgozat. Kiss.

4. G örög nyelv, hetenként 5 óra. K. k. Maywald József, Görög nyelv
tan és Görög gyakorló- és olvasókönyv II. Wagner-Horváth, Görög régiségek.
— Végzett anyag: Xenophonból 29 olvasmány, a lyrikusqkból 28 vers (részben
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töredék), magyarról görögre fordítva 10 gyakorlat. Alaki és tárgyi feldolgozás 
az utasítások szerint. Kéthetenként iskolai írásbeli dolgozat. Kiss.

5. G örögpótló  irodalom , hetenként 3 óra. K. k. Kincs Gyula: „Sze
melvények a görög líra és a vele kapcsolatos magyar klasszikus költészet 
termékeiből“. Az elegia, epigramma, iambos és trochaios, valamint a tulajdon- 
képeni lantos költészet tárgyalásán és egyes szemelvények megtanulásán kivűl 
olvastatott Sophokles Antigonéja és Elektrája Csiky Gergely fordításában.

Strom p.
6. G örögpótló  rajz, 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. Berzeviczy.

7. N ém et n yelv , hetenként 3 óra. K. k. Heinrich Gusztáv. „Deutsches
Lehr- und Lesebuch II“. A nyelvtan ismétlése után a következő olvasmányok 
tartalmi és alaki tárgyalása s megtanulása : Der Mönch von Heisterbach. Die 
Bürgschaft. Die Heideschenke. Drei Lieder. Wanderers Nachtlied. Abschied. 
Herbstklage. Lützows wilde Jagd. Aus „Hermann u. Dorothea“. Wanderlust. 
Himmelstrauer. Der frohe Wandersmann. Hoffnung. Das Volkslied. Doktor 
Faust. Das Wunder. Löwenritt. Das Gewitter. Das Landleben. Der Wirt und 
der Teufel. Der Wilde. — Kéthetenként írásbeli dolgozat. Hoch.

8. T örténelem , hetenként 3 óra. K. k. Dr. Szigethy Lajos II. Közép-
és újkor a westphali békéig, a földrajzi ismeretek ébrentartása és a művelődés1 
viszonyok 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 el'enreformáció. A harmincéves háború. Szemléltető eszközök 
bemutatása. Dr . Bruckner.

9. M en n yiségtan , hetenként 4 óra. a) Algebra. K. k. Dr. König Gy.
„Algebra“. A hatványozás általánosítása; negativ hatványkitevők, számrend
szerek ; törthatványkitevők, 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, 
kerülete és területe. Síkháromszögtan: a szögmértani függvények értelmezése ; 
a derékszögű-, egyenlőszárú háromszög és a sokszög megoldása. Szögek 
összegének és különbségének, kettős- és félszögek függvényei. A ferdeszögű 
háromszög megoldása. Földmérési és magasságmérési feladatok. Havonként 
írásbeli dolgozat. Nikházi.

10. Á sványtan  és chem ia, hetenként 3 óra. K. k. Dr. Szterényi 
Húgó. Ásványtan |s  chemia. A levegő. Á ken és fontosabb vegyületei. Chemia1
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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, tiirkisz, 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 kr. 
rendszer. Salétrom. Szalmiák. Szulfátok (barit, coelesztin, gipsz, timsó, réz és 
vasgálic) A rombos-, egy- és háromhajlású kr. rendszer. Borax. Apatit. Össze
függés az ásványok chemiai összetétele, alakja és fizikai tulajdonságai között. 
Szerves eredetű ásványok (borostyánkő, petroleum, kőszén). A világító gáz; 
kátrány és alkotórészei. Szerves vegyületek (szénhidrogének, szénhidrátok, 
fehérjék, zsírok, alkohol, szerves savak és bázisok). — A víz és geol. műkö
dése. Vulkanizmus és hatásai. Vulkánok anyaga (gránit, trachit, bazalt, szienit, 
gnajsz, csillámpala, fillit). A levegő és az élet geológiai hatásai.

T h ir r in g .
11. T orna, hetenként 2 óra. Gyakorlatok vasbotokkal; szergyakor

latok ; játék. Schermann.
12. É nek , (nem kötelező) hetenként kétszer a dalkörben.

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

tanfolyamban 30.

VII. osztály.

Osztálytanár: Stromp J ózsef. 

a) Tanulók :

Andrássy Dániel rej. Tárcái, 
Zemplén m.

Andrássy János ref. Tárcái, 
Zemplén m.

Arvay József r. k. Egeresein, 
Heves m.

Bern áld. István, r. k. Igló 
5 Berlóthy Zzigmond ref. Pere 

cseny, Ung ni.
Cseh Ödön re f Abaujszántó.
Dzubay Sándor g. hath. Buda 

pest.
Gurey István g. hath. Turja- 

vágás, Ung rn.
hing Aladár ág. h. ev. Igló.

10 Kaucsarik Károly r. k. Szla- 
nica, Á rva m.

Kontsek Pál ág. h. ev. Tót- 
próna, Turóc m.

Krajcsovics Győző ág. h ev.
lvánkafalu Turóc m. 

Labuda András r. k. Lőcse, 
Szcpes ni.

Langsfeld György ág. h. ev. 
Igló.

15 Laurissin Jenő g. kath. Ma
karja, Bereg m.

Mar esek Aladár ág;, h. ev.m
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Mervay Sándor r. k. Igló. 
Mészáros Ottó r k. Gölnicz- 

bányna, Szöges m.
Nemes Gyula r. k. Liptó 

szentmiklós.
20 Schmidt Barna r. k. Igló.

Schwarz Hermann izr. Püs
pökladány, Hajdú m. 

Sperling Aron izr Kisszeben, 
Sáros m

Sztrojny Ferenc r. te. Hlebnic, 
Árva m.

b) Tantárgyak:

1. V allástan , hetenként 2 óra. K. k. Bereczky: „A magyar protestáns
egyház története.“ „Az új szövetség.“ Tananyag: A magyarhoni ev. protestáns 
egyház története. A galatákhoz Írott levél. T h ern .

2. M agyar n y e lv , hetenként 3 óra. Góbi Imre: „A magyar nemzeti
irodalom története I. rész.“ c. k. k. alapján a magyar nemzeti irodalom törté
nete 1820-ig megfelelő szemelvényekkel. Szinnyei József: „A magyar nyelv.“ 
— írásbeli dolgozatok: 1. A munka igazi hivatása és legszebb rendeltetése az 
embernek. 2. A hun és magyar mondák mint az ősköltészet nyomai. 3. Szük
séges-e idegen nyelveket és országokat ismernünk ? 4. Iparkodjál kitűnni, de 
óvakodjál feltűnni. 5. A nevelés Zrínyi korában s ennek hatása a Zrinyiászra.
6. Mikes és Faludi, mint a XVIII. század szépprózájának képviselői. 7. Beszéd 
az anyagiság ellen. 8. A kuruc költészet jellemzése. 9. Mikép kell az ifjúnak 
a költőket olvasni ? Stromp.

3. Latin nyelv , 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—48-ig. Szemelvények az Aeneis VI. és VII. énekéből. Oratio in Catilinam
I. egészen. A régiségtani ismeretek rendszeres összefoglalása, valamint nyelv
tani, stilisztikai és irodalomtörténeti anyag gyűjtése és rendezése. Kéthetenként 
iskolai írásbeli dolgozat. Hoch.

4. G örög nyelv , hetenként 5 óra. K. k. Kempf József, Szemelvények
az Odysseiából; Steph. Dávid, Herodoti Epitome; Wagner-Horváth, Görög ré
giségek. — Végzett anyag: Horn. Odyss. I. 1—305. V. 228—493. VI. 1—250. 
IX. 39 -6 1 . 82 — 104. Herodotosból: De Arione citharoedo (I. 23—24). De 
moribus Persarum (I. 131— 140). Babylonis descriptio (I. 178—183). De fonti- 
bus Nili (II. 28—34). De crocodilo (II. 68—70) Cheops, pyramidum maximae 
aedifleator (II. 123). De Scytharum religione et moribus (IV. 59—70. 76). De 
pugna Marathonia (V. 105. VI. 94—120. szemelvényesen). — Homeros a ha
gyomány szerint; az Odysseia tartalma, szerkezete ; a homerosi világ. Herodotos 
élete, munkájának tartalma, szerkezete. Az ó és új ión dialektus. — Havon
ként iskolai írásbeli dolgozat. Kiss.
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5. G ö rö g p ó tló  iro d a lo m , hetenként 3 óra. K. k. Szilassi Móric:
„Szemelvények Thukydidesből.“ Incze József: „Demosthenes válogatott beszé
dei.“ Dr. Badics Ferenc: „Magyar irodalmi olvasókönyv III.“ Schill Salamon: 
„A régi görög irodalom története.“ — Tananyag: Thukydides élete, kortársai, 
történeti művének tárgya, tartalma, szerkezete és felosztása. Thukydides prag
matikus történetírásának jellemzése, politikai beszédei. Athén és Spárta alkot
mányának jellemző külömbségei. A görög állami régiségek megbeszélése. Olva
sott részek Thukydidesből: I. 1 — 23, 66—78,89—118, 140— 145; II. 34—54, 
60—64; III. 3 5 -4 0 ;  IV. 2— 14, 27 -28 , 3 6 -4 1 , 102— 108; V. 2 5 -2 6 ;
VI. 8 - 1 9 ;  VII. 46—50, 72 87. — Demosthenes élete, szónoki müvei, po
litikai szereplése, jelleme. Művei közül tárgyaltatott a Konon elleni beszéd, a 
harmadik philippika és a „Koszorú“ ügyében tartott beszéd szemelvényesen. 
■—• A magyar történetírás áttekintése után Virág Benedek, Jászay Pál, Teleki 
József gróf, Horváth Mihály, Szalay László, Salamon Ferenc élete és történeti 
műveikből vett szemelvények, továbbá a régi magyar szónoklat történetének 
fejtegetése után Kölcsey Ferenc, Széchenyi István gróf, Eötvös József báró, 
Kossuth Lajos és Deák Ferenc élete és beszédei szemelvények alapján. — A 
görög irodalmi ismeretek rendszerbe foglalása, a görög irodalom korszakai és 
főképviselői. IfJ. Marcsek.

6. N ém et nyelv, hetenkén 3 óra. K. k. Schuster Alfréd: „Német iro
dalomtörténeti tankönyv.“ I. rész. — A nyelvtani ismeretek ébrentartása 
mellett irodalomtörténeti képek: pogány költészet. Ulfilas bibliafordítása, a 
hősmonda, Hildebrand-dal. —• Nagy Károly kora, keresztény költészet, a 
lovagok udvari költészete, Heinrich von Veldeke, Hartmann von Aue, Wolf
ram von Eschenbach, Parzival, Gottfried von Strassburg; lovagi lyra, Walther 
von der Vogelweide. — A nemzeti epika, Nibelung ének, Kudrun. — Polgári 
költészet, a népdal, a reformáció, Luther, Hans Sachs. — Az önállótlan után
zás korszaka, Opitz, Gottsched. — Klopstock. Wieland. Lessing. — Az egyes 
korokat és írókat jellemző szemelvények tárgyalása —• Havonként írásbeli 
dolgozat. H och.

7. T örténelem , hetenként 3 óra. K. k. Dr. Szigethy Lajos III. rész.
Egyetemes történet a magyar nemzet történetével kapcsolatosan 1648-tól 
1871-ig a földrajzi ismeretek ébrentartása és a művelődési viszonyok ki
emelése mellett. A modern állami élet kifejlődése. A felvilágosodás kora. 
A francia forradalom kora. Az alkotmányos, nemzeti és szociális küzdelmek 
kora. Európa és Amerika nevezetesebb államainak földrajza. Történelmi tér
képek készítése. Dr . Bruckner.

8. T erm észettan , hetenként 4 óra. K. k. Fehér Ipoly: „Természettan“. 
A természettudományok és természettan felosztása; a természettan kifejtési 
módja A mozgás nemei és törvényei. (Kinematika, a mozgás tárgya és oka. 
Dynamika.) A testek sajátos tulajdonai. Szilárd, híg és légnemű testek egyen
súlya és mozgása. Rezgéstan. ílangtan. (Általános törvények, hangébresztők,
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hangelemzés, hangvisszaverődés.) Fénytan : elméletek a fény mibenlétéről, a fény 
terjedése, fényvisszaverődés, fénytörés, színszóródás, a szem. F ischer .

9. M en n y iség ta n ,,hetenként 3 óra. K. k. dr. König: „Algebra.“ Dr.
Sárkány: „Geometria.“ Az algebra és a 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 ikházi.

10. G örögpótló rajz, heteként 2 óra. Kisebb méretű stereometriai
testek, háztartási tárgyak, és eszközök rajzolása. A tanterem berendezésének, gipsz- 
domborműveknek, antik edényeknek és madaraknak, továbbá drapériáknak, szalla- 
goknak rajzolása, festése és vázolása színes krétával, tollal és szénnel. Csend
életfestés. Berzeviczy.

11. Torna, hetenként 2 óra. Szabad, rend és szergyakorlatok.
Schermann.

12. É nek, (nem kötelező) hetenként kétszer a dalkörben.
Schermann.

A kötelező heti órák száma a görög nyelvet tanulóknál és a görögpótló 
tanfolyamban 30.

V III. osztály.

