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Adatok az intézetnek 1911-1912. tanévi történetéhez.

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

Az 1911. évi aug. 13-án tartott fenntartóhatósági közgyűlés rendes tanári 
minőségben véglegesítette ifj. Marcsek Andor helyettes tanárt, ki az 1909— 1910. 
és 1910—1911. iskolai években sikeresen működött az intézetben.

Id. Marcsek Andor rendes tanárt a fenntartóhatóság betegsége miatt az 
1910—1911 -ik iskolai év egész tartamára szabadságolta. Minthogy állapota az 
új iskolai év kezdetéig sem javult, szabadságidejét az 1911 — 1912. iskolai 
évre is terjesztette ki s helyettesítésével Jamrich Béla szakvizsgálatot tett tanár
jelöltet bízta meg.

Felgyógyulásához kötött reményünk meghiúsult. 1911. évi december 
19-én gyászbaborult főgimnáziumunk. E napon húnyta le örökre szemét id. 
Marcsek Andor. Mély és igaz gyászunk, mert a boldogult 291/« esztendeig 
állott az iglói főgimnáziumnak, a protestáns tanügynek, a magyar kultúrának 
szolgálatában, mert alapos tudás, hű kőtelességérzet, tanártársai iránti kartársi 
érzület, az ifjúság iránti atyai szeretet jellemezték tanári működését.

Sohasem lankadó kedvvel, buzgósággal, hivatásunk nemes céljai iránti 
lelkesedéssel fáradt egy emberöltőn át az intézet, az ifjúság javára.

Id. Marcsek Andor született 1856. október 30-án Késmárkon, hol édes 
atyja, Marcsek János tanár volt. Gimnáziumi tanulmányait a késmárki líceum
ban végezte, az érettségi vizsgát is ott tette le. Egy évi nevelősködés után 
1876. szeptember havában a budapesti tudományegyetemre ment, hol a törté
nelmi és földrajzi előadásokat hallgatta s egyszersmind a tanárképző intézetbe 
is felvétetett. 1880. május havában az országos tanárvizsgáló bizottság előtt
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szakvizsgát tett és tanári oklevelet szerzett s azután még két évig volt nevelő 
Budapesten. Az 1882. évi szeptember kezdetén az iglói ev. főgimnáziumba 
helyettes tanárul hivatott; 1889. évi június 26 óta haláláig rendes tanára volt 
az iglói ev. főgimnáziumnak.

Nagy munkabírását évek hosszú során át mint tandíjkezelő, mint táp
intézeti gondnok, mint a földrajzi szertár és az ifjúsági könyvtár őre is szentelte 
intézetünknek. Részt vett mindenütt, hol társadalmi erők igénybevételével és 
egyesítésével közcélokat kellett szolgálni. Nagy érdemeket szerzett magának 
főleg a Magyarországi Kárpátegyesület körűi, melynek 1891 óta központi pénz
tárosa volt.

Felettes hatóságainak elismerése, kartársainak szeretete, volt tanítványai
nak hálája meg fogják őrizni emlékét.

1911. évi december 21-én kisértük ki örök nyugvó helyére. Sírjánál 
Them László vallástanár méltatta érdemeit és tolmácsolta a tanári kar 
érzelmeit.

A lefolyt iskolai évben is meghatóan nyilatkozott meg a volt tanítványok
nak főgimnáziumunk iránti ragaszkodása, tanáraik iránti tisztelete és hálája.

1911. évi június 10-én jelentek meg intézetünkben az 1885—1886-ik 
iskolai évben, tehát 25 évvel ezelőtt érettségi vizsgát tett tanulótársak közűi: 
Demjén Zoltán kir. járásbiró Bártfán; Hodobay Miklós plébános Karácsony
mezőn Sárosmegyében; Kállay György földbirtokos Kállósemlyén; Kreuczer 
Mihály ügyvéd Szolnokon; Perlstein Sándor ügyvéd Trsztenán; Ráthonyi Ákos 
földbirtokos és Sóhalmi György postafőnök Tállyán.

1911. évi június 21-én 20 éves találkozóra gyűltek össze intézetünkben 
az 1890—1891-ik iskolai évben érettségi vizsgát tett volt iskolatársak közűi: 
Bottlik József főszolgabíró Mezőcsáton; dr. Várady Miklós ügyvéd Székely- 
hidon; Gura Jenő ev. lelkész Merényben ; dr. Korom Lajos körorvos Porosz
lón ; König Béla .banküzlettulajdonos Miskolcon; Szarka Károly ref. lelkész 
Vetésen; dr. Spitzer Gyula orvos Budapesten; Szabó Kálmán állomásfőnök 
Orsován; Simon Gyula állomásfőnök; Gorga Jenő uradalmi intéző Polgáron; 
dr. Balogh Ákos szolgabiró Plánokon; Kiss Kálmán földbirtokos Szolnokon; 
Boronkay László vármegyei árvaszéki ülnök Sátoraljaújhelyen; dr. Szadeczky 
László Máv. igazgatósági titkár Budapesten.

Június 21-én évzáró ünnepélye lévén főgimnáziumunknak — az ünne
pélynek keretében üdvözölte az igazgató az intézet volt tanítványait. Szavaira 
Szarka Károly lelkész tolmácsolta a volt iskolatársak érzelmeit, bejelentvén, 
hogy ragaszkodásuk, hálájuk és szeretetük külső kifejezéséül az iglói főgim
názium javára háromszáz koronás alapítványt tesznek, melynek évi kamatai 
minden évzáró ünnepélyen jutalomdíjúi azon Vili. oszt. tanulónak lesznek 
kiosztandók, aki a magyar nyelv és irodalomból legjobb eredményt tanúsított.
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Lélekemelő ünnepéllyé avatták harmincéves találkozójukat azok, kik az 
1880—1881-ik tanévi maturánsok közül 1911. évi szept. 20-án az alma mater 
falain belül megjelentek. Hála és visszaemlékezés visszahozta alapvető tanul
mányaik, ifjúkori ábrándjaik színhelyére a következő volt iskolatársakat: 
Beniczky Barna Máv. hivatalnokot Gyoméról; Clauder Kálmán fürésztelepigaz- 
gatót Csimpáról; Clauder Rezső körjegyzőt Margitfalváról; David Gyula ref. 
lelkészt Élesdről; Gold Lajos katonai főszámtisztet Wienből; Hrabéczy Géza 
állomásfőnököt Kisterenéről; Kaufmann Béla főerdőmérnököt, a F. J. rend 
lovagját Facsetről; Kovács Gábor kir. közjegyzőt Szerencsről; dr. Lángh 
Lipót orvost Wienből; Madarassy Zoltán körjegyzőt Bejéről; Marschalkó 
Gyula postafelügyelőt Budapestről; Nősz Lajos gyógyszerészt Iglóról; Orczy 
Zoltánt Budapestről; Szent-Istványi Béla városi számvevőt Gölnicbányáról; 
Tasnády Antal ügyvédet Szentesről; Thuránszky Tihamér földbirtokost Szalók- 
ról; Tornay Gyula főkáptalani erdőmestert Sajóvárkonyról és dr. Trattner 
Sándor cs. és kir. főtörzsorvost Temesvárról.

Szeptember 20-án a volt tanulótársak dr. Trattner Sándor cs. és kir. 
főtörzsorvos vezetésével tisztelegtek az intézetben a tanári kar előtt. Szeptem
ber 21-én az intézetből a volt és jelenlegi tanárokkal, valamint a mostani 
VIII. osztályú tanulókkal együtt az ev. templomba vonultak, hol David Gyula 
ref. lelkész mondott szívhez szóló imát. Ezután a temetőben megkoszorúzták 
Pákh Károly és Zimann János volt tanáraiknak sírját, Geyer G. Gyula, Kuntz 
Ödön és Payer Jenő tanárok sírjaira pedig virágcsokrot helyeztek.

Délelőtt 11 órakor lélekemelő ünnepély volt az intézet dísztermében, 
melyen az igazgató a fenntartóhatóság és tanári kar nevében szívből jövő sza
vakkal üdvözölte volt növendékeit.

Beszédére Tornay Gyula főkáptalani erdőmester válaszolt s lelkes szavak
ban adott kifejezést a volt tanulótársak tanáraik iránti hálájának és az intézet 
iránti kegyeletének. Egyúttal bejelentette és az igazgatónak átadta a magok 
körében eszközölt gyűjtésnek eredményét, ezer koronát, oly ösztöndijalapitványra, 
melynek évi kamatait a főgimnázium egyik jó előmenetelű és szegénysorsú 
tanulója az évzáró ünnepélyen kapja.

Kedves mozzanata volt az ünnepélynek az 1881-iki önképzőköri emlék
könyvből Tasnády Antal és Erdélyi Imre VIII. osztályú tanulók akkor szerzett 
költeményeinek felolvasása.

A volt iskolatársaknak alapító oklevele következőleg hangzik :

A lapító  levél.
Mi alulírottak, adjuk tudtára mindenkinek, akit illet és mindazoknak, 

kiket a jövőben illetni fog, hogy mint az iglói ág. hitv. ev. főgimnázium volt 
tanitványai és 1881. évbeli maturánsai magunk között gyűjtést indítottunk 30. 
éves találkozónk alkalmával és a begyűlt összeget alapítványként letesszük az 
iglói ág. hitv. ev. főgimnáziumnál mint az 1881. évi maturánsok jutalomdii 
— alapítványát.

5

t



6

Ezzel a jeles nevelőintézet iránt érzett hálánkat kívánjuk legalább rész
ben leróni, — s ezen alapítványról következőkben intézkedünk:

1. „Az 1881. évi maturánsok jutalomdij-alapitványa.“ E címen letétbe 
helyezünk 1000 koronát azaz egy ezer koronát az iglói ág. hitv. ev. főgimná
zium igazgatójánál, akit — és akinek mindenkori utódját az alap kezelésére 
is felkérünk.

2. Ezen alapítványnak évi kamatát a főgimnázium olyan egy legszegé
nyebb tanulója nyerheti el, ki példás erkölcsi viseletét és a tanulmányokban 
általános jó eredményt tanúsít.

3. Ezen jutalomdíjat a tanári kar ítéli oda, mindenkor az évzáró tanács- 
kozmányon s a kitüntetett az évzáró ünnepélyen kapja kézhez. Ugyanaz a 
tanuló több éven át megkaphatja, de a tanári karnak minden évben külön 
kell oda ítélni.

4. Mivel alapítványunknak nincs ösztöndíj jellege: az evvel kitüntetett 
tanulótól semmiféle már élvezett ösztöndíj vagy segélydij el nem vonható.

Midőn alapítványunk elfogadására az intézet jelenlegi igazgatóját Nagy
ságos Fischer Miklós kir tanácsos urat felkérjük, kívánjuk egyszersmind, 
hogy a jó Istennek áldó kegyelme mindenkor maradjon az iglói ág. hitv. ev. 
főgimnáziumon; áldja meg a mi szerény alapítványunkat, — melyet oly jó 
szándékkal adunk — s áldja meg annak' minden élvezőjét, hogy majdan 
hazafias érzelmű, munkás polgára legyen a hazának.

Kelt Iglón, 1911. évben szeptember 20- napján.
Az adományozók nevében :

Beniczky Barnabás Nősz Lajos Tornay Gyula

Ez alapítványt magam és hivatalbeli utódaim nevében elfogadom.
Igló, 1911. szeptember 20.

Fischer Miklós
kir. tanácsos, főgimnáz igazgató

Ezen alapitó levelünknek II.példányát az iglói ág. hitv. ev. egyházközség 
szives engedélyével a helybeli lelkészi hivatalnál letétbe helyezzük.

Igló, 1911. szeptember 20.

Beniczky Barnabás Nősz Lajos Tornay Gyula

Ezen alapítványt az iglói ág. hitv. ev. egyházközség 1911. évi december 
hó 17-én tartott közgyűlésén elfogadta azzal, hogy az alapítványi tőke az 
egyházközség pénztárosa által elkülönítve fog kezeltetni és hogy az egyház- 
község az alapítványi tőkéért és a szabályszerű kezeléséért a vagyoni felelős
séget elvállalta.

Kelt Iglón, 1911. évi december hó 17-én.

Dr. Walser Gyula Münnich Kálmán
ev. lelkész. udv. tan., egyh. és isk: felügyelő.



A gimnáziumi tanács még a szünidőben foglalkozott a tápintézeti dijak 
elengedése végett az igazgatóságnál benyújtott kérvényekkel. A legnagyobb 
jóindulattal bírálta el azokat, hogy mennél nagyobb körben könnyítsen az 
iskoláztatással járó terheken s 24 tanulónak összesen 790 koronát engedett el 
az előirt dijakból.

Főgimnáziumunk az utolsó tiz év alatt 318 tanulónak összesen 11.007 
koronát engedett el a tápintézeti dijakból.

Aug. 31-én ejtettük meg a javító vizsgákat.
Az I-ső osztályban az egy tantárgyból bukottak közűi elégséges ered

ménnyel vizsgázott 4, nem jelent meg 2; a két tárgyból bukottak közül elég
séges eredménnyel vizsgázott 6, nem jelent meg 1 tanuló.

A Il-ik osztályban az egy tárgyból bukottak közül elégséges ered
ménnyel vizsgázott 4, nem jelent meg 1 ; a két tárgyból bukottak közül elég' 
séges eredménnyel vizsgázott 8, osztályismétlésre utasittatott 1 tanuló.

A III-ik osztályban az egy tárgyból bukottak közül elégséges eredmény
nyel vizsgázott 5, nem jelent meg 1 ; a két tárgyból bukottak közűi elégséges 
eredménnyel vizsgázott 2 tanuló.

A IV-ik osztályban az egy tárgyból bukottak közűi elégséges eredmény
nyel vizsgázott 8, a két tárgyból bukottak közűi elégséges eredménnyel vizs
gázott 9 tanuló.

Az V-ik osztályban az egy tárgyból bukottak közűi elégséges eredmény
nyel vizsgázott G, a két tárgyból bukottak közűi elégséges eredménnyel vizs
gázott 8 tanuló.

A Vl-ik osztályban az egy tárgyból bukottak közűi elégséges eredmény
nyel vizsgázott 4, osztályismétlésre utasittatott 1, a két tárgyból bukottak 
közűi elégséges eredménnyel vizsgázott 2 tanuló.

A VII-ik osztályban az egy tárgyból bukottak közül elégséges eredmény
nyel vizsgázott 6, a két tárgyból bukottak közül 5 tanuló.

A VTII-ik osztályban a tanévi vizsgálatokon nem bukott egy tanuló sem'
Az I-VII-ik osztályban tehát az egy tárgyból bukottak közűi elégséges ered

ménnyel vizsgázott 37, osztályismétlésre utasittatott 1 és a javítóvizsgán nem jelent 
meg 4 tanuló; a két tárgyból bukottak közűi pedig elégséges eredménnyel vizs
gázott 40, osztályismétlésre utasittatott 1 és a vizsgán nem jelent meg 1 tanuló.

Ugyancsak aug. 31-én tett négy polgári iskolai tanuló felvételi vizsgát 
kielégítő eredménnyel.

A tanév elején három tanuló tett magánvizsgálatot és két, más intézet
ben bukott tanuló főhatósági engedéllyel javító vizsgálatot.

A tanulók beiratása szeptember 1., 2., 3., 4. és 5.-én folyt.
Beiratott összesen 445 tanuló, 41 tanulóval több mint az előző iskola 

évben. E körülmény fényes tanúbizonysága azon bizalomnak, mely az iglói 
főgimnázium felé irányúi.
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A beírt tanulók statisztikai adatait későbbi táblázatos kimutatások tüntetik 
fel. E helyütt azoknak kiegészítéséül még a görög és görögpótló tanfolyamra 
beírt tanulóknak következő számbeli arányát emeljük k i:

A görög tanfolyamban részt vett 94 tanuló, még pedig az V-ik osztály
ban 16, a Vl-ik osztályban 27, a VH-ik osztályban 28 és a Vlíl-ik osztályban 
23 tanuló.

A görögpótló tanfolyamban részt vett 126 tanuló, még pedig az V-ik 
osztályban 34, a Vl-ik osztályban 36, a VII-ik osztályban 33 és a VIII-ik osz
tályban 23 tanuló.

Szeptember 6-án nyitotta meg az igazgató az iskolai évet. A megnyitó 
ünnepélyen, melyen a fenntartóhatóság képviselői, számos szüle, a tanári kar és 
az ifjúság jelent meg, az igazgató beszédében utalt azon magasztos célokra, 
melyeknek szolgálatában az iskola áll.

„A tanításnak szentelt csarnokokban, melyeknek mélységét megvilágítja 
az igazságnak fénye, átlengi a nemes érzelmek melege és melynek csöndjében 
az új nemzedék ajakán a jövendő világ szózata csendül, kell, hogy lakozzék 
— miként a templomban is, az emberi méltóságnak legtisztább érzete, mely 
itt nyilvánúl azon szeretetben, amely családdá avatja mindazokat, kiket e falak 
befogadnak, azon szeretetben, mely összeköt tanárt és tanítványt s kitartásra 
buzdítja nehéz munkájában az egyiket, a tanok befogadására fogékonnyá 
teszi, a tanácsok követésére lelkesíti a másikat.“

„A gondolat hatalma, az érzelem fensége független a vagyon, születés, 
rangtól. Azért a gondolat, az érzelem, kell, hogy már az iskola porondján 
áthidalja, kiegyenlítse azon válaszfalakat, melyeket a tanulók szüleinek élet
viszonyai teremtenek.

Kell, hogy itt, e demokratikus helyen minden előjognak hatalma szüne
teljen azon harcban, melyet ez ifjú harcosok a szellem fegyvereivel vívnak 
nem egymás ellen, hanem együttesen a nemzet jövője érdekében.

Jól esett mindenkor végigtekintenem ezen ifjú seregen, melynek lelkületét 
még nem mérgezték meg az érdekharcok, mely igaz hittel képes imádni az 
Istent, önzés nélkül képes szeretni az embert.“

„Jól esett mindenkor megfigyelnem, hogy milyen ragaszkodással csün- 
genek ajkunk beszédén, vezessük el őket akár az emberi lélek mély rejté
lyeibe, akár a természet kimeríthetetlen erőforrásaihoz, akár a parányok vilá
gába, vagy a világűr mérhetetlen határai közé akár a közelmúltba, vagy a 
régletünt idők századaiba.“

„Ilyennek tanultam ismerni hosszú tanári munkámban a magyar ifjakat. 
Több esetben tapasztaltam ugyan, hogy egyik-másik tanuló megfeledkezett 
azon kötelességekről, melyeknek teljesítését követeli a hely, melynek szent
ségét nem tu.ita átérezni, követeli tőle a testi és szellemi fejlődésre szánt idő, 
melynek a jövőre kiható fontosságát nem tudta felfogni; de azért tapasztal
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tam minden időben, hogy a magyar ifjúság egész tömegének szivében mélyre 
nyúló, szétágazó gyökeret vert az igazságszeretet, a kötelességérzet, a becsület- 
érzés, melyek közös talajból, a magyar fajnak erkölcsi erejéből, azon egész
séges vérkeringésből merítik táplálékukat, mely láthatatlanul áthatja a magyar 
társadalmat.

Bízom eddigi tapasztalataim folytonosságában, mert bízom a magyar 
ifjúság ezen őserejében.“

Majd az ifjúsághoz fordúlva, következőleg folytatja beszédét:
„Szeressétek ti is kedves ifjak az igazságot, amint az az ismeretek gaz

dag tárházában lelki szemetek elé lép. Haladjatok örömest azon az úton, 
melyet tanáraitok a tudásnak fáklyájával bevilágítanak s mely meredeken vezet 
ugyan fölfelé, de annál szebb, boldogítóbb kilátást nyújt az emberiség szel
lemi életére, a nemzetek múltjára, a természetnek titokteljes törvényszerűségére.

A hegymászás edzi a testnek izmait. Szabadabban lélekzik tüdőnk a 
könnyű, tiszta levegőben, mely a hegycsúcsokra hozza a völgyek illatát.

A szellemi úton való emelkedésiek is edzi elmétek erejét s mennél feljebb 
juttok, annál nagyobb lesz azon szellemi szabadságtok, melyet csak a gondol
kodó elme, — annál nagyobb lesz azon megelégedéstek, melyet csak alapos 
tudás, kiterjedt ismeretek nyújthatnak.“

„Szólottám kedves ifjak a szellemi szabadságról, mely a tények és jelen
ségek helyes megfigyelésén alapuló önálló, érett gondolkodásban nyilvánúl s 
melyhez az elmének és emlékezésnek komoly, kitartó munkájával kell jutno
tok, ha biztosítani akarjátok későbbi tanulmányaitok sikerét, ha majdan híven 
akarjátok betölteni azon állást a társadalomban, mely törekvéseitek célját, 
szüléitek reményét képezi.“

„De — kedves ifjak — törekednetek kell egy másik szabadságra, a jó
ban megszilárdult akaratbeli szabadságra.

Szabad azon akarat, mely független az indulatok, — szenvedélyektől, 
mely önként hódol az erkölcsiség törvényeinek, a jó postulatumainak.

Az akaratnak eme szabadsága fölemeli az embert a nagytömeg fölé, 
képezi életének becsét, mások tiszteletének, nagyrabecsülésének föltételét.

E szabadság magaslatára fogtok emelkedni — kedves ifjak — ha kö
vetitek tanáraitok, szüléitek tanácsait, ha hallgattok azon titkos szózatra, mely 
megszólal romlatlan szivetekben, mikor válutra kerültök s hajlamaitok ösztö
kélése, a rossz példa csábítása a helyes iránytól akarnak titeket elterelni.

Ha ezen befolyásokkal szemben gyengének érzitek erőtöket, akkor 
vonuljatok vissza a magányba; idézzétek szemetek elé szerető szüléitek képét, 
idézzétek emléketekbe azt a sok jót, mit részükről eddig élveztetek s akkor — 
hiszem — hogy e kép, hogy e visszaemlékezés megadják nektek azt az ellent- 
álló képességet, melyre e küzdelemben szükségtek van.

Ha ezt teszitek, akkor azon igazságnak, hogy „fortior est, qui se, quam 
qui fortissima vincit moenia“ felemelő tudata lépésről-lépésre fokozni fogja erő
töket, akkor önfegyelmezésiek, mely jövőtök szempontjából ép oly fontos mint
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önképzésiek, meghozza számotokra a várt, a remélt gyümölcsöt: tanulói pályá
tokon, az iskola falain belül, a családi körben a közszeretetei, később közpályá
tokon, a társadalomban a köztiszteletet.

Kedves ifjak! Nemzeti életünk fejlődése, felvirágzása az állami, a társa
dalmi intézményekben nyilatkozik meg.

Ezen intézmények helyes, célirányos működésétől függ a nemzeti jólét, 
mert azok a nemzet testének lüktető erői, tápláló szervei az anyagi — és irá
nyító tényezői a szellemi életnek.

Az állami és társadalmi szükségletek szerint sokfélék ezen intézmények; 
a magyar intelligencia tagjai látják el munkakörüket.

Ezen intézmények — mint a nemzeti élet képviselői — állandó vagy 
százados életűek; működő tagjai időről-időre váltakoznak.

Az elaggott, a kifáradt szereplők helyére mások lépnek; a mostani ér
telmiség helyét a jövő nemzedék fogja elfoglalni; a mi munkánkat a ti mun
kátok fogja felváltani.

Jutott-e már eszetekbe kedves ifjak, hogy saját magatok iránti, hogy 
szüléitek iránti kötelességeiteken kívül vannak ezeknél fontosabb, szentebb 
kötelességeitek társadalmunk, nemzetünk iránt ?

Tanulói kötelességeitek hű teljesítésétől függ saját magatok boldogulása 
a jövőben, függ szüléitek boldogsága és függ a nemzeti, a társadalmi élet 
fejlődése, mert amely nemzet ifjúsága megedzette erejét a komoly munkában, 
kitartásban, kötelességérzetben, annak a nemzetnek van jövője, az a nemzet 
bátran szállhat szembe a századok viszontagságaival.

Tanulói kötelességeitek hű teljesítését kérem, követelem tőletek ez 
ünnepélyes órában azon remények nevében, melyeket a jövőről tápláltok; a 
remény verőfényes képeiből merítsetek kedvet, lelkesedést munkátokhoz.

Tanulói kötelességeitek hű teljesítését kérem, követelem tőletek a leg
nemesebb érzés, a szülei szeretet nevében, mely számtalan jótéteménnyel hal
moz el titeket; azoknak emlékéből merítsetek kitartást, buzgóságot munká
tokhoz.

Tanulói kötelességeitek hű teljesítését kérem, követelem tőletek a leg
szentebb emberi érzés, a hazaszeretet nevében, mely egy anya gyermekeivé, 
testvérekké avat fel minket; e szent érzelemből mentsetek komolyságot és 
kötelességérzetet munkátokhoz.

Az Egek Ura pedig áldja meg e munkát, hogy legyen sikeres, boldogító 
és hasznos munkátokra, szülőkre, hazára.“

A megnyitó ünnepély után az osztálytanárok felolvasták és osztályonként 
megmagyarázták az intézetnek fegyelmi szabályait.

A rendes tanítás szeptember 7-én vette kezdetét.
Minthogy már az előző iskolai évben életbe léptettük az egyhuzamban 

való tanítást s ezen intézkedést — annak didaktikai üdvös hatása miatt — az



1911 -  1912-ik iskolai évben is fenntartottuk, a tanítást reggel fél nyolckor kezd
tük és déli fél egy óráig folytattuk.

Még szeptember hónapban megalakultak mindazon önképzőkörök, melyek 
az előző iskolai évben is fennállottak. Megalakultak: a Petőfi-önképzőkör, a 
gyorsírókor, a dalkör, a zenekör, a tornakor, a Thököly-kör és a történelmi 
szeminárium.

Minden önképzőkör tanárnak vezetése és felügyelete alatt állott, ki irányt 
szabott a kör munkásságának, hogy az lépést tartva a tagok fejlettségével, 
előmozdítsa és megerősítse az ifjúságnak a rendes tanórákon szerzett ismere- 
reteit és ügyességeit.

Elénk, pezsgő élet, nemes verseny jellemezte az önképzőkörök beléletét 
a lefolyt iskolai évben is.

A Petőfi-önképzőkörnek gazdag könyvtára van, mely az intézetnek 
olvasótermében a serdültebb ifjúságnak rendelkezésére állott azon számos 
szépirodalmi, tudományos folyóirattal és napilappal együtt, melyeket a kör 
járatott.

Az iskola beléletének egyik hagyományos jellemvonása az ifjúságnak 
hazafias nevelése. A tanári kar megragadott minden alkalmat, hogy kegyeletet 
keltsen az ifjúság szívében történetünk kimagasló alakjai iránt, kik vezetői 
voltak nemzetünknek alkotmánya, szabadsága kivívásában, kik előbbre vitték 
hazánkat szellemi, anyagi fejlődése ösvényén.

Október 4-én, Ő Felsége nevenapján a tanári kar a tanulóifjúsággal, tes
tületileg vett részt a hálaadó istentiszteleten.

Október 6-án ifjúságunk kegyelettel ünnepelte meg az aradi vértanúk 
emlékét.

November 1-én az ifjúság hazafias ünnepély keretében megkoszorúzta az 
iglói temetőben nyugvó honvédeknek sírját, kik a szabadságharcban a város 
területén vívott ütközetben elvérzettek.

Január hónapban ifjúságunk Petőfi-íinnepélyt rendezett, melyen kegye
lettel emlékezett meg a szabadságharc nagy dalnokáról.

