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I.

Adatok a főgimnáziumnak 1912 1913. tanévi történetéhez.

A lefolyt iskolai év történetének legfontosabb mozzanatát képezi azon 
körülmény, hogy sikeres befejezést nyertek azon tárgyalások, melyeket az 
intézet fentartó hatósága a fentartási államsegély tárgyában a tanügyi kormány
nyal folytatott.

Még 1909. év március 5-én terjesztettük fel e tekintetben kérvényünket 
a tanügyi kormányhoz. 1909. évi május hó 5-én és 6-án, 1909. évi junius hó 
18-án és 1910. évi március hó 21-én tartott üléseiben tárgyalt a fentartó 
hatóságnak kiküldött bizottsága Jurkovich Emil besztercebányai tankerületi kir. 
főigazgatóval, mint a kormány megbízottjával, hogy megállapítsa az új szerződés- 
tervezetet és az intézetnek normális költségvetését.

A normális költségvetés, melyhez a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
ő excellenciája is hozzájárult, 99,065 korona szükségletet, 57,065 korona fentartó- 
hatósági hozzájárulást és 42,000 korona fedezetlen hiányt, mint államsegélyt 
állapít meg.

Az 1898. év január hó 25-én aláírt első szerződés normális költségvetése 
74.848 korona szükségletet, 42,848 korona fentartóhatósági hozzájárulást és 
32,000 korona államsegélyt tüntet fel. Az új szerződés tehát évi 10,000 koro
nával emeli az eddigi fentartási államsegélyt.

Az új szerződést megerősítő záradékok a következők:
Az iglói ág. hitv. ev. egyházközség 1911. évi december hó 17-én tartott 

közgyűlésén felvett jegyzőkönyv 17. pontjában foglalt határozat alapján, a 
nagymélt. vallás- és közoktatásügyi miniszter 1911. évi október hó 17-én kelt, 
119794 sz. rendelete értelmében ezen szerződés, — a többi pontok különbeni 
teljes épségben tartása mellett, — még azzal pótoltatik, hogy a 42,000 korona 
államsegély, a beruházási államsegély után fizetendő 3360 korona, azaz
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háromezerháromszázhatvan korona nyugdijjárulék fizetési kötelezettségének 
megszűnte után, megfelelőleg alább száll.

Jglón, 1912. évi január hó 2-án.

Folgens Cornél
főgimnáziumi felügyelő

Fischer Miklós
főgimnáziumi igszgató.

P. H.

44. szám.
A tiszai ág. hitv. ev. egyházkerületi főhatóság képviseletében jóváhagyjuk: 
Nyíregyháza és Sajógömör, 1912. évi január hó 7-én

Miinnich Kálmán
egyházi és iskolai felügyelő.

Dr. Walser Gyula
lelkész.

P. H.

A főgimnáziumnak normális költségvetése a következő:

A) SZÜKSÉGLET.

I. Szem élyi kiadások.
1. Tanárok fizetése:

a) Négy rendes tanár törzsfizetése á 3200 K ... ... ... ... ... 12800 K
b) Négy rendes tanár törzsfizetése a 2800 K ... ... ... ... ... 11200 „
c) Három rendes tanár törzsfizetése ä 2400 K ... ... ... ... ... 7200 „
d) Két helyettes tanár fizetése á 1600 K ... .............   ... ... 3200 „

Geduly Henrik
püspök.

Szent-Iványi Árpád
egyházkerületi felügyelő.

P. H.

Ezen szerződést a magyarhoni ág. hitv. ev. egyetemes egyház 1910. évi 
november hó 9—12-ik napjain tartott egyetemes közgyűlésének 78. számú 
határozata értelmében és az abban adott felhatalmazásnál fogva, az egyetemes 
tanügyi bizottság javaslata alapján ezennel megerősítjük.

Kelt Ácsán és Balassagyarmaton, 1912. junius 29-én, illetve 1912. julius 1-én.

Dr. Baltik Frigyes
püspök.

Báró Prónay Dezső
egyetemes egyházi és iskolai felügyelő

91033. szám.
A m. kir. államkincstár nevében elfogadom. 
Budapesten, 1912. évi augusztus hó 2 -án.