Osztálytanár: H och F erenc. 

a) Tanulók ■■
Andrasovszky Zoltán ág. h.

ev. Gölnicbánya, Szép es rn. 
Andrejcsák Gyula g  kath.

Beirtja, Sáros m.
Bacsinszky Sándor g. kath.

Vöröshegy, Szeges ni.
Bátki Gyula rej. Pelsücz, Gö 

mör vi.
5 Bendik István r. k. Igló. 

Bcnkó Ede r, k. Rózsahegy, 
Liptó ni.

Braun Leo izr. Lőcsernajor, 
Szép es m.

Cumin A rthur r. k. Margit- 
Jalva, Szepes m.

Drucker JózseJ izr. Kassa 
Abauj ni.

10 Drucker Róbert izr, Kassa, 
Abauj ni.

Fábián László r. k. Igló.
Farkas Ödön r. k Hajduhad- 

ház, Hajdú ni.
Figna Ede r. k. Bindt, Sze

ges ni.
Géczy János re / Bánfalva, 

Borsod ni.
15 Hajdú József r. k. Igló.

Hidi János re j Nagyszalonta, 
Bihar ni.

Huray István r. k. Szép es - 
v ár alj a.
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Huschek Károly r. k. Ró
zsahegy, Liptó m.

Jámbor Kálmán r. k. Eger, 
Heves m.

20 Jesztrebényi Lajos ág. h. ev. 
Nagysolymár, Szepes m.

Kadavy Iván ág. h. ev. Tu- 
rócszentmárton.

Kircz A rtu r  izr. Igló
Kleinberger Jenő izr. Igló.
Klinovszky Nándor r. k. Rab 

csice, Árva m.
25 Kornhäuser Miklós izr Igló.

Kubek Elek g. kath. Eperjes, 
Sáros m.

Lopták Győző ág. h. ev. Igló.
Lovas János rej. Mezőcsáth, 

Borsod m.
Majos János ref. Thass, Sza

bolcs ni.
30 Meczner Lajos ref. Szcpsi. 

Abauj m.
Mészáros Miksa r. k. Torna 

Abauj m.
Mizsey Zoltán r. k. Jászalsó 

szentgyörgy, Jász-N. K - 
Szolnok m.

Molnár Ede ág. h. ev. Igló.
Olesch Otmár r. k. Bindt, 

Szepes m.
35 Ondriás Márton r. k. Kisviléz, 

Sáros m.

Ondrus János ág. h. ev Tar- 
nócz, Liptó m.

Pandula László r. k. Tibold- 
daróc, Borsod m.

Schmőr Guidó ág. h. ev. Igló.
Schrank Béla izr. Alsószalánk,

40 Strausz Hugó izr. Liptószent- 
miklós.

Sunyavetz Géza r. k. Igló.
Szabó Károly rej. Nagyhalász, 

Szabolcs ni.
Szabó Zoltán r. k. Nagysza

lonta, Bihar ni.
Szaxun Endre g. kath. IIé- 

vizgyörk, Pest m.
45 Szed Iák Elemér r. k. Igló.

Szuhy Pálr.k. Agris A rad m.
Tatár István r. k. Igló.
Tóbiás Gyula rej. Felsőlánc, 

Abauj m.
Uhlyárik A urél r. k. Rultka, 

Turőc m.
50 Varga István r. k. Sepesvár- 

alja.
Verzár Mihály r. k. Alsóderna, 

Bihar m.
Vittkovszky Béla r. k. N é

ni essány, Szepes m.
Vojnár Elek r. k. Igló.
Weszter Béla ág. h. ev. Igló.

55 Zalud Dezső r k. Igló.

Magántanulók :

Friedlaender Bernát izr. Sz cp exvár a ja .
Friedmann Emma izr. Kassa, Abauj ni. 
Kaminszky Mihály g. kath. Borkút, Mármaros m 
Kurján Samu ág hilv. ev. Gölnicbánya, Szepes m 

60 Klein Gyula izr. Kassa, Abauj ni.
W inter Félix r. k. Kassa, Abauj m.
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Kilépett :

Kiss Lajos ref. Gatbócbogdány. Abauj m.
Mózer Jenő r. k. Szepesváralja.
Pásztor Tamás r. k. Enyiczke, Abauj' m.

b) Tantárgyak :

1. V allástan , hetenként 2 óra. K. k. Zsil ins? ky-Bereczky: „Kér. hit-
és erkölcstan.“ „Az uj szövetség.“ Tananyag; Kér hit- és erkölcstan. — 
Részletek János evangéliumából. T h e r n .

2. M agyar n yelv , hetenként 3 óra. Góbi Imre: A magyar nemzeti
irodalom története II. rész c. k. k. alapján a magyar nemzeti irodalomtörténet 
fejlődése 1820-tól a legújabb időkig, megfelelő szemelvényekkel. — írásbeli 
dolgozatok: 1. Kazinczy és a nyelvújítási harc. 2. Költői irányok irodalmunk 
újjászületésének korában. 3. A köznemesség fejlődése és szerepe alkotmá
nyunkban 1526-ig. 4. A munkaszeretet a valódi boldogság első föltétele. 5. A 
hő erőműtani elmélete és bizonyitéka. 6. Az indulat befolyása a szervezetre.
7. Az idegen befolyás Katona J. Bánk bánjában. 8. Értekezés a jellem
szilárdságról. Strom p.

3. Latin nyelv , hetenként 4 óra. K. k. Wirth Gyula: „Szemelvények 
Q. Horatius műveiből.“ Dr. Boros Gábor: „Cicero bölcsészeti műveiből.“ 
Wagner-Horváth: „Római régiségek.“ Pirchala: Latin nyelvtan. — Olvasott 
részek: Hör. Carm. I. 1, 4, 9, 18, 20, 22, 37. II. 3, 7, 17, 18. III. 3. IV. 7. 
Epod. 2. Sat. II. 6. Epist. II. 3. v. 1— 152. — Cicero de officiis I. 1 -1 0 ;  
de senectute 1 — 5. — Nyelvtani, régiségtani összefoglalás. A római irodalom- 
történet vázlatos ismertetése. Kéthetenként iskolai Írásbeli dolgozat. Hoch.

4. G örög nyelv , hetenként 4 óra. K. k. Kempf József: Szemelvények 
az Iliasból. Simon József Sándor: Szemelvények Plafonból. Wagner-Horváth: 
Görög régiségek. — Végzett anyag: Ilias I. 1—487. II. 369—454. III. 1—291. 
VI. 369—529. IX. 1 -28 . XVI. 1—45. XIX. — 1—75. XXIV. 776—804. 
Platon Euthiphronjából, Sokrates apológiájából és Kritonjából választott feje
zetek. — Homeros olvasásával kapcsolatosan a görög epikai költészet fejlő
dése, az eposzi szerkezet és előadás sajátságai, a homerosi kérdés. Platon tár
gyalásánál a görög bölcselet Sokrates előtt és után. A görög régiségek és 
irodalom rövid összefoglalása. Havonként iskolai Írásbeli dolgozat. Kiss.

5. G örögpótló irodalom , hetenként 2 óra. K. k. Alexander Bernát- 
Péterfy Jenő-Gyomlay Gyula : „Platon és Aristoteles.“ Dr. Geréb József: „A 
görög vallás és művészet.“ Végzett tananyag: A Sokrates előtti filozófia 
áttekintése. Sokrates élete, egyéniségének, bölcselet- és művelődéstörténeti 
jelentőségének méltatása, tanítási módja, iróniája, a szofistákhoz való viszonya, 
elitéltetésének és halálának körülményei, melyek egyúttal az athéni törvény
kezési eljárás megbeszélésére is alkalmat nyújtottak. Platon élete; Sokrateshez
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való viszonyának ismertetése, ideaelmélete, ethikai, politikai és eszthétikai elmé
letének főbb vonásai, Sokrates védekező beszédének tartalma és szerkezete. 
Platon „Kriton“ c. dialógusának tartalma és szerkezete. A „Politeia“ IV. és 
VIII. könyvéből: a négy sarkalatos erény az államban; a tökéletlen államfor
mák. Aristoteles ethikájából: a boldogságról. — Művészettörténet: Mythologiai 
tárgyak: archaikus művészet, Pheidias kora, hellenisztikus művészet. Görög 
mondák, szoborcsoportok. Atléta és harcos-szobrok. Arcképek. Az Akropolis. 
A görög templom stílusa és szerkezete. Oszloprendek. Az ókori festészet fő
sajátságainak és technikájának rövid fejtegetése, a pompeji emlékek. Műipar. 
A klasszikus képzőművészet remekeinek képek, szobrok és domborművek 
által való szemléltetése, valamint vetített képekben való bemutatása.

If j. Marcsek.
6. G örögpótló rajz, 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. BerzeviCzy.

7. N ém et nyelv, hetenként 3 óra. K. k. Schuster Alfréd: „Német
irodalomlörténeti tankönyv II“. Irodalomtörténet. A göttingeni költők köre : Voss. 
Bürger. Matthison. Herder. Goethe. Schiller. A romantikus iskola. Körner. 
Arndt. Uhland. Schwab. Kerner. Heine. Lenau. Grillparzer. Beck. Freiligrath. 
Geibel. Scheffel. — Egyes művek és szemelvények fejtegetésén és részben 
megtanuláson kívül tárgyaltatott Schiller „Wallensteins Tod.“ Havonként Írás
beli dolgozat. H och.

8. T örtén elem , 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 és az 1910-iki 
önkormányzati szervezet. Dr . Bruckner.

9. M en n yiségtan , hetenként 2 óra. a) Algebra. Dr. König Gy.: A 
kapcsolástan elemei és alkalmazása. Binominális tantétel. Egyszerű és össze
tett valószinüség-számitás. bi Geometria. A gömbháromszögtan cosinus tétele 
és alkalmazása, geometriai helyek távolságának meghatározására. A sinus tétel.
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Az algebra és geometria összefoglaló áttekintése és átismétlése. — Havonként 
írásbeli dolgozatok. N ik h á z i.

10. T erm észettan , hetenként 4 óra. K. k. Fehér Ipoly: „Természet-
tan.“ Fénytan: Fénytani készülékek, fénytalálkozás, fényelhajlás, fénysarkitás. 
Hőtan : A hő lényege, hőforrások, a hő erőműtahi egyenértéke, a hő terjedése, 
hatása a testek térfogatára, halmazállapotára; gőzök és párák feszitő ereje, 
sűrűsége; gőzerőművek; a lég páratartalma és annak mérése; a sugárzó hő 
törvényei. Delejességtan : a delejesség mibenléte, delejes erő mérése, delejes 
elhajlás és lehajlás ; a föld delejes állapota. Villamosságtan : Dörzsölési villa
mosság ; dörzsölő villámgépek, villamos sűritők, 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 indukció s az azon alapuló gépek, a hővillamosság törvényei. 
Kosmographia elemei. F isch er .

11. B ö lcsészettan . hetenként 3 óra. K. k. Szitnyai Elek: „Lélektan
és logika.“ Lélektan: A lélektan arányai. Test és lélek. Idegrendszer. Vérmér
séklet. Öröklés és alkalmazkodás. Az érzetek, képzetek, érzelmek 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 gsch .

12. Torna, hetenként 2 óra. Gyakorlatok vasbotokkal és szergyakorlatok.
SCHKRMANN.

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

A kötelező heti órák száma a görög nyelvet tanulóknál és a görögpótló 
tanfolyamban 30.

R en dk ívü li rajz, A rendkívüli rajzot két csoportba osztva 30 tanuló 
az I—VII. osztályból tanulta heti 4 ólában. A kezdők tanterve volt: Egyenes 
és görbevonalú síkdíszitmények rajzolása kézi lapminták után ; továbbá egysze
rűbb tárgyaknak természet után való rajzolása és festése. Kézügyesitő 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 olajfestés. 
Vázlatok színes ceruzával és krétával. Az őszi hónapokban a tanulók a sza
badban is rajzoltak természet után.



VII,

A tanszergyüjtemények állapota és gyarapodása.

I. Termószetrajzi szertár.

Őre: T hirring  Gyula tanár.