Március idusát ifjúságunk az állami tanítóképző intézet ifjúságával együtt 
a város honvédszobra előtt ünnepelte meg százakra menő közönség jelenlétében.

Ezen ünnepélyeknek részletes műsorát későbbi helyen közöljük.
Valláserkölcsi irányban nevelvén az ifjúságot, a tanári kar gondosan 

ellenőrizte, hogy protestáns tanulóink részt vegyenek az evang. egyházközség 
vasárnapi és egyéb ünnepnapi istentiszteletein. A ref. vallási! tanulók részt 
vettek a ref. istentiszteleteken is.

A téli hónapokban vasárnaponként az intézet dísztermében tartottunk 
istentiszteletet, mely vallástanárunk hitszónoklatából, imából és énekből állott.

Megünnepeltük október 31-ét és a tanév folyama alatt kétszer járultunk 
az Úr asztalához: október 31-én és április 20-án.

A konfirmálandók oktatását dr. Walser Gyula helybeli ev. lelkész végezte. 
A tanítás április 11-én vette kezdetét és május 16-ig tartott.
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A más vallási! tanulók saját hitoktatóik felügyelete alatt vettek részt a 
római kath., illetve izraelita istentiszteleteken.

Főgimnáziumunk felekezeti jellegénél fogva a lefolyt iskolai évben is 
képviselve volt az önkormányzati ev. egyházi testületek ülésein. Az igazgató 
részt vett a tiszai egyházkerületnek 1911. évi szeptember 27. és 28-ik napjain 
Kassán tartott közgyűlésén, az egyházkerületi közigazgatási bizottsági ülésen ; 
részt vett az ág. h. ev. egyháznak Budapesten 1911. évi november 8., 9, 10. 
és 11-ik napjain megtartott egyetemes közgyűlésén, mint bíró részt vett az ev. 
egyetemes törvényszék ülésén ; részt vett az Országos ev. Tanáregyesületnek 
választmányi, szakosztályi ülésein és közgyűlésén.

A tanulóifjúság a lefolyt tanévben is áldozott a jótékonyság oltárán; havi 
filléres gyűjtéséből küldtünk az ev. egyetemes gyámintézetnek 60 koronát, a 
rozsnyói kerületi árvaháznak pedig 40 koronát.

Szeptember hónapban az intézetben gyűjtést rendeztünk Durand szepes- 
megyei, Kölese szatmármegyei és Rimakokova gömörmegyei egyházközségek 
tűzkárosultjai javára. A gyűjtés 76 koronát eredményezett, mely összeghez a 
tanári kar 26 koronával, az ifjúság pedig 50 koronával járult hozzá.

A tanári kar mindenkor éber figyelemmel kisérte az ifjúságnak tanulmányi 
állapotát. Tagadhatatlan, hogy szorgalom, figyelem hiánya, főleg más iskolá
ból jött tanulók hiányos előképzése sok akadályt gördítettek utunkba. Buzdító, 
intő szóval, atyai tanáccsal, vagy — ha annak szüksége fennforgóit, szigo
rúsággal is igyekeztünk ezen akadályokat elhárítani. Igénybe vettük a szülői 
háznak közreműködését s a folytonos ellenőrzés és lelkiismeretes utánjárás 
eredményezték a tanulmányi állapotnak folytonos javulását.

Kielégítő volt az ifjúságnak fegyelmi állapota is. Előfordultak ugyan — 
elég sűrűn — pajkosságra, könnyelműségre, szórakozottságra visszavezethető 
kisebb fegyelmi esetek, azonban súlyosabb fegyelmi eseteket, melyek rossz- 
indulatnak, vagy romlottságnak folyományai, nem kellett feljegyeznünk; 3 
tanuló tanári határozat folytán hagyta el az iskolát.

Kellő gondot fordít intézetünk az ifjúság testi nevelésére is : a rendes 
torna órákon kívül minden osztálynak hetenként egy játékdélutánja volt, a 
tanulók a tanórák közötti szabad idejüket az intézetnek befásitott udvarán és 
nagykiterjedésii tornaterén töltötték; a VI., VII. és Vili. osztálybeli tanulók 
tagjai lehettek a tornakörnek, mely hetenként kétszer tartotta gyakorló óráit. 
Ifjúságunk gyakran rándult ki kisebb csoportokban, vagy osztályonként taná
rok felügyelete alatt városunk vadregényes vidékére.

Ezen életmód, a hegyvidék tiszta levegője, a város vízvezetéki forrás
vize, az olcsó, tápláló étkezés a tápintézetben biztosítják az ifjúságnak kedvező 
testi fejlődését.

Szeptember hónapban nagyobb, 2 napos kirándulást rendeztünk a VI., 
VII. és VIII. oszt. tanulókkal a Magas-Tátrába. Ez alkalommal a kirándulók 
ifj. Marcsek Andor, Schermann Samu, Wiese Gyula, Thirring Gyula és Jam- 
rich Béla tanárok felügyelete és vezetése mellett megtekintették a Csorbái
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tavat, Mliniczavölgyet, Fátyol-vízesést, Szentiványi tavat, Poprádi tavat, Békás 
tavakat. Egy kisebb csoport felment a Tengerszem-csúcsra is.

A tanév folyama alatt jó volt az ifjúságnak egészségi állapota. Súlyosabb 
természetű megbetegedés csak kevés fordult elő. Valamennyi betegség enyhe 
lefolyású volt. Halálesetet nem kellett feljegyeznünk.

A szem vizsgálatot, valamint a kötelező újraoltást a városi tiszti orvosok 
végezték.

A nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter úr 1911. évi 
október 15-én 5224. sz. a. kelt rendelettel Jurkovich Emil besztercebányai 
tankerületi kir. főigazgatót bizta meg az 1883. évi XXX. t. c.-ben gyökerező fel
ügyeleti jogának főgimnáziumunkban való gyakorlásával. A kormányképviselő 
1911. évi nov. 24—27-ik napjain végezte intézetünkben a hivatalos vizsgálatot, 
mely alkalommal megtekintette az intézetnek épületét, felszerelését, berendezé
sét, a tanulók írásbeli dolgozatait, rajzait; részt vett az osztályoknak tanóráin 
és a november hó 27-én megtartott tanári tanácskozmányban a tapasztaltak 
feletti teljes megelégedését fejezte ki.

1912. évi április 21-én a díszteremben intézeti hangversenyt rendeztünk, 
melyen nagy közönség jelent meg a város értelmiségéből s mely 163 koro
nával gyarapította a főgimnázium kirándulási alapját.

Április 29. és 30-án Jurkovich Emil tankerületi kir. főigazgató elnöklé
sével a besztercebányai tankerület középiskolai igazgatóinak értekezlete ülé
sezett főgimnáziumunk disztermében. Az értekezletnek tárgysorozata volt :

1. A középiskolai ifjúság arányosabb elosztásáról. Előadó: Kalmár Elek 
lőcsei kir. kath. főgimnáziumi igazgató.

2. A zenei érzék fejlesztése a középiskolában és a középiskolai ének
tanítás egységes szervezése. Előadó: Fischer Miklós kir. tanácsos, iglói ág. 
hitv. ev. főgimnáziumi igazgató.

3. Miképen lehetne eredményesebbé tenni a német nyelv tanítását a fel
sőbb osztályokban, tekintettel arra, hogy a német nyelv nem érettségi tárgy ? 
Előadó: Jaskovich Ferenc balassagyarmati állami főgimnáziumi igazgató.

4. Az évi értesítőben közöltessenek-e a tanulók érdemjegyei vágj? sem ? 
Előadó: Király Ernő S e l m e c b á n y á i  ág. hitv. ev. főgimnáziumi igazgató.

5. A köteles iskolai kirándulások. Előadó: Veress Samu rimaszombati 
egyes. prot. főgimnáziumi igazgató.

6. A tanári testületek feladata az ifjúság vallás-erkölcsi nevelésének foko
zottabb fejlesztése tekintetében. Előadó: dr. Rauchbauer József Selmecbányái 
kir. kath. főgimnáziumi igazgató.

7. Észrevételek a középiskolai Rendtartás revíziójához. Előadó: Jurko
vich Emil tankerületi kir. főigazgató.

Az Iglói Szabad Liceum Fischer Miklós főgimnáziumi igazgató elnöklete 
alatt ősszel újból megalakult. Előadásait a tél folyamán a főgimnázium dísz
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termében rendezte. A rendezés körüli titkári teendőket Marcsek Andor főgim
náziumi tanár látta el.

Az előadások sorrendje volt:
I. November 26-án : Gál Vilmos, a Szepesi Lapok társszerkesztője és 

kiadóhivatali főnöke : A művészetek és mesterségek rokonsága, illetőleg fejlődése.
II. December 3-án: Ütő Sándor, polgáriskolai tanár: Az impresszionizmus 

költészetünkben és társadalmi életünkben.
III. December 10-én: Dr. Bruckner Győző, főgimnáziumi tanár: Társa

dalmi és családi élet a XVII. században.
IV. December 17-én : Ütő Sándor, polgáriskolai tanár: A beszédhibák, 

különösen a dadogás és annak gyógyítása.
V. Január 7-én : Karoliny Mihály, tanitóképzőintézeti tanár: A mágnes- 

ség mibenlétéről (kisérlettel).
VI. Január 14-én : Horváth A. János, tanítóképzőintézeti tanár : A föld- 

gázakról (kísérletekkel).
VII. Január 21-én : Forberger Árpád, tanítóképzőintézeti tanár: Közép- 

osztályunk hanyatlása és a nevelés.
Vili. Január 28-án: Thirring Gyula, főgimnáziumi tanár: Társasélet az 

állatok világában (bemutatásokkal).
IX. Február 4-én: Fest Aladár, városi főjegyző: Az állami gyermek- 

védelemről.
X. Február 11-én: Kintzler Árpád, tanító: Róma (vetített képekkel).
XI. Február 18-án: Hajts Béla, polgáriskolai tanár: Az égi testek moz

gásáról (szemléltető eszközökkel és vetített képekkel).
XII. Február 25-én: Marcsek Andor, főgimnáziumi tanár: Az egypto- 

rniak művészete (vetített képekkel).
XIII. Március 10-én: Barabás Sándor, kir. iparfelügyelő: A hegesztésről 

(bemutatásokkal).
XIV. Március 17-én : Dr. Forberger Béla, ügyvéd : Jog és törvény.
XV. Március 24-én: Dr. Teschler Antal, orvos: A tuberkulózis és az 

ellene való védekezés.
Az egyes előadásoknak átlag 250 hallgatója volt.

Május hónapban főgimnáziumunk is részt vett a besztercebányai, a deb
receni és a kassai tankerületeknek kassai kerületi tornaversenyén.

A tornaverseny eredményéről későbbi helyen számolunk be.
1912. évi április hóban foglalkozott a fentartó hatóságnak kiküldött bi

zottsága a tandíj elengedés végett benyújtott kérvényekkel és 39 tanulónak 
összesen 1045 koronát engedett el az előirt dijakból.

Az utolsó 10 év alatt a fenntartó hatóság 356 tanulónak összesen 9701 
koronát engedett el a tandijakból.
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A tanév folyama alatt a gimnáziumi tanács 5 ülést tartott s a tanári 
kar 32 tanácskozmányban foglalkozott az ifjúság tanulmányi állapotával, a 
tanügyi kormánytól és a felekezeti főhatóságtól az igazgatósághoz érkezett 
hivatalos leiratokkal, valamint az intézet beléletére vonatkozó adminisztratív 
ügyekkel.

A tanév folyama alatt a gimnáziumi tanácsnak két régi tagját: Klug Ottót 
és Újlaki Jenőt ragadta ki körünkből a kérlelhetetlen halál. Mindenkor meleg 
érdeklődéssel viseltettek intézetünk belélete iránt. Hálaérzetünk megfogja őrizni 
emléküket.

Az iglói ág. hitv. ev. egyházközség, a főgimnázium fenatartó hatósága 
szabályrendelete értelmében a lefolyt tanévben újból megalkotta egyháztaná
csát, mely viszont megalkotta a gimnáziumi tanácsot. A gimnáziumi rendtar
tásban biztosított jogával élve a tanári kar a gimnáziumi tanácsba a maga 
kebeléből Bogsch László és Them László tanárokat küldte ki.

A Vlll-ik osztálynak évvégi vizsgáit május 2-tól 11-ig ejtettük meg. A 
Vlll-ik osztálynak 1912. évi május 2-án megtartott vallástani vizsgáján a fele
kezeti főhatóságnak 1912. évi március 29-én, 1401. sz. intézkedése folytán dr. 
Walser Gyula iglói ev. lelkész elnökölt.

Az írásbeli érettségi vizsgát május 13., 14. és 15-ik napjain ejtettük meg.
A hét osztálynak évvégi vizsgái június 10-én vették kezdetüket és június 

20-ig folytak.
Június 22-én volt az évzáró ünnepély.



II.

A tanév folyama alatt az igazgatósághoz érkezett fontosabb
hivatalos iratok.

1911. évi július 3-án, 21714. sz. a. Vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
minisztérium bekéri Wiese Gyula tanárnak honosságára vonatkozó okmányait.

1911. évi júl. 3-án. Tiszakerületi ág. h. ev. püspöki hivataltól: értesítés, 
hogy a vallás és közoktatásügyi minisztérium jún. 23-án, £8.266 sz. rendelettel 
tudomásul vette a Fromhold-féle alapítványnak 1911. évi számadási kivonatát.

1911. évi július 13-án, 1130. sz. a. Tiszakerületi ág. hitv. ev. püspöki 
hivatal bekéri a Thököly-kör működéséről szóló jelentést.

1911. évi júl. 21-én 3824. sz. a. Tiszakerületi ág. hitv. ev. püspöki 
hivataltól: az állami szerződés revíziójára vonatkozó jelentés terjesztendő fel.

1911. évi aug. 5-én, 3923 sz. a. Tiszakerületi ág. hitv. ev. püspöki 
hivataltól: Az egyhuzamban való tanításra vonatkozó jelentés terjesztendő fel.

1911. évi aug. 9-én, 628. sz. a. Társadalmi múzeumtól az alkoholizmus 
elleni védekezés tárgyában.

1911. évi szept. 1-én, 4470 sz. a. Tiszakerületi ág. h. ev. püspöki hiva
taltól: értesítés, hogy az egyházkerületi kögyülés Kassán nem szept. 19—21., 
hanem szept. 26—28-ik napjaira tűzetett ki.

1911. évi szept. 5-én, 4572 sz. a. Tiszakerületi ág. hitv. ev. püspöki 
hivataltól: értesítés, hogy a tanügyi kormány a főgimnáziumnak 1910. évi 
számadásait tudomásul vette.

1911. évi szept. 10-én, 188. sz. a. Késmárki ág. hitv. ev. főgimnázium 
igazgatóságától: jelentés a szeptember havi érettségi vizsgálatokról.

1911. évi szept. 14-én, 4830 sz. a. Tiszakerületi ág. hitv. ev. püspöki 
hivataltól: Gótsch Gusztáv joghallgató számára kiállítható érettségi bizonyítvá
nyának másodlata.



1911. évi szept. 30-án, 5003 sz. a. Tiszakerületi ág. hitv. ev. püspöki
hivataltól: a vallás- és közoktat, minisztériumnak 96287 sz. rendeleté a fele
kezeti tanárok fizetéskiegészitése tárgyában.

1911. évi október 15-én, 5239 sz. a. Tiszakerületi ág. hitv. ev. püspöki 
hivataltól: értesítés, hogy az egyházkerületi pénztár Miskolcról Nyíregyházára 
tétetett át.

1911. évi október 15-én, 5224. sz. a. Tiszakerületi ág. hitv. ev. püspöki 
hivataltól: értesítés, hogy a vkm. f. é. október 3-án, 117.267 sz. rendelettel 
felügyeleti jogának az intézetben való gyakorlásával Jurkovich Emil tank. kir. 
főigazgatót bízta meg.

1911. évi október 15-én, 5245 sz. a. Tiszakerületi ág. hitv. ev. püspöki 
hivataltól: intézkedés a tornaalóli felmentvények ügyében.

1911. évi október 17-én, 1007. sz. a. Besztercebányai tank kir. főigaz
gatóságtól : az újonnan beszerzett vetítési diagrammák jegyzéke küldessék be.

1911. évi október 18-án, 1008. sz. a Besztercebányai tank. kir. főigaz
gatóságtól : nyilatkozzék a tanári testület, hogy mely kérdéseket óhajt a Ill ik 
tankerületi igazgatói értekezlet tárgysorozatába felvétetni.

1911. évi október 2-án, 5036 sz. a. Tiszakerületi ág. hitv. ev, püspöki 
hivataltól: a vkm. 115,257 sz. rendelettel ifj. Marcsek Andor tanár számára 
folyósította az áll. fizetéskiegészitést.

1911. évi november 24-én, 5877 sz. a. Tiszakerületi ág. hitv. ev. püspöki 
hivataltól: a vallásoktatás ellenőrzéséről szóló szabályrendeleti javaslat véle
ményezés végett.

1911. évi november 26-án. Az Iglói Korcsolyázó egyesülettől a tanulók 
felvétele tárgyában.

1911. évi dec. 4-én, 5989 sz. a. Tiszakerületi ág. hitv. ev. püspöki' hiva
taltól: a vkm. november 23-án 130,833 sz. rendelete, mellyel id. Marcsek
Andor tanár 1911. évi július 1-től kezdve 4400 koronás fizetési osztályba 
soroltatott.

1911. évi december 6 án, 6019 sz. a. Tiszakerületi ág. hitv. ev. püspöki 
hivataltól: Hatos István vivómester emlékirata véleményezés végett.

1911. évi december 9-én, 6055 sz. a. Tiszakerületi ág. hitv. ev. püspöki 
hivataltól: ösztöndijpályázatok kihirdetés végett.

1911. évi december 9-én, 6061 sz. a Tiszakerületi ág. hitv. ev. püs
pöki hivataltól: felhívás az „Egyetemes Névtár“ számára szolgáló adatok be
küldésére.

1911. évi december 27-én, 6348 sz. a. Tiszakerületi ág. hitv. ev. püs
pöki hivataltól: a főigazgató elnöklete alatt tartott tanári tanácskozmány jegy
zőkönyve örvendetes tudomásul szolgál.

1911. évi december 30-án, 161,391 sz. a. Vallás-és közoktatási m. kir. 
minisztériumtól a tanárok állami fizetéskiegészitése tárgyában.

1912. évi január 3-án, 1007 sz. a. Besztercebányai tankerület főigazgató
ságától: tankerületbeli középiskolák újabb diapositiváinak jegyzéke.

1 7

2
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1912. évi január 4-én. A gimnáziumi és tápintézeti pénztár átvételéről 
szóló jegyzőkönyv.

1912. évi január 11-én, 128,800 sz. a. Vallás- és közoktatási m. kir. 
minisztériumtól: a bevezetett és miniszterileg engedélyezett tankönyvek jegy
zéke beküldendő.

1912. január 12-én, 32. sz. a Besztercebányai tankerület kir. főigazgató
ságától : értesítés, hogy a folyó tanévi tankerületi igazgatói értekezlet Iglón fog 
megtartatni.

1912. évi február 2-án, 10099 sz. a. Vallás- és közoktatási m. kir. mi
nisztériumtól : rendelet özv. Marcsek Andorné özvegyi ellátása tárgyában.

1912. évi február 12-én, 705 sz. a. Tiszakerületi ág hitv. ev. püspöki 
hivataltól: a más vallású tanulók statisztikai adatai terjesztendők fel.

1912. évi február 14-én, 356 sz. a. Magy. kir. központi honvéd-fegyver
tár kéri a rendelkezésünkre bocsátott fegyverzeti cikkek statisztikai kimutatása 
beküldését.

1912. évi február 16-án, 783 sz. a. Tiszakerületi ág. hitv. ev. püspöki 
hivataltól: a vkm. 18846 sz. rendelete a külföldi tanulmányúti ösztöndíjak 
tárgyában.

1912. évi február 23-án, 649 sz. a. Tiszakerületi ág hitv. ev. püspöki 
hivataltól: az írásbeli- és szóbeli érettségi vizsgálatok ideje jelentendő be.

1912. évi február 24-én, 942 sz. a. Tiszakerületi ág. hitv. ev. püspöki
hivataltól: „báró Wesselényi élete és munkái“ című mű megrendelése tár
gyában.

1912. évi március 23-án, 1343 sz. a. Tiszakerületi ág hitv. ev. püspöki 
hivataltól: értesítés, hogy a vkm. 9409. sz. a kelt rendelettel 1912. évre az 
intézetnek 36,000 korona fenntartási államsegélyt folyósított

1912. évi március 29-én, 1401 sz. a. Tiszakerületi ág. hitv. ev. püspöki 
hivataltól: a Vili. osztály vallástani vizsgálatához elnöknek dr. Walser Gyula 
iglói ev. lelkész küldetett ki. Az érettségi vizsgáló bizottságnak elnöke maga 
a püspök lesz.

1912. évi április 11-én, 1401. sz. a. Tiszakerületi ág. hitv. ev. püspöki 
hivataltól: értesítés, hogy a szeptember és december havi érettségi vizsgála
tok a nyíregyházai ev. főgimnáziumban fognak megtartatni.

1912. évi április 16-án, 1719 sz. a. Tiszakerületi ág. hitv. ev. püspöki 
hivataltól: az írásbeli érettségi dolgozatok már május 23 ig küldendők be a 
püspök úrnak, mint érettségi vizsgáló bizottsági elnöknek.

1912. évi május 7-én, 62485 sz. a. Vallás- és közokt. m. kir. minisz
térium : az érettségi vizsgálatokhoz kormányképviselőül dr. Theisz Gyula buda
pesti áll. főreáliskolai tanár küldetett ki.
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III.

A gimnáziumi tanácsnak tagjai az 1911 — 1912 tanévben

Folgens Kornél, egyházi és iskolai másodfelügyelő, a tanács elnöke. 
Münnich Kálmán, m. kir. udvari tanácsos, egyh. és isk. felügyelő. 
Dr. Walser Gyula, ev. lelkész 
Madarász Andor, egyházközségi pénztáros.
Fischer Miklós, kir. tanácsos, főgimnáziumi igazgató.
Stromp József, tápintézeti gondnok.
Dobó Adolf, ev. elemi és polg. leányiskolái igazgató.
Bogsch László,
Dörner Gyula, igazgató 
Fest Aladár,
Fest Ottó,
Gömöri Sándor,
Guhr Márton,
Koromzay György,
Langsfeld Géza,
Róth Márton,
Széli Gyula dr.
Széli Ödön,
Them László 
Topscher György, kir. tan.

a gimnáziumi tanácsnak választott tagjai.

A gimnáziumi fegyelmi szék tagjai :

Folgens Kornél, egyh. és isk. másodfelügyelő.
Münnich Kálmán, egyh. és iskolai felügyelő.
Dr. Walser Gyula, ev. lelkész.
Dr. Marschalkó Elemér, egyházi ügyész.
Fest Ottó.
Széli Ödön.
Topscher György.

2
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Az 1911 -1912 tanévben követett tanterv átnézete
a heti óraszámot tekintve.

IV.

Fo
lyó

 sz
ám

T a n t a r g y
0 s z t á 1 y

Ö
ss

ze
se

n
.

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

í j Vallástan....... . ... ... 2 2 2 2 2 2 2 2 16
2 Magyar nyelv .... ... 5 5 4 4 3 3 3 3 30
3 Latin nyelv ... .... .... 6 6 6 6 6 5 5 4 44
4 Görög nyelv ... ... ... — — — 5 5 5 4 19
5 Magyar írók bővebb tanulmányozása, kapcsolatban a görög klasszikusoknak magyar fordításában való ismertetésével 1) 3 3 3 2 11
6 Német nyelv_ ... — — — 4 3 3 3 3 3 19
7 Történelem ... ... _ — 3 3 3 3 3 3 18
8 Földrajz ... ... ... ... 3 3 2 — — — — — 8
9 Természetrajz ... ... 2 2 — 3 3 3 — 13

10 Természettan................ ■ — — — — — — 4 4 8
11 Mathematika ... ... ... 4 4 3 3 3 4 3 2 26
12 j Rajzoló geometria 3 3. 2 2 — — — — 1 io
13 Rajz (a comp. tanfo

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

2
2 2 2 2 2 2 2 16

17 Ének ... ... ... ... .... 1 1 — — — — — 2

29 29 28 28 35 35 35 34 253

Jegyzet. 1), 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. és 
Vili. osztályok heti óraszámában bennfoglaltatik a pótló tanfolyam 5, illetve 4 
órája is.

A hetenkénti egy rendes énekórában az I. és II. oszt. egyesítve volt.
Az algimnázium prot. valláséi tanulóifjúságának hetenként egy külön, 

egyházi énekek begyakorlására szánt énekórája is volt.
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A német nyelv az I. és II. osztályban mint rendkívüli 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) 
vo't játékdélutánja.

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

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

Az önként jelentkező tanulók hetenkénti 2 órában szabadkézi rajzban 
nyertek oktatást.
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Tanári testület.
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z. Észrevételek
I Fischer Miklós 32 te rm é s z e t ta n  V II. 4, V III. 4. 8

k ir . ta n á c so s , a  F eren c  
J ó z s e f - re n d  lo v a g 'a , az 
O rsz. K ö z o k t. T a n ács  
ta g ja . Ig a z g a tó .  A te r-  
m é sz e ita n i s z e r tá r  és az 
V. 0 . k ö n y v tá r á n a k  őre.

2 Berzeviczy Béla 10
r a jz o ló  m é r ta n  I. 3, I I .  3. I I I .  2, IV . 2, 
g ö rö g p ó tló  ra jz  V. 2, V I. 2, VII. 2, 

V III . 2,
sz é p írá s  I. 1, I I .  1.

20 a  r a j z tá r  őre.

3 Bogsch László 13
m a g y a r  nyelv  I I I .  4, IV . 4, 
n é m e t nyelv  IV . 3, VI. 3, 
b ö lc sé sz e t V III. 3,
n é m e t nyelv  ( r e u d k . ta n tá rg y )  I I . 1.

1 8
o s z tá ly fő n ö k  a  111. 0 .; 
a I I I .  és IV . 0 . k ö n y v 
tá r á n a k  ő re , a  g im n . 

ta n á c s  je g y z ő je .

4 dr. Bruckner Győző 9 la t in  nyelv  V ll. 5,
tö r té n e t  IV. 3, VI. 3, V II. 3, V i l i .  3. l 7

o sz tá ly fő n ö k  a  V ll 0 .; 
a  f ilo ío g ia i-  és tö r té 
neti m u z . ő re  ; a  tö rt. 
s e m in a r in m n a k  e lnöke.

5 Hoch Ferenc 12 la t in  nyelv  IV . 6, V. 6, 
n é m e t nyelv  111. 4, V . 3. 19 o sz tá ly fő n ö k  az  V. 0 .

6 Jamricli Béla I
la t in  nyelv  I . 6, 111. 6, 
tö r té n e t  111. 3, V. 3. 00 h e ly e tte s  ta n á r .

7 Kiss Albert l 9
la t in  nye lv  V ili. 4,
g ö rö g  nyelv  V. 5, V I. 5, V ili .  4. .8

o sz tá ly fő n ö k  a  V ili. 0 .; 
a ta n á r i  k ö n y v tá rn a k  
és az i f jú sá g i s e g é ly 
k ö n y v tá rn a k  ő re.