A miniszter helyett :
Balogh

államtitkár.
P. H.
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e) Egy rendes vallástanár törzsfizetése ......... .........  ... ... .„  3200 K
f) Egy rendes torna-énektanár törzsfizetése ... ... ... ... ... ... 2000 „

2. Korpótlékokra ........ ... ............. . ... ... ... ... ... ... ... ... 720Ó „
3. Lakbér:

a) A JX-ik fizetési osztályban levő három rendes tanárnak az 
V-ik lakbérosztálynak megfelelő lakbére á 600 K =  1800 K.

b) A Vili ik fizetési osztályban levő hét rendes tanárnak az 
V-ik lakbérosztálynak megfelelő lakbére a 780 K =  5460 K.

c) A X ik fizetési osztályban levő rendes tornatanárnak az V-ik
lakbérosztálynak megfelelő lakbére 540 K ... .................... 7800 „

4. Igazgatói pótlék ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1500 „
5. Pénztáros ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 200 „
6. Játékdélutánokért járó tiszteletdíj ... ... ... ... ... ... ... ... ... 350 „
7. Könyvtáros és jegyző ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 220 „
8. Iskolaszolga fizetése ... ... ... ... ... ... ... ... ... ............. . 800 „

57670 K
II. Dologi kiadások.

1. Házi átalány :
a) Fűtés ... ... ... ... ... ... ... ... ..........  ... —. ... 5480 K
b) Világítás ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 460 „
c) Tisztogatás ... __ ... ............. . ... ... ... .... ... 360 „
d) Szünidei tatarozás ... ... ... ... ... ... _i............ 1000 „ 7300 K

2. Tanszerátalány ... ... ... ... ... ... .... ... ... ..........  ... ... .... 2000 „
3. Éptiletfentartásra ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1500 „
4. Igazgatói irodai nyomtatványokra ... .... ... ... ... ... ... ... 250 „
5. Tanárok után fizetendő országos nyugdíjjárulék; az 1894. évi

XXVII. t.-c. 3. §. b) a törzsfizetések után 5% ... ... ... ... ... 1820 „
6. Tanulóktól szedett nyugdíjjárulék; 1894. évi XXVII. t -c. 3. §. c) 1800 „
7. Az intézet saját ösztöndíjainak összege, 41210 K tőkének 4%-a 1650 „
8. Tanulók segélyezése ... .... ... ... ... ... ... ... ..............   ... 1150 „
9. Hitoktatói dijak ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1400 „

10. Házbér és felszerelés egyenértéke... ... ... ... ... ... ... ... ... 19165 „
11. A főgimnáziumi kölcsön utáni 3% törlesztés ... ... ... ... ... 3360 „

41395 K
Az összes személyi kiadások ... ... ... ... ... .... 57670 K
Az összes dologi kiadások ... ... — ... ... ... ... 41395 „

Összesen 99065 K

B) FEDEZET.
1. Az egyházi tőkék kamatai... ... ... ... ... ... ... ............. . ... 9000 K
2. Házbér és felszerelés egyenértéke ... ... _ ... ... ... ... ... 19165 „
3. Jgló város évi járuléka ... ... ... .................  ... ... ... ... __ 4200 „
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4. Ösztöndíjalapok kamatai ... ... ... ..........  ... ... ... ... ... ... 1650 K
5. Tápintézeti tóke és ifjúsági segélyalap kamatai ... ... ... ... ... 1000 „
6 . Tandíjak (300 tanuló; 90 helybeli és 210 vidéki tanuló) ... ... 18850 „
7. Tanulóktól szedendő nyugdíjjárulék ... ... ... .............. ... 1800 „
8 . Hitoktatói díjak ...............  ... ... . ... ... ... ..............   ... — 1400 „

Összesen 57065 K
E szerint a kiadások ... ... ... ... ... ... ... ... ... 99065 K 
E szerint a bevételek .. ... ... ... ... ... ... ... ... 57065 „

A hiány tehát 42000 K,
mely összeg államsegély útján fedezendő.

Dr. Walser Gyula
lelkész.

Folgens Cornél
főgimnáziumi felügyelő.

P. H.

Miinnich Kálmán
egyházi és iskolai felügyelő.

Fischer Miklós
főgimnáziumi igazgató.

P. H.
Jurkovich Emil

tankerületi kir. főigazgató, 
kiküldött miniszteri biztos.

1683—1910. szám.
A tiszai ág. hitv. ev egyházkerület, mint főhatóság képviseletében jóvá

hagyjuk.
Sajógömör és Miskolc, 1910. évi április hó 16-án.