A természetrajzi szertár az 1909—1910-ik iskolai évben következő tár
gyakkal gyarapodott:

a) Vétel útján • 2 drb formalin preparátum (dajkabéka és borsókás hús), 
1 drb száraz preparátum (aknász pók); 53 drb preparatumhenger különféle 
nagyságban ; 2 kis üveg absolut alkohol, 5 ív szűrőpapiros, 1 ív pergament- 
papiros.

b) Ajándék útján •• Berzeviczy Béla tanár úrtól: 3 drb kőszénlenyomat. —
Pitzey János úrtól: 1 drb kecskeszarv (páros). — Róth Márton tanár úrtól:
1 drb őzagancs és nehány drb tengeri fenyőgaly tobozzal. -— Them László
tanár úrtól: 1 drb termés kréta és égj' drb tűzkő Rügen szigetéről. — A szer
tár őrétől: 1 drb mészkő Magyarigenből és 1 drb ricinusfürt (termés). —
Verzár Mihály Vili. o. tanulótól: 2 drb kövült kagyló aszfaltban (Dernáról). 
Balló Lajos VI. o. tanulótól : 2 drb tengeri moszat. — Czifra József VI. o. 
tanulótól: 14 drb kőszénlenyomat. — Marcsek János VI. o. tanulótól: 1 drb 
kísérleti állvány, 1 drb csőfogó és 1 drb kréta Rügen szigetéről. — Stromp 
Iván VI. o. tanulótól: 2 drb sókristálycsoport Sóvárról és 1 drb vasérc. — 
Bunge Rezső V. o. tanulótól: 1 drb remeterák. — Spitzkopf Ervin V. o. ta
nulótól : 1 drb kőszénlenyomat. — Fallay Gyula IV. o. tanulótól: 1 drb őz
agancs (nyársas). — Gál Barna IV. o. tanulótól: 1 drb cseppkő. — Gánóczy 
Mihály IV. o. tanulótól: 2 drb piritkristály Boszniából. — Glevitzky Béla IV. 
o. tanulótól: 2 drb piritkristály Boszniából. — Gánóczy Mihály IV. o. tanulótól:
2 drb kőszénlenyomaf (1 haraszt és 1 Calamites ág) Karwinból. — Mihalkó
János IV. o. tanulótól: 1 drb pióca. — Löffler Aladár IV. o. tanulótól: 2 drb
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korall. Pálka Géza IV. o. tanulótól: 4 drb körmöcbányai ásvány. — Schwarcz 
Károly IV. o. tanulótól: földimogyoró magvak. — Szakáll István IV. o. ta
nulótól : 1 drb platinadrót. — Terray Elek IV. o. tanulótól: anyarozs és kén
virág. — Kupcsik János III. o. tanulótól: 1 drb vipera. — Venczkó István
II. o. tanulótól: földimogyoró termések. — Ujházy László I. o. tanulótól : 1 
őzagancs (nyársas).

Kisebb s kevésbbé értékes tárgyakat (terméseket, ásványokat, gombákat, 
tobozokat) adtak még a következő tanulók : Haraszthy István, Politzer Emil és 
Stromp Iván VI. o., Benyaskó András, Grasgrün Miksa, Flachbart Ernő, Fröh
lich János, Löffler Aladár, Peschke Walter, Pitzey Árpád, Popper László, Schi- 
vetz Lajos, Schwartz Károly, Sapirer József, Stojanov György, Szuhy Lajos, 
Seltenreich Ervin, Wesselényi István és Willmann Miksa IV. o., Fischmann 
Ignác, Freund Sándor, Feuermann Albert, Menyhért József és Tyroler Alfréd
III. o., Herz Ármin, Kvaszinger Zoltán, Pollák Sándor és Propper Elek II. o.

A természetrajzi szertár állománya az iskolai év végén:
1. Állattani gyűjteményekben 6614 állat s ismertető állati alkatrész és 

240 drb szemléltető kép.
2. Növénytani gyűjteményekben 6164 drb szárított növény és növényal

katrész, 190 drb szemléltető kép és 2 drb virágminta.
3. Ásványtani és chemiai gyűjteményben 4991 drb ásvány, 546 drb 

kristályminta és kép, 950 drb különféle vegytani és mechanikai eszköz.

II. Termószettani múzeum.

Őre: 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, delej esség és villamosságtani 127 műszer.

III. Éremgyüjtemóny.

Őre: Dr . Bruckner Győző tanár.

A gyűjteményt gyarapították: Verzár Mihály Vili. o. t. 2 drb. oláh 
pénzdarabbal (5 báni és 10 báni), 1 drb. ezüst húszassal 1838-ból (Ausztria) 
és 1 drb. ezüst hatossal; Schwartz Sándor V. o. t. egy XVII. századbeli
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jobbágybárcával Zboróról (Sáros m.) és Hrubi János V. o. t. 1 drb. II. József 
korabeli rézpénzzel.

Vétel útján beszereztetett: Numizmatikai Közlöny.
Az éremgyüjtemény állománya 3026 drb.

IV. Filológiai-történelmi múzeum.

Őre: Dr . Bruckner Győző tanár.

Az 1909/10-ik iskolai évben a múzeum a következő tárgyakkal gyara
podott :

Vétel ú tjá n : Történelmi szemléltető képek dr. Márki Sándortól két 
dobozban.

Ajándék útján : Özv. Them Adolfnétől az iglói timárcéhláda,
timárcéh-szabályzat 1813-ból, timárcéh borkancsó’a 1825-ből, a timárcéh 
jegyzőkönyve 1820— 1872-ig és számadáskönyve 1824—1872-ig és végül 
a gombkötők szabályzata. — Them  Gusztáv egyháztanácsos úrtó l: 
A kékfestők céhládája, céhszabályzatai 1777— 1805. és 1828-ból, to
vábbá a jegyzőköny 1783—1873-ból, törzskönyv, a céhjegy, pecsét 1783-ból 
és egyéb céhiratok. A néprajzi gyűjtemény számára írott húsvéti tojást hoz
tak : Kiss Andor V. o. t. Garbócbogdány (Abauj-Torna m.) 8 drb.; Malicsky 
Bertalan V. o. t. Sztrázsáról (Szepes m.) 2 drb.; Hrubi János V. o. t. Sávnik 
(Szepes m.) 1 drb.; Kasprák V. o. t. Iglórosztoka 2 drb.; Schwartz Sándor
V. o. t. Iglóról 1 drb. és Zboróról 2 drb.; Platthy Jenő V. o. t. Chizsnéről 
3 drb.; Politzer Emil VI. o. t. 3 drb. Szulyó váralj áról (Trencsén m.); Bartsch 
Iván VI. o. t. Válról (Fehér m.) 1 drb.; Marcsek János VI. o. t. Iglóról 1 drb. 
és Sávnikról 1 drb.; Stojanow T. VI. o. t. Zavatkáról 2 drb., Sávnikról 2 drb., 
Iglóról 1 drb. és Eperjesről 1 drb.; Kretsko Gyula VI. o. t. Szepesolaszi 
1 drb.; Teschler L. VI. o. t. Szepestapolca 2 drb. ; Kornhäuser M. VIII. o. t. 
Iglóról 2 drb.; Braun Leó VIII. o. t. Káposztafalva 3 drb., Batizfalva 1 drb.; 
Bátky Gyula VIII. o. t. Pelsőcről (Gömör m.) 4 drb , Szalóc (Gömör m.) 
3 drb. és Szilicéről (Gömör m.) 10 drb.

A leltár szerint a múzeum jelenlegi állománya:
I. Szobrok és domborművek-. 16 drb. II. Régiségtant tárgy. 95 drb.

III. Képek-. 1. Kőkorszak: 17 drb.; 2. Bronzkorszak: 13 drb.; 3. Egyptom: 
71 drb.; 4. Babylonia és Assyria: 11 drb.; 5. Palaestina: 11 drb.; 6. Per
zsia : 9 drb.; 7. China és Japán: 10 drb .; 8. Görögország: 90 drb.; 9. Római 
birodalom: 121 drb.; 10. Középkor és újkor 1648-ig: 87 drb.; 11. Újkor 
1648-tól: 32 drb.; 12. Magyar történelem: 155 drb.; 13. Hadtörténelem: 70 
drb.; 14. Szobrászat: 134 drb.; 15. Festészet: 66 drb.; 16. Műipar: 18 
drb.; 17. Rézmetszetek: 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-. 153 drb.



V. Földrajzi szertár.

Őre: Marcsek Andor tanár.

A földrajzi szertár Róth Márton tanár nyugalomba vonulása folytán, ki 
a szertárt hosszú éveken keresztül a legnagyobb gonddal kezelte, és a fen- 
tartó hatóság intézkedése folytán Marcsek Andor tanár kezelésébe ment át.

A földrajzi szertár állománya az 1908/9-ik évi értesítő szerint: 767 tér
kép, 4 földgömb és 2238 kép, összesen tehát 3005 darabból állott. Az 
1909/10-ik tanév folyamán a szaporodás a következő volt: a) Ajándékozás 
utján: a vallás- és közoktatásügyi minisztériumtól dr. Bátky Zsigmond: A 
magyar szentkorona országainak néprajzi iskolai térképe; b) Vétel utján: 
í. Ausztrália iskolai fali térképe; 2. Franciaország fali térképe és 3. dr. Havas 
Rezső: A magyar birodalom közjogi térképe.

"VI. Rajzszertár.

Kezeli: Berzeviczy Béla tanár.

A) Agyag-, fa  , sodrony mint dk stb. természet utáni rajzoláshoz. Terra
kotta- és gipszminták : 135 drb. (töredezett 28 drb.). Mértani testek sodrony, 
gipsz, fa és üvegből: 84 drb. Háztető minták fából: 4 drb. 26 drb. kisebb- 
nagyobb mértani test szemléleti látszattani oktatáshoz. Görög, magyar díszítésű 
és vásári cserépedények: 71 drb. Üvegtárgy: 18 drb. Használati tárgyak, házi 
eszközök, szerszámok, kosarak stb.: 58 drb. Gyümölcsminta: 4 drb. 10 cse
rép virág; színes drapériák, szallagok. Lepke- és bogárgyűjtemények. Külön
félék. Használatba vettük ezeken kivül a természetrajzi szertárat, a honnan 
madarakat, kagylókat, csigákat és a gimn. könyvtárt, a honnan régi könyveket 
kaptunk rajzolás céljából. Rajzoltunk és festettünk természetes gyümölcsöt, 
főzeléket és virágot is.

B) Rajzminták. Színes és színtelen ékítmények. Gyűjteményes művek. 
Építészeti, mértani, ábrázoló mértani és perspektívái munkák.

C) Könyvek. 12 drb. szakmunka.
D) Rajzeszközök.
igog — iyio. évi szaporodás-, a) Vétel utjá>i: Szikla-Szilágyitól: Faköpe- 

nyeg, kéttalpu szán, pad, targonca, oszlop két lemezzel kombinálva, csóka 
zöld harkállyal, székely kancsó, zománcozott, vésett váza, terrakotta váza 
3 drb., méterrúd; összesen 57'30 korona értékben. Lampel cégtől: táblai 
háromszög, szögmérő 12 kor. ért.; 7 drb. vas- és rézsuly, 3 drb. ürmérték 
fehér bádogból: 6'14 kor.; 7 drb. olajnyomatu festő minta 15'20 kor.; 9 drb. 
vásári cserépedény, egy drb. kosár 1'66 kor.; drapériák, mérőszallag 4'48 kor. 
értékben. Szaporulat értéke vétel utján: 96 kor. 78 fillér.
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b) Ajándékozás u tján : Koromzay György gyáros úrtól egy fácánkakas; 
Bogsch L. tanár úrtól egy réti héja; Stojanov György IV. o. t. 10 drb mér
tani te st; Gótsch János IV. o. t. 2 drb. őzagancs; Koromzay Frigyes III. o. t. 
egy-egy vaddisznó- és malackoponya, fogak, agyarak. Lepkéket, bogarakat 
ajándékoztak: Varga I. VIII., Fallay Gy. IV., Biró, Vollay, Horváth II. o. 
tanulók; Lorber II. o. t. madártollakat, a rajztanár egy réz ételhordót, szőllős- 
kosarat és 3 drb. cserépedényt.

E helyen mondunk köszönetét úgy a fentnevezett adakozóknak, mint 
Horváth A. János áll. tanítóképzői tanár úrnak, ki ajándékba kapott mada
rainkat rendkívül ügyesen, díjtalanul volt szives az intézet rajzszertára részére 
kitömni.

A múlt tanév végén rajz-, fénykép- és lombfürészeti munkákból álló 
kiállítást rendeztünk, melyet az érdeklődők szép számban kerestek fel.

V II. Gimnáziumi könyvtár.

Őre: K iss Albert tanár.

Az 1909—10. iskolai évben a könyvtár a következő művekkel gyarapodott:
/. Vétel útján : Akadémiai kiadványok: 1. Akadémiai Almanach 1910-re.

2. Akadémiai Értesítő. — 3. Archaeologiai Értesítő (188 és 1910.) — 4. Em
lékbeszédek. — 5. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből: XXI. 
3—6. — 6. Értekezések a társadalmi tudományok köréből: XIV. 3—4. — 
7. Értekezések a történeti tudományok köréből: XXII. 4—7. — 8. Kállay Béni, 
A szerb felkelés története 1807— 1810. I—II. — 9. Mahler Ede, Ókori Egyip
tom. — 10. Mathem. és Természettud. Értesítő. — 11. Mathem. és Termé
szettud. Közlemények. — 12. Nyelvtudományi Közlemények. — 13. Raleigh 
Walter, Shakespeare.

14. Beke és Mikola, A középiskolai mathematikai tanítás reformja. —
15. Browning Oscar, A nevelés elméletének története. — 16. Csallóközi Jenő, 
Útmutató a gimnáziumi gyakorlati tanításban. — 17. Csengey Gusztáv, Izráel 
története. — 18. Egyet. Phil. Közlöny. — 19. Erdélyi Múzeum. — 20. Evan
gélikus Őrálló. — 21. Irodalomtörténeti Közlemények. — 22. Kármán Mór 
Paedagogiai dolgozatai I—II. — 23. Közlemények Szepesvármegye Múltjából. 
— 24. Lehrproben und Lehrgänge. — Lut her Tár saság kiadványai-. 25. Egy
házunk nagyjai: IX. Dr. Székács József Zsilinszky M.-tól. — 26. Evangélikus 
Családi Lap. — 27. Jelentés a Luther-társaság 1909. évi működéséről. — 28. 
Népies kiadványok : 48 — 50. sz.