8 Marcsek Andort 3°
b e te g sé g  m ia tt  a f e n n ta r tó  h a tó sá g tó l 
a z  egész  isk . é v re  s z a b a d s á g o t n y e r t .  
M eg h a lt 1911. év i dec . 19-én

—

9 ifj. Marcsek Andor 3
n é m e t nyelv  V ll. 3, V ili. 3, 
g ö rö g p ó tló  iro d a lo m  V. 3, VI. 3, 

Vll. 3, V ili. 2. 17

IO Nikházi Frigyes 23
m e n n y is é g ta n  111. 3, IV . 3, VI. 4, 

V ll. 3, V III. 2. r5

i i Schermann Samu 37
to rn a  1—V ili. o sz t. 2—2 ó ra, 
é n e k  I  -11. 1, 
e g y h á z i é n e k  1—IV . 1.

1 8
a d a l- , z e n e -  és to rn a 
k ö rö k  e ln ö k e ; az  ifj. 
já té k o k  v ez e tő je .

12 Stromp József 14 m a g j 'a r  nyelv  I I . 5, V. 3, Vl. 3, Vll. 3, 
V ili. 3. 17

o sz tá ly fő n ö k  a  VI. 0 . ; 
tá p in té z e ti  g o n d n o k  ; 
a  P e tő f i-ö n k é p z ő k ö r  
e ln ö k e .

13 Szénfy Zoltán 4
m e n n y is é g ta n  I . 4, I I .  4, V. 3, 
m a g y a r  nye lv  I . 5, 
fö ld ra jz  1. 3. J9

o sz tá ly fő n ö k  az I . 0 .; 
a  fö ld ra jz i s z e r tá r  ő re  ; 
h e ly e tte s  ta n á r .

14 Them László 22 v a llá s ta u  1—V ili. o sz t. 2—2 ó ra. l6 a  T h ö k ö ly -k ö r  e ln ö k e .

r5 Thirring Gyula 7 te rm é sz e tra jz  1. 2,11. 2, IV . 3, V. 3, VI. 3, 
fö ld ra jz  11. 3, 111. 2. 1 8

o sz tá ly fő n ö k  a  IV. 0 .; 
g im n á z iu m i p én z tá ro s ; 
a g y o rs író k o r  e ln ö k e ; 
a  te rm é s z e tra jz i  m uz . 

ő re.

l6 Wiese Gyula 4
l a t i n  nye lv  I I .  6, V I. 5,
g ö rö g  nye lv  V ll. 5,
n é m e t nyelv  ( r e n d k . ta n tá rg y )  I . 1. *7

o sz tá ly fő n ö k  a  I I . 0 . ; 
a  ta n á r i  ta n á c s k o z m á -  
n y o k  je g y z ő je  ; az  I. 
és 11. 0 . k ö n y v t .  őre.
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Az 1910— 11 -ik iskolai évben mint római kath. hitoktatók működtek: az 
I—IV. osztályban Pataky Béla segédlelkész, a V—Vili. osztályban pedig Szalay 
István segédlelkész. A róni. kath. vallású tanulók vallástani óráin megjelentek 
a görög kath. vallású tanulók is.

Az izraelita vallású tanulóknak hitoktatója Krausz Áron iglói főrabbi volt.
A katonai lövésztanfolyamnak vezetője volt: Kunk József m. kir. honvéd

főhadnagy.



VI.

Jelentés az osztályok tanulóiról és végzett tananyagáról.
I. osztály.

Osztályfőnök: Szénfy Zoltán

a) Tanulók:

Andreidesz János r. k. Sze- 
pestapolca.

Antal Ödön ág. hitv. ev. Igló.
Balázsy József r. k. Igló.
Bárdossv Dezső g. k Tarcafő, 

Szepes m.
5 Bartha László ref. Viss, 

Szabolcs m.
Batta Bertalan ref. Felső- 

Kelecsény, Borsod m.
Bendik János r. k. Létánfalu, 

Szepes m.
Braitsver Tihamér ism., r. k. 

Debrecen, Hajdú m.
Bukovinszky Ferenc r k. 

igló.
10 Csizsmár János r. k. Igló

Dietz Zoltán ág h. ev. Ruttka, 
Turóc m.

Drechsler Rezső izr. Igló.

Elfenbein László izr. Igló.
Fischmann Béla izr. Csütör

tökhely, Szepes m.
15 Flachbarth Jenő ág. h. ev- 

Gölnicbánya, Szepes m.
Friedmanszky Mihály r. k. 

Lassúpatak, Szepes m.
Fürst Ervin ág. h. ev. Sze- 

pesolaszi.
Gleviczky Géza r. k. Igló.
Janosik Jenő r. k. Márkus- 

falu, Szepes m
20 Kardos Lajos izr. Igló.

Karoliny Gyula r. k. Igló.
Kéri Kálmán r. k. Igló.
Kircz Géza izr. Vázsec, Liptó 

megye.
Klein Samu ág. h. ev. Sved- 

lér, Szepes m.
25 Koska János ág. h. ev. Igló
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Kossányi Dezső r. k. Ötös- 
bánya, Szepes m

Kovács Lóránt ág. h. ev. 
Abaujnádasd.

Köhler Tivadar ág. h. ev. Igló.
Kürthy Zoltán ref. Domb- 

rád, Szabolcs m.
30 Labanc István r. k. Korompa, 

Szepes m.
Láng Alajos ism., r. k. Liptó- 

hybbe.
Leblanc Zsolt r. k. Szomol- 

nokhuta, Szepes m.
Leichtag Elek izr. Igló.
Lorber Andor izr. Igló.

35 Meskó András r. k. Alsó- 
tizsény, Trencsén m.

Meyer Tibor ág. h ev. Buda
pest.

Morvái Jenő r. k. Igló.
Neumann Jenő izr. Teplicska, 

Szepes m.

Niksch Géza r. k. Igló.
40 Pataki Oszkár ág. h. ev. Igló. 

Pfliegel György r. k. Várna, 
Trencsén m.

Ritter Gyula r. k. Korompa, 
Szepes m.

Schneider Lajos ág. h. ev.
Merény, Szepes m.

Scholcz Lajos ism., ág. h. ev. 
Merény, Szepes m 

45 Singer Ernő izr. Igló.
Slifka Lajos r. k. Igló, 
Somogyi Sándor ref.

Dombrád, Szabolcs m. 
Száraz György r k. Igló 
Szlaby István, r. k. Igló.

50 Szörényi Manó r. k. Igló- 
Vojnár Tibor ism., r. k. Igló. 
Wiener Miklós izr. Igló. 
Zustják Viktor ág. h. ev. 

Vázsec, Liptó m.

Magántanulók ■■

Pallagi István ref Felsőméra, Abaujtorna m. 
55 Szontágh Sára ág. h. ev. Ózd, Borsod m.

Kilépett :

Jurgovszky Ede r. k. Igló.
Krchó Pál ág. h. ev. Liptóujvár.

b) Tantárgyak ••

1. Vallástan, hetenként 2 óra. K. k. Berecky: „Bibliaismertetés“.
Luther „Kis kátéja“ Adorján fordításában. Segédkönyv. „Új-szövetség“. „Keresz
tény énekeskönyv.“ Tananyag: Az ó-szövetség története az ó-szövetségi könyvek 
rövid ismertetésével; a tiz parancsolat Luther magyarázatával. Olvasmány : Az 
új-szövetség ünnepi szakaszai. T hürn .

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

3. Latin nyelv, hetenként 6 óra. K. k. Pirchala Imre: „Latin nyelvtan“
és „Latin olvasó- és gyakorlókönyv“. Nyelvtan: olvasás, a főnév és nemei, a 
deklináció, a melléknevek deklinációja é%komparációja, a névmások, számnevek, 
„esse“ segédige ragozása, az aktiv igék ragozása. Olvasmányok: Schola. Hungária. 
De formica et columba. De campo. De populo Romano. De diis Romanorum. De 
origine genitis Latinae. De Romulo et Remo. Senatus. Colloquium inter Paulumet 
Julium. Colloquium inter Stephanum, Paulum, Andreám. De hello Troiano. 
Thersites in contione verba facit. Colloquium inter Paulum, Carolum et 
Alexandrum. Epistula. De ira Achillis. Az 1., 2., 3., 4., 5., 9., 10., 11., 17., 
18., 19., 23., 24., 26., 29., 31., 34. fordítási gyakorlat latinra fordítása. Havon
ként két Írásbeli dolgozat. Jamrich.

4. Földrajz hetenként 3 óra. K. k. Varga Ottó: „Földrajz 1.“ Magyar-
ország leírása. Földrajzi alapismeretek. Térképolvasás. Alföldek. Dombvidékek. 
A magyar tengerpart. Hegyvidékek. Térképvázlatok készítése. Szénfy.

5. Természetrajz, hetenként 2 óra K. k. dr. Szterényi Hugó : „Termé
szetrajz“ . Őszi gyümölcsök leírása és a termések csoportosítása. Házi állatok. 
A ház körül, a mezőn és erdőben tartózkodó emlős állatok. Az emlősök össze
foglalása és csoportosítása. Közönségesebb fenyők. Néhány közönségesebb 
tavaszi virágos növény. A növény szervei. Növénygyüjtés. T h irr in g .

6. Mennyiségtan, 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 
írásbeli dolgozat. Széney.

7. Rajzoló geometria, hetenként 3 óra. K. k. dr. Horti Henrik : „Raj
zoló geometria“ (átdolgozta Szinte Gábor). Pont és vonal, egyenesekkel való 
műveletek. A körív és szög. Szögek osztályozása, szögek mérése, szögpárok. 
Alapműveletek szögekkel. Három-, négy- és sokszögek. Szimmetria. A kör. 
A síkidomok kerületének és területének mérése. A síkidomok egybevágósága 
és hasonlósága. Mértani díszitményi rajzok kapcsolatosan a végzett anyaggal, 
színezéssel. Bekzeviczy.

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

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

10. Ének, hetenként 2 óra. Schermann S. gyak. énektana és dalfüzére
nyomán. Egy-, két- és többszólamú dalok begyakorlása. Több egyházi ének 
a prot. vallású tanulókkal begyakorolva. Schermann.

11. Német nyelv, mint rendkívüli tantárgy, hetenként 1 óra. K. k. 
Schuster Alfréd: , Német nyelvtan I.“ Az írásjelek használata. A helyes olva
sás és pontos kiejtés állandó gyakorlása. Beszédgyakorlatok a mindennapi 
életből. W iese .



II. o sz tá ly .

Osztályfőnök: W iese Gyula.

a) Tanulók ■
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Bartsch Miklós ág. h. ev. 
Igló.

Bernáth József r k Gölnic- 
bánya, Szepes m.

Csighy József g. k. Igló.
Dósa Béla r. k. Jászapáti, 

Jásznagykunszolnok m.
5 Dósa Pál r. k. Jászapáti, 

Jásznagykunszolnok m.
Dulovics Emil r. k. Igló.
Erős Rezső ág. hitv. ev. Szo- 

molnok, Szepes m.
Fehér Béla r. k. Jekelfalu, 

Szepes m.
Fehér István izr. Igló.

10 Ferenci Béla r. k. Hernád- 
zsadány, Abauj m.

Fialla András r. k. Igló.
Földváry Miksa r. k. Igló.
üyuranna Géza r. k. Igló.
Herceg István izr. Igló.

15 Kahanetz Rezső r. k. Kő- 
perény, Szepes m.

Klucsár András r. k. Lesz- 
kovány, Szepes m.

Korach Lipót izr. Otösbánya, 
Szepes m.

Koromzay Zoltán ág. h. ev. 
igló.

Kossányi László r. k. Otös
bánya, Szepes m.

2o Krivácsy Gyula ág. h. ev. 
Szepesolaszi, Szepes m.

Lángh Ernő izr. Márkusfalva, 
Szepes m.

Lingsch Ödön ág. h. ev. Igló.
Lovász József r. k. Tren- 

csénmakó, Trencsén m.

Marschalkó Jenő ág. h. ev. 
Iglórosztoka, Szepes m.

25 Márkus László r. k. Ko- 
rompa, Szepes m.

Mátray László r. k Kunszent- 
márton, J.-n.-k.-Szolnok m.

Milasovszky Béla r. k- Szo- 
molnok, Szepes m.

Mokcsay Miklós ref. Gönc- 
ruszka, Abauj m.

Müller Árpád ág. h. ev. Igló.
30 Palcsik Sándor r. k. Igló.

Pfliegel Ferenc r. k Várna, 
Trencsén m.

Róth Nándor r. k. Márkus
falva, Szepes m.

Saláta István r. k. Nagy- 
domása, Zemplén m.

Schermann Sándor ág. h. ev. 
Igló.

35 Schwarcz Imre izr. Páris- 
háza, Liptó m.

Sebestyén Rezső ref. Igló.
Seyfried László ág. h ev. 

Svedlér, Szepes m.
Smrecany István r. k. Igló.
Soós László ág. hitv. ev. 

Merény, Szepes m.
40 Spisák Antal r. k. Igló.

Stein Hugó izr. Igló.
Stein Jenő izr. Igló.
Straznicky Lajos r. k. Igló.
Stromp Tibor ág. hitv. ev. 

igló.
45 Szászrivy Artur ág. h. ev. 

igló.
Szilágyi Sándor ref. Felső- 

dobsza, Abauj m.
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b) Tantárgyak :

1. Vallástan, hetenként 2 óra. K. k. Beiecky: „Bibliaismertetés“ . Luther
„Kis kátéja“ Adorján fordításában. Segédkönyv: „Új-szövetség“. „Keresztény 
énekeskönyv“. Tananyag : Az új-szövetség története az új-szövetségi könyvek 
rövid ismertetésével; a hegyi beszéd ; Jézus példázatai ; az apostoli hitvallás 
Luther magyarázatával. T hkrn .

2. Magyar nyelv, hetenként 5 óra. K. k. Szinnyei József: „Iskolai
magyar nyelvtan II.“ és „Magyar olvasókönyv II.“ Az egyszerű mondat tüze
tes átismétlése. Szófajok, szóképzés, állandó határozók, szórend. Összetett 
mondatok. Többtagú összetett mondatok. Olvasmányok hangsúlyos olvasása 
és tartalmi elmondása Költemények betanulása és tartalmuk elmondása. A 
helyesírás gyakorlása. Kéthetenként iskolai írásbeli dolgozat. S tromp

3. Latin nyelv, hetenként 6 óra. K. k. Pirchala Imre : „Latin nyelvtan“
és „Latin olvasókönyv“. Nyelvtan: Az I. oszt. nyelvtani anyagának tüzetes 
átismétlése és kiegészítése után : a passiv igék ragozása, a rendhagyó és hiá
nyos igék, perfectum és supinumképzés, az acc. c. inf., az abl. abs„ a szen
vedő alak használata, kettős accus, és kettős nőm. Olvasmányok : Romulus 
asylum aperit. De rabtu Sabinarum. De bello cum Sabinio gesto. Colloquium 
inter praeceptorem et discipulos. Colloquium praeceptoris cum discipulis. De 
Ulixe in Ogygia insula morante. De Nausicaa. De Phaeacibus. Ulixes nőmén 
suum aperit. Ulixes in pátriám redit. Ulixes apud Eumaeum. Ulixes se filio 
aperit Fordítási gyakorlatok fenti o'vasmányok alapján. Latin közmondások és 
szállóigék tanulása. Tárgyi és etimológiai szócsoportok. Havonként két Írásbeli 
dolgozat. W iese .

4. Földrajz, hetenként 3 óra. K. k. Varga Ottó: „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 h irring .

5. Természetrajz, hetenként 2 óra. K. k. Dr. Szterényi Hugó „Ter
mészetrajz II.“ Néhány őszi virágos növény. Majmok. Tengeri és erszényes 
emlősök. A ház körül, mezőn, erdőben tartózkodó madarak ; vízi 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

Szmik János ág. h. ev. Illés- 
fal va, Szepes m.

Szmoljár Antal r. k. Sümeg, 
Szepes m.

Szörényi Rezső r. k. Igló. 
50 Thurzó Rezső ág. h. ev. Igló. 

Törő András r. k. Igló.

Várady István ref. Székely- 
híd, Bihar m.

Vozár József r. k. Igló. 
Weisz Zoltán izr. Igló.

55 Záborszky Viktor ág. h. ev. 
Korompa, Szepes m.
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házi légy, a szúnyog. Keresztes és házi pók. Folyami rák. A pióca. Néhány 
tavasszal viritó e’dei bokor és gyümölcsfa. Rovar és növénygyüjtés.

T h ir r in g .
6. Számtan, hetenként 4 óra. K. k Dr. Beke Manó : , Számtan.“ Vég

zett anyag : A számítás gyorsítása. Korlátolt pontosságú számítások. Egyszerű 
hármasszabály. Arányok és aránypárok. Az egyszerű aránypárok alkalmazása. 
Százalékszámítás és alkalmazásai. Grafikus ábrázolás. Havonként két írásbeli 
dolgozat. Szénfy.

7. Rajzoló geometria, hetenként 3 óra. K. k. Dr. Horti-Szinte: „Rajzoló
geometria “ A kocka, hasáb, gúla, henger, kúp, gömb szemléltetése, elemzése, 
axonometrikus rajzolása. A tárgyalt testek felületének és köbtartalmának ki
számítása. A sík származtatása, egyenesek helyzetei a térben. Egyenesek és 
síknak kölcsönös helyzete. Két és több síknak kölcsönös helyzete A testek 
szimmetriája és hasonlósága. Modellek készítése és geometriai rajz kapcsola 
tosan a végzett anyaggal. Berzeviczy.

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

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

10. Ének, hetenként 2 óra. Együttesen az í. osztállyal, mint az I. osz
tályban. SCHERMANN.

11. Német nyelv, hetenként 1 óra. K. k. Schuster Alfréd: „Német 
nyelvtan I.“ A helyes olvasás és irás gyakorlása. Névragozás. Igeragozás. 
Prózai olvasmányok. írásbeli dolgozatok a helyesírás gyakorlására.

Bogsch.

I I I .  osztály.

Osztályfőnök: Bogsch Eászló 

a) Tanulók ■■

Ballasch Máté r. k. Lucia- 
bánya, Abauj m.

Bárdossy Elek g. k. Tarcafő, 
Szepes m.

Csadényi István r. k. Igló.
Cseh István r. k Szepes- 

sümeg.
5 Dajka Miklós ref. Igló.

Doby István r. k. Rózsahegy, 
Liptó m.

Dráveczky Ernő r. k. Ká
posztafalu, Szepes m.

Drechsler Manó izr. Igló.

Ferenczi Géza r. k. Hernád- 
zsadány, Abauj m.

10 Frenczel Dezső ref. Szászfa, 
Abauj m.

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

Szilézia.
Glattstein Dezső izr. Igló.
Gömöri István ág. h.ev. Igló 

15 Havas István r. k. Igló.
Horváth János ref. Nemes- 

bikk, Borsod m.
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Hucskó István g. k. Szeszta, 
Abauj m.

Kerekes László ref. Felső- 
Barcika, Borsod m.

Král Andor r. k. Zsolna, 
Trencsén m.

20 Kuliffay Pál ref. Kunhegyes, 
Szolnok m.

Lángh Elek izr. Márkusfalva, 
Szepes m.

Lázár Károly ref. Füzesgyar
mat, Békés m.

Lippner Miksa izr. Igló.
Marcsek Dezső ág. h ev. Igló.

25 Martinko Mátyás r. k. Sav- 
nik, Szepes m.

Matava Róbert r. k. Felka.
Matiek Antal r. k. Igló.
Medits Gyula r. k. Igló.
Mega Sándor ág. h ev. Igló- 

rosztoka.
30 Mészáros István r. k. Igló.

Mészáros János r. k. Igló.
Michalski József r. k. Igló-
Müller János ág. h. ev. Igló.
Münnich Kálmán ág. h. ev. 

Igló.
35 Nemes Ferenc r. k. Liptó- 

szentmiklós.
Óváry Pál ref. Torna, Abauj- 

megye.
Pálmai Károly r. k. Igló
Pogorisky Pál ref. Garbóc- 

bogdány, Abauj m.
Polacsek Géza r. k. Igló.

40 Pollák Ernő izr. Igló.

Pollák Sándor izr. Igló.
Propper Lajos izr. Igló.
Rauchwerger Béla izr. 

Csorba, Liptó m.
Répászky Ernő r. k. Mán- 

dok, Szabolcs m.
45 Schiller Tivadar r. k. Igló.

Sommer Gyula r. k. Igló.
Somogyi József ref. Domb- 

rád, Szabolcs m.
Sóhalmy Imre ág. hitv. ev. 

Tállya, Zemplén m.
Stein Ernő izr. Igló.

50 Síromp Lajos ág. h. ev. Göl- 
nicbánya, Szepes m.

Szabó János ref. Torna, 
Abauj m.

Szabó Tivadar r. k- Makiár, 
Heves m.

Szeemann Béla r. k. Zsolna, 
Trencsén m-

Szeemann Ferenc r. k. 
Zsolna, Trencsén m.

55 Szepesi Gusztáv ág. h. ev. 
Igló.

Szontágh Pál ág. h. ev. Ózd, 
Borsod m.

Sztanyik Mihály r. k. Várna, 
Trencsén m.

Újházi László r. k. Főnix- 
huta, Sáros m.

Vartovnik János r. k. Már- 
kusfalu, Szepes m.

60 Walkó László ág. h. ev. Göl- 
nicbánya, Szepes m.

Magántanuló :
Palugyay Zoltán ág. h. ev. Bodfalva, Liptó m 

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

rövid története“. Segédkönyv: „Új-szövetség“. „Kér. énekeskönyv“. Tan-
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anyag: A keresztény egyház története annak megalapításától a legújabb időkig 
különös tekintettel a reformációra és á magyar ev. prot. egyházra. Válogatott 
szentírási szakaszok olvasása és magyarázása. Thern .

2. Magyar nyelv, hetenként 4 óra. K. k. Szinnyei J . : „Rendszeres
magyar nyelvtan“ és „Magyar olvasókönyv III.“ Végzett anyag: Hangtan 
szótan, mondattan. A prózai olvasmányok hangsúlyos olvasása, tárgyi magya
rázata, tartalmuk elmondása, nyelvtani elemzése; költemények hangsúlyos 
elszavalása. Havonként két Írásbeli dolgozat. Bogsch.

3. Latin nyelv, hetenként 6 óra. K. k. Pirchala I.: „Latin nyelvtan.“
Fodor—Kurtz: „Latin olvasmányok“. Prózai olvasmány Cornelius Nepos művé
ből : Miltiades, Themistocles, Aristides, Cimon. Költői olvasmány Phaedrus 
mesegyűjteményéből: Lupus et agnus. Canis per fluvium carnein ferens. Vacca, 
capella, ovis et leo. Cervus ad fontem. Vulpes et corvus. Asinus ad senem 
pastorem. Rana rupta et bos. Muli duo et raptores. Lupus ad canem. Aesopus 
respondet garrulo. De vulpe et uva. Vulpes et caper. De vitiis hominum. De 
Simonide. Viatores et latro. 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 kiegészi- 
tője; az ablativus; az igenevek használata. Magyar szöveg latinra fordítása. Kéthe
tenként iskolai Írásbeli dolgozat. Jamrich.

4. Német nyelv, hetenként 4 óra. K. k. Schuster Alfréd: „Német 
nyelvtan I.“ Az Írásjelek használata, olvasás, helyes kiejtés. A névelő, főnév, 
melléknév, névmások, számnevek. A segédigék, az erős, gyenge és rendhagyó 
igeragozás. A leggyakrabban előforduló erős igék begyakorlása. A nem ragoz
ható beszédrészek. Szórend. Költemények. Beszédgyakorlatok. Havonként két 
iskolai dolgozat. hoch.

5. Történelem, hetenként 2 óra. K. k. dr. Szigethy Lajos: „Magyar-
ország története I.“ és Kogutovitz: „Tiz térkép a hazai történelem tanításához.“ 
A magyar nemzet története 1526-ig. Magyarország a honfoglalás előtt. A hon
foglalás és a vezérek kora. A kereszténység terjedése. Szent István és utódai. 
Az alkotmány kifejlődése. Az aranybulla. A tatárjárás. Az ut lsó Árpádok. Az 
interregnum. Az Anjouk. A török hatalom emelkedése. A Hunyadiak kora. A 
hanyatlás évei a Jagellók alatt. jamrich.

6. Földrajz és fizikai földrajz, hetenként 2 óra. K. k. Varga Ottó:
„Földrajz II.“ és Mihalovics Béla: „Természettani és csillagászati földrajz.“ 
a) Amerika, Ausztrália és Polinézia fekvése, felülete, vizei, növény- és állat
világa, lakosai, országai és nevezetesebb városai; b) a szárazföldnek és vizei
nek, valamint a tengernek és levegőnek fizikai tüneményei, hőtani, mechanikai, 
mágnesség- és elektromosságtani alapfogalmakkal kapcsolatban. A csillagászati 
földrajz elemei. Térképvázlatok készítése. T hirring .

7. Mennyiségtan, hetenként 3 óra. K. k. dr. Beke Manó: „Számtan.“ 
Összetett következtetések. Egyszerű kamatszámítás, kamatos-kamatszámítás.
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Az értékpapír számítása. Arányos osztás és középértékszámítás Arany és 
ezüst érmekkel való számolás. Láncszabály. N ikkázi.

8. Rajzoló geometria, hetenként 2 óra. K. k. Dr. Horti Henrik:
„Rajzoló 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 szer
kesztése többféle módon. Párhuzamos egyenesek szerkesztése. A háromszögek 
osztályozása, szerkesztése adott alkotó részekből. A négyszögek osztályozása, 
szerkesztése. -A sokszögek Idomok (területek) átalakítása és osztása. Hasonló
ság, arányosság. Hasonló sokszögek szerkesztése. Középarányok. Sík díszít
mények rajzolása és színezése a Váradi-, Boross- és Zsitvay-féle lapminták után. 
Kézügyesítő gyakorlatok színes ceruzával. Ecsetgyakorlatok. — Különféle hasz
nálati tárgyak (edények, tálak, üvegek, stb.) rajzolása szemlélet nyomán, táblai 
előrajzolás után. Magyar ornamentek gyűjtése; térkitöltés magyar elemekkel. 
Mértani rajzok készítése kapcsolatban a végzett anyaggal. Szerkesztési gyakor
latok. Berzkviczy.

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

IV. osztály.
Osztályfőnök : T hirring  Gyula. 

a) Tanulók ■

Alexy Sándor ág, hitv. ev.
Garadna, Abauj m,

Antal Imre ág. h. ev. Igló. 
Bartha ]enő ref. Viss, Sza

bolcs m.
Bartholy Imre ág. hitv. ev. 

Igló.
5 Bernáth György r. k. Göl- 

nicbánya, Szepes m. 
Bosnyák Gyula ref. Kérész, 

Ung m.
Bőtös Kálmán ref. Málcza, 

Zemplén m.
Cserneczky Ottó r. k. Ólubló, 

Szepes m.
Czölder Károly ág. hitv. ev 

Merény, Szepes m.
10 Fischer Márton ág. hitv. ev. 

Svedlér, Szepes m.

Folgens Arisztid ág. h ev. 
Igló.

Gellért Antal ref. Perecseny, 
Ung m.

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

keszi, Borsod m.
15 Herczeg Aladár izr. Igló.

Horváth jenő ág. h. ev Igló.
Hőnél Ede ág. h. ev. Malom

patak, Szepes m.
Kempny Frigyes r. k. Ruttka, 

Túrócz m.
Kiszely Gyula r. k. Szepes- 

váralja.
20 Korach Pál izr. Szepessiimeg.

Kvaszinger Zoltán róm. kath. 
Olaszliszka, Zemplén m.

Langsfeld Béla ág. hitv. ev. 
igló.



33

Lángh József izr. Márkus- 
falva, Szepes m.