P. H.

Zelenka Pál
püspök. P. H. Szent-Iványi Árpád

egyházkerületi felügyelő.

A magyarhoni ág. hitv. ev. egyház 1910. évi november hó 9—12-ik 
napjain tartott egyetemes közgyűlésének 78. számú határozata értelmében és 
az abban adott felhatalmazásnál fogva az egyetemes tanügyi bizottság javaslata 
alapján ezennel megerősítjük

Kelt Ácsán, 1912. évi junius hó 29-én és Balassagyarmaton, 1912. évi 
július hó 1-én.

Dr. Baltik Frigyes
püspök.

Báró Prónay Dezső
egyetemes egyházi és iskolai felügyelő.

Az első szerződésben biztosított 32.000 korona fentartási államsegélyt a 
kormány fokozatosan évenkint 2000— 2000 koronával emeli. 1911. évben 
34.000 korona, 1912. évben 36.000 korona és 1913. évben 38.000 korona 
volt az intézetnek államsegélye.

Ezenfelül a kormány állami fizetéskiegészítésben részesíti a főgimnáziumnak 
tanárait s e célra a felekezeti főhatóság útján 1912. évben 12.000 koronát és 
1913. évben 13.000 koronát folyósított az intézetnek.
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Ezen állami fizetéskiegészitéssel 1913. évben az igazgató a Vl-ik fizetési 
osztálynak megfelelő, 3 rendes tanár a Vlí-ik fizetési osztálynak megfelelő. 5 
rendes tanár a Vlll-ik fizetési osztálynak megfelelő és 4 rendes tanár a IX-ik 
fizetési osztálynak megfelelő javadalmazásban részesül.

Helyettes tanáraink javadalmazása 1600 korona, azonban a fentartóhatóság 
Szénfy Zoltán helyettes tanárnak javadalmazását, ki kisegítő- és helyettes 
tanári minőségben 5 esztendő óta működik az intézetben, lí)12. évi szeptember 
hó 1-én kezdődő hatállyal a rendes tanárok kezdő fizetésével tette egyenlővé 
és számára lakbért is folyósított.

Augusztus hó 31-én ejtettük meg a javító-, felvételi és magánvizsgálatokat.
A két tantárgyból bukott tanulók közül 36-an vizsgáztak kielégítő ered

ménnyel, két tanuló osztályismétlésre utasíttatott és egy tanuló nem jelent 
meg a javító vizsgán.

Az egy tantárgyból bukottak közűi 48-an vizsgáztak kielégítő eredmény
nyel és egy tanuló nem jelent meg a javítóvizsgán.

' Ugyanekkor hat polgári iskolai tanuló tett felvételi vizsgát és hét tanuló 
magánvizsgát.

Szeptember hó 2. 3. 4. 5 és 6-ik napján volt a tanulók fölvétele.
Szeptember hó 7-én volt az iskolai évnek ünnepélyes megnyitása.
Megnyitó beszédében az igazgató atyai szeretettel üdvözölvén a visszatért 

ifjúságot, fejiegette a középfokú oktatás célját, a gimnáziumok rendeltetését 
hazánk, társadalmunk érdekeinek szolgálatában, valamint azt a kölcsönhatást, 
mely a tudományos oktatás és erkölcsi nevelés között fönnáll.

Utalt a természettudományok hatalmas fellendülésére a jelen korban; 
arra, hogy a kutató elme mind nagyobb magasságra emeli fel az értelmet a 
természeti jelenségek felismerésében, mind nagyobb mélységre szállítja le a 
természeti titkok felderítésében, minek nyomában jár új természeti energiák 
felhasználása, a már felhasznált erőknek új irányban való érvényesítése.

A természettudományok hatalmas fellendítése reányomja bélyegét az 
emberiség életére, megváltoztatja az ipari-, kereskedelmi-, társadalmi viszonyokat, 
új szociális kérdéseket hoz előtérbe, melyeknek helyes és sürgős megoldását 
széles néprétegek követelik.

Mind ez indokolttá teszi a természettudományok térfoglalását az ifjúság 
értelmi és erkölcsi nevelése terén a középiskolában.

Beszéde további folyamán az igazgató utalt a természettudományos gon
dolkodás túlzásaira : a racionalizmus és naturalizmus térhódítására az életben; 
az ideális törekvések, a humanizmus térveszteségére a társadalomban.