29. Magyar Könyvszemle.-— 30. Magyar Nyelv. — 31. Magyarországi Né
met Nyelvjárások: 7. Dr. Mráz Gusztáv, A dobsina' német nyelvjárás. — 32. Ma
gyarországi Szláv Nyelvjárások: 1. Pável Ágost, A vashidegkuti szlovén nyelv
járás hangtana. — 33. Magyar Paedagogia. — Magyar regényírók: 34. Jókai
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Mór, Mire megvénülünk (23—24.) — 35. Pulszky Ferenc, A magyar Jacobi- 
nusok (26). — 36. Beniczkyné Bajza Lenke, Végzetes tévedés (48). — 37. 
Tolnai Lajos, Az urak (50).

38. Magyar Történeti Életrajzok: XXV. Dr. Márki S., II. Rákóczi Ferenc 
II. — 39. Műveltség Könyvtára: VII. A művészet könyve. — 40. Országos 
Középisk. Tanáregyes. Közlöny 1879—80. — 41. Prot. Egyh. és Isk. Lap. — 
Prot. írod. Társaság kiadványai: 42. Magyar prot. egyháztört. adattár. VIII. 
— 43. Protestáns Szemle. — 44. Pokoly József, A protestantizmus hatása a 
magyar állami életre. — 45. Szőcs Farkas, Emlékezés Kálvinról.

46. Dr. Révay József, Commodianus élete, művei és kora. — 47. Szá
zadok. — 48. Szily Kálmán, A magyar nyelvújítás szótára. II. — Természet
tudományi Társulat kiadványai'. 49. Berget Alfonz, A földgömb és a légkör 
fizikája. Ford. Bogdánfy Ödön. — 50. Természettudományi Közlöny és Pótfü
zetek. — 51. Dr. Zemplén Győző, Az elektromosság és gyakorlati alkalmazása.

II. Ajándék útján •' Berwaldszky Kálmán népisk. tanítótól: 52 Dr. 
Berwaldszky János, A nevelés gondolata. — 53. Berwaldszky Kálmán, A 
lőcsevidéki r. k. néptanító-egyesület története. — 54. U. a. A lőcsevidéki r. k. 
tanító-egyesület évkönyve 1908-ról. — 55. U. a. A magyar kath. iskolázás 
vázlatos története. — 56. U. a. A népiskolai rajzoktatás. — 57. U. a. A sienai 
eredetű Gallicus család és művészete. — 58. Élő Nemesség. A nemes családok 
szakközlönye. 1900. — 59. Fuxhoffer, D. Monasteriologiae regni Hungáriáé 
libri I-JI. — 60. Gothaisches genealogisches Taschenbuch 1880. — 61. Dr. 
Hajnóci R. József, A m. kir. tanfelügyelet fejlesztése. — 62. Halász Gábor, A 
magyar szabadságharc állami papírpénzei. — 63. Hradszky Josephus, Addi- 
tamenta ad initia progressus ac praesens status Capituli Scepusiensis. — 64. 
U. a. Initia progressus ac praesens status Capituli Scepusiensis. — 65. Pajdussák 
Máté, Az iglói r. k. vikariátus története. — 66. Skalnik Fr. X. Darstellung 
der kathol. Glaubenslehre, Leutschau 1831. — 67. Tavasy L. Winke etc. — 
68. Weidler J. Fr. Institutiones matheseos.

Bogsch László főgimn. tanártól: 69. Kisfaludy Sándor, Himfy szerelmei 
II. Buda 1807.

Erdélyi Múzeum-Egyesülettől'. 70. Az Érd. Múz. Egyes, múltja és 
jelene Kelemen Lajostól. — 71. Az Érd. Múz. Egyes, évkönyve az 1909. évre.

Fischer Miklós tőgimn. igazgatótól. 72. A Felvid. Közműv. Egyes, év
könyve az 1908/9. évről. — 73. A Vasárnapi Újság Karácsony c. melléklete 
1909-re. — 74. Az Orsz. ág. h. ev. Tanáregyes, évkönyve az 1907/8-évről. — 
75. Balkányi Kálmán, Garibaldi. — 76. Mixich Lajos, Földi János. —- 77. 
Seltenreich K. A Szepesi Egyesület Budapesten története.

Dr. Förster fenő  megyei levéltárnoktól, mint szerzőtől: 78. A szepesi 
nemesi hadak felkelése 1809-ben.

Géczy János Vili. oszt. tanulótól: 79. G. Sallustii Crispi Opera, S. Pata- 
kini 1826.

Iglói ág. h. ev. egyházközségtől; 80. Igló könyve (3 pld.)
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Iglói fögimn. német könyvtárból: 81. Chr. M. Wieland’s sämmtliche 
Werke I—XIX., XXII—XXXVI. (29 db).

Kiss Albert főgimn. tanártól: 82. Az egységes jogositású középisko
láról lefolyt szakértekezlet jegyzőkönyve, 1906. — 83. Az eperjesi vértanúk 
emlékműve. — 84. Az Orsz. ág. h. ev. Tanáregyes, évkönyve az 1907/8 
évről. — 85. Bodnár Zsigmond, Két elbeszélés. — 86. Dr. Boros G., Szemel
vények a görög lantos költészet remekeiből. — 87. Grubiczy Geyza, A tengeri 
nyulak tenyésztése. — 88. Kodolányi Antal, A gyümölcsfatenyésztés cserép- 
és faedényekben. — 89. Lichnock W. Geschichte der Salingia zu Halle von 
1845— 1877 und 1896. — 90. Orsz. Középisk. Tanáregyes. Közlöny 1907/8 
és 1908/9, — 91. Paulik J. Egyházi beszédek a szocializmusról.

Kunszentmikósi ref. g im n-tó i: 92. A kunszentmiklósi ref. gimn. könyv
tárának katalógusa. Összeállította Pátkay Imre.

Lőcse szab. kir. város közönségétől: 93. Az első lőcsei kalendáriom az 
1626. évre. Bevezetővel s jegyzetekkel közli dr. Hajnóci R. J.

Dr. Német Gábor főgimn. tanártól, mint szerzőtől: 94. A Vitkovics- 
kódex nyelvjárása.

Orsz. Közokt. Tanácstól: 95. A szabadoktatás országos szervezete.
Pavella Viktor III. oszt. gimn. tanulótól: 96. Torkos J. J. Schediasma 

de thermis Pöstheniensibus, Posonii 1745.
Ravasz Árpád  főgimn. igazgatótól: 97. Dr. Barthos Kálmán, A buda

pesti ref. főgimnázium első félszázada.
Róth Márton nyug. főgimn. tanártól: 98. Schraud Fr. Geschichte der 

Pest in Sirmien in den Jahren 1795 und 1796. I—II.
A könyvállomány 1910 júniusában kötetekben és füzetekben 14542 

darab. Az évi gyarapodás 131 darab. A különféle iskoláktól érkezett mintegy 
180 darab Értesítő.



VIII.

Önképzőkörök és azok tevékenysége.

I. Petőfi Önképző-kÖr. Elnöke: Stromp József tanár.
Az intézet kebelében fennálló „Petőfi-önképző-kör“ 1909 szeptember hó 

15-ikén tartotta első alakuló gyűlését Stromp József tanár elnöklete alatt.
A kör tisztviselői ez évben a következők voltak: Szaxun Endre VIII. o. t. 

főjegyző, Andrasovszky Zoltán VIII. o. t. titkár, Weszter Béla VIII. o. t. 
főkönyvtáros, Kircz Artur VIII. o. t. pénztáros, Fábián László VIII. o. t. ellenőr, 
Majos János Vili. o. t. „B“ könyvtáros, Schmidt Brúnó VII. o. t. aljegyző, 
Langsfeld György VII. o. t. „C“ könyvtáros és Dzubay Sándor VII. o. t. 
alkony vtáros.

A kör tagjainak száma 120 volt. Ezek közül rendes tag volt 54, rend
kívüli 66. Tagsági díj 2 korona 50 fillér volt.

A kör hetenként egyszer, szombaton délután 2 órakor tartotta rendes 
gyűléseit. Rendes gyűlés volt 22, 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 sakklábla állott 
a tagok rendelkezésére.

A kör működése, mint minden évben, úgy ez idén is buzgó és sikeres 
volt. Szavalatok, irodalmi, történelmi, természettudományi felolvasások, bírálatok 
képezték a kör gyűléseinek tárgyát. Szavalat volt 49; ezek közül a kör jegyző- 
könyvi dicséretre méltatott 1-et, sikerültnek ítélt 4-et, elismeréssel tudomásul 
vett 27-et. Verseny szavalat volt 7; e versenyszavalatok alkalmával döntötte el 
a kör, hogy kik szerepeljenek az iskolai ünnepélyeken. Felolvasás volt 4, 
azonkívül 2 szabadelőadás, melyeknek mindegyikéért a kör jegyzőkönyvi 
köszönetét szavazott. A felolvasások közül 1 kiadatott bírálatra, hármat a kör 
gyűlésén bírált meg. A megbírált felolvasások közül jegyzőkönyvi dicséretet 
nyert 1 mű, egyszerűen tudumásúl vétetett 2, tudomásúl vétetett 1.
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A bíráló bizottsághoz beérkezett 10 mű. A bizottság 4-et talált bírálatra 
érdemesnek, melyek közül a kör elismeréssel adózott 1-nek, egyszerűen tudo- 
másúl vett 3-at.

A beadott munkák és felolvasások felett tartott bírálatok közül a kör 
jegyzőkönyvi dicsérettel 4-et, elismeréssel 1-et vett tudomásúl.

A kör összes bevétele az 1909—1910-iki iskolai évben 523 korona 87 
fillér volt. Kiadása volt 481 korona 66 fillér. Maradvány tehát 42 korona 
21 fillér.

A kör tagjainak rendelkezéséie állt a kör 1642 kötetből álló könyvtára. 
A könyvek 3 szekrényben vannak elhelyezve. A könyvtárosok könyvkiosztást 
az „A“ szekrényből minden szombaton 3—-4-ig, a „B“ szekrényből pénteken 
4—5-ig, a „C“ szekrényből csütörtökön 4—5-ig tartottak. Az „A“ szekrényben 
volt 614 kötetben 521 mű, a „B“ szekrényben 679 kötetben 700 mű, a „C“ 
szekrényben 349 kötetben 248 mű.

A kör szokásához híven ez évben 120 korona értékben gyarapította 
könyvtárát. A megrendelt könyvek címei a következők:

Ady Endre: Költemények. Alexander Be n á t: A művészet értéke. Amicus 
iuventutis: Pályamutató. Baboss: Költők világa. Drumár: Zenetörténelem. 
Eötvös b r.: A nővérek Farkas Imre: Csipkefátyol. Flammarion: Az ismeretlen 
és a lelki probléma. Gárdonyi Géza: Az Isten rabjai. Gáspár Ferenc: A föld 
körül. Gyulai Pál: Vörösmarty életrajza. Herczeg Ferenc: Szabolcs házassága, 
Lélekrablás. Jókai: Az új földesúr, Véres könyv, Erdély aranykora, Erdélyi 
képek, Szerelem bolondjai, Enyém, tied. övé, Kő-zivü ember fiai, Fekete 
gyémántok. Molnár F .: Az ördög. Reinach: A művészet kis tükre. Stein Lajos: 
A társadalom. Sven Hédin: Ázsia sivatagjain keresztül. Tóth Kálmán: Válo
gatott költeményei. Váradi Antal: Újabb költeményei, Monologok.

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

1. ;,A városi élet kifejlődése hazánkban s városainknak, mint kulturális, 
közgazdasági és politikai tényezőknek méltatása történeti alapon.“ Jutalma dr. 
Wesselényi Mátyás kir. közjegyző úr adománya 20 K. 2. „Népies elemek a 
magyar költészetben.“ Jutalma Széli Ödön bankigazgató úr adománya 20 K.
3. „Az ipar szerepe a mezőgazdaság szolgálatában.“ Jutalma Förster Sándor 
úr adománya 20 K. 4. „A gépek jelentősége az ipar szolgálatában.“ Jutalma 
Koromzay György úr adománya 20 K. 5. „Mitől függ a mezőgazda jóléte?“ 
Jutalma Windt Imre úr részéről 10 K. 6. „A protestantizmus elterjedésének 
fontossága a nemzeti műveltség fejlődésére.“ Jutalma a kör részéről 10 K. 7. 
Br. Eötvös J. „A falu jegyzője c. regényének méltatása.“ Jutalma Schmör 
Oszkár úr adománya 5 K. 8. „A legújabb líra méltatása.“ Jutalma a kör ré
széről 10 K. 9. Egy eredeti legjobb beszély könyvjutalomban részesül. 10. Egy 
legjob műfordítás könyvjutalomban részesül.
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A kitűzött határidőre beérkezett 8 mű. Jutalmat a következők nyertek:
„A városi élet kifejlődése hazánkban s városainknak, mint kulturális, közgaz
dasági és politikai tényezőknek méltatása történeti alapon“ c. művével 20 K-t 
nyert Weszter Béla VIII. o. t. „Népies elemek a magyar költészetben“ c. mű
vével 20 K-t nyert Verzár Mihály VIII. o. t. „Mitől függ a mezőgazda jóléte?“ 
c. művével 10 K-t nyert Szabó Károly VIII. o. t. „A protestantizmus elterje
désének fontossága a nemzeti műveltség fejlődésére“ c. művével 10 K-t nyert 
Szabó Zoltán VIII. o. t. Mivel br. Eötvös József „A falu jegyzője“ c. regényé
nek méltatására pályamű nem érkezett be, az adományozó a kitűzött 5 K di
jat Jámbor Kálmán Vili. o. t. dicséretet nyert „A városi élet kifejlődése ha
zánkban s városainknak, mint kulturális, közgazdasági és politikai tényezőknek 
méltatása történeti alapon“ c. művének jutalmazására fordította.