Lorber László izr Igló.
25 Mack István r. k. Sólymos, 

Ung m.
Meyer Vilmos ág. hitv- ev. 

Budapest.
Molnár János r. k. Nagy

iadna, Sáros m.
Olesch Jenő róm. kát. Bindt, 

Szepes m.
Palcsik Jenő r. k. Igló.

30 Pirchala Károly r. k. Kassa.
Propper Elek izr. Igló.
Rauchwerger Ottó izr Csorba, 

Liptó m.
Róth Károly ág h. ev. Igló- 

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

Korompa, Szepes m- 
35 Soltész Ernő r. k Igló.

Stuckner Miklós r. k. Igló.

Szabó Kálmán ref. Hernád- 
szurdok, Abauj m.

Szakái Dezső ref. Vámos- 
lucska, Ung m.

Szakái István ref. Vámos- 
lucska, Ung m.

40 Szécsi Dezső ref Szerep, 
Bihar m.

Szécsi Géza ref. Szerep, 
Bihar m.

Szlavkovszky József r. k. 
Ménhárd, Szepes m.

Uhlyárik Márton róm. kát. 
Ruttka, Túrócz m.

Vadász István r. k. Alsó- 
kubin, Árva m.

45 Venckó István r k. Igló.
Vollay Elemér r. k. Igló.
Weisz László r k. Igló.
Zsuffa Lajos ág. h ev. Liptó- 

szentmiklós.
Kilépett:

Konkoly István ref. Igló 
Konkoly Jenő ref. Igló 
Tatár József g. kath. Igló.

b) Tantárgyak ■
1. Vallástan, hetenként 2 óra. K. k. Hetvényi L. : „Kér. vallástan.“

Segédkönyv: „Új-szövetség.“ „Kér. énekeskönyv.“ Végzett tananyag: Hit- és 
erkölcstan Luther kis kátéja alapján. Megfelelő szentírási helyek, főképen Márk 
evangéliuma. T hern.

2. Magyar nyelv, hetenként 4 óra. K. k. Lehr A. „Arany János Toldija“
és Weszely Ö. : „Stilisztika.“ Végzett, anyag: Bevezetés. A stílus; a szerkezet. 
A stílus 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. Latin nyelv, hetenként 6 óra. K. k. Pirchala I. „Latin nyelvtan.“ 
F'odor és Kurtz: „Latin olvasmányok/’ Prózai olvasmány C. Julius Caesar: 
„Commentarii de hello Gallico“ c. művéből. Gallia leírása (I L), Caesar és 
Ariovistus (I. 30—54.). Költői olvasmány P. Ovidius Naso Metamorphosisaiból:

3
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A világ teremtése (I. 5—88), Philemon és Baucis (VIII. 611—724), Daedalus 
és Icarus (VIII. 183—235), Orpheus az alvilágban (X. 1 — 63), (Midas XI.
85— 145). Nyelvtanból a III. osztály anyagának átismétlése után: Az állítás 
módja (kijelentő, felszólító és óhajtó mondatok, kérdő mondatok); az összetett 
mondatok (a mondatok mellérendelése, a mondatok alárendelése); oratio 
obliqua; szórend. A hexameter. Fordítás magyarról latinra a nyelvtani anyag 
begyakorlására. Kéthetenként iskolai írásbeli dolgozat. Hoch.

4. Német nyelv, hetenként 3 óra. K. k. Schuster Alfréd : „Német nyelv
tan I.“ Mondattan : Prózai olvasmányok alapján az egj^szerű mondat és részei, 
az egyszerű mondat szórendje. Az összetett mondatok: a) mellérendelt mon
datok, b) alárendelt mondatok. Az összetett mondat szórendje. A többszörösen 
összetett mondat és a körmondat. Költemények fordítva és emlékelve. Beszéd- 
gyakorlatok. — Kéthetenként írásbeli dolgozat, kapcsolatban az elvégzett 
nyelvtani anyaggal. Bogsch.

5. Történelem, hetenként 3 óra. K. k. Dr. Szigethy Lajos: „Magyarok 
története II.“ Kogutovitz Manó: Tíz térkép a hazai történelem tanításához.“ 
A magyar nemzet története 1526-tól 1867-ig. Az ország három részre oszlása. 
Zrínyi Miklós. A reformáció elterjedése és hatása. A nemzeti felkelések kora. 
Bethlen Gábor udvartartása. Thököly Imre. Az eperjesi vértörvényszék. Az 
1687-iki országgyűlés. II. Rákóczi F'erenc szabadságharca. A dinasztikus 
reformok kora. A nemzeti reformok kora. A szabadságharc. Bach- és Schmer- 
ling-korszak. Deák Ferenc és a kiegyezés. Magyarország politikai földrajza : 
természeti viszonyok, közgazdaság, lakosság, nemzetiségi, felekezeti viszonyok. 
Egyházak. Közműveltség. Alkotmány Állami szervezet. Állami háztartás. Hor
vátország. Közös ügyek. Ausztria földrajza, történelme és alkotmánya.

D r. Bruckner.
6. Növénytan, hetenként 3 óra. K. k. Dr. Szterényi Hugó: „Növény

tan.“ 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 szapo
rodása. — A rendszertanból: Linné mesterséges rendszere. Természetes rend
szer Braun és Eichler után. Főbb vonásokban : telepes növények (moszatok, 
gombák, zuzmók), mohok (máj- és lombos mohok), edényes virágtalanok 
(harasztok, zsurlók és korpafüvek). Részletesebben : a virágos növények közül a 
nyitvatermők (tűlevelűek) és zárvatermők (egy- és kétszikűek) főbb családjai. 
Növénygyüjtés. T hirring .

7. Mennyiségtan, hetenként 3 óra. K. k. König-Béke : „Algebra“. -
Az algebra jelei. A negativ számok. Algebrai egész kifejezések összevonása. 
Algebrai egész kifejezések sokszorozása. Az osztás és a törtek. A legfontosabb 
szorzatok alakjai. Közös osztó és közös többes. Az elsőfokú egyenlet. Szavak
kal fogalmazott s tárgyi körből vett feladatok. Közönséges számtani feladatok 
algebrai formulázása. Kéthetenként írásbeli dolgozat. N ikházi.
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8. Rajzoló geometria, hetenként 2 óra. K. k. Dr. Horti 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 
szemlélet nyomán és táblai előrajzolás után. Magjmr 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.
Osztályfőnök : Hoch F ercnc. 
*

a) Tanulók ■
Antal János ág. h. ev. lg ó.
Achátz József ág. h. ev. Kis- 

terenye, Nógrád m.
Bárdossy Jenő gör. kath. 

Tarcafő, Szepes m.
Bertóthy Antal ref. Igló.

5 Brandobur József r. k. Sze- 
pessümeg.

Csencsik Sándor r. k. Salgó 
tarján, Nógrád m

Dajka László ref. Igló.
Derfényi László r k. Eper

jes, Sáros m.
Drechsler Gyula izr. Igló.

10 Feuermann Albert izr. Király- 
lehota, Liptó m,

Freund Sándor izr. Igló.
Frniák Péter ág. hitv. ev. 

Rózsahegy, Liptó m.
Fuchs Adolf izr. Káposzta

falu, Szepes m.
Gömöry Károly ág. h. ev. Igló- 

15 Gyarmati Dezső ref. Garang, 
Zemplén m

Halmi Artur r. k. Eperjes, 
Sáros m.

Hensch Aladár ág. hitv. ev. 
Szepesszombat.

Hupka László r. k. Rima- 
szécs, Gömör m.

Huszár Elemér r. k. Pere- 
cseny, Ung m

20 Jaeger Ede r. k. Szomolnok, 
Szepes m.

Kádár Béla ref. Szepsi, 
Abauj m.

Karoliny Lajos r. k. Igló.
Kornhäuser Jenő izr. Igló
Koromzay Frigyes ág. h. ev. 

Igló.
25 Kováts Albert ág. hitv. ev. 

Abaujnádasd, Abauj m.
Láng Wladimir ág. hitv. ev 

Liptószentmiklós, Liptó m.
Lázár Endre ref. Füzesgyar

mat, Békés m.
Leichtag Jenő izr. Igló.
Lovász Tamás r. k. Tren- 

csénmakó, Trencsén m.
30 Matterny István ág. h. ev. 

Szerencs, Zemplén m.
Menyhért József ref. Igló
Mokcsay Gyula ref üönc- 

ruszka, Abauj m.
Morvái Kálmán r. k. Igló.
Noge Ernő r. k. Amerika.

3 '
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35 Petreasz János ág. h. ev. 
Kakaslomnicz, Szepes m. 

Politzer Hugó izr. Poprád, 
Szepes m.

Pollak Gyula izr. Igló. 
Polsch Győző ág. hitv. ev 

Igló.
Rosenthal Aurél izr. Igló.

40 Rusznyák Rezső r. k. Árva- 
váralja, Árva m.

Saguly Ernő ág. h. ev. Pit
varos, Csanád m.

Schweiczpacher Lajos r. k. 
Igló.

Szabó Gyula r. k. Makiár, 
Heves m.

Tutkovich Miklós g. k. Izbu- 
gyaradvány, Zemplén m.

55 Wolf Miksa izr. Nagyrőcze, 
Gömör m.

Zwicker Elemér ág. h. ev. Igló.
Magántanulók :

Dsubay Jenő görög kath. Péczel, Pest m.
Krausz Mór izr. Békésszarvas, Béke? m.
Rechnitz Emma ág. h. ev. Poprád, Szepes m 

Kilépett:
50 Hausz Pál gör. k. Szepesremete, Szepes m, 

b) Tantárgyak:
1. Vallástan, hetenként 2 óra. K. k. Batizfalvy—Berecky: „Biblia

ismertetés.“ „Bibliai olvasókönyv.“ „Kér. énekeskönyv.“ Végzett anyag: Az ó- 
és új-szövetség könyveinek ismertetése. A tárgyalt anyaggal kapcsolatos sza
kaszok magyarázata. T h e r n .

2. Magyar nyelv, hetenként 3 óra. K. k. Góbi Imre: Rhetorika. A pró
zai írásművek szerkezete: az anyag rendezése. A prózai Írásművek fajai meg
felelő olvasmányok alapján írásbeli dolgozatok: 1. A rétség lakója. 2. A 
hegyek szépsége és haszna 3. Arany V. László c. balladája elbeszélés alak
jában. 4. „Áldjad a jó Istent, ki megálda téged, - adván őreidül szerető szü
léket.“ 5. Epizódok az Új földesúrban. 6. Széchenyi „A legnagyobb magyar“ 
jellemzése. 7. Kossuth „A haza megmentéséről“ c. beszédéből: a haza állapo
tának rajza. 8. A tavasz (leírás). 9 Önéletrajz. Stromp.

3. Latin nyelv, hetenként 6 óra. K. k. Pirchala I : „Latin nyelvtan.“ 
Cserép J .: „Szemelvények P. Ovidius Naso műveiből.“ Kont— Schmidt: „M. 
T. Ciceronis de imperio Gn. Pompeii oratio etc.“ Kapossy L.: „Pro A. L. 
Archia poéta.“ Hittpch Ödön „Római régiségek.“ Költői olvasmány Ovidius 
„Fasti“ c. művéből: I. 65— 120. (Janus), I. 539—582. (Hercules legyőzi Cacust.) 
II. 385-424. (A Lupercalia eredete), III. 181 -228 (A nőrablás), 111. 259—392. 
(A Salius-papok eredete), IV. 809—892. (Róma alapítása. Remus halála), V. 
423—492. (Lemuria), II. 193—242. (A Fabiusok hősi vállalata és halála). — 
Prózai olvasmány: Cicerónak „De imperio Gn. Pompei“ és „pro A. Licinio 
Archia poéta“ c. beszédei teljesen. A beszédek elemzése. — Nyelvtan: az 
egész grammatikai anyag ismétlése; fordítási gyakorlatok latinra az olvasmányok 
alapján s kapcsolatban a grammatikai ismétlésekkel. Régiségtan: a római vallás
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fejlődése, a naptár, a napok felosztása; a római nép (törzsek, civitas, cliensek, 
rabszolgák); a köztársaság kormányzása (senatus, népgyűlések, magistratus); 
az igazságszolgáltatás. — Havonként két írásbeli dolgozat. H och.

4. Görög nyelv, hetenként 5 óra. K. k. Dr Maywald József: „Görög 
nyelvtan“ és „Görög gyakorló- és olvasókönyv I.“ — Olvasmányok: 1 — 10., 
13—28, 31., 3 5 -38 ., 41—43., 47—48., 51., 53., 55., 57., 59., 61-, 66., 73., 
75., 81., 84. — A nyelvtanból a névszók és a *„m“ végű igék alaktana; 
mondattani sajátosságok. — Kéthetenként iskolai írásbeli dolgozat. Kiss.

5. Görögpótló 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 olvasókönyv I “ Homeros élete és művei. Az íliasnak és Odysseiának 
szemelvényeken alapuló olvasása tárgyuk, szerkezetük és epikai előadásuk 
megismertetésével. A homerosi kérdés ismertetése, a homerosi époszok törté
nete. A homerosi mithologia és reálék összefoglaló tárgyalása. - -  Herodotos 
élete ; történeti művének tárgya és szerkezete, világnézete, történetírói felfogása 
és a mondákhoz való viszonya. Válogatott fejezetek történeti művéből. — A 
magyar irodalmi olvasmányok tárgyául Tinódi Sebestyén, Gyöngyösi István és 
Arany János epikus műveiből vett szemelvények szolgáltak. A magyar nyelvű 
történetírás fejlődésének tárgyalása után a régi magyar történetírók közűi Heltai 
Gáspár, Kemény János, Szalárdi János, Bethlen Miklós gróf, Cserei Mihály és 
Apor Péter báró szemelvények alapján. Marcsek.

6. Görögpótló rajz, hetenként 2 óta. Síkidomok, stereometriai testek 
(kocka, hasáb, gúla) és ezek összetételeinek, továbbá egyszerűbb edények, 
használati tárgyak szemlélet alapján való rajzolása és festése. Vázlatok rajzolása.

Bkkzeviczy.
7 Német nyelv, hetenként 3 óra. K. k. Schuster Alfréd: „Német nyelv

tan II. rész.“ Nyelvtan és mondattan tüzetes átismétlése. Olvasmányok magya
rázása, fordítása; költemények emlékelése. Beszéd- és helyesírási gyakorlatok. 
Kéthetenként iskolai Írásbeli dolgozat. Hoch.

8. Történelem, 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 Kr. u.) a földrajzi 
ismeretek ébrentartása mellett és különösen az erkölcsi, művelődési és művé
szettörténeti mozzanatok kiemelésével, a) A prae historikus kor. A társadalmi 
és vallási fejlődés első mozzanatai b) A keleti népek: egyptomiak és sémi 
népek; akkadiak és chaldausok ; assyrok és héberek. A legrégibb zsidó törté
nelem bírálata. A phoenikiaiak kereskedelme és gyarmatai. Brahmaismus és 
Buddhismus. A babyloni és perzsa birodalom, c) Görög történelem. A hőskor 
vázlatosan. Lykurgus törvényhozása. Az athéni állam történelme Solonig, kiter
jeszkedve a Drakon-féle eupatrida uralomra. Solon timokratiája. Kleisthenes, 
Aristeides, Ephialtes és Theramenes demokratiája. 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. Jamrich.

9. Állattan, hetenként 3 óra. K. k. Dr. Szterényi Hugó: „Állattan.“ 
Általános rész: a 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 osztályának (emlősök, madarak, csúszó-mászók, két
éltűek, halak) főbb rendjei; a puhatestűek (fejlábúak, 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 és gyökérlábúak). Th ir r in g .

10. Mennyiségtan, hetenként 3 óra. K. k. König—Beke: „Algebra“ és
Sárkány: „Mértan.“ Algebra: Elsőfokú egyenletrendszer. A négyzetgyök és a 
másodfokú egyenlet. Köbgyök. Az algebra és a geometria kapcsolata. 
Koordináta-rendszer. A függvény értelmezése. Első- és másodfokú egész függ
vények grafikus ábrázolása. Egyenletek grafikus megoldása. Mértan: A vona
lak és szögek. Párhuzamos egyenesek. Az egyenes vonalú idomok egybevágó
sága és hasonlósága. Az egyenes vonalú idomok területe. Szénfy.

11. Torna, hetenként 2 óra. Gyakorlatok vasbotokkal és szergyakorlatok.
SCHERMANN.

12. Ének, (nem kötelező) hetenként kétszer a dalkörben. Schermann.
A kötelező heti órák száma a görög nyelvet tanulóknál és a görögpótló 

tanfolyamban 30.
"VI. osztály.

Osztályfőnök : Stromp József.
a) Tanulók ■

Andreidesz Ágoston r. k.
Szepestapolca.

Bádegruber Ferenc r. kath 
Budapest.

Baloghy Farkas, ág. h. ev.
Budamér, Sáros m 

Benyaskó András r. k. Sze- 
pesváralja

5 Csernecky Béla r. k. Ólubló, 
Szepes m.

Ifj. Csernecky Béla r. k.
Ólubló, Szepes m.

Danykó József r. k. Dluha, 
Árva m.

Dúrbán Ferenc r. k. Igló. 
Flachbart Ernő ág. h. ev. 

Gölnicbánya, Szepes m.
10 Franek József r. k. Egbel- 

lény, Trencsén m. 
Friedmann Béla izr Igló.
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Gál Barna ref. Igló.
Gánóczy Mihály r. k. Prak- 

falva, Szepes m.
Gerstl Ernő izr. Hybbe, 

Liptó m.
15 Glevitzky Béla r. k. Igló.

Györffy Lajos ref. Túrkeve, 
Jásznagykunszolnok m.

Halmi Gyula r. k. Eperjes, 
Sáros m.

Janthó István ref. Felsőgagy, 
Abaujtorna m.

Judik Kálmán ág. hitv. ev. 
Ruttka, Turóc m.

20 Kircz Ernő izr. Vágfalva, 
Liptó m.

Krucskó József r. k. Igló.
Labgyik Kelemen r. kaíh 

Nizsna,Árva m.
Löffler Aladár izr. Igló.
Lőrinczy László r. k. Zsi- 

gárd, Pozsony m-
25 Maresek Zoltán ág. hitv. ev. 

Igló.
Márkus Lajos r. k. Korompa, 

Szepes m.
Mártyák János g. k. Köves

falva, Szepes m.
Misuta László r. k. Igló.
Pálka Géza ág. h. ev. Kör

möcbánya, Bars m.
30 Peschke Walter r. k. Teschen, 

Szilézia.
Pfliegel Győző r. k. Várna, 

Trencsén m.
Pitzey Árpád ág. h. ev- Igló.
Popper László izr. Igló.

Rohoska Pál ág. hitv. ev. 
Pitvaros, Csanád m.

35 Salzberger Frigyes izr. 
Knyazsa, Árva m.

Sapirer József izr. Igló. 
Schiller Ernő r. k. Igló. 
Schiwetz Lajos r. k. Igló. 
Schlick Aurél r. k. Szerencs, 

Zemplén m.
40 Scholtz Dezső ág- hitv. ev. 

Budapest.
Schramkó István r. k. Igló. 
Schwartz Károly izr. Páris- 

háza, Liptó m.
Silberstein Fülöp izr. Beth- 

lenfalva, Szepes m. 
Stojanov György g. k. Igló. 

45 Szakáll Gyula ref. Korompa, 
Szepes m.

Szentmiklóssy Bertalan ref.
Felsőcéce, Abaujtorna m. 

Sztankóczy István r. k. Pe- 
lejte, Zemplén m.

Teschler Imre r. k- Igló. 
Tóth Ferenc ref. Köröstarcsa, 

Békés m.
50 Varga Elemér ref Szuhogy, 

Borsod m.
Vámos Elek ref. Köröstarcsa, 

Békés m.
Wesselényi István r. k. Igló. 
Willmann Miksa izr. Liptó- 

újvár.
Zathureczky István ág. h. ev. 

Felka, Szepes m.
55 Zsdila József r. k. Ménhárd, 

Szepes m.

Magántanulók ■
Dzubay László g. k. Budapest.
Gótsch János ág. h. ev. Gölnicbánya, Szepes m. 
Kovács Emil g. k. Kereknye, Ung m.
Noviszedlák János r. k. Káposztafalu, Szepes m.
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Kilépett

60 Bessenyei István r. k Nyíregyháza, Szabolcsin 
Cbrda János ág. h. ev Szmrecsán, Liptó m.
Qazsó Antal ref. Kiskunlacháza, Pest m.
Mihalkó János ág hitv. ev. Vágfalva, Liptó m.

b) Tantárgyak ••
1. Vallástan, hetenként 2 óra. „A kér. anyaszentegyház története“

Pálfy—Bereczkytől. „Bibliai olvasókönyv.“ „Kér. énekeskönyv.“ Szakaszok a ko- 
rínthusi levelekből. T h er n .

2. Magyar nyelv, hetenként 3 óra. K. k. Riedl Frigyes: „Poétika.“ A
művészetek elmélete. Verstan. A költői műfajok elmélete szemelvények alapján. 
A festészet és szobrászat. Remekművek ismertetése. Olvastattak és tárgyaltat
tak : A Zrinyiász, Zalán futása, Két szomszédvár, Buda halála, Coriolan, Bánk 
bán, A kérők, Csalódások. írásbeli dolgozatok : 1. Minden órádnak leszakaszd 
virágát. 2. A vers lényege és általános törvényei. 3. Berzsenyi „A magyarok
hoz“ c. ódájának poétikai fejtegetése. 4. A népköltészet jellemző sajátságai. 5- 
Ki mint vet, úgy arat. 6. Petőfi „Pató Pál“ c. költeményének méltatása. 7. 
Arany „Buda halálának“ főeszméje. 8. A görög dráma fősajátságai. 9. Bánk 
bán tragikuma. ötkomp.

3. Latin nyelv, hetenként 5 óra. K. k. Kalmár Elek: „Szemelvények
Titus Livius római történetéből“ III. kiadás. Wirth Gyula : „Szemelvények P. 
Vergilius Maró Aeneiséből.“ Pirchala Imre: „Latin nyelvtan“. XI. kiadás. 
Hittrich Ödön dr.: „Római régiségek“ Prózai olvasmány: Livius II. 1—2, 9— 
13 (Harc a köztársaságért), 28—33 (A néptribunság', 33—35, 39—40 (Coriola- 
nus), ill. 25—29 (Cincinnatus), 33—34 (A decemvirek), IV. 6 - 8  (Házasság
jog, konzuli tribunusok, censorok), XXI. 1 — 2, 4 (A II. pún háború előzmé
nyei és Hannibal jelleme', XXII. 43—51 (Cannae). Költői olvasmány: Aeneis 
I. 1—209, 494—630, II. 1 — 267. Livius és Vergilius élete és müvei. A köz
társaság kormányzása. A hadügy. Vallásrégiségek. Nyelvtani ismétlések. Ha
vonként két írásbeli dolgozat. WiESE

4. Görög nyelv, hetenként c óra. K. k. Dr. Maywald József: „Görög
nyelvtan“ és „Görög gyakorló- és olvasókönyv II.“ Olvasmányok Xenophon 
Anabasisa alapján: 1—22. 25—26. 28 30—31. 33—35. 37. 39. 41. 44. 46. 
Az eredeti szövegből: An. It. 5—6. An. IV. 7. A görög lyrikusokból Kallinos, 
Tyrtaios, Solon, Theognis, Mimnermos, Simonides; Archilochos, Hipponax, 
Babrios; Alkaios, Sappho, Anakreon szemelvényekkel. A nyelvtanból a ja-végü 
s a rendhagyó igék; főbb mondattani sajátosságok. Kéthetenként iskolai írás
beli dolgozat. is iss.

5. Görögpótló irodalom, hetenként 3 óra. K. k. Kincs Gyula : „Sze
melvények a görög lira és a vele kapcsolatos magyar klasszikus költészet tér-



41

mékeiből“. Sophokles: „Antigone“ és „Elektra“ Csiky Gergely fordításában. 
Szemelvények Kallinos, Tyrtaios, Archilochos, Mimnermos, Solon, Xenophanes, 
Theognis, keosi Simonides és Ion elegiai töredékeiből. Az epigramma a keosi 
Simonides, Anakreon és Platon alapján. Az iambos- és trochaios-költészet. Az 
aeol dalköltészet Alkaios, Sappho és Anakreon, a dór karénekköltészet 
Bacchylides és Pindaros nyomán. A magyar klasszikus irányú lira története 
Baráti Szabó Dávid, Rájnis József, Révai Miklós, Virág Benedek, Csokonai 
Vitéz Mihály, Kazinczy Ferencz, Berzsenyi Dánieltől vett szemelvények alapján. 
Sophokles élete és művei. Az Oedipus-monda. Antigone tragikuma és a mel
lékalakok. Elektra tárgya, forrásai, jellemei, cselekvénye, szerkezete, nyelve, 
verselése, zenéje és első előadása Athénben. A drámára vonatkozó eszthétikai 
szabályok ismertetése. A sorstragédia mivolta. A drámai hármas egység lé
nyégé. A klasszikus és modern dráma főkülönbségei. A görög dráma kezdete, 
fejlődése és fénykora. A görög dráma előadása; a görög színház és színi élet.

Marcsek.
6. Görögpótló 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. BekzEViczy.

7. Német nyelv, hetenként 3 óra. K. k. Schuster Alfréd: „Német nyelv
tan III.“ A nyelvtan átismétlése után költemények tartalmi, alaki, verstani tár
gyalása, fordítása, megtanulása. A verstan összefoglalása. Prózai olvasmányok 
elemzése. Beszédgyakorlatok. Havonként két írásbeli dolgozat. Bogsch

8. Történelem, hetenként 3 óra. K k. Dr. Szigethy Lajos: „Egyetemes
történet II.“ Közép- és újkor a westfaleni békéig, a földrajzi ismeretek ébren
tartása és a művelődési viszonyok kiemelése mellett A kelet a nyugatrómai 
birodalom bukása után. A nyugat egyházi, politikai és társadalmi szervezke
dése. Nemzeti államok megalakulása. A keresztes háborúk kora Nyugat-Európa 
egységének felbomlása. A korlátlan királyi hatalom kifejlődése. A nagy felfe
dezések és a renaissance. A reformáció és ellenreformáció. A harmincéves 
háború. Szemléltető eszközök bemutatása. D r Bruckner.

9. Mennyiségtan, hetenként 4 óra a) Algebra. K. k. Dr. König Gy.
„Algebra.“ A hatványozás általánositása; negativ hatványkitevők, számrend
szerek ; törthatványkitevők, a gyökmennyiségek átalakítása, gyökmennyiségek
kel 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 N ikházi
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10 Ásványtan és kémia, hetenként 3 óra. K. k. Dr. Szterényi 
Hugó: „Ásványtan és kémia.“ A levegő. A kén és fontosabb vegyületei. 
Kémiai alapfogalmak és törvények A fontosabb ércek és termés elemek. A 
kősó. A fluorit. Általános kémiai fogalmak Kvarc Opál. Grafit. Drágakövek 
(gyémánt, korund, berill, topáz, turmalin, türkisz, gránát). Kristályrendszerek 
általában és a szabályos kristályrendszer. Vasércek (hematit, magnetit, limonit, 
sziderit); vasolvasztás Rézércek (cuprit, malachit) Barnakő. A négyzetes kris
tályrendszer. Karbonátok (mészkő, aragonit, dolomit, magnezit, sziksó) A hat
szöges kr. rendszer. Salétrom Szalmiák Szulfátok (barit, coelesztin, gipsz, 
timsó, réz és vasgálic) A rombos-, egy- és háromhajlású kr. rendszer Borax 
Apatit. Összefüggés az ásványok kémiai összetétele, alakja és fizikai tulaj
donságai között. Szerves eredetű ásványok (borostyánkő, petróleum, kőszén.) 
A világító gáz: kátrány és alkotórészei. Szerves vegyületek (szánhidrogének, 
szénhidrátok, fehérjék, zsírok, alkohol, szerves savak és bázisok). — A víz és 
geol. működése. Vulkanizmus és hatásai. Vulkánok anyaga (gránit, trachit, 
bazalt, szienit, gnajsz, csillámpala, fillit). A levegő és az élet geológiai hatásai.