Eleget kell tennünk a haladó kor követelményeinek az ifjúság szellemi 
vezetése útjain, de meg kell őriznünk a gimnáziumi oktatás tradícióit, azt a 
szellemet és erkölcsi felfogást, mely a filológiai stúdiumokból táplálkozva eddig 
jellemvonását képezte iskoláinknak.
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Kiemelte a vallásos nevelés fontossságát; annak kihatását a társadalom 
erkölcsi életére és hangsúlyozta, hogy óvakodnunk kell attól, hogy a tanárok 
ezen nevelő munkája a felekezetiesség színhelyévé tegye tantermeinket.

A protestáns szellemnek ébrentartása egyik hivatását képezi az iglói 
tanároknak, mert ezen szellem alapította és fentartotta az iskolát, évszázados 
munkában, súlyos áldozatok árán is gazdagította a nemzeti kultúrát; de hiva
tását képezi a tanári karnak az is, hogy egyforma szeretettel ölelje keblére a 
más vallásit tanítványait is, hogy a testvéri szeretetnek, a vallási türelemnek 
szellemét, a lelkiismereti szabadságnak tiszteletben tartását terjessze az ifjúság 
körében.

Nem képzelhető nagyobb csapás, mely kultúránkat érhetné annál, ha a 
felekezeti ellentétek fölé emelkedő s a különböző egyházakat a magyar nemzeti 
műveltség munkamezején egyenrangú tényezőkként összefoglaló ezen liberális 
szellem elvesztené éltető, alkotó hatását és nem lenne intézeteinkben ellen- 
súlyozója annak a beteges irányzatnak, mely felekezetiességi törekvéseiben 
érzületi válaszfalakat emel a tanulótársak között.

Benső, mély vallásosságra kell nevelnünk az ifjúságot, mert ez kiapad
hatatlan forrása a tiszta erkölcsnek, nemes érzületnek, emberszeretetnek, mert 
ez biztos alapja a jellemfejlesztésnek. — Ki legyen zárva az intézet termeiből 
ép úgy a vallást, a hitet csúfoló tudomány, mint a tudománytalan, gyűlölködő 
felekezetiesség.

Majd következőleg fejezi be az igazgató beszédét:
„Az életnek tanultok kedves ifjak. E néhány szó kifejezi kötelességteket 

saját magatok irányában; kötelességteket hazánk irányában.
A gondolatnak tartalma, a gondolkodásnak ereje, mely a férfinak társa

dalmi pozíciót biztosít, az ifjúkori szellemi munkában bírja a fejlődésnek 
gyökereit.

Fogadjátok be örömmel, készséggel azt, amit e termek az emberi tudás 
rengeteg tengeréből nyújtanak.

Ez ismeretek táplálékát képezik elméteknek. Hogy pedig valóban táplálja 
is értelmi erőtöket, ahhoz az emésztés processzusa, ahhoz szellemi önmükö- 
déstek szükséges, mely az ismereteket a szellemi élet vérkeringésévé teszi 
fejlett gondolkodásban, tartós, hű emlékező- és élénk, fegyelmezett képzelő 
tehetségben.

Iga7, hogy a tudás hatalom ; de e hatalomnak csak akkor van értéke, 
ha alapja a tiszta erkölcs, a nemes jellem.

Az ismeretek közlése közben, kedves ifjak tanáraitok reá fognak utalni 
arra, ami eszmei, ami túlemelkedik a köznapin, ami lelkesíté a legnemesebb 
szíveket és ami dicső tettekre indított erkölcsi charektereket, kiknek emléke 
évszázadok ködén keresztül átragyog a jelenbe.

Hallgassatok ihlettséggel a lelkesítő szavakra s ha hatásuk alatt mele
gebben dobban meg szívetek, akkor kedély- és akaratbeli fejlődésiekben egy 
lépéssel juttok előbbre.
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Kedélyetek nemesbülésével tartson lépést vallási érzületetek bensősége, 
mélysége.

Legyen és maradjon szíveteknek legszebb, legnemesebb hajtása a haza- 
szeretet.

Ne feledjétek el, hogy alapos tudomány, istenfélelem, tiszta erkölcs és 
önzetlen hazafiság azon tényezők, melyektől nemzetünk boldogulása, hazánk 
jövője függ“.

A gimnáziumi tanács még a szünidőben 1912. évi augusztus hó 22-én 
intézte el a tápintézeti díjak elengedése végett benyújtott kérvényeket s 17 
szegénysorsu tanulónak 455 koronát engedett el az előírt díjakból.