Szaxun Endre VIII. o. t. 10 K-t nyert a márc. 15-ére írt alkalmi beszé
dével, valamint neki ítélte a kör a 400 koronás Milleneumi-alapítvány 4%-os 
kamatját, 16 K. Könyvjutalomban részesültek: Huschek Károly VIII. o. t., 
mint a kör legmunkásabb tagja, Majos János VIII. o. t. és Schwarcz Her
mann VII. o. t., mint legjobb szavalok és Szaxun Endre a kor főjegyzője.

A kör az évfolyamán a következő iskolai ünnepélyeken vett részt: októ
ber 6-án az aradi vértanuk emlékünnepén; november 1-én, halottak napján a 
temetőben, a szabadságharcban Iglón elesett 67 honvéd sírjánál rendezett ün
nepélyen ; január 8-án a Petőfi-ünnepélyen; a honvédszobornál tartott márc.
15 iki ünnepen; ápr. 8-án a Széchenyi István gróf halálának 50 éves évfordu
lója alkalmából rendezeti hazafias ünnepélyen; az intézeti hangversenyen és a 
május 28-án tartott, Mikszáth Kálmán 40 éves írói jubileuma alkalmából ren
dezett ünnepélyen.

A kör ez alkalomból a jubilánst táviratilag üdvözölte.
II. Markovits gyorsírókor. Védnöke: Kövi Imre nyug. főgimn. tanár; 

tiszteletbeli elnöke: Berzeviczy Béla főgimn. tanár; elnöke: Thirring Gyula fő- * 
gimn. tanár.

A „Markovits gyorsírókor“ az 1909/10 évben immár 42-edszer alakult meg 
azon célból, hogy a gyorsírást az ifjúság körében megkedveltesse és hogy a 
magyar gyorsirás ügyét tőle telhetőteg előbbre vigye.

A kör 1909 szept. 19-én tartotta alakuló gyűlését, melyen az előző év 
végén megválasztott tisztviselő kar megkezdte működését. Ez évi tisztviselők 
voltak: Ifjúsági elnök: Kire Arthúr VIII. o. t . ; jegyző-titkár: Schmör Guidó 
VIII. o. t . ; pénztáros: Szaxun Endre VIII. o. t . ; ellenőr: Bendik István, 
könyvtáros: Nemes Gyula VII. o. t. — A kezdők tanfolyamvezetői voltak: 
Schmör Guidó és Bendik István. — A haladók tanfolyamát Thirring Gyula 
elnök vezette.

A körnek volt 51 tagja, még pedig 7 vitairó és 44 levelező. Tagsági dij 
volt 2 kor. A kör az év folyamán tartott 10 rendes, 1 alakuló, 1 disz és egy 
záró gyűlést. — A kezdők 2 tanfolyamban, hetenként 2 órában, a haladók 
pedig 2 hetenként 3 órában gyakorolták a gyorsírást. A kezdők II. tf-ában a
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tananyag első felét vette át. Beérkezett és biráltatott 9 mintastenogramm. Ezek 
közül jkvi dicséretet nyert 2 (Schmör Guido és a kör egy volt tagja); sikerült 
rangfokozatra érdemesittetett 1, elismeréssel vett tudomásul 2, egyszerűen 4 
stenogrammot. A gyorsírás világából vett felolvasás volt 3.

A kör könyvállománya volt 278 könyv, ez évben gyarapodott 38 könyv
vel. A levéltár 65 stenogrammból állott, gyarapodás 12 darab. A lefolyt tan
évben 8 szaklapot járattunk: Gyorsirászászati Lapok, Gyorsírászati Szemle, 
Szépirodalmi Gyorsíró, Soproni Gyorsíró, Országos Gyorsiró Közlöny, Szegedi 
Gyorsíró, írás, Magyar Gyorsirási Újság, melyek minden szombaton a 6—7 
tartott olvasó órán álltak a tagok rendelkezésére. —- A kör bevétele 214 kor. 
73 fill.; kiadása 194 kor. 65 fill, volt; a maradék kitesz tehát 20 kor. 8 fill.

1909. nov. 17-én tartotta a kör a kezdők szójel versenyét, melynek 
nyertesei az I. tanfolyamban: 1. Tatár István VIII. o. t. oklevélben, 2. Flach- 
bart Ernő IV. o. t. jkvi dicséretben, 3. Késmárszky Tivadar VI. o. t. jkvi di
cséretben részesültek.

1910 jan. 22-én tartotta a kör a kezdők félévi versenyét, melynek nyer
tesei az I. tfban: 1. Tatár István VIII. o. t. 6 K -t; 2. Laurisin Jenő VII. o. t. 
oklevelet; 3. Lipták Arthur V. o. t. oklevelet; 4. Flachbart Ernő IV. o. t. 
jkvi dicséretet nyert. -  A II. tfban jutalmat nem osztottunk ki.

Áprilisban az Országos Diák Gyorsiró Szövetség körünket választmányi 
tagul választotta meg.

1910. május 4-én tartotta a kör a kezdők évvégi versenyét, melynek 
nyertesei az I. tfban: Flachbart Ernő IV. o. t 10 K; 2. Lipták Arthúr 7 K ; 
3. Tatár István 5 K ; a tfban Olesch Jenő III. o. t. jutalomkönyvben, Ro
senthal III. o- t. Körtvélyesi V. o. t. és Svarcz V. o. t. jkvi dicséretben ré
szesültek.

A haladók félévi versenyén Bendik István VIII. o. t. oklevelet nyert. 
— Az évvégi verseny május 28-án folyt le, eredménye a következő: 1. Schmör 
Guidó VIII. o. t. 16 K ; 2. Kire Arthúr Vili. o. t. 14 K; 3. Molnár Béla V.
o. t. 10 K.

1910. ápr. 17-én ünnepelte a kör Markovits Iván halálának évfordulóját, 
melyen Kire Arthúr, Schmör Guidó, Szaxun Endre és Bendik István szerepeltek.

A kör 1910. május 29-én tartotta meg zárógyülését, melyen az 1910/11. 
évi tisztviselők választattak meg.

III. Dalkör- A gimnázium kebelében fennálló dalkör 1909. október 5-én 
tartotta alakuló gyűlését Schermann Samu tanár elnöklete alatt. Ez évi tiszt
viselők voltak: Zalud Dezső Vili. o. t. főjegyző, Fábián László VIII. o. t. 
pénztáros, Szabó Zoltán Vili. o. t. kótatáros és Langsfeld György VII. o. t. 
aljegyző. A körnek 42 tagja volt. Tagsági dij volt 50 fillér. A kör hetenként 
egyszer, vasárnap 11 órakor tartotta gyűléseit és részt vett a reformáció ünne
pén, a Széchenyi-emlékünnepélyen és az intézeti hangversenyen.

IV. Tornakör. Elnöke Schermann Samu tanár. Alakuló gyűlését 1909. 
szept. 27-én tartotta. Tisztviselők voltak: Lovas János VIII. o. t. alelnök,
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Hajdú József VIII. o. t. jegyző, Andrasovszky Zoltán VIII. o. t. pénztáros, 
Olesch Ottmár VIII. o. t., Cumin Arthur VIII. o. t., Andrássy Dániel 
VII. o. t., Sperling Arnold VII. o. t. előtornászok. A kör tagjainak száma 45 
volt. A tagsági dij 1 korona. A kör hetenként egyszer, pénteken 4—5-ig tar
totta rendes gyűléseit, szerdán és szombaton 1—3-ig pedig gyakorló órákat.

Az 1910. június 12-én tartott tornaünnepélyen versenydijat nyertek:
Diszkoszdobásért ezüstérmet kaptak : Kornhäuser Miklós VIII. o. t. (35'80 

m.) és Vilkovszky Bálint VI. o. t. (30'70 m .); bronzérmet kaptak: Hajdú 
József VIII. o. t. (3570 m.) és Nagy Bertalan VI. o. t. (29’20 m.). — Súly
dobásért ezüstérmet kaptak: Hajdú József VIII. o. t. (10'46 m.) és Vilkovszky 
Bálint VI. o. t. (9‘87 m .); bronzérmet kaptak: Andrássy János VII. o. t.
(10'43 m.) és Nagy Bertalan VI. o. t. (9'08 m.). — Rúdugrásért ezüstérmet
kaptak: Braun Leo VIII. o. t., Kornhäuser Miklós VIII. o. t., Andrássy János 
VII. o. t., Dzubay Sándor VII. o. t. (2.80 m.), Petrik István V. o. t . ; bronz
érmet kapott: Bartsch Iván VI. o. t. — Távolugrásért ezüstérmet kaptak: 
Andrássy János VII. o. t. (5‘35 m.) és Nagy Bertalan VI. o. t. (5'10 m .); 
bronzérmet kaptak: Kornhäuser Miklós VIII. o. t. (5'34 m.) és Martinkó 
Mátyás VI. o. t. (5'02 m.). — Futásért bronzérmet kaptak: Kornhäuser Miklós
Vili. o. t., Kleinberger Jenő VIII. o. t., Vilkovszky Bálint VI. o. t. és Martinkó
Mátyás VI. o. t. — A füleslabdajáték-verseny következő győztesei egy-egy 
bronzérmet nyertek: Hajdú József VIII. o. t., Majos János VIII. o. t., Mészáros 
Miksa VIII. o. t., Andrássy Dániel VII. o. t., Bernáld István VII. o. t., Nagy 
Bertalan VI. o. t., Vilkovszky Bálint VI. o. t. és Petrik István V. o t.

Az 1910. június 4-én tartott ifjúsági céllövőversenyen a 15 legjobb lövő 
érmet, az évközben a gyakorlólövésnél legalább 50% találati egységet elért 30 
legjobb növendék oklevelet kapott. Ezenkívül Igló városának, az iglói lövész
egyletnek és az iglói vadásztársaságnak díszes emléktárgyait az első hat lövész 
nyerte e l: Andrasovszky Zoltán VIII. o. t., Schmidt Brúnó VII. o. t., Kadavy 
Iván Vili. o. t., Andrássy János VII. o. t., Andrássy Dániel VII. o. t. és Nemes 
Gyula VII. o. t.

V. „Thököly Imre Kör.“ Elnöke Them László vallástanár. Tiszt
viselői: Andrasovszky Zoltán VIII. o. t. titkár, Weszter Béla VIII. o. t., jegyző, 
Hidi János VIII. o. t. pénztáros, Molnár Ede VIII. o. t. laptáros, Langsfeld 
György VII. o. t. alpénztáros és Andrássy Dániel VII. o. t. a jegyző segédje.

A körbe belépett összesesen 64 V—VIII. osztályú tanuló.
A kör összesen 10 összejövetelt tartott, melyeken bibliamagyarázaton 

kívül főképen a külföldi és hazai reformátorok életével és működésével s az 
evang. prot. egyház belső missziói intézményeivel foglalkozott. A téli hónapok
ban hetenként tartott olvasó órát.

Október 31-ikén az iglói egyházközség tagjai által szépen látogatott 
estélyt rendezett,

A kör beszerzett céljainak megfelelő 6 művet s járatta a következő folyó
iratokat : mint a „Prot. irod. társaság“ pártoló tagja, a „Protestáns Szemlét,“
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a „Luther Társaság“ kiadványát, az „Evang. Családi Lapot,“ az „Ébresztőt,“ 
az „Olajágat,“ a „Téli Újságot,“ a „Missziói Lapok“-at és olvasta a Hidi János 
által ajándékozott és körünk több tagja által járatott „Szövétneket.“

A körnek eddig mindössze egynéhány kötetből álló könyvgyűjteménye 
kis könyvtárrá gyarapodott a „Luther Társaság“ adománya által, mely 56 
művel és 31 népiratkával — összesen 46 korona és 99 fillér értékben — 
gazdagitotta körünket. E nagylelkű adományért fogadja a Társaság e helyen 
is hálás köszönetünket. Az ajándékozott könyvek által mindenesetre sok nemes 
mag lesz elhintve az ifjúság fogékony leikébe. Szintúgy fogadja hálás köszö
netünket Bognár Endre lelkész ur, a „Gyámintézet“ szerkesztője is, ki lap
jának megküldése által lehetővé tette, hogy körünk tagjai a magyarhoni e. e. 
e. gyámintézet működésével közelebbről megismerkedhessenek.

Ezeken kívül még Bassó Dániel, körünk múlt évi laptárosa, Majos János 
és Weszter Béla Vili o. t. gyarapították könyvtárunkat, körünk egyes buzgó 
tagjai pedig 10 korona 40 fillért ajándékoztak a könyvek bekö.ésére. Fogadják 
ők is köszönetünket.