T hirring .
11. Torna, hetenként 2 óra. Gyakorlatok vasbotokkal; szergyakor

latok ; játék. Schkrmann.
12. Ének, (nem kötelező) hetenként kétszer a dalkörben.

Schkrmann

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

"VTI osztály.
Osztályfőnök: D r . Bruckner Győző. 

a) Tanulók:
Bagi János r. k. Heves, He

ves m.
Baldinger Herman izr. Igló.
Ballasch Mihály r. k. Lucia 

bánya, Abauj-Torna m.
Barsy Béla r- k. Tiszaroff, 

Szolnok m.
5 Baumhor József izr. Felső- 

lipnica, Árva m.
Benigny Andor ág. hitv. ev. 

Igló.
Bunge Rezső ág. hitv. ev. 

Liptóujvár.
Chmura János r. k. Hernád

iak , Szepes m.

Dán György g. k. Huszt 
Mármaros m.

10 Fábián Aladár r. k. Igló.
Fröhlich János ág. hitv. ev. 

Szepesolaszi.
Füzesséry Géza ref. Ungvár.
Heuberger Lajos izr. Mura

szombat, Vasmegye.
Homicskó Elek g. k. Nyires- 

ujfalu, Bereg m.
15 Hrubi János r. k. Igló.

Hubay Balázs ref. Kisjenő, 
Arad m.

Hupka Győző r. k. Szirád, 
Nógrád m.
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Jancsó Lajos ref. Igló. 
Kacsur István r. k. Ólubló. 

Szepes m
20 Kalabay László r. k. Ko- 

rompa, Szepes m.
Kasprák Béla r. k Igló- 

rosztoka.
Kiss Andor ref. Garbócbog- 

dány, Abaujtorna m. 
Kiszely Antal r. k. Ribnicsek, 

Szepes irt.
Klein Lajos izr. Igló.

25 Kofridt Flóris r. k. Namesztó, 
Árva m.

Kubacska István r. k. Dluha, 
Árva m.

Kulifay Károly ref. Kunhe
gyes, Szolnok m.

Labusz József r. k. Igló- 
Laurinecz József róm. kath. 

Trsztena, Árva m- 
30 Lengyel Mátyás r. k. Teschen, 

Szilézia.
Lipták Arthur ág. h. ev. Igló. 
Marton Kálmán ág. hitv. ev. 

Igló.
Mártyák Albin g. k. Bártfa, 

Sáros m.
Molnár Béla ág. hitv. ev. 

Ruttka, Túróc m.
35 Mosánszky Lothár ág. h. ev. 

Bártfa, Sáros m.
Muraközy Gyula ág. h. ev. 

Ratkó, Gömör m

Nemes Barna r. k. Liptó- 
szentmiklós.

Németh András ref. Liptó- 
ujvár.

Oscsenda Kálmán r. k. Igló.
40 Petrik István g. k Lehóc, 

Ung m.
Pollák Róbert izr. Igló.
Ritter Gyula ág. h. ev. Igló-
Schermann Szilárd ág. h. ev- 

Igló.
Schwarcz Sándor izr. Párizs- 

háza, Liptó m.
45 Simonfi Ferdinánd r. k. Igló.

Singer Ernő izr. Igló.
Spitzkopf Ervin ág. hitv. ev. 

igló.
Stephanovszky Ernő r. k. 

Eger, Heves m.
Jenei Szabó József ref- Ho

moktanya, Szabolcs m.
50 Széli Ödön ág. h. ev. Igló.

Tholt Tivadar r. k. Liptó- 
szentmiklós.

Tistyán Rajmund rom. kath. 
Luzsna, Liptó m.

Vereby Miklós ág hitv. ev. 
Rózsahegy, Liptó m-

Vitkovszky Pál r. k. Prak- 
falu, Szepes m.

55 Weisz Lajos r. k. Igló.
Wolf Béla ág h. ev. Rusz- 

kin, Szepes m
Zavatzky Tivadar tóm kath. 

Igló.

Magántanulók ■
Késmárszky Tivadar ág. h. ev. Igló. 
Kulmann Eleonora ág. h. ev- Poprád.

Kilépett :
60 Dely Dezső r. k- Eger, Heves m. 

Hanzlik Ferenc r. k. Szepesgörgő.
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b) Tantárgyak ■
1. Vallástan, hetenként 2 óra. K. k. Bereczky: „A magyar protestáns 

egyház története.“ „Uj-szövetség.“ „Kcr. énekeskönyv.“ Tananyag: A magyar
honi ev. protestáns egyház története. A galatákhoz írott levél. T hkrn.

2. Magyar nyelv, hetenként 3 óra. Góbi Imre: „A magyar nemzeti
irodalom története I. r.“ c. k. k. alapján a magyar nemzeti irodalom története 
1820-ig megfelelő szemelvényekkel. Szinnyei József: „A magyar nyelv.“ — 
írásbeli dolgozatok: 1. Az ősköltészet emlékei. 2. Emlékbeszéd az iglói csatá
ban elhunyt hősök fölött. 3. Poroszország emelkedése és nagyhatalmi állása a 
XVIII. században. 4. A szilárd, cseppfolyós és terjengős testek általános tulaj
donságai. 5. A XVI. század költészetének jellemzése. 6. „Ne bizd magad másra, 
hogy ne jöjj romlásra.“ V. A széppróza inívelői a XVIII. század első felében.
8. Ingadozás nélkül járj a kötelességnek és erkölcsnek ösvényén. 9. Kazinczy 
és a nyelvújítás. ötromi'

3. Latin nyelv, hetenként 5 óra. K. k. VVirth Gyula: „Szemelvények
P. Vergilius Maró Aeneiséből.“ Hittrich Ödön : „C. Sallustius Crispus : De hello 
Jugurthino.“ Várkonyi Odiló: „Szemelvények M. Tullius Cicero beszédeiből.“ 
Pirchala, Latin nyelvtan. — Költői olvasmány. Vergil. Aeneid. VI. 41 — 155. 
(Aeneas a barlang előtt, kérése és fogadalma. Sybilla figyelmezteti Aeneast 
vállalata nehézségeire); 264—332. (Sibylla és Aeneas a másvilág vestibuluma 
előtt közvetlenül különféle emberi bajok alakjait találják); 384—478. (Charon 
és a Cerberos szerepe, Aeneas találkozása Didó árnyékával); 548—901. (A Tar
taros rettenetességei; az Elysium boldog virányai; Aeneas találkozik atyjával, 
midőn az éppen az új földi életre szánt lelkek közt a maga ivadékait szemléli 
és veszi számba; az ifjabb Marcellus; Anchises az elefántcsontkapun kibo
csátja Sibyllát és Aeneast; Aeneas a hajóihoz siet). VII. 286—340. (Juno 
kifakadása; Allecto furia szerepe). VIII. 608—731. (Venus elviszi Aeneasnak 
a Vulcanus készítette fegyvereket. A paizs leírása"1. IX. 176—223. és 367—449. 
(Nisus és Euryalus) X. 439 510 (Pallas halála). XI. 532—596 (Camilla 
származása és halála). XII. 887—952. (Aeneas legyőzi Turnust). — Prózai 
olvasmány. Sali. De bello Jugurthino 1 — 17. (A történetírás értéke és haszna. 
A háború előznienyei. Háború Jugurtha és testvérei között); 20—35. (A háború 
vége Jugurtha és Adherbal közt); 63—68. (Marius fellépése Rómában. Bevo
nulás Numidiába. Győzelem Cirtánál); 95 97. (Sulla jelleme és első fellépése);
109— 114. (Alkudozások Bocchus és Jugurtha közt. Bocchus kiszolgáltatja 
Jugurthát Sullának). — M. T. Cicerónak Verres ellen írt „De signis“ című 
beszéde. 1—8. (Magánosok megrablása. Heius szentélye); 26—32. .Antiochus 
syr királyfi megrablása. A lámpatartó — candelabrum művészi leírása). — 
Tárgyaltuk a római epikát, Vergilius életét és műveit, az Aeneis meséjét, tar
talmát és hatását a világirodalomban, különösen a mi Zrinyiászunkra s végűi 
Vergilius nyelvezetét. Foglalkoztunk Sallustius életével és műveivel, valamint 
azoknak méltatásával és végűi Sallustius nyelvezetével. Cicero „De signis“ c. 
beszéde alapján megismerkedtünk a beszéd művészi feldolgozásával, stílusával,
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műtörténelmi jelentőségével és a beszédben előforduló mtivészettörténelmi ada
tokat csoportosítottuk. -— A régiségtani ismeretek rendszeres összefoglalása az 
olvasmány alapján, valamint nyelvtani, stilisztikai és irodalomtörténeti anyag 
gyűjtése és rendezése. -— Kéthetenként iskolai Írásbeli dolgozat.

D k. Bruckner.
4. Görög nyelv, hetenként 5 óra. K. k. Kempf József: „Szemelvények

az Odysseiából. Steph. Dávid: „Herodoti Epitome.“ Wagner—Horváth: „Görög 
régiségek.“ — Költői olvasmány: Odysseia I. 1—95; V. 1 — 493; VI. 1 — 331; 
VII. 133—347; IX. 1—38; XI. 1—224; XIV. 121—198; XVI. 1—45. és 
154—219 — Prózai olvasmány: Herodotos I. 23 — 24 (De Arione citharoedo); 
I. 131 —140. (De moribus Persarum); I. 178—183. (Babylonis descriptio); II. 
28—34. De fontibus Nili); II. 50., 52—58. (De Graecorum deorum et oracu- 
lorum origine Aegyptia); II. 68—70. (De crocodilo); II. 77—90. (De moribus 
Aegyptiorum); II. 124— 128. Cheops, pyramidum maximae aedificator); IV. 
59 — 70. (De Scytharum religione et moribus); VII. 5—6, 19 -20, 26—30, 
32, 44—46, 54—56, 59 -60 , 138, 175, 201-204, 210- 213, 217—220, 
222 - 226, 228, 234. (De pugna apud Thermopylas). — Homeros élete, az 
Odysseia tartalma, szerkezete Herodotos élete és műve. Az ión dialektus. — 
Havonként egy iskolai dolgozat. WiESE.

5. Görögpótló irodalom, hetenként 3 óra. K. k. Szilasi Móric: „Sze
melvények Thukydidesből.“ Ince József: „Demosthenes válogatott beszédei.“ 
Dr. Badics Ferenc: „Magyar irodalmi olvasókönyv III.“ Schill Salamon: „A 
régi görög irodalom története.“ Thukydides élete, kortársai, történeti művének 
tárgya, tartalma, szerkezete és felosztása. Thukydides pragmatikus történetírá
sának jellemzése, politikai beszédei. Athén és Spárta alkotmányának jellemző 
különbségei. A görög állami régiségek megbeszélése. Olvasott részek Thuky
didesből: i. 1—23, 66—78, 89—128, 140— 145; II. 3 4 -5 4 , 60—64; III. 
3 5 -4 0 ; IV. 2 14, 27—28, 36—41, 102-108; V. 2 5 - 2 6 ; .VI. 8 - 1 9 ;  VII.
4 6 —50, 72 — 87. — Demosthenes élete, szónoki művei, politikai szereplése, 
jelleme. Művei közül tárgyaltatott a Konon elleni beszéd, a harmadik philip- 
pika 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 iro
dalomtörténetből : az éposz, lira, dráma, történetírás és szónoklat történeti 
fejlődése a klasszikus korszakban. Marcsek.

6. Görögpótló rajz, hetenként 2 óra. Kisebb méretű stereometriai
testek, háztartási tárgyak és eszközök rajzolása. A tanterem berendezésének, 
gipszdomborműveknek, antik edényeknek és madaraknak, továbbá drapériáknak, 
szalagoknak rajzolása, festése és vázolása színes krétával, tollal és szénnel. 
Csendéletfestés Berzeviczy.
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7. Német nyelv és Irodalom, hetenként 3 óra K. k. Schuster Alfréd: 
„Német irodalomtörténeti tankönyv I.“ Lessing: „Minna von Barnhelm,“ 
magyarázta dr. Theisz Gyula. Irodalomtörténet: A német irodalomtörténet fel
osztása. A német nyelv eredete, fejlődése és rokonai. A pogány költészet kora. 
Ulfllas bibliafordítása. A német hősmonda. A Hildebrand-dal. Nagy Károly 
kora. A keresztény költészet. A Nibelung-ének. Kudrun. A lovagok udvari 
költészete. Az Artus- és a Grál-monda. Heinrich von Veldeke. Hartmann von 
Aue. Wolfram von Eschenbach. Gottfried von Strassburg. A lovagi lira. Wal
ther von der Vogelweide. A polgári költészet A népdal. A reformáció kora. 
Luther. Hans Sachs. Az önállótlan utánzás kora. Opitz. Gottsched. Klopstock. 
Wieland. Lessing. — Olvasmány: Az irodalomtörténeti tanítás alapjául szol
gáló kisebb prózai és költői darabok. Lessing Minna von Barnhelm című víg
játékának három felvonása, a negyediknek és ötödiknek tartalma; az egész mű 
cselekvénye. Beszédgyakorlatok az olvasmányok alapján a nyelvtani ismeretek 
ébrentartásával. Havonként házi vagy iskolai írásbeli dolgozat. Marcsek.

8. Történelem, hetenként 3 óra. K. k. Dr. Szigethy Lajos: „Egyetemes 
történet III. rész “ Egyetemes történet a magyar nemzet történetével kapcsola
tosan 1648-tól 1871-ig a földrajzi ismeretek ébrentartása és a művelődési 
viszonyok kiemelése mellett. A modern állami élet kifejlődése. A felvilágosodás 
kora. A francia forradalom kora. Az alkotmányos, nemzeti és szociális küzdel
mek kora Európa és Amerika nevezetesebb államainak földrajza

Dr. Bruckner.
9. Természettan, hetenként 4 óra K k. Fehér Ipoly „Természettan “ 

A természettudománvok 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. Hangtan. (Általános törvények, hangébresztők, 
hangelemzés, hangvisszaverődés). Fénytan : elméletek a fény mibenlétéről, a fény 
terjedése, fényvisszaverődés, fénytörés, színszóródás, a szem. F ischer.

10 Mennyiségtan, hetenként 3 óra. K. k. Dr. König: „Algebra.“ Dr. 
Sárkány: „Geometria.“ Az algebra és geometria kapcsolatai; complex számok. 
A másodfokú egyenletek elmélete. A másodfokú egész függvén}? geometriai 
ábrázolása: maximum és minimum értékek Reciprok egyenletek A végtelen 
geometriai haladvány. Szakaszos tizedes törtek. Kamatos kamatszámítás: decursiv 
és anticipativ kamatozás, évi betétek, évjáradék, amortisatio- A sík- és görbe- 
lapú testek általános tulajdonságai, felszínei és köbtartalmai Szabályos testek 
Analytikai mértan: coordinata rendszerek. A pont és az egyenes analytikai 
egyenletei. — Havonként írásbeli dolgozat N ikházi.

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

12 Ének, (nem kötelező) hetenként kétszer a dalkörben. Schermann.
A kötelező heti órák száma a görög nyelvet tanulóknál és a görögpótló 

tanfolyamban 30.



V ili osztály.

Osztályfőnök : Kiss Albert. 

a) Tanulók ■

47

Balló László ág. h. ev- Liptó- 
szentmiklós.

Bárdossy Béla g. k. Tarcafő, 
Szepes m.

Bartsch Iván ág. h. ev. Vál, 
Fejér m.

Bernáth János ág. hitv. ev. 
Mikebuda, Pest ni.

5 Brück István r. k. Arad.
Czifra ]ózsef r. k. Káposzta

falva, Szepes m.
Fábián Aladár r. k. Igló.
Folgens Aladár ág. h. ev. 

igló.
Gálik Gusztáv ág. h. ev. Apa

telek, Arad m.
10 Harman János ág. hitv. ev. 

Vichodna, Liptó m.
Hochfelder Ármin izr. He

gyeshely, Trencsén m.
Hornicsek Ferenc r. k. Igló.
Horváth Lajos ág hitv. ev. 

Budapest.
Jaczkovics János g. k Sze- 

rednye, Ung m.
15 Király Jenő r. k. Igló.

Klein Andor izr. Igló.
Kovács Endre ref. Haidu- 

Hadház, Hajdú m.
Könyves István ref. Sólymos, 

Ung m.

Kretschko Gyula ág. h. ev. 
Szepesolaszi.

20 Kun Bertalan ref. Felső- 
méra, Abaujtorna m. 

Laczkó Milos ág. hitv. ev.
Liptószentmiklós.

Licskó Gyula r. k. Sáros- 
szentimre, Sáros m. 

Löffler Ervin izr. Igló.
Lőwy Pál izr. Jászapáti, 

Jásznagykunszolnok m.
25 Marcsek János ág. h. ev. Igló. 

Mártinké Mátyás r. k. Igló. 
Mészáros Mihály r. k. Göl- 

nicbánya, Szepes m.
Nagy Bertalan r. k. Jászárok 

szállás, J -n.-k-Szolnok m. 
Oruzsinszky István r. k. Igló. 

30 Politzer Emil izr. Zsolna, 
Trencsén m.

Spangel Győző ág. h ev.
Dobsina, Gömör m. 

Stojanov Tivadar g. kel. Igló. 
Stromp Iván ág. h. ev. Igló. 
Teschler László r. k. Igló.

35 Toinay Miklós ref. Encsencs, 
Szabolcs m.

Unghváry Imre ref. Mező
hegyes, Csanád m.

Zemán Zoltán ág. hitv. ev. 
Abos, Sáros m.

Magántanulók •

Bálint Dezső ág. h. ev. Eperjes, Sáros m. 
Bernáld István r. k. Igló.

40 Berzsenyi Szilárd r. k. Budapest
Csontos Andor ref. Agárd, Zemplén m. 
Kéler Arthur r. k. Kassa, Abaujtorna m.
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Majkuth Mihály r. k. Henclófalva, Gömör m.
Mikovényi Béla r. k. Sepsiszentgyörgy, Három

szék m.
Kilépett:

45 Klinovszky Dárius r. k. Rabcsice, Árva m.

Elbocsáttatott’
Kovács Gábor ref. Szerencs, Zemplén m- 

b) Tantárgyak :
1. Vallástan, hetenként 2 óra. K. k. Zsilinszky Bereczky : „Kér. hit-

és erkölcstan“. Segédkönyv: „Szentirás“. „Kér. énekeskönyv“. Tananyag: Kér. 
hit- és erkölcstan. Részletek János evangéliumából. T hern

2. Magyar nyelv, hetenként 3 óra. Góbi Imre „A magyar nemzeti iro
dalom története II.“ r. cimü kézikönyve alapján a magyar nemzeti irodalom- 
történet fejlődése 1820-tól a legújabb időkig, megfelelő szemelvényekkel. írás
beli dolgozatok: 1., A XVI. század regéi és széphistóriái. 2., A jobbágyság 
kialakulása és állapota a XVI. század derekáig. 3., Az erély megmaradásának elve 
a hőtüneményekben. 4., Szivet cserél az, aki hazát cserél. 5., A fantázia szerepe 
a művészetekben. 6., Vörösmarthj' epikus költészetének ismertetése. 7., Madách 
„Az ember tragédiájának“ tragikuma 8., Ember tervez, Isten végez.

Stromp.
3. Latin nyelv, hetenként 4 óra. K. k. Wirth Gyula: „Szemelvények 

Qu. Horatius FI. műveiből“, Dr. Boros Gábor : „Cicero bölcseleti műveiből“, 
Wagner—Horváth: „Római régiségek és irodalomtörténet“, Pirchala: „Latin 
nyelvtan“. — Végzett anyag: Hor. Carm. 1. 1. 9. 20 22. II. 3. 10. III. 1. 2. 
3. G. 9. 13. 30. IV. 3. — Carmen saeculare. — Epod. 2. 13. — Sat. I. 1.9.
— Epist. II. 3. (a költői müvekre vonatkozó általános szabályok). — Cic. 
Tűse. disp. 1—4. 8—9. 14. 16—17. Cato maior 1—7. De officiis. III. 1—3.
— Irodalomtörténeti összefoglalás. — Kéthetenként iskolai írásbeli dolgozat.

Kiss.
4. Görög nyelv, hetenként 4 óra K. k. Kempf József: „Szemelvények

az (Hasból“, Simon J. Sándor: „Szemelvények Platonból“, Wagner— Horváth : 
„Görög régiségek és irodalomtörténet.“ — Végzett anyag: Horn. II. I. 1—535. 
VI. 23/ —296. 369-529. IX. 162—204. XVI. 1 45. XXIV. 704—804. -
Plat. Ápol. Socr. 1 —16 19. 24. 28. 31. — Irodalomtörténeti és régiségtani
összefoglalás. — Havonként egy iskolai Írásbeli dolgozat. Kiss.

5. Görögpótló irodalom, hetenként 2 óra. K. k. Alexander Bernát — 
Péterfy Jenő -  Gyomlay Gyula: „Platon és Aristoteles“. Zsámboki Gyula: „A 
görög művészet kiválóbb alkotásainak ismertetése.“ A Sokrates előtti filozófia 
áttekintése. Sokrates élete, egyéniségének, bölcselet- és művelődéstörténeti 
jelentőségének méltatása, tanítási módja, iróniája, a szofistákhoz való viszonya, 
elítéltetésének és halálának körülményei, melyek egyúttal az athéni törvény-
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kezési eljárás megbeszélésére is alkalmat nyújtottak. Platon élete; Sokrateshez 
való viszonyának ismertetése, ideaelmélete, ethikai, politikai és eszthétikai 
elméletének főbb vonásai. Sokrates védekező beszédének tartalma és szer
kezete. Platon Kriton c. dialógusának tartalma és szerkezete. A Politeia IV. 
és Vili. könyvéből: a négy sarkalatos erény az államban; a tökéletlen állam
formák. Aristoteles ethikájából: a boldogságról. — Művészettörténet: Az archai
kus szobrászat. A Pheidias korabeli görög szobrászat. Skopas és Praxiteles 
iskolája. A hellenismus szobrászata. Atléta- és harcos-szobrok. Görög szobor
képmások. A görög síremlékek. A görög templom stílusa és szerkezete. 
Oszloprendek. A görög színház. Az ókori festészet fősajátságainak és techniká
jának rövid fejtegetése. A klasszikus képzőművészet remekeinek képek, szobrok 
és dombormüvek által való szemléltetése. Marcsek.

G. Görögpótló rajz hetenként 2 óra. Emberi fejek és testrészek raj
zolása gipszminták után. Szárított, élő növények, levelek és ágak, továbbá 
lepkék, bogarak, kagylók, csigák és madarak rajzolása és festése, naturaliszti- 
kusan és sematizálva. Csendéletfestés. Perzkviczy.

7. Német nyelv és irodalom, hetenként 3 óra K. k. Schuster Alfréd: 
„Német irodalomtörténeti tankönyv II.“ Schiller: „Wilhelm Teil,“ magyarázta 
dr. Theisz Gyula. Irodalomtörténet: A német rodalom újjászületése. A göttin- 
geni költők köre : Voss, Bürger. Herder. Goethe- Schiller. A romantikus iskola. 
Körner. Rückert Uhland. Az ifjú Németország. Heine. Lenau. Grillparzer. — 
Olvasmány: Az irodalomtörténeti tanítás alapjául szolgáló kisebb prózai és 
költői szemelvényeken kívül Schiller: Das Lied von der Glocke cimü költemé
nyének fejtegetése és részbeni megtanulása. Schiller: Wilhelm Teli cimü szín
művének három felvonása, a negyediknek és ötödiknek tartalma; az egész 
mű cselekvénye. Beszédgyakorlatok a ' olvasmányok alapján a nyelvtani i-me- 
retek ébrentartásával. Havonként házi vagy iskolai írásbeli dolgozat.

Marcsek.
8. Történelem, 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 útján. — A mai Magyarország megalakulása. — Az ország általános 
földrajzi képe. Közgazdaság (földművelés, bortermelés, állattenyésztés, erdészet, 
halászat, bányászat, ászányvizeink, 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.

4
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9. Mennyiségtan, hetenként 2 óra. a) Algebra. Dr. König Gy: „Algebra.“
A kapcsolástan elemei és alkalmazása Binominális tantétel. Egyszerű és össze
tett valószinűség-számítás. b) Geometria. A gömbháromszögtan cosinus tétele 
és alkalmazása, geometriai helyek távolságának meghatározása. A sinus tétel. 
Az algebra és geometria összefoglaló áttekintése és átismétlése. — Havonként 
írásbeli dolgozat. N ikkázi.

10. Természettan, hetenként 4 óra K. k. Fehér Ipoly: „Természettan“.
Fénytan: Fénytani készülékek, fénytalálkozás, fényelhajlás, fénysarkítás. Hőtan: 
A hő lényege, hőforrások, a hő erőműtani egyenértéke, a hő terjedése, 
hatása a testek térfogatára, halmazállapotára; gőzök és párák feszítő ereje, 
sűrűsége; gőzerőművek; a lég páratartalma és annak mérése; a sugárzó hő 
törvényei Delejességtan: a delejesség mibenléte, delejes erő mérése, delejes 
elhajlás és lehajlás; a föld delejes állapota. Villamosságtan: Dörzsölési villa
mosság ; dörzsölő villamgépek, villamos sűrítők, a kisülés tüneményei, a villa
mosság sebessége, sűrűsége és beosztása, a légkör villamossága. Érintési vil
lamosság ; 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. 
Kosmografia elemei. F ischer.

11. Bölcsészettan, hetenként 3 óra. K. k. Szitnyai Elek: „Lélektan
és logika.“ Lélektan: A lélektan irányai. Test és lélek Idegrendszer. Vérmér
séklet. Öröklés és alkalmazkodás. Az érzetek, képzetek, érzelmek tana. Vágy. 
Ösztön. Hajlani 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, álkö
vetkeztetés. Bogsch.

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

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

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



VII.

A tanszergyűjtemények állapota és gyarapodása.

I. Termószetrajzi szertár.

Őre: T hirring  Gyula tanár.