Főgimnáziumunk az utolsó tiz év alatt 10,000 koronánál nagyobb össze
get engedett el a tápintézeti díjakból.

A lefolyt iskolai évben 438 tanulója volt az intézetnek. Ezen magas lét
szám újabb bizonyítéka azon bizalomnak, mellyel hazánk számos vidéke az 
intézet iránt vi'éltetik.

A beírt tanulóknak statisztikai adatait későbbi táblázatos kimutatások 
tüntetik fel. E helyütt azoknak kiegészítéséül kiemeljük még a görög- és görög
pótló tanfolyamra beírt tanulóknak következő számbeli arányát.

A görög tanfolyamban részt vett 81 tanuló, még pedig az V-ik osztályban 
12, a Vl-ik osztályban 16, a VII-ik osztályban 23 és a Viliik osztályban 30 
tanutó.

A görögpótló tanfolyamban részt vett 130 tanuló, még pedig az V-ik osztály
ban 34 tanuló, a Vl-ik osztályban 36, a Vll-ik osztályban 27 és a VlII-ik osztály
ban 33 tanuló.

A rendes tanítás szeptember 9-én vette kezdetét az állami tanterv szerint, 
melytől csak annyiban térünk el, hogy az I. és Il-ik osztályban mint rend
kívüli tantárgyakat a német nyelvet és éneket hetenkénti egy-egy órában 
tanítottuk.

A tanári karnak hagyományos törekvése, hogy az ifjúságnak önképző- 
köri tevékenysége révén is megközelítse azon célokat, melyeket a tanterv az 
értelmi és testi fejlesztés terén eléje tűz.

A tanév elején megalakult a Petőfl-önképzőkör, a gyorsírókor, a törté
nelmi szeminárium, a Thököly-kör, a tornakor, a zenekör és a dalkör.

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

A tanárelnökök irányító, buzdító vezetése mellett az önképzőkörök ülésein, 
gyakorlatain a felsőbb osztályok ifjúsága hasznos és élvezetes órákat töltött. A
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Petőfi-önképzőkörnek tagjai igénybe vehették a kör gazdag könyvtárát s inté
zetünk olvasótermében a serdüllebb ifjúságnak rendelkezésére állottak napilapok, 
tudományos és képes folyóiratok, sakktáblák és dominó-játékszerek.

Az önképzőkörök évi működéséről és az intézet ünnepélyein való szerep
léséről külön fejezetben számolunk be.

Hagyományos törekvésünk, mert szent kötelességünk az ifjúságnak haza- 
lias szellemű nevelése. Megragadtunk azért minden alkalmat, hogy mélyítsük 
a hazaszeretete*, az ifjúság lelkűidében, hogy ébresszünk kegyeletet szivében 
történelmi múltunk iránt, hogy fokozzuk hazánk, társadalmunk iránti köteles
ségeinek érzetét.

Október 4-én, ü  Felsége, apostoli királyunk nevenapján főgimnáziumunk 
tanári testületé és tanulóifjúsága testületileg vett részt a hálaadó istentiszteleten.

Október 6-án az ifjúság a tanári kar jelenlétében kegyelettel ünnepelte 
meg az aradi vértanuk emlékét.

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

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

Március 15-én ifjúságunk a helybeli állami tanítóképző-intézet ifjúságával 
együtt a város főterén álló honvédszobor előtt nagy- és díszes közönség, vala
mint a többi iskola ifjúságának jelenlétében hazafias ünnepélyt rendezett.

Ezen ünnepélyeknek részletes programmját későbbi helyen közöljük.
A tanári kar nagy súlyt fektetett az ifjúság valláserkölcsi nevelésére. 

Gondosan őrködött, hogy prot. tanulóink résztvegyenek az ev. egyházközség 
istentiszteletein. A téli hónapokban vasárnaponként az intézet dísztermében 
volt istentiszteletünk, melyen Them László vallástanárunk végezte a lelkészi 
teendőket. Október 31-én nagy közönség jelenlétében az intézet dísztermében 
reformáció-ünnepélyt rendeztünk.

A más vallású tanulók saját hitoktatóik felügyelete alatt vettek részt az 
istentiszteleten.

A tanév folyama alatt a tanári kar a konfirmált ifjúsággal együtt kétszer 
járult az Úr asztalához: október 31-én és május 3-án.