A jótékony szeretetet a torzsai konfirmandusok otthonának támogatása 
által gyakorolta a kör ez évben is, amennyiben ezen intézménynek részint 
saját pénztárából, részint gyűjtés utján 13 korona 84 fillért juttatott.

V. Történelm i szem inárium . Vezetője: Dr. Bruckner Győző.
A történelmi szeminárium célja általában a történelmi érzék fejlesztése és 

ápolása, közelebbről a történelmi műemlékek helyszínen való tanulmányozása; 
egyes csaták gyakorlati bemutatása és végül napirenden levő történelmi kér
dések megvilágítása.

A történelmi szemináriumnak ez évben (VI—Vili. o.) 120 tagja volt.
A történelmi szeminárium ez idén három napos kirándulást rendezett 

Sáros vármegyébe dr. Bruckner Győző, ifj. Marcsek Andor és Wiese Gyula 
tanárok vezetése alatt.

A) Október hó í-én Eperjtsen megfelelő magyarázatok mellett megtekin
tették a szeminárium tagjai a város nevezetességeit, melyek névszerint a 
következők:

I. Csúcsíves kor:
I. Szt. Miklós-templom.
II. Felső magy a rorsz ági renaissance első korszakából való műemlékek:
1. Rákóczi-ház.
2. Werther-ház.
3. Munk-ház.
III. Felsőmagyarországi renaissance stilus második korszakából (renais- 

sance-barokk stilus):
1. Christmann-féle ház (Kerényi Frigyes szülőháza.)
2. Thror-ház.
3. Lerner-ház.

5
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IV. Barokk korszak :
1. Kraizell-féle ház.
2. Ghillányi-féle ház.
3. Eperjesi népbank.
4. Vandernath család háza (ma Schmidt-féle ház).
5. Ev. templom Brocky oltárképével.
6. Gör. kath. templom.
7. Ferenciek temploma.
8. Kálvária.
V. Felsőmagyarországi rokoko kor :
1. Eperjesi plébánia épülete.
2. Klobusiczky-palota stukkói (ma Városi nagykaszárnya).
Külön tekintettük meg az ev. kollégium hires könyvtárát és annak ritka

ságait, majd az eperjesi vértanuk emlékművénél hazafias ünnepélyt rögtönöz
tünk. A himnusz eléneklése után dr. Bruckner Győző ismertette Caraffa Antal 
kegyetlenkedését és az eperjesi vértanuk sorsát, mire a szózat eléneklése 
következett.

B) Sóváron megtekintettük a sóvári sófőzdét. Október hó 2-án Bárl/át, 
Zborót és a makovicai várromokat kerestük fel.

C) Bártfán a következő műemlékek voltak a tanulmányozás tárgyai:
1. Városháza (jelenleg a sárosvármegyei múzeum épülete).
2. Sárosvármegyei múzeum emléktárgyai.
3. Sz. Egyed-templom.
4. Ev. templom a Hölzel-féle domborművel.
D) Zborón az erdőfelügyelőségi hivatal engedélyével megnéztük:
1. A Rákóczi-kastély összes termeit és szobáit.
2. A kápolnát az Aspremont család epitafiumaival.
3. A száz hársfát, ahol a szeminárium vezetője megemlékezett Thaly 

Kálmán elhunytáról és méltatta annak irodalmi munkásságát. A kirándulók 
pedig meghatottan énekelték el a „Hej Rákóczi, Bercsényi, Bezerédy!“ cimü 
kuruc nótát és miután mindegyik emlékül egy kis gályát szakított a hatalmas 
hársfákból, a makovicai várromokhoz mentünk.

E) A  makovicai (zborói) várromoknál dr. Bruckner Győző vázlatosan 
ismertette a vár múltját és aztán élvezték a kirándulók a gyönyörű kilátást.

F) Visszafelé megfordultunk Bártfafürdőn, ahol megtekintettük a fürdő
telepet és Donáthnak Erzsébet-szobrát.

G) Október hó 3-án Nagysárosra mentünk, ahol megnéztük:
1. A Rákóczi-kastélyt és a szobában, ahol II. Rákóczi Ferencet elfogták, 

a szeminárium vezetője részletesen ismertette II. Rákóczi Ferenc elfogatásának 
körülményeit.

2. A kastély parkjában levő kápolnát gyönyörű kálváriájával.
3. A nagysárosi műmalom hatalmas telepét a műmalmi igazgató ur szi

ves kalauzolása mellett



4. A hajdani sárosi megyeházát (most községháza).
H) Végül megmásztuk a nagy sár ősi várromokat, ahol a fellegvárba jutva 

a szeminárium vezetője ismertette a vár szerkezetét és beosztását, majd annak 
történelmét. A kilátás gyönyörű, tiszta időjárás mellett, feledhetetlen emléket 
hagyott mindenkiben.

E háromnapos kirándulás személyenként csak 10 koronába került, mivel 
Szutórisz Frigyes eperjesi koll. igazgató olcsó szállásról, (diákszálló á 20 fillér) 
és Mayer Endre theol. dekán és a koll. konviktus eforusa olcsó, de ízletes étke
zésről gondoskodott, a nagysárosi műmalom igazgatósága és dr. Teschler 
Antal úr pedig villásreggelivel vendégelték meg ifjúságunkat, amiért ez alka
lommal is hálás köszönetét mondunk.

Eperjes és Nagysáros műemlékeinek ismertetésére hirdetett pályázaton öt 
munka és színes rajz érkezett be. E munkák közül két aranyat nyert Mervay 
Sándor VII. o. t., egy aranyat Weszter Béla VIII. o. t., egy aranyat Uhlyárik 
Aurél VIII. o. t., 5 koronát Krajcsovics Győző VII. o. t. és Szabó Károly VIII. 
o. t. A színes rajzok közül két-két aranyat nyertek Cumin Arthur VIII. o. t., 
Mészáros Otto VII. o. t. és Nemes Gyula VII. o. t.

„Bártfa, Zboró műemlékei és a makovicai várromok-“ról három pálya
munka és színes rajz érkezett be. Pályadijat nyertek: Kiss Ferenc VI. o. t. 1 
aranyat, 5—5 koronát Szabó Károly Vili. o. t. és Krajcsovics Győző VII. o. t. 
A színes rajzok közül két-két aranyat nyertek Langsfeld György VII. o. t. és 
Cumin Arthur VIII. o. t., 1 aranyat Mészáros Ottó VII. o. t. és 5 koronát 
Krajcsovics Győző VII. o. t.

J) December hó 9-én dr. Bruckner Győző a történelmi szeminárium tag
jainak szabad előadást tartott a késmárki vértanukról, kiket Heister S. kétszáz 
évvel azelőtt 1709 dec. 16-án lefejeztetett, mivel Rákóczi Ferenc hivei voltak. 
Majos János VIII. o. t. pedig elszavalta Várady Antal „A késmárki vértanuk“ cimü 
költeményét. Az ünnepély fényét emelte Jurkovics Emil besztercebányai kir. 
tankerületi főigazgató jelenlétével, aki lelkes beszédet intézett az ifjúsághoz és 
buzdította őket a további munkálkodásra.

Az 1909 1910. iskolai évben rendezett ünnepélyek sorrendje:
I. A z aradi vértanuk emlékére 1909 október 6-án az intézet díszter

mében rendezett ünnepély műsora volt:
a) „Szózat“ énekli a gimnáziumi ifjúság.
b) „Tizenhárom“ Ábrányi Emiltől, szavalja Schwarcz Hermann VII. o. t.
c) Alkalmi beszéd, tartja Szaxun Endre VIII. o. t.
d) „Október 6.“ ifj. Ábrányi Kornéltól, szavalja Majos János VIII. o. t.
e) „Himnusz“ énekli a gimnáziumi ifjúság.
II. A z  1909 október 31-én a reformáció emlékünnepén, este 6 órakor 

az intézet dísztermében rendezett ünnepélynek műsora volt:
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a) „Erős vár a mi Istenünk“ első versszaka, énekli a gimn. ifjúság.
b) „Luther“ Porkoláb Gyulától, szavalja Weszter Béla Vili. o. t.
c) Felolvasás, tartja Thern Lás'ló főgimn. vallástanár.
d) „Rákóczi Ferenc imádsága“, énekli a gimn. ifjúság.
e) „Október 31-én“ Csengey Gusztávtól, szavalja Majos János Vili. o. t.
f) „Erős vár a mi Istenünk“ második versszaka, énekli a gimn. ifjúság.
III. A szabadságharcban a város területén elvérzett honvédek sírjánál 

/pop november i-én rendezett ünnepélynek műsora volt:
a) „Himnusz“ énekli a gimnáziumi ifjúság.
b) „Honvédek sírjánál“ Simonira Györgytől, szavalja Schwarcz Hermann 

VII. o. t.
c) Alkalmi beszéd, tartja Szaxun Endre VIII. o. t.
d) „Honvédek sírjánál“ Csatáry Imrétől, szavalja Majos János VIII. o. t.
e) „Szózat“ énekli a gimnáziumi ifjúság.
IV . Petőfi ünnepélyét az önképzőkör 1910 január 8-án tartotta meg. 

Műsora a következő volt:
a) „Szózat“ énekli a gimnáziumi ifjúság.
b) „A hazáról“ Petőfi Sándortól, szavalja Andrássy Dániel VII. o. t.
c) Alkalmi beszéd, tartja Saxun Endre VIII o. t.
d) „Élet vagy halál ?“ Petőfi Sándortól, szavalja Schwarcz Hermann 

VII. o. t.
e) „Himnusz“ énekli a gimnáziumi ifjúság.
V. /p/o március í j  én a helybeli összes tanintézetek ifjúsága közösen 

rendezett nemzeti ünnepélyt a honvédszobornál, melyen az ünmpi beszedet 
Szaxun Endre főgimn. VIII. o. t. tartotta.

VI. Az tg io április hó 8 án Széchenyi István gróf halálának 50 éves 
évfordulója alkalmából rendezett ünnepély műsora volt :

a) Bihari János: „Requiem“ vonós-négyes, előadják Marcsek Aladár VII., 
Benigny Andor, Széli Ödön és Schermann Szilárd V. o. tanulók.

b) „Széchenyi emlékezete“ Arany Jánostól, szavalja Schwarcz Hermann
VII. o. t.

c) Ünnepi beszéd, tartja Szaxun Endre VIII. o. t.
d) „Honszeretet“ Vörösmarty Mihálytól, szavalja Majos János VIII. o. t.
e) „Szózat“ énekli az ifjúsági dalkör.
VII. Az igto. évi április hó 24 én d. u. 3 órakor az intézet dísztermé

ben az ifjúsági segélyalap és zongoraalap javára rendezett hangversenynek 
műsora volt:

a) „Honfiak vigyázzatok“. Férfikar, énekli az ifjúsági dalkör.
b) „A szivárvány“ Várady Antaltaltól, szavalja Majos János Vili. o. t.
c) „Szerenád“. Ocskay brigadérosból. Vonósnégyes; játsszák Marcsek 

Aladár VII. o., Benigny Andor, Széli Ödön és Schermann Szilárd V. o. t.
d) „Az ideges ember“ monolog. Irta Gabányi Árpád, előadja Huschek 

Károly VIII. o. t.
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e) „Népdal-egyveleg“ Lányi Ernőtől. Férfikar, énekli az ifjúsági dalkör.
f) „A magyar dal“ melodráma. Szövegét irta Herodek Sándor, zenéjét 

szerzetté Kerner Jenő; az ifjúsági dal és zenekör közreműködésével, előadja 
Schwarcz Hermann VII. o. t.

g) „Magyar népdalok“, előadja a zenekör.
V ili. Az igio május 18 An Mikszáth Kálmán 40 éves iróí jubileuma 

alkalmával a Petőfi önképzőkör tagjai által rendezett ünnepély műsora volt:
a) „Mikszáth Kálmánnak“ Lampért Gézától, szavalja Schwarcz Hermann 

VII. o. t.
b) „Mikszáth élete és irodalmi működésének jellemzése“. Felolvasta 

Szaxun Endre VIII. o. t. a kör főjegyzője.
c) „A mesemondó“ Kozma Andortól, szavalja Majos János VIII. o. t. 
IX . Az igio. évi június hó y é n  délután 3 órakor az intézet tornaterén

rendezett és nagy, díszes közönség jelenlétében megtartott tornaünnepélynek 
sorrendj e volt:

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



Tápintézet.
Gondnok: Marcsek andor tanár.

Az iglói ág. hitv. ev. főgimnázium fenntartó hatósága által alapított s fenn
tartott tápintézetbe az 1909 — 10-iki tanévben 172 tanuló (11 -gyei több, mint 
az 1908—9 ki tanévben) vétetett föl. Ezek közül járt ebédre és vacsorára 
149 (10-zel több), csak ebédre 23 (l-gyel több). E beirt tanulók közül évköz
ben kilépett 10, úgy hogy a tanév végén 162 tanuló nyert élelmezést a táp
intézetben. Az összes beirt 172 tanuló közt volt 130 (9-cel több, mint tavaly) 
gimnáziumi, 18 (4-gyel kevesebb mint az előző tanévben) polgári iskolai és 24 
(6-tal több mint 1908—9-ben) a helybeli faipari szakiskolát látogató tanuló. 
— A 130 gimnáziumi tanuló az egyes osztályok szerint következőképen osz
lik meg: Az I. osztályba járt 16 (2-vel több mint tavalyi, a II-ikba 18 (5-tel 
több), a III-ikba 15 (4-gyel több, mint az előző tanévben), a IV-ikbe 13 
(l-gyel kevesebb), az V-be 17 (ugyanannyi mint az előző tanévben), a Vl-ba 
15 (5-tel több), a Vll-be 11 (13-iml kevesebb) és a Vlll-ba 25 (7-tel több 
mint az 1908—9-ki tanévben). — Vallásra nézve volt a 130 gimnáziumi tanuló 
közt: ág. hitv. ev. 33, ref. 38, róm. kath. 52, gör. kath. 5 és izr. 2.