A természetrajzi szertár az 1911 — 1912-ik iskolai évben a következő tár
gyakkal gyarapodott:

a) Vétel útján: 200 drb deszkácska az ásványgyűjteményhez és néhány 
vegyszer kísérletekhez.

b) Ajándék útján: Burger Ferenc úrtól fosszilis csontok a dreveniki kő
bányából. Gabrovitz Kornél tanár úrtól 1 drb. pettyes lile és 1 drb búbos banka. A 
szertár őrétől 1 drb. selymesszakállú kagyló, 2 drb. tavi kagyló, 12 drb. édesvízi 
csiga (Limnaea, Paludina és Planorbis), 1 drb kövült Pecten a sopronmegyei rákosi 
kőfejtőből és cellulózé a feldolgozás különböző stádiumában a péterfalvi papiros 
gyárból. Dán György VII. o. t. 2 drb márga kagylókövületekkel a pere- 
czesi kőszénbányából. Bunge Rezső VII. o. t. 1 drb folyami rák rendellenes 
ollóval. Franek József VI. o. t. 5 drb ásvány. Halmi Gyula VI. o. t. 1 drb 
cseppkő a sároskőszegi cseppkőbarlangból és 2 drb cementréz vasdróton. Már
kus Lajos VI. o. t. 1 drb mangán a korompai vasgyárból. Schramkó István 
VI. o. t. 6 drb cseppkő (Sároskőszegh Szakáll Gyula VI. o. t. 4 drb kristályos 
mészkő. Zathureczky István VI. o. t. 1 drb tarka kaolin. Antal János V. o. :t. 
1 drb cseppkő (Sároskőszeg) és 1 drb vízi béka, Bárdossy Jenő V. o. t. 3 
drb madár (Accentor moduláris, Saxicola oenanthe, Turdus viscivorus). Frniák 
Péter V. o. t. 1 drb tengelic. Halmi Artur V. o. t. 8 drb gőte. Menyhért Jó
zsef V. o. t. 1 drb gőte. Pollák Gyula V. o. t. 11 drb csiga a Keleti tenger-

4 '
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bői. Schvveiczpacher Lajos V. o. t. 1 drb fürge gyík. Kiszely Gyula IV. o. t. 
1 drb. kövűlt gyökér mésszel bekérgezve (Dreveuik). Meyer Vilmos IV. o. L 
8 drb tengeri csiga és 1 drb kagyló az Indiai óceánból. Weisz László IV. o. t. 
1 drb. Davis-féle biztosító lámpa. Csadényi István III. o. t. 1 drb cseppkő 
(Sároskőszeg). Ferenczi Géza III. o t. 1 drb mogyorósszajkó. Kuliftay Pál III. 
o. t. 3 drb ásvány. Medits Gyula III. o. t. 1 drb nagy lódarázsfészek. Stein 
Ernő 111. o. t. 1 drb pirít kocka. Fialla András II. o. t. 1 drb stiglic. Földvárj' 
Miksa II. o. t. 1 drb kanári madár. Koromzay Zoltán II. o. t. 1 drb ponty, 1 
drb házi veréb és 1 drb kitömött szarka Müller Árpád II. o. t. 3 drb cseppkő 
(Szepesbéla). Róth Nándor II. o. t. 3 drb cseppkő (Sároskőszeg) és 1 drb 
tengeri pók páncélja. Záborszky Viktor II. o. t. 1 drb tengeri csiga (Cypraea). 
Braítsver Tihamér I. o t. 1 drb kosszarv. Glevitzky Géza I. o t. 5 drb 
cseppkő (Sároskőszeg). Meyer Tibor I. o. t. 6 drb csiga az Indiai óceánból.

Kisebb s kevésbbé értékes tárgyakat (vegyi szereket, ásványokat, csigá
kat, kagylókat s más állati és növényi alkatrészeket) adtak még: Lipták Artur 
VIL, Andreidesz Ágost, Janthó István, Mártyák János, Pálka Géza, Stojanov 
György VI., Hensch Aladár, Saguly Ernő V., Pollák Sándor, Répászky Ernő 
III, Drechsler Rezső és Morvái Jenő I. o. tanulók.

A fentnevezett adakozókon kivűl e helyen is hálás köszönetünket fejez
zük ki Horváth A. János helybeli tanitóképzőintézeti tanár úrnak, ki intézetünk 
részére az iskolai év folyamán 9 madarat volt szíves kitömni.

A természetrajzi szertár állománya az iskolai év végén:
1. Állattani gyűjteményekben 6692 állat s ismertető állati alkatrész és 

244 drb szemléltető kép.
2 Növénytani gyűjteményekben 6188 drb szárított növény és növényi 

alkatrész. 232 drb szemléltető kép és 2 drb virágminta
3. Ásványtani és kémiai gyűjteményben 5054 drb ásvány, 546 drb 

kristályminta és kép, 955 drb különféle vegytani és mechanikai eszköz.
4 Kézi könyvtárban 123 kötet szakművek- és határozó könyvekből.

II. Természettani múzeum.

Őre : F ischer Miki.ós igazgató.

A természettani szertár az intézeti épület balszárnyának második emeletén 
egy három ablakos, 76'6 m‘2 területű és egy két ablakos, 49'9 m‘* területű 
teremben 12 nagy üvegszekrényben van elhelyezve Közelében van a termé
szettani tanterem.

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

Őre: Dk. Brucknkk győző tanár.
A gyűjteményt gyarapították ajándék útján: Freund S. V. o. t. 1 drb 

poltura 1724-ből, 1 drb. 30 krajcáros rézpénz 1807-ből; Koromzay F. V. o. 
t. 1 drb. poltura 1724-ből és Politzer E. Vili. o. t. 1 drb. ezüst dénár 1697-ből. 

Vétel útján beszereztük a Numizmatikai Közlönyt.
Az éremgyűjtemény állománya 3030 drb.

IV. Filológiai-történelmi múzeum.

Őre : Dr. Brucknkr Győző tanár.

Az 1911 — 12-ik iskolai évben a múzeum a következő tárgyakkal gyara
podott :

Ajándék utján : 1 drb. ballista és 1 drb. kőhajitó gép 38 K 30 f.-ért; 
Gerecze P .: A pécsi székesegyház különös tekintettel falfestményeire; Máiönyai 
D .: Szinyei Merse Pál, Malonyay D .: Munkácsi Mihály. Összesen 24 K 30 
f. ért.

Ajándék útján: Them Gusztáv egyháztanácsos úrtól 1 drb. XVIII. sz- 
beli nyereg és 7 drb. régi kékfestő minta.

A leltár szerint a múzeum jelenlegi állománya:
I. Szobrok és domborművék : 16 drb. II Régiségtani tárgy: 108 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 Perzsia: 
9 drb; 7. China és Japán: 10 drb; 8. Görögország: 140 drb; 9. Római biro
dalom: 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. Réz
metszetek: 50 drb; 18. Városi épületek: 99 drb; 19. Magyar irodalom: 43 
drb ; 20. Egyetemes irodalom: 49 drb ; 21. Arcképek: 95 drb. Összesen van 
tehát 1291 drb. képünk. IV. Húsvéti írott tojás-. 163 drb.

V. Földrajzi szertár.

Őre: Szénky Zoltán tanár.
A földrajzi szertár állománya az 19 í 1 — 12-ik tanév végén volt : 770 tér

kép, 4 földgömb és 2238 kép, összesen 3012 drb.
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VI. Rajzszertár.
Kezeli: Bkrzeviczy Béla tanár.

A) Agyag-, f a , sodrony minták stb. természet utáni rajzoláshoz az 
1911 —1912. évi gyarapodással együtt. Terrakotta- és gipszminták: 142 drb. 
(töredezett 28 drb). Mértani testek sodrony, gipsz, fa és üvegből: 100 drb. 
Háztető minták fából: 4 drb. 27 drb kisebb-nagyobb mértani test szemléleti 
látszattam oktatáshoz. Görög, magyar díszítésű és vásári cserépedények: 83 
drb. Üvegtárgy: 54 drb. Használati tárgyak, házi eszközök, szerszámok, kosarak 
stb .: 82 drb. Gyümölcsminta: 3 drb 10 cserép virág; színes drapériák, szalagok. 
Lepke- és bogárgyűjtemények. Különfélék. Használatba vettük ezeken kívül a 
természetrajzi szertárat, ahonnan madarakat, kagylókat, csigákat 'és a gimn. 
könyvtárt, ahonnan 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,
1911 — 1912. évi szaporodás: a) Vétel útján: Lampel cégtől 12 drb. natu- 

ralisztikus gipszminta 43'50 kor. értékben ; továbbá 1 drb fűrészelő bak, 1 drb. 
kosár, fél méter színes szövet darab, mértékrendszerek fali táblája, 24 drb. 
üveglap alá préselt szárított levelek. (16'80 kor) Szaporulat értéke vétel útján: 
60 30 korona.

b) Ajándékozás útján : Bogsch László tanár úrtól: egy réti héja ; Koromzay 
Frigyes V. o. tan.-tói 2 drb fekete, egy dolmányos varjú és egy vizi rigó; 
Sapirer József VI. o. tan.-tói 33 drb. különféle üveg és pohár; Stein Jenő 
II. o. tanulótól kis mosóteknő; Fehér Béla és Fialla András II. o. tanulóktól 
madárszárnyak. Kisebb tárgyakat ajándékoztak még: Braidsver I. o., Stein J., 
Stein H. és Sebestyén II. o. tanulók. A rajzszertár őrétől 6 drb. különféle tárgy.

E helyen mondunk hálás köszönetét Horváth A. János állami tanítóképző- 
intézeti tanár úrnak, ki a fentebb jelzett 5 drb madarat teljesen díjtalanul volt 
szives a rajzszertár részére kitömni.

A tanév végén egy hétig tartó rajzkiállítást rendeztünk, melyet úgy a 
tanulók, mint az érdeklődők szép számban kerestek fel.

VII. Gimnáziumi könyvtár.
Őre : Kiss Albert tanár.

Az 1911 — 1912 iskolai évben a könyvtár a következő művekkel gyara
podott :

/. Vétel útján. Akadémiai kiadványok-. 1. Akadémiai Almanach 1912-re. 
— 2. Akadémiai Értesitő. — 3. Archaeologiai Értesítő. — 4. Emlékbeszé-
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dek. — 5. Értekezések a bölcseleti tudományok köréből: III. 6—8 — 6. Ér
tekezések a nyelv- és széptudományok köréből: XXI. 10. XXII. 1—3. — 7.
Értekezések a társadalmi tudományok köréből: XV. 6. — 8. Értekezések a 
történeti tudományok köréből: XXIII. 2. — 9. Euripides drámái.. Fordította 
Csengeri János. — 10. Gardner A. E. A régi Athén I. — 11. Gyulai Pál, 
Bírálatok. — 12. Mathem. és Természettud. Értesítő. — 13. Mathem. és Ter
mészettud. Közlemények. — 14. Nyelvtud. Közlemények. — 15. Szigetvári
Iván, A komikum elmélete.

16. Bagossy Bertalan, Parva syntaxis Latina. — 17. Bártfa város levél
tára. Közli Iványi Béla. — 18. Egyetemes Philologiai Közlöny. — 19. Erdélyi 
Múzeum. — - 20. Evangélikus Lap. — 21. Evangélikus Őrálló. — 22. Az Er
délyi múzeum Egyesület 1911-iki Évkönyve. — 23. Fabó Bertalan, A magyar 
népdal zenei fejlődése. — 24. Dr. Gerő János, A cseh husziták Magyarorszá
gon. - 25. Hampel József, Újabb tanulmányok a honfoglalási kor emlékeiről. — 
26. Irodalomtörténet. — 27. Közlemények Szepesvármegye Múltjából. — 28. 
Lehrproben und Lehrgänge. — Luther-Társaság kiadványai-. 29. Egyházunk 
nagyjai: XI. YVallaszky Pál élete. Irta Dr. Zsilinszky Mihály. — 30. Jelentés a 
Luther-Társaság működéséről az 1910-ik évben. — 31. Népies kiadványok: 
XXX 57—60. — 32. Dr. Nielsen Frigyes, A keresztény egyház történetének 
vezérfonala. Fordította Szeberényi L. Zs (LX. sz.) — 33. Paulik János, Kon
firmációi emlékkönyv (XLV1I. sz). — 34. Raffay S. Magyarázatos újtestamen
tum I.

35. Magyari István, Az országokban levő sok romlásoknak okairól (Régi 
magyar könyvtár.) — 36 Magyar Könyvszemle. — 37. Magyar nyelv. -— 38- 
Magyar paedagógía. — Magyar történeti életrajzok: 39. Dr. Veress E , Berze- 
viczy Márton. 40. Ferenczi Zoltán, Rimái János.

41. Műveltség könyvtára X. Marczali Henrik, Magyarország története. — 
42. Prot. Egyh. és Isk. Lap. —- Prot. írod Társaság kiadványai-. 43. Magyar 
Prot. Egyháztörténeti Adattár. X. — 44. Protestáns Szemle. — 45. Zoványi 
Jenő, Puritánus mozgalmak a magyar ref. egyházban.

46. Révai, Joann. Nie. Elaboratior grammatica Hungarica. III. Ed. Sigism. 
Simonyi. — 47. Sinay Aliklós, A magyar- és erdélyországi reformáció törté
nete 1564-ig. Fordította Herpay Gábor. — 48. Dr. Supan Alexander, A fizikai 
földrajz alapvonalai I—II. — Természettudományi Társaság kiadványai-. 49. 
Berget Alfons, Léghajózás és repülés (XIV. 1.) — 50. Richard J. Oczeáno- 
gráfia (XIV. 2.) — 51. Természettudományi Közlöny és Pótfüzetek. — 52. 
Walther, Joh. A föld és az élet története. (XIII. 5.)

53. Uránia.
II. A jándék útján ■- Bernáld István VIII. oszt. tanulótól: 54. Géczy 

István, A gyimesi vadvirág.
Dr. Bruckner Győző főgimn. tanártól: 55. Az 1840-ik évi magyar ország- 

gyűlésen alkotott törvénycikkelyek. — 56 Dinter, B. Quaestiones Caesarianae. 
— 57. Fritze, E. De Juli Frontini strategematon libro IV. — 58. Dr. Maiina,
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De lide Polyaeno, Strategematuni scriptori, habenda lueubrationes. — 59.
M'uhlert, Fr. De equitibus Romanis. — 60 Wollner, D Die auf das Kriegs
wesen bezüglichen Stellen bei Plautus und Terentius.

Özv. Fdbry Jánosáé úrnőtől-. 61 Ammon, Chr. Frid De—Summa theo- 
logiae christianae. 1830. — 62. Apostelgeschichte des Geistes I - II. 1858. — 
63 Bauer, Br. Kritik der Evangelien und Geschichte ihres Ursprungs I -IV. 
1850. — 64. L. G. Blanc’s Handbuch des Wissenswürdigsten aus der Natur 
und Geschichte der Erde I—III 1856. — 65. Bretschneider, K. G. Christliches 
Andachtsbuch I—III 1849. — 66. Bretschneider, K. G. Der Freiherr von San- 
dau 1839. — 67. Burmeister, H. Geschichte der Schöpfung 1856. — 68. 
Bürger’s Sämmtlicne Werke 1844. I—IX. — 69. I. G. A. Galletti’s Allgemeine 
Weltkunde oder Encyclopaedic 1854. — 70. J. W. L. Gleim’s Fabeln, Er
zählungen und Romanzen 1816 — 71. Hase, K. Kirchengeschichte 1844.
— 72. Hase. R. Geschichte der neusten Zeit bis 1846. — 73. Hornyánszky,
V. Beiträge zur Geschichte evang. Gemeinden in Ungarn. 1863. — 74. Haupt, 
K. G. Repertorium der Predigtentwürfe der vorzüglichsten Kanzelredner 1841.
— 75. A. G. Kästner’s Sinngedichte und Einfälle 1817. — 76. Milton, Das 
verlorene Paradies. Übers, von K. Eitner. — 77. A. Öhlenschläger’s Gedichte 
1818. — 78. Oeser, Chr. Geschichte der deutschen Poesie I - II. 1844. — 
79. Fr. Schlegel’s Gedichte 1916. — 80. A W. Schlegel’s Poetische Werke 
1816. — 81. J. A. E. Schmidt, Deutsch-griechisches Handwörterbuch 1832.
— 82 K. F. R. Schneider, Handbuch der Erdbeschreibung u. Staatenkunde
I —V. 1857. — 83. E. Schultze Cäcilie I — IV. — 84. S'.vorényi József, Magyar 
irod. szemelvények 1867. - 85. K. von Rotteck, Allgemeine Geschichte I—XI-
1841 — 1845. — 86. J P. Uz, Poetische Werke I—II. 1817. — 87. Voltaire, 
Auserlesene Werke I—XXVII. 1840. — 88. G. A. Wislicenus, Die Bibel 
I —II. 1863.

Fischer Miklós főgimnáziumi igazgatótól: 89. A Felvidéki Magyar Köz- 
művelődési Egyesület Évkönyve 1910 —11-ről. — 90. A győri tankerület 4-ik 
igazgatói értekezletének Jegyzőkönyve. — 91. A nagyváradi tankerület 2-ik igaz
gatói értekezletének Jegyzőkönyve. — 92. A Szepesin Tört. Társ. XI. és XII. 
Évkönyve. — 93. Az orsz. ref. tanáregyes. Évkönyve 1910—11-ről. — 94.
Dr. Juba Adolf, Az iskolák építése és berendezése Németországban és Svájc
ban. — 95 Dr. Juba Adolf, Az iskolaorvosi intézmény Magyarországon. — 96. 
Magyarok északon. Gazdasági tanulmányúton szerzett tapasztalatok ismertetése. 
Szerkesztette Jeszenszky Pál.

Gaal Jenő főrendiházi tagtól, mint szerzőtől; 9 /. Magyarország közgaz
dasági és társadalmi politikája a második évezred küszöbén. I—II.

Kovács Sándor ev. theol. akad. tanártól, mint szerzőtől: 98. Andrae 
Ernő, egy ev. polgár arcképe. -  99. Az élet és nagyság elve a történet
írásban

Dr. Marcsek Tibor tanártól, mint szerzőtől: 100. Helyesírásunka XVII. 
században.
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Mdrtyák fános VI. oszt. tanulótól: 101. Baróti Szabó Dávid, A magyar
ság virági, szedte — Komárom 1803.

Meskó Miklós dr.-tól, mint szerzőtől: 102. Egészségtan középisk. tanulók 
számára.

Rdtz László és Mikola Sándor tanároktól, mint szerzőktől: 103 Az in- 
finitézimális számítások elemei a középiskolában.

Rótk Márton nyug főgímn. tanártól: 104. Rudolf Weber, Hopgarten. 
Ein populärer Beitrag zur Zipser Volkskunde.

Spitzkopf Ervin VII. oszt. tanulótól: 105. Compendium Hungaricae po- 
eseos. Miskolczini 1832.

Them László főgimn. tanártól: 106 Tolnai Világlapja Vili. (2-ik félév.) 
IX. (1—2) X. (1-ső félév.)

Vallás és közoktatásügyi minisztériumtól: 107 Mikszáth K. Munkái 20 
kötetben. — 108. Hain Gáspár Lőcsei krónikája I II (Ugyané mű II. részét 
ajánd. özv. Bő misch Edéné úrnő is'. — 109. Horánszky Lajos, Bacsányi János 
és kora. — 110. Magyarország közoktatásügye az 1910. évben. — 111. Ossian 
költeményei, Magyar versekben Kálmán Károlytól.

A könyvállomány 1912. júniusában kötetekben és füzetekben 14772. Ez 
évi gyarapodás 147 drb. A különféle iskoláktól mintegy 180 drb. Értesítő jött.



V i l i .

Önképzőkörök és azok tevékenysége.

I. Petőfi-önképzökör. Elnöke Stronip József tanár.
Az intézet kebelében fennálló „Petőfi önképzőkör“ 1911 szeptember hó 

18-án tartotta első alakuló gyűlését Stromp József tanár elnöklete alatt.
A kör tisztviselői ez évben a következők voltak: Stromp Iván VIII. o. t. 

főjegyző, Gálik Gusztáv VIII. o. t. titkár, Marcsek János VIII. o. t. főkönyv- 
táros, Stojanov Tivadar VIII. o. t. pénztáros, Kovács Endre VIII. o. t. ellenőr, 
Fábián Aladár Vili. o. t. „B“ könyvtáros, Széli Ödön VII. o. t. aljegyző, 
Kuliffay Károly VII. o. t. „C“ könyvtáros és Benigny Andor VII. o. t. al- 
könyvtáros.

A kör tagjainak száma 156 volt. Ezek közül rendes tag volt 57, rend
kívüli 99. Tagsági díj 2 korona 50 fillér volt.

A kör hetenként egyszer szombaton délután 2 órakor tartotta rendes 
gyűléseit. Rendes gyűlés volt 24, rendkívüli 1. 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-ig 13 különböző napilap és folyóirat s 8 sakktábla állott a 
tagok rendelkezésére.

A kör működése, mint minden évben, úgy ezidén is buzgó és sikeres 
volt. Szavalatok, irodalmi, történelmi, természettudományi felolvasások, bírálatok 
képezték a kör gyűléseinek tárgyát.

Szavalat volt 60; ezek közül a kör jegyzőkönyvi dicséretre méltatott 2-őt, 
sikerültnek ítélt 6-ot, elismeréssel tudomásul vett 16-ot. Versenyszavalat volt 
5. E versenyszavalatok alkalmával döntötte el a kör, hogy kik szerepeljenek 
az iskolai ünnepélyeken. Felolvasás volt 8. A felolvasások közül 5 kiadatott 
bírálatra, a többit a kör köszönettel tudomásul vette. A megbírált felolvasások
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közül jegyzőkönyvi dicséretet nyert 2 mű, 2 sikerültén, 1 elismeréssel vétetett 
tudomásul.

A bíráló bizottsághoz beérkezett 7 mű. A bizottság bírálatra egyet talált 
érdemesnek.

A felolvasások felett tartott bírálatok közül a kör 3 at sikerültén, a többit 
egyszerűen vette tudomásul.

A kör összes bevétele az 1911 — 1912. évben 634 korona 73 fillér volt. 
Kiadása volt 562 korona 87 fillér. Maradvány tehát 71 korona 86 fillér.

A kör tagjainak rendelkezésére állt a kör 1736 kötetből álló könyvtára. 
A könyvek három szekrényben vannak elhelyezve. A könyvtárosok könyvki
osztást az „A“ szekrényből minden szombaton d. u. 3 -4-ig, a „B“ szekrény
ből szerdán d. u. 2 — 3-ig, a „C“ szekrényből hétfőn d. u. 2—3-ig tartottak. 
Az „A“ szekrényben van 6V6 kötetben 571 mű, a „B“ szekrényben van 697 
kötetben 733 mű, a „C“ szekrényben 363 kötetben 319 mű.

A kör szokásához híven ez idén 141 korona 06 fillér értékben gyarapí
totta könyvtárát. A megrendelt könyvek címei a következők :

Beniczkyné Bajza Lenke: Két Mária. Dr. Bruckner Győző: A szepesi lö
vészcéhek élete. Hamvas János: Vinlandi Gergely. Alessandro Manzoni: A je
gyesek. Sienkievicz Henrik: Quo vadis ? A keresztes lovagok, Kisebb elbeszé
lések. Kincs István : Magyar ég alatt. Sziklay János: A testvérek. Dr. Soly- 
mossy Sándor: Úti rajzok. Tarczai György: Szent Margit legendás könyve. 
Krúdy Gyula: Ifjúság, A podolini kisértet. Andor József: Elbeszélések. Báró 
Eötvös József: A falu jegyzője. Br Jósika Miklós: A csehek Magyarországon, 
Az utolsó Báthory, Abafi, Zólyomi, Zrínyi a költő, Akarat és hajlam, Eszter. 
Br. Kemény Zsigmondi Rajongók Gyulai Pál: Zord idők. Jókai Mór: Uj földes
úr, A janicsárok végnapja', Erdély aranykora, A lőcsei fehér asszony, Ahol a 
pénz nem Isten, Észak honából. May Károly: A medvevadász, A Rio de la 
Plata mentén. Molnár Ferenc: A pálutcai fiuk. Mikszáth Kálmán: Öreg szekér 
fakó hám, Beszterce ostroma. Szabó Endre: Sírva vigadók. Divald Kornél: Kél 
évig utón. Prém József: A képzőművészetek története. Dr. Pékár Károly: A 
magyar festészetről. Dr. Dézsi Lajos: Magyar történeti életrajzok. Gardner A. 
Ernest: A régi Athén. Alexander Bernát és Leuhossék Mihály: Az ember. 
Petőfi Sándor: Összes költeményei. Ady Endre: A minden titkok verseiből. 
Csengeri János: Euripi.les drámái. Gyulai Pál: Bírálatok. Szigetvári. Iván: A 
komikum elmélete.

A tagok tevékénységének élesztésére s a sikeresebb munkálkodás jutal
mazására egyes nemeslelkű irodalombarátok, valamint a kör is pályatételeket 
tűztek ki, melyek a következők voltak :

1. „A hírlapirodalom fejlődése és művelődéstörténeti jelentősége,“ Dr. 
Wesselényi Mátyás úr adománya 20 korona. 2. „Mely téren működő emberek
nek köszönheti az emberiség leginkább fejlődésének magas fokát és jólétét?“ 
Dr. Széli Gyula úr adománya 20 korona, mely az elmúlt iskolai évről maradt 
meg, mivel az elmúlt évben arra pályatétel nem érkezett be. 3. „A nyelvújítás
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története“. Jutalma a kör részéről 10 korona. 4. „A szabadságharc utáni dráma,“ 
Jutalma a kör lészéről 10 korona. 5. Egy legjobb eredeti vagy fordított elbeszé
lés könyvjutalomban részesül a kör részéről. 6. Egy legjobb lírai vagy elbe
szélő költemény könyvjutalomban részesül a kör részéről.

A kitűzött határidőre beérkezett 3 mű. Jutalmat a következő nyert: 
„Mely téren működő embereknek köszönheti az emberiség leginkább fejlődé
sének elért magas fokát és jólétét?“ c. művével Kovács Endre Vili. o. t. 20 
koronát.

A többi pályatételre az idő rövidsége miatt nem érkezett be pályamű. 
Minthogy „A hírlapirodalom fejlődése és művelődéstörténeti jelentősége“ c. 
pályatételre pályamű nem érkezett ke, a pályatétel a (kitűzött 20 koronával a 
következő iskolai évre maradt. Stromp Iván VIII. o. t. 10 koronát nyert a 
március 15-ére irt alkalmi beszédével, valamint neki Ítélte a kör a 400 koro
nás Milleniumí alapítvány 4 százalékos kamatját: 16 koronát. Könyvjutalom
ban részesültek: Kovács Endre VIII. o t., mint a kör legjobb szavalója, Gálik 
Gusztáv VIII. o. t., mint a kör legmunkásabb tagja és Stromp Iván VIII o. t., 
mint a kör főjegyzője.

A kör az év folyamán a következő iskolai ünnepélyeken vett részt: ok
tóber 6-án az aradi vértanuk emlékünnepén, november 1-én, halottak napján 
a temetőben, a szabadságharcban Iglón elesett 67 honvéd sírjánál rendezett 
ünnepélyen, január 20-án a Petőfi ünnepélyen, a  honvédszobornál tartott már
cius 15-iki ünnepen és az intézeti hangversenyen április 21-én.

II. Markovits-gyórsirőkör A „ Markovits-gyorsirókör“ az 1011. évben 
immár 44-szer alakúit meg azon célból, hogy a gyorsírást az ifjúsággal meg- 
kedveltesse és a gyorsírás iránti szeretetet a tanulóifjúság szivébe oltsa.

A kör szeptember 18-án tartotta alakuló gyűlését, amelyen az előző év 
végén megválasztott tisztikar működését megkezdte. A kör védnöke ezúttal is 
Kövi Imre nyug főgimn. tanár, díszelnöke Berzevíczy Béla és vezető tanár 
elnöke Thirring Gyula volt. Ez évi tisztviselők voltak: ifjúsági elnök ifj. Mol
nár Béla VII. o. t., jegyző-titkár Lipták Artúr VII. o. t., pénztáros Gánóczy 
Mihály VI. o. t., ellenőr Flachbarth Ernő VI. o. t., könyvtáros és Krucskó 
József VI. o. t.

A kezdők hetenként 2 órában vettek részt Lipták A. VII. és Krucskó 
J. VI. oszt. tanulók tanfolyamán, mig a vitaírók tanfolyamát Thirring Gyula 
tanár elnök vezette.