A kath. vallású tanulók is két ízben gyóntak és áldoztak a tanév folyama alatt.
A konfirmálandók oktatását dr. Walser Gyula iglói ev. lelkész végezte. 

A tanítás február 5-én vette kezdetét és április 30-ig tartott Konfirmáltatott 4 
ev. tanuló. A 'reform, tanulók konfirmációs tanítását Gönczy Gábor eperjesi 
ref. lelkész végezte Ezen tanítás, melyen 6 ref. tanuló vett részt, április 3-tól 
május 7-ig tartott

A tanulóifjúság a lefolyt tanévben is áldozott a jótékonyság oltárán. 
Havi krajcáros gyűjtéséből jutott a rozsnyói kerületi árvaháznak 40 korona, 
az ev. egyetemes gyámintézetnek pedig 60 korona.

Főgimnáziumunk a lefolyt tenévben is fentartotta az egyházi- és iskolai 
ügyeinket intéző önkormányzati testületeink gyűléseivel való érintkezést Az
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igazgató részt vett a tiszai ág. hitv. ev egyházkerületnek Nyíregyházán 1912. 
évi július 10. és 11-én tartott közgyűlésén, valamint egyházkerületi közigazgatási 
bizottsági és egyházkerületi iskolai bizottsági üléseken. Részt vett az ág. hitv. 
ev. egyház négy egyházkerületének Budapesten, 1912 évi november 6—9. 
napjain tartott egyetemes közgyűlésén, valamint az ez alkalomból és május 
16-án megtartott egyetemes tanügyi bizottsági üléseken s mint egyetemes 
egyh. törvényszéki bíró az ítélő tanács ülésein. Részt vett az Ev. Tanárok és 
Tanítók Országos Egyesülete választmányi ülésein, közgyűlésén s ez alkalomból 
elnökölt az egyesület középiskolai szakosztálya közgyűlésén.

A tanulóifjúságnak egészségi állapota kielégítő volt a tanév folyama alatt, 
bár a kedvezőtlen őszi időjárás fokozta a meghűlés okozta mulasztások számát.

A Szepesség éghajlati viszonyai kedvezően hatnak az ifjúság testi fejlő
désére. Sok szülő azért hozza Iglóra gyermekét, hogy a hegyvidéki levegőben 
megerősödjék.

Tanulóink szabad délutánjaikon sűrűn keresik fel környékünk hegyes- 
völgyes tájait, mértföldekre terjedő fenyveseit, erdei forrásait, vízeséseit. Ősszel 
kirándulást szoktunk a Magas Tátrába rendezni, melyen a felsőbb osztályok 
növendékei tanárok vezetése és felügyelete mellett vesznek részt. Télen több 
skíkirándulást rendeztünk Csorbatóhoz és a Mlinica völgybe.

Az ifjúság kedvező testi fejlődését előmozdítják a játékdélutánok s a 
tornakor gyakorló órái is. A kötelező újraoltást, valamint az előírt szemvizsgá' 
latot dr. Széli Gyula városi tiszti orvos végezte.

Sajnos a lefolyt iskolai évben két halottja volt a főgimnáziumnak: két 
virágszál letört, elhervadt; könnybe fulladt a szülők boldogító reménye: Tóth 
Ferenc VII. oszt. tan. 1912. évi dec. 2-án hunyt el szüleinél Kőröstarcsán, 
Békésmegyében és Lingsch Ödön III. oszt. t. jobblétre szenderült Iglón 1912. évi 
dec. 29 én.

Az utazásnak képző és nevelő hatása miatt a történelmi szeminárium 
útján a lefolyt tanévben is tanulmány-kirándulást rendeztünk. A kiránduláson, 
melynek célja volt: Körmöcbánya, Zólyom és Selmecbánya történeti nevezetes
ségeinek megtekintése, részt vett dr. Bruckner Győző, Wiese Gyula és Jamrich 
Béla tanárok vezetése mellett 38 tanuló.

Főgimnáziumunk kirándulási alapjának gyarapítására 1913. évi április hó 
4-én intézeti hangversenyt rendezett, melyen nagy, díszes közönség jelent 
meg, evvel is igazolván azon meleg érdeklődést, mellyel az ifjúságnak minden 
nemes törekvései iránt viseltetik.

A hangverseny 174 korona bevételt eredményezett, melyből a kiadások 
levonása után 157 koronával gyarapítottuk a kirándulási alapot.