A Hubay-féle 40—40 koronás tápintézeti segélyben Kovács Endre VI. és 
Fröhlich János V. o. tanulók részesültek.

A gimnáziumi tanács az 1909. év folyamán 28 tanulót részesített 860 K 
tápintézeti elengedésben. Elengedésben részesültek a VIII. osztályból: Andra- 
sovszky Zoltán 40 K, Huray István 20 K, Jesztrebényi Lajos 40 K, Pandula 
László 25 K, Schmör Guido 65 K és Varga István 20 K ; a VII. osztályból: 
Krajcsovics Győző 130 K és Sperling Arnold 30 K; a VI. osztályból: Harmann 
János 30 K, Klinovszky Dárius 15 K, Kovács Endre 30 K, Krecskó Gyula 
25 K, Kubicsár István 20 K és Zemán Zoltán 30 K ; az V. osztályból: 
Fröhlich János 30 K ; a IV. osztályból: Pitzey Árpád 13) K és Terray Elek 
20 K ; a III. osztályból: Jaeger Ede 10 K, Jesztrebényi Pál 20 K, Politzer 
Hugó 15 K és Vas Sándor 25 K ; a II. osztályból: Czölder Károly 30 K, 
Kiszely Gyula 20 K, Kossala István 10 K és Scherffel Lajos 30 K.
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A tápintézet gondnoksága ez évben is azon fáradozott, hogy az ételek 
bár egyszerűek, de táplálók és Ízletesek legyenek, valamint hogy az aránylag 
csekély befizetéshez képest a kosztot javítsa, ami azáltal sikerült is, hogy a 
növendékek az elmúlt évszak minden vasár- és ünnepnapján vagy pecse
nyét, vagy kolbászt, hurkát kaptak. — Az ebéd különben állott hetenként hat
szor húsleves-, hús- és elegendő főzelékből, hetenként egyszer rántott burgonya
leves- és galuskából, mindannyiszor pedig még 40 dekagramm rozskenyérből; 
vacsorára volt hetenként kétszer gulyáshús, a többi estéken főzelék.

A dijak az 1909— 10-iki tanévben a következők voltak: Ebéd és vacso
ráért fizettek a növendékek 130 koronát egész évre, csak ebédért 110 koro
nát. Az 1910—11-ki tanévre a gimnáziumi tanács ezen díjak emelését nem 
találta szükségesnek.

Végül csak kedves kötelességet teljesítünk, amidőn Fried Ferenc, Ritter 
Sándor és Scultéty Ede uraknak, kik ifjúságunkat a majális alkalmával sörrel 
megvendégelték, leghálásabb köszönetünket nyilvánítjuk.



X.

Jelentés az érettségi vizsgálatról.

Az előző 1908—1909-ik iskolai évben 36 tanuló jelentkezett érettségi 
vizsgálatra.

Az 1909. évi május hó 27., 28. és 29-ikén megejtett írásbeli érettségi 
vizsgálatnak eredménye alapján mind a 36 tanuló lett szóbeli érettségi vizs
gára bocsátva.

A szóbeli vizsga június 21-én vette kezdetét és június 25-ig tartott. A 
vizsgáló bizottság jelesen érettnek nyilvánított három tanulót (Klein Oszkár, 
Langsfeld Géza és Molnár Jenő), jól érettnek 9 tanulót, érettnek 19 tanulót és 
egy-egy tantárgyból két hónap múlva teendő javító vizsgára utasított 5 tanulót.

Két tanuló reáliskolai érettségi bizonyitvány alapján kiegészítő érettségi 
vizsgát tett a latin nyelvből.

Az 1909—1910. tanévben a VIII-ik osztálynak évvégi vizsgálatait május 
9—21-ig ejtettük meg. Május 23., 24. és 25-én folytak az írásbeli érettségi 
vizsgálatok, melyeken 54 tanuló jelent meg.

A kitűzött tételek voltak :
1. A magyar nyelv és irodalomból: Széchenyi István gróf hatása iiodaí

rnunk fejlődésére.
2. A latin nyelv és irodalomból: Sallustius, De coniuratione Catilinae c. 31.
3. A mennyiségtanból:

a) 3 x2 — 7 xy -j- 3 y2 =  — 3 1 
5 x 2 — 8 xy 5 y2 =  17 J egyenletrendszer megoldása.

b) Mekkora a súlya egy 5‘8 m. hosszú tölgyfatörzsnek, ha a vastag végén 
kerülete 3'78 m., vékony végén kerülete 2'96 m ,; a tölgyfa fajsúlya 0'65,
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A szóbeli érettségi vizsga június 20-án vette kezdetét és június 26-ig 
tartott. Eredményéről a jövő évi értesítő fog beszámolni.

A felekezeti főhatóság 1910. évi május hó 3-án, 1142. sz. a. kelt intéz
kedésével az érettségi vizsgálatokhoz elnöknek Hronyecz József lelkész, egyház
kerületi irodavezető urat, a tanügyi kormány pedig 2533. sz. rendeletével kor
mányképviselőnek Theisz Gyula dr. budapesti áll. főreáliskolai tanárt küldte ki.



XI.

Jótékonysági rovat.

Főgimnáziumunk a lefolyt iskolai évben 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 Cyula budapesti ügyvéd ösztöndíjra 20 koronás aranyat 

adományozott.
4. Pályadíjakat tűztek ki a következő urak: dr. Wesselényi Mátyás 20 K, 

Széli Ödön 20 K, Koromzay György 20 K, Förster Sándor 20 K, Windt Imre 
10 K és Schmör Oszkár 5 koronát.

5. Az önképzőkörökben sikeres munkásságot tanusitott tanulóknak, va
lamint egyéb jó magaviseletű, szorgalmas növendékeinknek jutalomkönyvekkel 
való kitüntetésére adakoztak: Böhmisch Edéné úrnő 10 K, Schmidt József, 
Dörner Gyula (könyvkereskedő), Ritter Sándor urak 10 — 10 K; özv. Kolba 
Míhályné úrnő 5 K ; Sztrelkó Károly úr 3 K ; Pollák Simon, Kornhäuser Samu, 
Pollák Jakab urak 2—2 K és Fehér A. úr 1 koronát.

Azon kikötéssel, hogy az adományozott összeg 2/3 részben a gimnáziumi 
tanulók jutalmazására, 1/3 részben pedig a helybeli ev. polgári leányiskola nö
vendékeinek jutalmazására fordíttassék, adakoztak: Folgens Cornél, Münnich 
Kálmán, Széli Ödön, dr. Lorber Adolf, dr. Teschler Antal, dr. Széli Gyula, 
Fábián László, Ferencz D., dr. Simenszky Sándor, Klug Ottó, Wesselényi 
Mátyás, Koromzay György, Langsfeld Géza, Gúhr Márton urak 10 -10 K ; 
Jantner Armand úr 8 K ; dr. Walser Gyula, Melczer Ágost, Topscher György 
urak 6 -  6 K ; Újlaki Jenő, Marschalkó Elemér, Fest Aladár, Friedmann Arnold, 
dr. Wieland Aladár, Klein Aladár, Fest Béla, Antal Samu, Marcsek Aladár, 
Bogsch Lajos, dr. Singer Alfréd urak 5 - 5  K; Nadler Gyula, Scherffel Aladár,



dr. Ujtelky Miksa, Scultéty Ede urak 4 4 K ; Janlner Aurél úr 3 K ; Rosenthal
Vilmos úr 2 koronát.

Az ifjúság nerriesszívű pártfogói fogadják adományaikért a tanári karnak 
őszinte köszönetét, hálás elismerését.

iO

Ösztöndíjak, jutalmak és egyéb segélyezések,

a) Ösztöndíjak.

1. A gróf Teleky-Róth Johanna-féle 70 koronás ösztöndíjat az ág. hitv. 
ev. egyetemes ösztöndíjosztó bizottságnak 1910. évi május 24-én hozott hatá
rozata értelmében kapták: Schmör Guidó és Andrasovszky Zoltán VIII. o. t.

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

3. A Loisch Eduard és Ottilia szül. Melczer-féle ösztöndíjat, 100—100 kor. 
a gimnáziumi tanács Szaxun Endre VIII. o. t. és Ballasch Mihály V. o. t. 
Ítélte oda.

4. A Scholcz-Kailing Amanda-féle 80—80 koronás ösztöndíjat a gimná
ziumi tanács Schermann Szilárd V. o. t. és Gálik Gusztáv VI. o. t. Ítélte oda.

5. A Pákh Károly-féle 90 koronás ösztöndíjat a tanári kar Kircz Arthur
VIII. o. t. Ítélte oda.

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

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

8. A Szontágh Lajos-féle 40 koronás ösztöndíjat kapta Kiss Ferenc VI. o. t.
9. Az iglói izr. hitközség 40 koronás ösztöndíját kapta Czölder Károly II. o. t.
10. A Hubay Miksa-féle 80 koronás ösztöndijból nyertek 40—40 kor.-t: 

Marcsek Zoltán IV. o. t. és Lipták Győző VIII. o. t.
11. A Hubay Miksa-féle 40—40 koronás tápintézeti segélyben részesültek: 

Kovács Endre VI. o. t. és Fröhlich János V. o. t.
12. Az Újlaki Jenő-féle 20—20 koronás ösztöndíjat nyerték Gönczy 

György és Medits Gyula I. o. tanulók.
13. A Payer Jenő-féle 40 koronás ösztöndíjból nyertek 20—20 koronát 

Gömöri István és Marcsek Dezső I. o. tanulók.
14. A dr. Münnich Aurél-féle 16 koronás ösztöndíjat a tanári kar Mün- 

nich Kálmán I. o. t. ítélte oda.
15. A Fischer Miklós-féle 30 koronás ösztöndíjat a tanári kar Folgens 

Arisztid II. o. t. ítélte oda.
16. A Scholtz József-félé 8 koronás ösztöndíjat a folyó tanévben nern 

osztottuk ki,
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17. A Búzái Lajos-féle 8 koronás ösztöndíjat a gimnáziumi tanács 
Alexy Sándor II. o. t. Ítélte oda.

18. A Fest Imre-féle 8 koronás ösztöndíjat a gimnáziumi tanács Andra- 
sovszky István II. o. t. Ítélte oda.

19. Az özv. Münnich Adolfné szül. Ritter Julia-féle 16 koronás ösztön
díjat kapta Bernáth György II. o. t.

20. A Feigenbaum József-féle ösztöndíjból kaptak 100—100 koronát 
Marcsek János VI. o. t. és Stromp Iván VI. o. t.

21. A húsz éves jubileumi alapítvány 40 koronás ösztöndíját az 1908—9. 
iskolai évben kapta Langsfeld Géza VIII. "o. t. Az 1909 — 10-ik iskolai évre eső 
ösztöndíj az érettségi vizsga után fog kiosztatni.

22. A Gúhr Márton-féle 32 koronás ösztöndíjat kapta Oscsenda Kálmán 
V. o. tanuló.

23. A Pákh Albert-féle 12 koronás ösztöndíjat a gimnáziumi tanács 
Krecskó Gyula VI. o. t. ítélte oda.

24. A Pákh Lajos-féle 12 koronás ösztöndíjat a gimnáziumi tanács 
Hopkó Pál III. o. t. ítélte oda.

25. A Szepesi XVI. Városi Takarékpénztár adományából 30—30 koronás 
ösztöndíjat nyertek Gánóczy Mihály IV. o. t. és Noge Ernő III. o. t.

26. Az Iglói Takarék- és Hitelintézet adományából 20—20 koronás ösz
töndíjat nyertek: Karoliny Lajos III. o. t. és Horváth Jenő II. o. t.

27. A Fromhold Arthur-féle 8 koronás ösztöndíjat kapta Flachbarth 
Ernő I /. o. t.

28. A Schwartz Lajos-féle 24 koronás ösztöndíjat az 1908—9-ik iskolai 
évben kapta Klein Oszkár VIII. o. t. Az 1909-10-ik évre eső ösztöndíj az 
egyháztanácsnak határozata alapján fog kiosztatni.

29. A Wirtzfeld Béla-féle 10 koronás pályadíjat nyerte Szaxun Endre 
VIII. o. tanuló.

30. Kerekes László I. o. t. 20 koronás jutalomdíjat kapott.
31. Propper Elek II. o. t. 10 koronás jutalomdíjat kapott.
32. A Petőfi-Önképzőkör millenniumi alapítványának egy évi kamatját 

16 kor. Szaxun Endre VIII. o. t. kapta.