A körnek volt 50 tagja, ezek közül 7 vitaíró és 43 kezdő. Ezek közűi 
év végéig kilépett 7, maradt tehát 43. Tagsági díj 2 korona volt.

A kör tartott 1 alakuló-, egy dísz-, 12 rendes- és 1 záró-gyűlést. Beada
tott 21 minta Stenogramm, ezek közűi 17-et bíráltak. Jegyzőkönyvi dicsérettel 
fogadtak 3, sikerűken 4, elismeréssel 5 és egyszerűen szintén 5-öt. Felolvasás 
volt 3, szabad előadás volt 2, melyeket a kör jegyzőkönyvi köszönettel fo
gadott.

A könyvtárban volt 286 m ű; gyarapodás 8, vétel utján 6, ajándékozás
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utján 2 (Molnár: Budapesti Gyorsíró 1893—4; Lipták A.: Gyorsírási Olvasó.) 
Az irattárban van 105 minta Stenogramm.

A kör a következő szaklapokat járatta : Gyorsírászati Lapok, Gyakorló 
Gyorsíró, Szárnyas Toll, Gyorsírási Szemle, Szépirodalmi Gyorsíró, Soproni 
Gyorsíró, Magyar Gyorsirási Újság, Szegedi Gyorsíró és Az írás.

A kör mint minden esztendőben, úgy ez évben is megtartotta szokásos 
írásversenyeit. A kezdőknél november 14-én tartotta meg a kör szójel verse
nyét, melyen a következők nyertek: 1. tanfolyamban. 1. Silberste n Fülöp VI. 
o. t. (oklevél) 2. Schermann Szilárd VII. o. t- (jegyzőkönyvi dicséret) 3 Ro- 
hoska Pál (jegyzőkönyvi dicséret). A II. tanfolyamban: 1. Wesselényi István
VI. o. t. (oklevél), 2. Wolf Miksa V. o. t. (jegyzőkönyvi dicséret,) 3, Wilmann 
és Gazsó Antal VI. o. t. (jegyzőkönyi dicséret).

A félévi versenyt február 20-án tartotta meg a kör. Nyertesei az I. tan
folyamban : 1. Schermann Szilárd VII. o. t. (könyv és oklevél), 2. Silberstein 
F. VI. o t. (oklevél), 3. Ritter Gyula VII. o. t. (jegyzőkönyvi dicséret). A II. 
tanfolyamban: 1. Teschler Imre VI. o. t. (oklevél), 2. Wesselényi I. VI. o. t. 
(könyv) 3. Wolf M. V. o. t. (jegyzőkönyvi dicséret). 4. Szakáll Gyula (jegyző- 
könyvi dicséret.)

A vitaírók évvégi versenyét május 13-án, a levelezőét pedig 14-én tar
totta meg a kör. A vitaírók nyertesei: 1. Flachbarth E. VI. o. t. (15 korona) 
Molnár B. VII. o. t. (10 koronái és Lipták Á. VII. o. t. (5 korona). A kez
dőknél az első tanfolyamban: 1. Schermann Sz. VII. o t. (10 korona) 2. 
Jancsó Lajos VII. o. t. (5 korona) 3. Wolf M. V. o. t. (oklevél) 4. Ritter Gy.
VII. o t. (jegyzőkönyvi dicséret). A II tanfolyamban 1. Teschler I. VI. o. t. 
(10 korona) 2. Szakáll Gy. VI o t. (5 korona) 3. Wesselényi 1. VI. o. t. 
(oklevél).

A kör ez évben behozta az olvasó-versenyek tartását is, ezen könyvju
talmat nyertek Schermann Sz. VII. o. t. és Teschler I. VI. o. t.

A kör ez évben kétszer hirdetett korrekt levelező és vitaírás mintaste- 
nogrammokra pálvázatot Az első vitaírású pályázat eredménye: oklevelet 
nyert Flachbart E. VI. o. t., jegyzőkönyvi dicséretben részesült ifj. Molnár B. 
VII. o. t., Gánóczy M. VI. o. t. pedig levelezőírású stenogrammjával nyert 
jegyzőkönyvi dicséretet. A 11-ik korrekt levelező és vita írásit pályázat eredmé
nye: 1. Flachbart E. VI. o. t. (könyv és oklevél) 2. Lipták A. VII. o. t. (oklevél) 3. 
Molnár B. VII. o. t. (könyv). A levelezőknél : 1. Jancsó L. VII. o. t. (könyv 
és oklevél) 2. Lipták A. VII. o. t. (oklevél) 3. Schermann Sz. VII. o. t. 
(könyv) 4. Flachbart E. VII. o. t (jegyzőkönyvi dicséret).

Körünk működéséről Lipták A. VII. o. t. jegyző-titkárunk tudósította a 
szaklapokat (Magyar Gyorsírási Újság). A kör a következő egyesületeknek volt 
a tagja : Országos Magyar Gyorsíró Egyesület, Diák-Gyorsíró-Szövetség, Gyors- 
rástudományi Társulat.

Körünk nyilvánosan is szerepelt, amennyiben január 7-én tartott Felső- 
Magyarországi írók és Hirlapirók Egyesületének alakuló gyűlésén a beszéde
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két Lipták A , Krücskó J. és Liptay I. leírták a Magyarországi Kárpátegyesület 
központi választmányának március 3-án tartott ülését pedig ifj Molnár B., 
Lipták A. és Flachbart E. jegyezték' elismerésre méltó sikerrel.

Körünk a gyorsírás nagynevű mesterének, halhatatlan héroszának, Mar- 
kovits Ivánnak emlékére május hó 13-án díszgyűlést rendezett, melynek mű
sora a következő volt: 1. Felolvasást tart a kör 44 éves múltjáról Lipták
A. VII. o. t. 2. Krucskó J. VI. o t. szavalja Kovács M. „Markovits Iván em
lékére“ c. ódát. 3. Beszédet mond ifj. Molnár B. VII. o. t. 4. Felolvasást tart 
Flachbart E. VI. o. t. az ó-kori gyorsírásról Ez alkalommal jelen volt a kör 
vezető- és díszelnökén kívül Kövi Imre, körünk védnöke, ki ez alkalommal a 
gyorsírókör iránti szeretetének jeléül Gabelsberger mellszobrát ajándékozta neki.

A kör a lefolyt tanévben módosította alapszabályait és ezen módosított 
alapszabályokat felterjesztette a tanári karhoz megerősítés végett

A kör május 18-án tartotta zárógyűlését, amelyen megválasztották a 
jövő évi tisztviselőket: ifjúsági elnök Molnár B. VII. o. t., jegyző-titkár Flach- 
bart E. VI. o. t , pénztáros Lipták A. VII. o. t., ellenőr Krucskó J. VII. o. t., 
könyvtáros Gánóczy M VI. o. t.

A kör tehát ez évben is híven teljesítette misszióját, melyet a kör alapí
tója Kövi Imre nyug' fg. tanár eléje tűzött, terjesztette az eszmét s igyekezett 
a gyorsírásnak minél több hívet szerezni. Adja a Mindenható, hogy a jövő 
évben a kör működése még eredményteljesebb legyen és a haza javára s in
tézetünk díszére még sokáig fennen lobogtathassa a stenografia zászlaját.

III. Történelmi szeminárium. Vezetője dr. Bruckner Győző. A törté
nelmi szeminárium célja általában a történelmi érzék fejlesztése és ápolása, 
közelebbről a történeti műemlékek helyszínen való tanulmányozása; egyes 
csaták gyakorlati bemutatása és végül napirenden levő történelmi kérdések 
megvilágítása.

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

A történelmi szemináriumnak ez évben (VI—Vili. o.) 158 tagja volt.
A történelmi szeminárium az idén két kétnapos kirándulást rendezett.
A) I. Szeptember hó 22-én és 23-án a kassa—jászó -meczenzéfi kirán

duláson résztvett a történelmi szeminárium 47 tagja dr. Bruckner Győző, Ber- 
zeviczy Béla és Wiese Gyula tanárok vezetése alatt.

A kirándulást megelőző napon megismertette a szeminárium vezetője a 
a kirándulókkal Kassa város, Jászóvár és a jászó-leleszi premontrei prépostság 
múltját.
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Kassán szakszerű magyarázatok mellett megtekintették a város nevezetes
ségeit, melyek névszerint a következők:

1. Székesegyház: (architekturaja; ornamentikája; szent Erzsébet főoltára 
XV. századbeli festményeivel; az Úrvacsora oltára XVI. századbeli képeivel és 
a kápolna XiV. századbeli freskóival; az újabb szent István kápolna II. Rákóczi 
Ferenc és bujdosótársainak epitáfiumaival; a szent János kápolna a XVI. szá
zadbeli Mettertia oltárával; az innsbrucki szent Anna oltár; a XV. századbeli 
szentségház és a királylépcső a királyi oratóriummal; a mészkő-, kassai szienit- 
és siklósi márványból készült uj szószék; a XIII századbeli keresztelőmedence 
és végül II. Rákóczi Ferenc, Zrínyi Ilona, gróf Bercsényi Miklós, gróf Eszter- 
házy Antal és Sibrik M. sarkofágjai.

2. Szent Mih-.ly kápolna-, (architektúrája; a torony szerkezete; a hom
lokzat ornamentikája XIII. századbeli; a kápolna régi és uj freskói; színes 
ablakai.)

3. Az Orbán-torony : (kampanile XVI. századbeli, szent Flórián szobra, 
epitáfiumai),

4 A  honvédszobor, amely a 9-ik honvédzászlóalj, a vörössapkások dicső
ségét hirdeti, E helyen megemlékezett a szeminárium vezetője a vörössapkások 
szerepléséről az 1848—49 iki szabadságharcban, mire az ifjúság a Himnusz 
eléneklésével rótta le kegyeletét a szabadságharc hősei iránt.

5 A városháza: (barokk XVIII. századbeli; stukkói, koronázata.)
6. A  lőcsei ház\ (XV. századbeli; Thurzó Elek országbíró 1543-ban vég- 

rendeletileg Lőcse városának hagyományozza e házat. Áruház, vendéglő, Beth
len Gábor lakodalma).

7. Premontrei templom, ennek helyén állott a felsőmagyarorKágifőkapi
tányság székháza. Báthory Zsófia felépittette 1681-ben a Wesselényi-féle össze
esküvés részese gyanánt bebörtönözött fia, I. Rákóczi Ferenc szerencsés kisza
badulásának emlékére a jezsuitáknak. A templom barokkstilü; itt nyugszik I. 
Rákóczi Ferenc. A templom szomszédságában levő rendházban helyezték el a 
kassai egyetemet, melyet Kisdy Benedek egri püspök létesített.

8. Az Orsolya rendi apácák temploma, egykor a reformátusok temploma 
a XVII. századból.

9. A papnevelő intézet temploma, egykor a franciskánusok temploma 
XV. századbeli.

10. A Felsőmagyarországi Rákóczi Muzeum értékes gyűjteményeivel és 
műkincseivel.

Megtekintettük végül az ép akkor megnyílt butoriparkiállitást is.
B. fászóvárott tanulmányoztuk a jászóvári premontrei prépostság templo

mát. A templom Sauberer Gy. alkotása; tiszta barokk ízlést mutat; gyönyörű 
freskóit a cseh származású Krakker János Lukács készítette. A főoltáron ke
resztelő János születését látjuk. Bejártuk a prépostság hatalmas épületét és 
megfordultunk a könyvtárban is.

C. Jászóvárról gyalog mentünk Meczenzéfre az ottani Pohl és fiai-féle
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vasszerszámgyár és a vashámorok megtekintésére és tanulmányozására. A 
meczenzéfi bíró, aki egyúttal vashámortulajdonos és szerszámgyáros, Gobi Gy , 
a legszivélyesebben fogadta a kirándulókat, sőt saját kertjéből kosár számra 
gyümölcscsel, vacsorára pedig külön tésztával is megvendégelte az ifjúságot. A 
község elöljárósága testületileg jelent meg a közös vacsorán és még cigány
zenével is kedveskedett. E helyen is hálás köszönetét mondunk Göbl Gy. úr
nak és a mecenzéfi tekintetes elöljáróságnak rendkívüli szivességéérl és ma 
gyáros vendégszeretetéért. A kirándulás útiköltsége 9 korona 50 fillér volt.

A kassa—jászóvári műemlékek ismertetésére hirdetett pályázatra kilenc 
munka és 28 színes rajz érkezett be. E munkák közül három darab 10 koro
nás aranyat nyertek Marton Kálmán és Schermann Szilárd VII. o. t. mint társ
szerzők; 2 drb tiz koronás aranyat Ballasch Mihály VII. o. t . ; 1 — 1 drb tiz 
koronás aranyat Benigny Andor, Széli Ödön és Molnár Béla VII. oszt. tanulók. 
Dicséretet nyertek: Lipták Arthur, Fábián Dezső, VII., Flachbarth Ernő és 
Marcsek Zoltán VI. oszt. tanulók. A színes rajzok közül 2 drb tiz koronás 
aranyat nyert Klein Andor Vili o. t , továbbá Mártinké Mátyás VIII. o. t.. és 
Schermann Szilárd VII. o. t. 1 — 1 tiz koronás aranyat. — A csütörtökhelyi- 
savniki—bethlenfalvi műemlékek méltatására a múlt iskolai évben kitűzött 
pályamunkák közül nyertes volt: Molnár Béla VII. o. t., aki 2 drb tiz koronás 
aranyat kapott és Heuberger Lajos és Vereby Miklós VII. o. t., akik együtte- 
sen egy drb tiz koronás aranyat nyertek.

II. Az április hó 29. és 30 iki árvavári, rózsahegyi és likavavári kirán
duláson részt vettek dr. Bruckner Győző, Jamrich Béla, Marcsek Andor és 
Wiese Gyula tanárok vezetése alatt 45-en.

A kirándulást megelőző napon tájékoztatta a szeminárium vezetője a 
kirándulókat Liptó- és Árvamegye, továbbá Rózsaheg}' városának múltjáról.

A) Árvaváralján megnéztük először a róni kath. templomot; ezután 
következett Árva várának megtekintése és tanulmányozása. (A vár szerke
zete: alsó-', középső-, fellegvár; várkápolna Thurzó György síremlékével; a 
szobákban elhelyezett természetrajzi s mezőgazdasági tárgyak; a lovagterem, 
régi arcképek (Thurzó György nádor, II. Thököly István), fegyvertár, kút, cis- 
terna). A középső várban részletesen ismertette dr. Bruckner Győző a vár 
egész történelmét, majd Fábián Dezső VII. o. t. szavalta el nagy hatással 
Kiss Józsefnek az egykori várúrnőről, Thurzó György nádor feleségéről szóló 
„Czobor Erzsébet“ c. költeményét. A fellegvárban az erkélyről gyönyörű, 
tiszta időjárás mellett a kilátás feledhetetlen emléket hagyott mindenkiben.

A himnusz, majd kuruc dalok eléneklése közben hagytuk el e nevezetes 
sasfészket, amely világos képet nyújtott mindenkinek a középkori várak szer
kezetéről és beosztásáról.

B) Vacsora előtt előkészítette a kirándulókat a rózsahegyi pamutfonó- és 
szövőgyár és a cellulose-papirgyár látogatására. Ismertette a fonásra használt 
anyagot (pamut, len, kender, juta, selyem, gyapjú), továbbá a farkasolást 
(csomóbontás) és karfolást (párhuzamos szálakra bontás); Zelfaktor nevű gép
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szerkezetét és célját (fonalsodrás); a szövőszéket (lánc-, vetülékfonal; a francia 
Jacquart féle szövőgépet, amely lehetővé tette, hogy bármilyen mintájú szöve
tet olyan gyorsan lehessen előállítani, mint a simát; végül a szövet csinosítá
sát, melyet kallózással érnek el. Rámutatott a magyar fonó- és szövőipar fej
lődésére (lenfonó-, pamutfonó-, selyem-, kender-, jutafonó- és szövőgyárak, 
posztógyárak és fonó-, szövőipari szakiskolák.) Majd a papír és cellulozegy ór
iásról kaptak a tanulók felvilágosítást. Megbeszéltük a rongyból, majd a fá
ból való papiranyaggyártást, a natron- és sulfitcellulozegyártást; a papíranyag 
gyártását szalmából és a készpépnek papírrá való feldolgozását. Vacsora után 
Fábián Dezső VII. o. t. előadott vig monológjaival és a dalkör szórakoztatta 
az ifjúságot. Másnap elutazás előtt kollokviumot tartottunk a fonó-, szövő és 
celluloze-papirgyártásra nézve. Kellő ismeretekkel felszerelve alaposan meg
tekintettük április 30-ikán a rózsahegyi fonó- és szövőgyár hatalmas telepét, 
valamint, hogy szociális ismereteinket is gyarapitsuk, megnéztük a gyár nép
konyháját is.

A fonó és szövőgyárból gyalog mentünk a városba és annak neveze
tesebb épületeinek megtekintése után felkerestük a cellulose és papírgyárat, 
ahol az igazgatóság a legelőzékenyebben fogadta az ifjúságot és szakszerű 
kalauzolásban is részesítette. A gyár megtekintése után az igazgatóság pazar 
uzsonnát adott a kirándulóknak, amelyen maga a gyár előzékeny és szívélyes 
igazgatója is megjelent. Fogadja az igazgatóság e helyen is intézetünk őszinte 
köszönetét.

C) Likavka nagyközségen áthaladva a likavai várromok felé igyekeztünk, 
mikor a várhegy tövéhez érve az időközben beállott zivatar visszavonulásra 
kényszeritett, de a festői romokat közvetlen közelről szemlélhettük. Hazautazás 
előtt elbeszélte még a szeminárium vezetője Likavavár dicső múltját és a vár 
szerkezetéről is szólott.

Árvavárról, Likavavárról és a rózsahegyi műemlékekről 10 pályamunka és 
2 szerzőtől 16 színes rajz érkezett be.

Pályadijat nyertek: Flachbart E. VI. o. t. 3 drb. tiz koronás aranyat, 
Schermann Sz. VII. o. t. 2 drb. tiz koronás aranyat és Ballásch M. VII. o. t., 
Molnár Béla VII. o. t., Silberstein és Gál VI. o. t. mint társszerzők 1 — 1 drb. 
tiz koronás aranyat.

Dicséretet nyertek: Kulifay K. VII. o. t., Marcsek Z. VI. o. t., Labusz 
VII. o. t., Lipták VII. o. t. és Gánoczy VI. o. t. mint társszerzők és végül 
Benigny A. VII. o. t.

A színes rajzok közül 2 drb. tiz koronás aranyat nyert Klein A. Vili.
o. t. és 1 drb. tiz koronás aranyat nyert Mosánszky L. VII. o. t.

A kétnapos kirándulás mintegy 11 K-ba került, a vasúti költség volt 5\30 K.
Örömmel jelenthetjük, hogy mind a kassai-, jászóvári-, mecenzéfi, mindaz 

árvavári-, rózsahegyi-, likavavári kiránduláson a tanulók szülői, továbbá műemlé
kek iránt érdeklődő és lelkesedő hölgyek is résztvettek.

A jövő tanévben a történelmi szeminárium előreláthatólag az alsóbánya-
5
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városokba (Körmöcbánya, Selmecbánya, Zólyom és Besztercebánya) rendez 
négynapos kirándulást. E kirándulás, ha ugyan lehetséges, szeptember elején 
lesz és mintegy 25 — 35 koronába kerül. Azonfelül rendezünk még egy egy
napos kirándulást Gölnicbányára, ennek a költsége körülbelül 2—3 K lesz.

IV. Thököly Imre-kör Elnöke Them László vallástanár. Tisztviselői : 
Gálik Gusztáv VIII. o. t. titkár, Kovács G., később Stojanov Tivadar VIII. o. 
t. jegyző, Kovács Endre VIII. o. t. pénztáros, Balló Lás'/ló VIII. o. t laptáros, 
Kiss Andor VII. o. t. kisegítő jegyző, Lipták Artur VII. o. t., Marcsek Zoltán 
VI. o. t. és Hensch Aladár V. o. t. kisegitő pénztárosok.

A körbe belépett 74 V—VIII. osztályú tanuló.
A kör 11 összejövetelt tartott, melyen bibliamagyarázaton kívül főképen 

külső misszióval, a belmisszió intézményének folytatólagos ismertetésével, 
egyházunk múltjával és jelenlegi életével foglalkozott. Szeptembertől májusig 
hetenként tartottunk olvasó órát, melyen lapjainkon kivül főképen Schneller 
„A szentföld“ c. müvét olvastuk és beszéltük meg folytatólagosan.

Október 31-én a reformáció emlékét ünnepelte meg körünk az egész ev. 
prot. tanulóifjúsággal és az iglói ág. h. ev. egyházközség érdeklődő tagjaival együtt.

A kör beszerzett céljainak megfelelő 16 müvet és járatta a következő 
folyóiratokat: mint a „Prot. irodalmi társaság“ pártolótagja a „Prot. szemlét“, 
a „Harangszót“, az „Ébresztőt“, az „Olajágat“, a „Diákvilágot, a „Szövét- 
neket“, a „Téli Újságot“ (Bunge Rezső VII. o. t. ajándéka) és az „Ifjú éve
ket“ (Balló László VIII. o. t. ajándéka). A „Gyámintézetet“ szerkesztőjének, 
Bognár Ledre lelkész urnák szívességéből olvasták körünk tagjai. Hogy az ily 
módon elvetett mag termékeny talajba hullott ez évben is, arról bizonyságot 
tesz, hogy a kör tagjai Róth Henrik hittéritőjelölt kiküldetési költségeinek fede
zéséhez 2L10 koronával járultak hozzá, a rozsnvói árvaháznak pedig 1L70 
koronát juttattak.

V. Dalkör. A főgimnázium kebelében fennálló dalkör 19ll.szept. 17-én 
tartotta alakuló gyűlését Schermann Samu tanár elnöklete alatt. Ez évi tiszt
viselők voltak: Mészáros Mihály VIII. o. t. főjegyző, Gálik Gusztáv VIII. o. t. 
pénztáros, Balló László VIII. o. t. kottatáros és Schermann Szilárd VII o. t. 
aljegyző. A körnek 45 tagja volt. Tagsági dij volt 50 fillér. A kör hetenként 
egyszer, vasárnap 11 órakor tartotta gyakorlatait és részt vett az április 21-én 
tartott intézeti hangversenyen, a besztercebányai tankerületi igazgatói gyűlés 
alkalmából rendezett ifj. hangversenyen és még egyéb iskolai ünnepélyeken.

VI. Zenekör. A zenekör 1911. október 2-án alakult meg 19 taggal. 
Elnöke Schermann Samu tanár. A kör tisztviselői voltak: Marcsek János VIII. 
o. t. titkár, Brück István VIII. o. t. pénztáros és Schermann Szilárd VII. o. t. 
kottatáros. Tagsági dij fejeben két koronát fizettek a működő tagok. Gyűléseit 
a kör hetenként egyszer, hétfőn 3—4-ig tartotta a tanárelnök vezetése mellett 
és szép sikerrel közreműködött a két intézeti hangversenyen.

VII. Tornakor. Elnöke Schermann Samu tanár. Alakuló gyűlését 1911. 
szept. 22-én tartotta. Tisztviselők voltak: Nagy Bertalan VIII. o. t. alelnök,
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Unghváry Imre VIII. o. t. főjegyző, Bartseh Iván VIII. o. t. pénztáros, Tolnay 
Miklós Vili o t., Fábián Aladár VIII. o. t., Petrik István VII. o. t. és Szabó 
József VII. o. t. előtornászok. Tagjainak száma 65. Tagsági dij 1 korona. A 
kör hetenként egy rendes és két gyakorló órát tartott.

Az 1912. május hó 16. és 17-én Kassán tartott kerületi tornaversenyen 
a kör 52 taggal a következő eredménynyel vett részt: Sulydobásban Petrik 
István VII. o. t. (10.73+8.90) ezüst érmet, Nagy Bertalan VIII. o. t. pedig 
bronz érmet nyert. Távolugrásban Gál Barna VI. o. t. bronz érmet kapott. 
100 m. futásban bronz érmet nyertek: Achátz József V. o. t és Szentmiklóssy 
Bertalan VI. o. t. A 150 m. síkfutásban különösen kitűntek Petrik István VII. 
o. t. és Horváth Lajos VIII. o. t . ; mindketten ezüst érmet kaptak. Mászásért 
Lázár Endre V. o. t- és Gánóczy Mihály VI. o. t. bronz érmet nyertek. A füleslabda 
verseny 10-es csapatja a nyíregyházai csapattal küzdött 14:0 arányban az 
iglóiak javára. A csapat minden tagja bronz érmet nyert. A magasugrási ver
senyben csapatunk átlag 1.46 —6.0 m. ért el és 28 intézet közül a 6-ik helyet 
foglalta el. A csapat és intézetünk elismerő oklevéllel lett kitüntetve.

A füleslabda csapat győztesei voltak: Nagy Bertalan VIII., Bagi János, 
Marton Kálmán, Muraközy Gyula, Nemes Barna, Petrik István, Szabó J., Witt- 
kovszky Pál VII., Dúrbán Ferenc és Benyasko András VI. osztályú tanulók.

Az 1911 — 1912. iskolai évben rendezett ünnepélyek sorrendje.

I  Az aradi vértanuk emlékére 1911 október 6-án az intézet dísztermé
ben rendezett ünnepély műsora:

a) „Himnusz“, énekli a gimnáziumi ifjúság.
b) „Az aradi vesztőhelyen“ Váradi Antaltól, szavalja Chmura János 

VII. o. t.
c) Alkalmi beszéd, tartja Stromp Iván VIII. o. t.
d) „Tizenhárom“ Ábrányi Emiltől, szavalja Németh András VII. o. t.
e) „Szózat“, énekli a gimnáziumi ifjúság.
II. A z  ign . október j i  én, a reformáció emlékünnepén d. u. V26 óra

kor az intézet dísztermében rendezett ünnepélynek műsora volt:
a) „Leoldva sarunkat“ kezdetű ének 1. és 5. versszakát énekli a közönség.
b) „Október 31.“ Gáspár Istvántól, szavalja Gálik Gusztáv Vili. o. t.
c) Felolvasás: „A XVI. század szellemi iránya.“ Tartja ifj. Marcsek 

Andor főgimn. tanár.
d) „Az ősi vár“ Csengey Gusztávtól, szavalja Füzesséri Géza VII. o. t
e) „Istenért és szabadságért. Melodráma szövegét irta Szuhay B., zenéjét 

szerzé Fövenyessy B. Zongora, harmonium, hegedű és énekkisérettel előadja 
Kovács Endre VIII o. t.

A melodráma befejezéséül:
f) „Himnusz“ énekli az egész közönség.

5’
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III. A szabadságharcban a város területén elvérzett honvédek sírjánál 
1911. november 1-én rendezett ünnepélynek műsora volt:

a) „Himnusz“ énekli a gimnáziumi ifjúság.
b) „Honvédek sírjánál“ Simonka Györgytől. Szavalja Fábián Aladár VII. o. t.
c) Alkalmi beszéd tartja Stromp Iván VIII. o. t
d) „Honvédek emlékére“ Csatáry Imrétől, szavalja Németh András VII. o. t.
e) „Szózat“ énekli a gimnáziumi ifjúság.
I V  Petőfi ünnepélyét az önképzőkör 1912. január 20-án tartotta. Műsora 

a következő volt:
a) „Himnusz“ énekli a gimnáziumi ifjúság.
b) „Magyar vagyok“ Petőfi Sándortól, szavalja Krucskó József VI. o. t.
c) Alkalmi beszéd tartja Stromp Iván VIII. o. t.
d) „Petőfi szelleméhez“ Inczédi Lászlótól, szavalja Kovács Endre

VIII. o. t.
e) „Szózat“ énekli a gimnáziumi ifjúság.
V. 1 9 1 2 . március 1 5-én a helybeli összes tanintézetek ifjúsága rendezett 

nemzeti ünnepélyt a honvédszobornál, mely alkalommal ünnepi beszédet 
Stromp Iván VIII. o. t. mondott.