A tanári kar éber figyelemmel kisérte az ifjúságnak tanulmányi állapotát. 
Gondos utánjárással, meleg érdeklődéssel, atyai tanáccsal, buzdító szóval s ha 
annak szüksége fennforgóit, szigorral is igyekeztünk a magunk részéről minden 
növendékünkre nézve az iskolai évnek tanulmányi eredményét biztosítani. 
Persze nem minden esetben vezetett célhoz a tanárikarnak törekvése. A havi
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tanácskozmányok behatóan foglalkoztak egyesek és egész osztályok előmene 
telével. Igénybe vettük a szülői ház közreműködését s az osztálytanárok 
kötelességei közé tartozik a hanyag tanulók szüleit a tanulmányi állapotról 
értesíteni.

Kielégítő volt az ifjúságnak fegyelmi állapota is. Előfordultak ugyan 
kisebb fegyelmi esetek, ami ily magas létszámú intézetben természetes is ; 
de ezeknek indító okát gyermeki meggondolatlanságban, ifjúi könnyelműségben 
és nem szándékos rosszindulatban láttuk.

A főgimnázium fegyelmi székének a lefolyt iskolai évben sem kellett 
üléseznie, azonban a tanári kar kénytelen volt négy tanulót az intézet kötelé
kéből elbocsátani, mert meggyőződött arról, hogy káros hatással vannak 
osztálytársai kra.

A fentartóha'.óságnak kiküldött bizottsága 1913. évi április hó 10-én 
tartott ülésében intézte el a tandíjelengedés végett benyújtott kérvényeket, 32 
tanulónak összesen 10G9 koronát engedvén el az előírt dijakból. Az utolsó 
tiz év alatt e címen elengedett összeg megközelíti a 10.000 koronát.

A vallás- és közoktatási m. kir. miniszter úr az 1883. évi XXX. t. cikk
ben gyökerező felügyeleti jogának főgimnáziumunkban való gyakorlásával 
Jurkovich Emil beztercebányai tankerületi kir. főigazgatót bízta meg, aki 1912. 
évi december hó 6. 7. 8 és 9-ik napjain jelen volt minden osztálynak tanóráin, 
megtekintette a főgimnáziumnak berendezését, a könyvtárakat, szertárakat; 
megvizsgálta az igazgatói ügykezelést, megtekintette a tanulók dolgozatait, 
rajzait és a megtartott tanári tanácskozmányban a tapasztaltak feletti teljes 
elismerését fejezte ki.

A tanári testület a tanév folyama alatt 28 tanácskozmányban foglalkozott 
az ifjúság tanulmányi állapotával, egyes módszertani kérdésekkel, a felekezeti 
főhatóság és a kormány részéről az igazgatósághoz beérkezett hivatalos ira
tokkal, valamint a tanári értekezlet elé utalt adminisztratív ügyekkel.

A gimnáziumi tanács a tanév folyama alatt 3 ülést tartott
Az 1912. évi egyetemes gyűlés módosította az ev. főgimnáziumok rend

tartásának a vizsgákra vonatkozó részét, behozván az összefoglaló osztály
vizsgálatokat. Főgimnáziumunk már a lefolyt iskolai évben ezen főhatósági 
intézkedés szerint ejtette meg az évvégi vizsgálatokat.

A VIII-ik osztálynak évvégi vizsgái májás 7. 8. 9-ik napjain folytak. A 
Vlll-ik osztálynak május hó 7-én megtartott vallástani vizsgáján a felekezeti 
főhatóságnak intézkedése folytán egyházkerületi biztosként dr. Walser Gyula 
iglói ev. lelkész elnökölt.

Az írásbeli érettségi vizsgát május hó 19. 20 és 21 ik napjain ejtettük meg.
A hét osztálynak évvégi vizsgái június hó 13-án vették kezdetüket.
Június hó 17-én volt az évzáró ünnepély és a szóbeli érettségi vizsga 

június 18-án vette kezdetét.
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Az iglói ev. főgimnázium fentartóhatóságára, az iglói ev. egyházközségre 
mély gyászt hozott 1913. évi február hó 16-ika.

E napon hunyta le örökre szemét 74 éves korában Topscher György 
kir. tanácsos, az egyházközségnek tiszteletbeli felügyelője.

Topscher György közel harminc esztendeig volt tényleges és négy éven 
át tiszteletbeli felügyelője az iglói ev. egyházközségnek, tehát világi elnöke az 
intézet fentartóhatóságának.