Az Ifjúsági Segélyalap évi kamataiból a tanári kar az 1909 —1910-ik 
tanévben 215 korona erejéig 16 szegénysorsú tanulót látott el téli ruhával és 
részesített egyéb támogatásban.

b) Könyvjutalmakban részesültek:

Szaxun Endre VIII. o. t. Gyulai Pál költeményei.
Lovas János VIII. o. t. Reviczky Gyula összes költeményei. 
Szabó Zoltán VIII. o. t, Szabolcska Mihály: Szabad órák.
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Weszter Béla VIII. o. t. Sztehló Kornél: Kétszáznegyven esztendő az egyház 
szolgálatában.

Kircz Arthur VIII. o. t. Szász Károly: A Nibelung-ének.
Andrasovszky Zoltán Vili. o. t. Sztehló Kornél: Kétszáznegyven esztendő az 

egyház szolgálatában.
Dzubay Sándor VII. o. t. Költők lugasa.
Langsfeld György VII. o. t. Madách Im re: Az ember tragédiája.
Mészáros Ottó VII. o. t. Dr. Hankó Vilmos : Universum.
Fábián Aladár VI. o. t. Dr. Hankó Vilmos: Universum.
Folgens Aladár VI. o. t. Gracza György: Talpra magyar. 1848-iki szabadság- 

harcunk története.
Kubicsár István VI. o. t. Vörösmarty Mihály összes költeményei.
Sztojanov Tivadar VI. o. t. Szabolcsira Mihály: Csöndes dalok.
Vitkovszky Pál V. o. t. Szabolcska Mihály: Költemények.
Ritter Gyula V. o. t. Költők lugasa.
Seltenreich Ervin IV. o. t. Dr. Hankó Vilmos: Universum.
Silberstein Fülöp IV. o. t. Serényi Gusztáv: Á levegő meghódítása.
Wesselényi István IV. o. t. Dr. Hankó Vilmos: Universum.
Flachbarth Ernő IV. O; t. Serényi Gusztáv: A levegő meghódítása.
Hensch Aladár III. o. t. Rákosi Viktor: Korhadt fakeresztek.
Koromzay Frigyes III. o. t. Jókai Mór: Csataképek a magyar szabadságharcból. 
Rosenthal Aurél III. o. t. Goda Géza: János generális.
Politzer Hugó III. o. t. Jósika Miklós: II. Rákóczi Ferenc.
Propper Elek II. o. t. Gaál Mózes: A Claudiusok.
Rauchwerger Ottó II. o. t. Jósika Miklós: II. Rákóczi Ferenc.
Scherffel Nándor II. o. t. Hampelné: Elbeszélések a görög világból.
Glattstein Dezső I. o. t. Kürthy Emil: A két pajkos.
Kutlik Rezső I. o. t. Vaday József: Protestáns jellem.
Propper Lajos I. o. t. Tábori Kornél: A rejtelmes itjú.
Rauchwerger Béla I. o. t. Radó Vilmos: Magyar népmondák.
Mészáros János I. o. t. Laurie: Diákélet Angolországban.
Vartovnik János I. o. t. Bródy Sándor: Kis Almanach.

Tápintézeti díjak elengedése.

A gimnáziumi tanács 28 szegénysorsú tanulónak összesen 925 koronát 
engedett el az előírt díjakból.

Tandíjelengedésben részesültek:

a VIII. osztályból: Andrasovszky Zoltán 10 K, Schmör Guidó 15 K; 
a VI. osztályból: Kretschkó Gyula 10 K, Kubicsár István 10 K, Kés. 

márszky Tivadar 15 K, Marcsek János 58 K ,‘Slromp Iván 58 K;
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az V. osztályból: Kasprák Béla 10 K, Ballasch Mihály 20 K, Fröhlich 
János 20 K, Wolf Béla 20 K, Oscsenda Kálmán 20 K, Dúrbán Ferenc 58 K, 
Schermann Szilárd 58 K ;

a IV. osztályból: Mihalkó János 15 K, Marcsek Zoltán 58 K;
a III. osztályból: Noge Ernő 10 K, Policzer Hugó 10 K, Vas Sándor 

10 K, Dajka László 58 K ;
a II. osztályból: Andrasovszky István 10 K, Konkoly István 10 K, Alexy 

Sándor 10 K, Czölder Károly 15 K;
az I. osztályból: Dvorszky Ede 5 K, Jaeger Géza 5 K, Pogorisky Pál 

5 K, Dajka Miklós 58 K.
Azonkívül 6 kánens 325 korona erejéig részesült tandíjelengedésben.
A tandíjelengedés összesen 986 koronát tesz ki.
Az 1909—1910-ik iskolai évben a tanulók segélyezésére és jutalmazására 

a következő összegeket fordítottuk:
1. Tandíjelengedés _ ... ... ...  ...................... 986 K
2. Tápintézeti segélyezés ... _ ... ........ . — 925 „
3. Ösztöndíjakra fordítottunk ............. . .........  1678 „
4. Jutalom- és pályadíjakra.........  ...................... 575 „
5. Az ifjúság egyéb segélyezésére_ — . . . . . .  215 „

Összesen 4379 K
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A kötelező tantárgyakban

H ány tanuló nyert

T a n tá r g y

az I . a II. a III.

osztályban
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osztályzatot ?

V a llá sta n ........................ 2 4 2 0 2 2 1 1 7 1 3 2 0 — 8 1 8 2 3 —

Magyar nyelv . . . . 17 2 1 2 7 2 1 2 1 5 2 3 — 9 11 2 9 —

Latin nyelv . . . . 8 1 4 3 4 1 1 5 9 3 2 4 4 8 3 6 1

Görög nyelv . . . . — — —

Görögpótló irodalom . . — — — — — — — — — — —

Német nyelv . . . . — — — — — — — 6 1 3 2 8 2

Történelem....................... 1 0 1 1 2 6 2

Földrajz............................. 1 8 2 3 2 2 4 1 1 1 0 2 8 1 6 1 2 3 0 1

Természetrajz . . . . 9 2 3 3 3 — 1 2 1 7 2 1 — — - — —

Természettan . . . . — — — — — — — — - — —

Mennyiségtan . . . . 1 4 1 8 3 0 5 9 1 3 2 5 3 1 1 3 3 3 2

Rajzoló mértan 1 2 1 6 2 8 1 1 7 1 4 2 7 2 8 1 2 2 5 4

Görögpótló rajz

Bölcsészeti előtan .

Vizsgázott: 6 7 5 0 4 9
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12 18 15 1 18 12 17 4 18 12 12 — 1 1 3 8 1 33 19 7 —

15 12 19 — 14 13 21 3 10 13 19 — 3 1 1 8 1 12 18 28 1

5 13 26 2 4 13 21 13 7 6 24 5 1 8 8 6 7 9 39 4

— — — — 4 7 14 4 1 1 4 9 — 1 5 4 — 7 7 11 —

— -■ — — 7 5 10 - 1 9 8 — 5 4 4 — 1 1 12 1 1 —

13 12 21 — 9 16 22 4 6 12 23 1 5 1 15 2 17 19 22 1

13 10 23 — 9 15 25 2 15 1 1 16 — 6 8 8 1 8 22 25 4

9 10 22 5 14 17 18 2 15 13 14

- — 1 9 12 1 11 15 33 —

2 7 30 7 1 10 33 7 — 1 1 30 1 — 8 11 4 6 1 1 42 —

11 13 22

— — — — 3 5 14 — 1 8 9 — 2 2 9 — 4 12 18 —

— — — — 20 16 23 —

46 51 42 23 59



A. tanu lásban  te tt előm enetelről.

Él  s  p e d i g

A ren d es tárgyak at v év e

Ö
ss

ze
se

n

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.

o s z t á l y b a n

minden tantárgyból j e l e s ...................................... 4 3 3 2 1 — — 3 16

minden tantárgyból legalább j ó ........................... 13 5 6 6 7 7 5 6 55

minden tantárgyból legalább e lé g s é g e s  . 33 36 31 27 26 30 1 1 42 236

egy tantárgyból e l é g t e l e n ...................................... 8 2 5 7 6 3 2 5 38

két tantárgyból e l é g t e l e n ....................................... 5 4 4 4 8 2 4 3 34

több tantárgyból e lég te le n  (az osztály ismétlésére

utasítva)...................................................................... 4 — — — 3 — 1 — 8

vizsgálati au m a r a d t .................................................... 1 — — — 2 — — 2 5

o sztá ly o n k én t ö s sz e se n 68 50 49 46 53 42 23 61 392



A jövő 1910—1911. tanévre vonatkozók.

1910. é v i  a u g u s z tu s  h ó  3 1 -é n  l e s z n e k  a fe lv é te l i - ,  p ó t ló -  é s  j a v í tó -  
v iz s g á la to k .

A  b e ir a tá s o k  s z e p t e m b e r  /., 2., 3., 4. (d. e.) é s  5 -én  le s z n e k .
A z  i s k o la i  é v n e k  ü n n e p é ly e s  m e g n y i tá s á t  s z e p te m b e r  6 -á ra , r e g g e l i  

n y o lc  ó rá ra  tű z t ü k  k i. A  ta n ítá s  s z e p t e m b e r  7-én v e s z i  k e z d e té t .
A gimnázium első osztályába lépő tanulók születési bizonyítvánnyal tar

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

A h e ly b e l i  ta n u ló k  é v i  ta n d íja  5 0  k o r ., m e l lé k d í ja k  10 k o r ., (b e ir a tá s i  
d í j  2  k o ro n a , k ö n y v tá r r a ,  é r te s í tő r e  6 k o ro n a , b i z o n y í tv á n y d í j  2  k o r o n a )  
ö s s z e s e n  60  k o ro n a .

A  v id é k i  ta n u ló k  é v i  ta n d íja  60  k o r ., m e l lé k d í ja k  10 k o r . (b e ir a tá s i  
d í j  2  k o ro n a , k ö n y v tá r r a ,  é r te s í tő r e  6 k o ro n a , b i z o n y í tv á n y d í j  2 k o r o n a )  
ö s s z e s e n  70 k o ro n a .

A hitoktatói díjakat a tanév elején a gimn. pénztárba kell befizetni
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  m a g á n ta n u ló k  a ta n d íjo n  é s  m e l lé k d í ja k o n  fe lü l  6 0  k o r . v i z s g a 
d í ja t  f i z e tn e k ,  m e ly n e k  fe le  a b e ir a tá s n á l ,  m á s ik  f e le  a v i z s g a  e lő t t  
f i z e te n d ő  le.

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

és a tandíjnak első fele a beiratás alkalmával, a tandíjnak második fele 
pedig február 1-én fizetendő.
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S z a b a d k é z i  r a j z  é s  f e s té s z e tb e n  m in t  r e n d k ív ü l i  ta n tá r g y b a n  n y e r 
h e tn e k  g im n á z iu m i  ta n u ló k  a z  in té z e t i  é p ü le tb e n  o k ta tá s t .  A  h e te n k é n t i  
2  ó r á é r t  e g é s z  é v r e  f i z e te n d ő  d í j  10 k o ro n a .

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 dij egész évre ebéd és vacsoráért 130 kor., csak ebédért 

110 kor. A díj első fele a felvételkor, a második fele február 1-én a tápinté
zeti gondnoknál fizetendő, különben az intézetből való kizárás kellemetlensé
gének teszi ki magát a tanuló.

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

d) A tápintézeti díj részbeni elengedéséért augusztus 15-ikéig nyújtandók 
be a folyamodványok az igazgatónál, szegénységet és jeles vagy jó előmene
telt igazoló iskolai bizonyítván nyal felszerelve és bérmentve küldve.

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

Tépintézeti gondnok M a rc se k  A n d o r  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, 
közöljük:

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 
osztálytanárral kell érintkezésbe lépniök, nehogy a tanulók meg nem felelő 
helyre jussanak.

Zongora (zene-) tanításért fizetnek egy-egy óráért 160—180 fillért a tanulók.
A főgimnáziumi tanulók havonként 4 koronáért alapos oktatást 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 előmenetelük a
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többi rendes tantárgyakban tanúsított élőménetelökkel egyenlő értékű beszá
mítás 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 két 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 
fölvételi vizsgálatot tartozik tenni.

Viszont a görög nyelv és irodalom illető tananyagából tartozik fölvételi 
vizsgálatot tenni az a tanuló is, aki azután jelentkezik a görög nyelv és iro
dalom tanulására, miután már egy vagy több osztályban az imént felsorolt 
görögpótló 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 pá
lyára szándékoznak lépni vagy papi tanulmányaikat nem papnevelő intézetben, 
hanem az egyetem theológiai 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 nagyobb előmenetelt tanúsít, mint a 
mennyiségtanban és természettudományban, válassza jövő tanéveire a görög 
nyelvet, ellenben oly tanuló, ki nagyobb tehetséget és hajlamot tanúsít a reá
liákra, mint nyelvekre, vagy ki a latin és német nyelvben nehézségekkel küzd, 
kevésbbé fogja kockáztatni tanulmányi előmenetelét, ha görögpótló tanfolyamra 
iratkozik be.

A javító vizsgálatokat illetőleg tudomásúl szolgáljon: az egy tan
tárgyból elégtelen érdemjegyet kapott tanulók a tanári testület engedélyével,
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két tantárgyból a felekezeti főhatóság engedélyével tehetnek javító vizsgálatot. 
A folyamodványok folyó évi junius hó 27-ig az itteni főgimnázium igazgató
ságánál 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.

Iglón, 1910 junius hóban.
Fischer Miklós

k irá ly i tanácsos, főgim názium i igazgató
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