V I Az 1 9 1 2 . április hó 2 1 -én d. u. 3 órakor az intézet dísztermében 
a főgimnáziumi ifjúsági segély-alap és kirándulási alap gyarapítására rendezett 
hangversenynek műsora volt:

a) 1. Bauer Fr.: „Mért vagy másé?“
2. Schermann S .: „Szepesi hófehérke“. Előadja a zenekör.

b) „A lábas óra“ Longfellov után Szász Károlytól, szavalja Gálik Gusztáv
VIII. o. t.

c) „Nyugszik minden csendesen“. Előadja a gyermekkar.
d) „Zrínyi Ilona nikomediai lakomája“. Melodráma. Irta Vér Pál, zenéjét 

szerzé Vendéghegyi Géza. Zongora és zenekar kísérete mellett szavalja Kovács 
Endre VIII. o. t-

e) Kremer K. „Honvágy“. Férfikar. Előadja a dalkör.
f) Ördög et Comp. Monológ. Irta Gabányi Árpád, előadja Fábián Aladár 

VII. o. t.
g) Ária Lucia di Lammermoor c. operából Donizettitől. Előadja a zenekör.
V II  Az 1 9 1 2 . junius hó 1 6 -án d. u. 3 órakor az intézet tornaterén ren

dezett és nagy, díszes közönség jelenlétében megtartott tornaünnepélynek sor
rendje volt:

1. Felvonulás.
2. Szabadgyakorlatok.
3. A mintacsapat gyakorlatai.
4. Verseny.
5. Elvonulás.

r  ^



IX.

Tápintézet.

Gondnok: Stromp Józsbf.

Az iglói ág. hitv. ev. főgimnázium fenntartó hatósága által alapított és fenn
tartott tápintézetbe az 1911—12 iki tanévben összesen 177 tanuló (10-el több, 
mint az 1910—11-iki tanévben) vétetett föl. Ezek közül járt ebédre és vacso
rára 152 (11 -el több), csak ebédre 25 (1 -el kevesebb). A beirt tanulók közül 
évközben kilépett 16 tanuló, úgy hogy a tanév végén 161 tanuló nyert élel
mezést a tápintézetben. A beirt 177 tanuló közt volt 139 (12-vel több mint az 
előző évben) gimnáziumi, 15 (ugyanannyi, mint a múlt évben) áll. polgári 
iskolai és 23 (2-vel kevesebb mint az 1910—11-ben) áll. faipari szakiskolát láto
gató tanuló.

A 139 gimn. tanuló az egyes osztályok szerint a következőképen oszlik 
meg: az I. osztályba járt 13 (2-vel kevesebb mint a múlt évben), a II.-ba 12 
(3-mal kevesebb), alll.-ba 12 (9-el kevesebb), a IV.-be 21 (6-tal több), az V.-be 
20 (4-el több), a VI.-ba 22 (4-el több), a VII.-be 23 (5-tel több), a Vlll.-ba 16 
(6-tal több, mint az előző évben).

Vallásra nézve a 139 gimn. tanuló közt: ág hitv. ev. 37, ref. 35, róm. 
kath. 59, gör. kath. 6, izraelita 2.

A Hubay-féle 40 —40 koronás tápintézeti segélyben Kovács Endre VIII. 
és Rohoska Pál VI. o. tanulók részesültek.

A gimn. tanács 1911. augusztus hó 24-én tartott gyűlésén 23 tanulót 
részesített 750 K elengedésben. Elengedésben részesültek a VIII. osztályból: 
Harmann János 40 K, Kretschkó Gyula 40 K, Kovács Endre 40 K, Spangel 
Győző 30 K, Zemán Zoltán 40 K, Klinovszky Dárius 23 K ; a VII. osztályból: 
Bagi Jácint 25 K; a VI. osztályból: Pitzey Árpád 140 K, Judik Kálmán 30 K, 
Rohoska Pál 30 K, Zathureczky István 30 K, Varga Elemér 20 K; az V. 
osztályból: Politzer Hugó 30 K ; a IV. osztályból: Alexy Sándor 20 K,
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Scherffel Lajos 40 K, Kiszely Gyula 20 K, Czölder Károly 40 K ; a III. osz
tályból: Szabó János 20 K, Ferenczi Géza 20 K; a II. osztályból: Ferenczi 
Béla 20 K, Színik János 25 K, Milasovszky Béla 10 K, Krivácsi Gyula 20 K

Az ebéd állott hetenként hatszor húsleves, elegendő bús és főzelékből, 
egyszer burgonya vagy borsópiréleves és galuskából, mindannyiszor 40 deka
gramm rozskenyérből; vacsorára volt hetenként kétszer gulyáshús, sertés
vágások alkalmával egyszer székelygulyás is és a többi estéken főzelék tepertő
vel. A gondnokság az étkezés javítása céljából minden hónapban levágott 
egy 80 -100 kgrammos sertést, hogy úgy a vasárnapok, valamint az ünnep
napokon sültet, vagy burkát is kaphasson a tanuló ifjúság. Vasár és ünnep
napokon az ebédhez gyakran süteményt is kapnak.

A tápintézet gondnoksága állandóan azon fáradozik, hogy az ételek 
táplálók és Ízletesek legyenek.

Ez alkalommal lehetetlen meg nem emlékeznem az intézmény azon 
nemesszivü jóakaróiról, kik kegyes adományaikkal hozzájárultak ahoz, hogy a 
tápintézetben étkező ifjúság ebédje olykor olykor megjavittassék.

Koromzay György és dr. Wesselényi Mátyás urak január 14-én 25 kgr 
sertéshússal járultak az ebéd megjavításához; Jantner Aurél úr 3 kgr. vajat 
és 5 kgr. tehéntúrót adományozott a tápintézet céljaira; Bartsch Gusztáv úr 
5 mm. burgonyát. Március 2-án Kircz József úr vágfalvi lakos 20 K és ugyan
ekkor a főgimn. tanári kar 14.96 fillért adományozott a tápintézetnek, hogy 
abból 23 kgr. sertéshússal javítsák meg az ebédet. Március 15-én Ritter Sándor 
úr 40 kgr. borjúhúst és ugyanekkor Dörr,er Gyula könyvkereskedő úr 14 K 
értékben süteményt ajándékozott a beneficiumra Március 17-én Dörner Gyula 
faipari szakiskolai igazgató úr és Bicanic László faipari szakiskolai tanár úr 
egyenként 10—10 koronát adományoztak a tápintézet számára, hogy az ösz- 
szegből az ebédhez süteményt is kapjanak a tanulók. A tápintézeti udvar ki
egyenlítésére Koromzay György úr 6 fuvar salakot ingyen szállíttatott. A 
rózsahegyi cellulose gyár iglói telepe 2 köteg (15 drb. á. 5 m. hosszúi lécet 
ajándékozott a tápintéz tnek.

A nemes szivü adományozóknak e helyen is hálás köszönetét mond a 
tápintézet gondnoksága és kéri a jótevőket, hogy a jövőben se feledkezzenek 
meg a főgimnázium eme nemes intézményéről, amelyben oly sok szegénysorsú 
tanuló részesül felekezeti különbség nélkül egészséges és tápláló élelmezésben 
olcsó díjazás mellett. Nemes példájuk találjon minél számosabb követőre.

A dijak az 1911 — 1912-ik tanévben a következők voltak: Ebéd és va
csoráért fizettek a növendékek egész évre 140 koronát, csak ebédért 120 
koronát, mivel azonban a fokozatosan emelkedő drágaság miatt a fenntartó
hatóság ezen dijak mellett az élelmezésre kénytelen ráfizetni, az 1912—1913-ik 
tanévre a tápintézeti dijakat felemelte olyképen, hogy egy tanuló után ebed 
és vacsoráért 1 6 0 , csak ebédért 1 4 o korona fizetendő egy egész évre

r— ■ - ■ni



X

Jelentés az érettségi vizsgálatokról.

Az előző 1910—1911-ik iskolai évben 1911. évi május 22., 23. és 24-én 
25 tanuló tett Írásbeli érettségi vizsgálatot.

A szóbeli vizsga junius 26-án vette kezdetét és junius 28 ig tartott. A 
vizsgálaton tilgen Antal lőcsei ev. lelkész elnökölt és kormányképviselői minő
ségben Hirschmann Nándor pozsonyi ev. főgimnáziumi igazgató vett részt.

A vizsgálóbizottság junius 28-án tartott értekezletében jelesen érettnek 
nyilvánított 4 tanulót (Dzubay Szabó Sándor, Marcsek Aladár, Mervay Sándor 
és Schmidt Brúnó), jól érettnek 4 tanulót, elégséges osztályzattal érettnek 12 
tanulót, két hónap múlva teendő javitóvizsgálatra utasított 3 és ismétlő érett
ségi vizsgálatra utasított 1 tanulót Egy tanuló az Írásbeli vizsga alapján utasit- 
tatott ismétlő érettségi vizsgálatra.

Az 1911 —1912. iskolai évben a VIII. osztálynak évvégi osztályvizsgáit 
május 2—11-ig ejtettük meg. Május 13., 14. és 15-én folytak az írásbeli érett
ségi vizsgálatok, melyeken 38 tanuló vett részt.

A kitűzött tételek voltak:
a) A magyar nyelv és irodalomból: Eötvös József báró mint regényíró
b) A latin nyelv és irodalomból: C. Julii Caesaris Bell. Gall. V 3 —4
c) 1. A mennyiségtanból: A Vaskapu-kölcsönt az állam a Vaskapunál vég

zett munkálatok költségeinek fedezésére vette fel 1895-ben. A kölcsön névértéke 
45 millió arany korona, melyet az állam 3%-os kamatos-kamatokkal 90 év 
alatt törleszt. Mekkora az annuitás ? Készíttessék el a törlesztési tervezet az 
első 5 évre s mekkora a törlesztési részlet a 35. évben?

2.) A mértanból: Egy 7'6 fajsúlyú vasból készített gömbnek súlya 
2849.476 kgr. Erre a gömbre egy a gömbtől 15 m. távolságban levő világitó
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pont fénysugarakat lövel. Mekkora a gömb megvilágított részének felülete és 
a megvilágított rész hányadrésze az egész gömb felületének ?

A szóbeli érettségi vizsga, melyen mélt. és főtiszt. Geduly Henrik, a tiszai 
ág. hitv. ev. egyházkerület püspöke végezte az elnöki teendőket s melyen a 
tanügyi kormánynak 1912. évi május hó 7-én, 62485. sz. rendelete értelmében 
kormányképviselői minőségben dr. Theisz Gyula budapesti áll. főreáliskolai tanár 
vett részt, junius 4-én vette kezdetét és junius 8-ig tartott

A vizsgálóbizottság osztályozó értekezletében következőleg állapította meg 
az érettségi vizsga eredményét:

A követelményeknek jelesen megfelelt 9 tanuló: Fábián Aladár, Folgens 
Aladár, Gálik Gusztáv, Kovács András, Marcsek János, Spangel Győző, Stoja- 
nov Tivadar, Stromp Iván, Unghváry Imre; a követelményeknek jó osztály
zattal megfelelt 6 tanuló, a követelményeknek elégséges osztályzattal megfelelt 
21 tanuló és 2 magántanuló egy tantárgyból két hónap múlva teendő javító 
érettségi vizsgálatra utasittatott.



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 Gyula budapesti ügyvéd ösztöndíjra 20 koronát adomá

nyozott.
4. Pályadíjakat tűztek ki a következő urak : dr. Wesselényi Mátyás 20 

kor., dr. Széli Gyula 20 kor.
5. Az önképzőkörökben sikeres munkásságot tanúsított tanulóknak, vala

mint egyéb jómagaviseletü, szorgalmas növendékeinknek jutalomkönyvekkel 
való kitüntetésére adakoztak: Ritter Sándor, Dörner Gyula könyvkereskedő, 
Melczer Ágost urak 10—10 K, Bömisch Edéné úrnő 10 K; Klein Aladár, 
Szalai Miksa urak, özv. Kolba Mihályné úrnő 5 — 5 K; Pollák Simon úr 4 KG 
Rosenthál Vilmos, Antal Imre urak 3—3 K.

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 fordittassék, adakoztak: Münnich Kálmán, Folgens 
Kornél, Széli Ödön, dr. Lorber Adolf, dr. Wesselényi Mátyás, Fábián László; 
Ferencz D., dr. Simensky Sándor, Guhr Márton, Koromzay György, dr. Teseh- 
ler Antal urak 10—10 K; dr. Walser Gyula, Langsfeld Géza, Topscher György, 
Antal Samu urak 6 —6 K; Fest Aladár, Jantner Armand, Jantner Aurél, Fried
mann Arnold, dr. Wieland Aladár, dr. Marschalko Elemér, dr. Singer Alfréd, 
Schmidt József, Windt Imre, dr. Ujtelky Miksa urak 5—5 K ; özv. Glósné 
úrnő 5 K ; Fest Ottó, Reich György örökösei, Pollák Jakab, Nadler Gyula 
urak 4—4 koronát.

Fogadják a nemes szivü adományozók a tanári karnak hálás köszönetét.
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Ö sztöndijak, ju ta lm ak  és egyéb  segélyezések .
a )  Ösztöndíjak.

1. A gróf Teleky—Róth Johanna-féle 65 koronás ösztöndíjat az ág. hitv. 
ev. egyetemes ösztöndíjosztó bizottságnak 1912. évi május 10-én hozott hatá
rozata értelmében kapta : Stromp Iván VIII. o. t.

2. A Tavasi Lajos-féle 100 koronás ösztöndíjat a tanári kar Schermann 
Szilárd VII. o. t. ítélte oda.

3. A Loisch Eduard és Ottilia szül. Melczer-féle ösztöndíjat, 100—100 
kor. a gimnáziumi tanács Marton Kálmán VII. o. t és Ballasch Mihály VII. o. 
t. ítélte oda.

4. A Scholcz—Railing Amanda-féle 80—80 koronás ösztöndíjat a gimná
ziumi tanács Folgens Aladár VIII. o. t. és Spangel Győző VIII o. t. Ítélte oda-

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

6. A Dobos Kálmán-féle 80 koronás ösztöndíjat a gimnáziumi tanács 
Fröhlich János VII. o. t. Ítélte oda.

7. A Schwartz Károly-féle 44 koronás ösztöndíjat a gimnáziumi tanács 
határozata szerint kapta: Marcsek Zoltán VI. o. t.

8. A Szontágh Lajos-féle 40 koronás ösztöndíjat kapta: Fábián Aladár 
VIII. o. t.

9. Az iglói izr. hitközség 40 koronás ösztöndíját kapta: Politzer Hugó 
V. o. t.

10. A Hubay Miksa-féle 80 koronás ösztöndíjból nyertek 40—40 kor.-t: 
Kovács Endre VIII. o. t. és Czölder Károly IV. o. t.

11. A Hubay Miksa-féle 40—40 koronás tápintézeti segélyben részesültek: 
Kovács Endre VIII. o. t. és Rohoska Pál VI. o. t.

12. Az Újlaki Jenő-féle 40 koronás ösztöndíjat Medits Gyula III. o. t. 
nyerte.

13 A Payer Jenő-féle 40 koronás ösztöndíjból nyertek 20 -2 0  koronát: 
Kürthy Zoltán I. o. t. és Labancz István I. o. t.

14. A dr. Münnich Aurél-féle 16 koronás ösztöndíjat a tanári kar 
Münnich Kálmán III. o. t. ítélte oda.

15 A Fischer Miklós-féle 30 koronás ösztöndíjat a tanári kar Folgens 
Arisztid IV. o. t. ítélte oda.

16. A Scholtz József-féle 16 koronás ösztöndíjat Szmik János II o. t.
kapta.

17. A Búzás Lajos-féle 8 koronás ösztöndíjat a gimnáziumi tanács 
Propper Elek IV. o. t. ítélte oda.

18 A Fest Imre-féle 8 koronás ösztöndíjat a gimnáziumi tanács Gömöri 
István III. o. t. ítélte oda.

19. Az özv. Münnich Adolfné szül. Ritter Julia-féle 16 koronás ösztön
díjat kapta: Bartsch Miklós II. o. t.
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20. A Feigenbaum József-féle ösztöndíjból kaptak 100—100 koronát 
Marcsek János Vili. o. t. és Wolf Béla VII. o. t.

21. A 20 éves jubileumi alapítvány 40 koronás ösztöndíját az 1910 — 11. 
iskolai évben kapta Mervay Sándor VIII. o t., az 1911 — 1912. tanévben 
pedig Stromp Iván VIII. o. t.

22. A Gúhr Márton-féle 32 koronás ösztöndíjat kapta: Flachbart Ernő 
VI. o. t.

23. A Kobialka János-féle 40 koronás ösztöndíjat kapta: Gánóczy Mihály 
VI. o. t.

24. A Pákh Albert-féle 12 koronás ösztöndíjat a gimnáziumi tanács 
Marcsek Dezső III. o. t. ítélte oda.

25. A Pákh Lajos-féle 12 koronás ösztöndíjat a gimnáziumi tanács 
Rohoska Pál VI. o. t. ítélte oda

26. A Szepesi XVI. Városi Takarékpénztár adományából 30—30 koronás 
ösztöndíjat nyertek: Schermann Sándor II. o t. és Stromp Tibor II. o. t.

27. Az Iglói Takarék- és Hitelintézet adományából 20 — 20 koronás ösz
töndíjat nyertek : Kerekes Lássló III. o. t. és Karoliny Lajos V. o. t.

28. A Fromhold Arthur-téle 8 koronás ösztöndíjat kapta: Rauchwerger 
Ottó IV. o. t.

29. A Schwartz Lajos-féle 24 koronás ösztöndíjat az 1910-1911 iskolai 
évben kapta: Schmidt Barna VIII o. t. Az 1911 — 1912. tanévre eső ösztöndíj 
az egyháztanácsnak határozata értelmében fog kiosztatni

30. A Wirtzfeld Béla-féle 10 koronás pályadíjat nyerte Kovács Endre 
VIII. o. t.

31 Szontagh Pál úr ózdi lakos adományából 25 — 25 korona ösztöndíjat 
nyertek : Széli Ödön VII. o. t. és Benigny Andor VII o. t.

32. A Petőt! Önképzőkör milleniumi alapítványának egy évi kamatját 16 
koronát Stromp Iván VIII. o. t kapta

33. Dr Vancsó Gyula úr adományából 20 korona ösztöndíjat kapott: 
Silberstein Fülöp VI. o. t.

b) Könyvjutalmakban részesültek:

Stromp Iván VIII. o. t. Gracza György. 1848-iki szabadságharcunk története. 
Gálik Gusztáv VIII. o. t. Arany János. Toldi szerelme. Toldi estéje.
Kovács Endre VIII. o. t Dr. Márki Sándor. Erzsébet, Magyarország királynéja. 
Molnár Béla VII. o. t. Hédin Sven. Tran szhi maláj a.
Lipták Arthur VII. o. t. Hédin Sven. Ázsia sivatagjain keresztül.
Stojanov Tivadar VIII. o. t. Williams Archibald. Korunk találmányai.
Mészáros Mihály Vili. o. t. Radó Antal. Költők albuma.
Weisz Lajos VII. o. t. Péter Jenő. A modern technika nagy alkotásai. 
Wesselényi István VI. o. t. Deák Ferenc. Gondolatok.
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Szakáll Gyula VI. o. t. Dr. Hankó. Universum.
Hensch Aladár V. o. t. Dr. Hankó. Universum.
Rosenthal Aurél V. o. t. Dr. Hankó. Universum.
Wolf Miksa V. o. t. Dr Hankó. Universum.
Horváth Jenő IV. o. t. Dr. Hankó. Universum.
Weisz László IV. o. t. Dóczi Lajos költeményei.
Ballasch Máté III. o. t Tóth Sándor. Erdély nagyasszonya. 
Drechsler Manó III. o. t. Szabolcsba Mihály. Csendes dalok. 
Müller János III. o. t. Gaal Mózes. Pompeji pusztulása. 
Szontagh Ernő 111. o. t. Benedek Elek Honszerző Árpád. 
Koromzay Zoltán II. o t. May Károly. Bagdadtól Stambulig. 
Schwarcz Imre II. o. t. Tom Tit. Kísérletek könyve. 
Flachbart Jenő I. o. t. Marryat. Rüsztig Zsigmonu.
Karoliny Gyula I. o t. Bernt Lie. Diáktörténetek.
Lorber Andor I. o. t. Cervantes. Don Quijote.
Meyer Tibor I. o. t. Hanusz István. Az állatok világából.

c) Az Ifjúsági Segélyalap

évi kamataiból a tanári kar az 1911— 1912-ik iskolai évben 266 korona erejéig 
23 szegénysorsú tanulót látott el téli ruhával és részesített egyéb támogatásban.

d )  Tápintézeti dijak elengedése:

A gimnáziumi tanács 34 tanulónak összesen 790 koronát engedett el az 
előírt tápintézeti dijakból.

e)  Tandijelengedésben részesültek:

A VIII. osztályból: Fábián Aladár 20 K, Király Jenő 10 K, Kretschko 
Gyula 15 K, Marcsek János 60 K, Stromp Iván 60 K.

A VII. osztályból: Ballasch Mihály 30 K, Benigny Andor 10 K. Fröhlich 
János 30 K, Marton Kálmán 60 K, Oscsenda Kálmán 20 K, Schermann Szi
lárd 60 K, Wolf Béla 30 K.

A VI. osztályból: Durban Ferenc 60 K, Marcsek Zoltán 60 K, Popper 
László 10 K, Rohoska Pál 20 K, Szakáll Gyula 15 K, Zathureczky István 
10 korona.

Az V. osztályból: Dajka László 60 K, Karoliny Lajos 20 K, Noge Ernő 
20 K, Politzer Hugó 10 K.

A IV. osztályból: Czölder Károly 15 K, Propper Elek 15 K, Szlavkov- 
szky József 10 K.
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A III. osztályból: Ballasch Máté 10 K, Dajka Miklós 60 K, Havas Mihály 
10 K, Kerekes László 15 K, Propper Lajos 15 K, Répászky Ernő 10 K.

A II. osztályból: Krivácsy Gyula 10 K, Schermann Sándor 60 K, Stromp 
Tibor 60 K, Weisz Zoltán 15 K.

\ z  I. osztályból: Batta Bertalan 10 K, Krcho Pál 10 K, Kürthy Zoltán 
15 K, Labancz István 15 K, Meyer Tibor 10 K.

Ezeken kívül 6 kánens 360 K erejéig részesült tandíjelengedésben.
Az 1911 —1912-iki iskolai évben a tanulók segélyezésére és jutalmazá

sára a következő összegeket fordítottuk;
1. Tandíjelengedés _ ... ... .......... . ... 1045 K
2. Tápintézeti segélyezés ... ... ... ... __ 790 „
3. Ifjúsági segélyalapból ... .... ... ... ... 266 „
4. Ösztöndíjakra fordítottunk ... ... ....... 1731 „
5. Jutalom- és pályadíjakra ... _ ... ... 505 „

Összesen: 4337 K
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tanulásban tett előmenetelről.

É s  p e d i g

A rendes tantárgyakat véve
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A kötelező tantárgyakban
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A jövő 1912—1913. tanévre vonatkozók.

1912. évi augusztus hó 31-én lesznek a felvételi-, pótló- és javító- 
vizsgálatok.

A beiratások szeptember 2., 3., 4., 5. és 6-án lesznek.
Az iskolai évnek ünnepélyes megnyitását szeptember 7-ére reggeli 

nyolc órára tűztük ki. A tanítás szeptember 9-én veszi kezdetét.
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 helybeli tanulók évi tandija 50 K, mellékdíjak 12 K, (beiratási 
dij 2 K, könyvtárra, értesítőre 6 K, berendezési célokra 2 K, bizonyítvány- 
dij 2 K) összesen 62 /<■

A vidéki tanulók évi tandija 60 K, mellékdíjak 12 K, (beiratási 
dij 2 K, könyvtárra, értesítőre 6 K, berendezési célokra 2 K, bizonyit- 
ványdij 2 K) összesen 72 K-

A hitoktatói dijakat a tanév elején a gimn. pénztárba kell befizetni.
Az 1894. évi XXI///. t. c. 3. §■ c) pontja értelmében minden tanuló 

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

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

Gimnáziumi pénztáros Thirring Gyula tanár.
A mellékdíjak, az országos tanári nyugdíjintézetre fizetendő 6 K 

és a tandíjnak első fele a beiratás alkalmával, a tandíjnak második fele 
pedig február l-én fizetendő.
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Szabadkézi rajz és festészetben m int rendkívüli tantárgyban nyer
hetnek gim názium i tanulók az intézeti épületben oktatást. A hetenkénti 
2 óráért egész évre fizetendő dij 10 K-

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 táptntézeti díj egész évre ebéd és vacsoráért 160 kor., csak ebédért 

140 kor. A díj első fele a felvételkor, a másik fele február l-én a tápintézeti 
gondnoknál fizetendő, különben az intézetből való kizárás kellemetlenségének 
teszi ki magát a tanuló.

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

d) A tápintézeti díj részbeni elengedéséért augusztus 1-éig nyújtandók 
be a folyamodványok az igazgatónál, szegénységet és jeles vagy jó előmene
telt igazoló iskolai bizonyítvánnyal 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.

Tápintézeti gondnok Stromp József tanár.
A tandíj részbeni elengedéséért folyamodhatnak a szegénységüket kellő

leg igazoló, jó magaviseletü és legalább jó előmenetelő tanulók. A folyamod
ványok benyújtásának határideje a folyó tanév január 1 £ -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 K 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 étintkezésbe 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 hegedüjátékban 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 eképp választott tantárgyak az ezekre 
jelentkező tanulókra nézve kötelezők s az e tárgyakban való előmenetelük a
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többi rendes tantárgyakban tanúsított előmenetelökkel 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 müveinek 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 egy vagy több osztályban az imént felsorolt görög
pótló tantárgyakat tanulta.

Az 1883. évi XXX. t. c. 26 S-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, 
bölcsészeti 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, gaz- 
dászati, katonai pályákra, de különösen szükséges azoknak, kik nyelvészeti 
pályára szándékoznak lépni vagy papi tanulmányaikat nem papnevelő intézet
ben, 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, maganhivatalnoki 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 tanu'ó, 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 tanfo
lyamra iratkozik be.

A javító vizsgálatokat illetőleg tudomásul szolgáljon : az egy tan
tárgyból elégtelen érdemjegyet kapott tanulók augusztus 31-én tehetnek javító
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vizsgálatot. Vizsgálati engedélyért nem kell folyamodniok. A két tantárgyból 
bukott tanulók csupán a felekezeti főhatóság engedélyével tehetnek javító vizs
gálatot. A folyamodványok foli/ó évi junius hó 30-ig az itteni főgimnázium 
igazgatóságnál nyújtandók be A folyamodványhoz mellékelni kell az iskolai 
bizonyítványt. A javitóvizsgálatnak 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 már betöltötték, igazolni tartoznak, hogy védhimlővel újra- 
oltattak, vagy az újraoltás alól törvényszerű módon felmentettek.

Iglón, 1912. június hóban

Fischer Miklós
k ir á ly i  tan ácso s , főgiir.m áziaiiai ig a z g a tó .
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