Zsinati törvényeink, szabályrendeleteink bensővé teszik a viszonyt egyház 
és iskola között. Az önkormányzati egyházi jogok gyakorlása közelről érinti 
az iskola beléletét, sok tekintetben befolyásolja az intézet fejlődését, hivatása 
betöltését.

Topscher György egyházfelügyelő is felügyelői tisztségében közel állott 
az iglói ev. főgimnáziumhoz; évtizedeken át irányitólag vett részt azon ta- 
nácskozmányokban, melyek szabályrendeleteink értelmében a főgimnázium fen- 
tartási és kormányzati ügyeivel foglalkoztak.

Önkormányzati jogainkhoz való szívós ragaszkodás jellemezte működését.
Ebből kifolyólag ellenezte ugyan az államsegély elfogadását a főgimná

zium számára, de amikor a fentartóhatósági közgyűlés az ezirányú kérvénynek 
a tanügyi kormányhoz való felterjesztését határozta el, hű kötelességérzettel 
végezte a szerződés megkötése körüli egyházfelügyelői teendőit.

Elnöklete alatt folytak azon tárgyalások, melyek hivatva voltak a fő
gimnázium jövőjét a fentartási államsegély által biztosítani.

Felügyelősége alatt kötöttük meg 1898. évben a tanügyi kormánnyal az 
első szerződést, mely az intézetnek 32.000 korona fentartási államsegélyt 
biztosít s felügyelősége alatt nyertük el a 180.000 korona beruházási állam
segélyt, mellyel a főgimnáziumnak régi épületét átalakítottuk és kibővítettük.

A két évig tartó építés alatt nagy buzgósággal és szakavatottsággal járt 
el ellenőrző tisztében és buzgón működött közre az intézet új berendezése 
körüli teendőknél.

Az 1893. évben szentesített Egyházi Alkotmány szükségessé tette az 
önkormínyzati egyházi és iskolai életet minden fokon szabályozó szabályren
deletek megalkotását.

Topscher György egyházfelügyelő irányító közreműködésével alkotta meg 
1906. évben hosszú tárgyalások után az iglói ev. egyházközség helyi szabály- 
rendeletét.

Az ő elnöklete alatt indúltak meg azon tárgyalások, melyeknek célja volt, 
hogy a kormánynál az eddigi fentartási államsegélynek a haladókor igényeinek 
megfelelő felemelését kieszközöljük s melyek 1912. évben sikeres befejezést 
is nyertek.

Topscher Györgynek neve összeforrt az iglói ev. főgimnázium történe
tének utolsó decenniuma fontos mozzanataival s azért az intézet annalesei meg 
fogják őrizni emlékét.

Az iglói egyházközség gyásza, gyásza egyúttal az iglói főgimnáziumnak is.
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1913. évi február hó 18-án végbemenő temetésén a főgimnázium tanári 
testületé és tanuló ifjúsága testületileg jelent meg.

A fentartóhatóság a lefolyt iskolai évben fontos határozatot hozott a 
főgimnázium további fejlesztésére.

Főgimnáziumunk a vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter úrnak 
1897. évi december 6-án 72,970. szám alatt kelt, valamint 1898. évi április 
22-én 19,430 szám alatt kelt rendeletéi alapján 180,000 korona beruházási 
államsegélyt nyert az intézeti épületnek kibővítésére és átalakítására.

Az építési munkálatok 1898. évi április hónapban vették kezdetüket és 
1899. év végével nyertek befejezést.

A főgimnáziumnak jelenlegi épülete a régi intézeti épületnek és a mellette 
levő tápintézeti háznik átalakításából és egy új szárnynak hozzáépítéséből 
keletkezett.

E miatt, bár sok előnye van az új épületnek, vannak hiányai is, melyek 
az építés befejezése óta elmúlt 14 év alatt mindjobban válnak érezhetőkké.

Az épület nem felel meg teljesen a jelenkor igényeinek s tekintve az 
ifjúság magas létszámát, a múzeumok és szertárak gazdagságát, az épület tér
viszonyaiban, a helyiségek fekvésében és beosztásában elégtelennek bizonyult.

E miatt az igazgató az 1912. évi augusztus 22-én tartott gimnáziumi 
tanácsi ülésen indokolt előterjesztést tett az iránt, hogy a fentartóhatóság a 
főgimnáziumi épület kibővítésére, új szárnyépületnek építésére újabb beruházási 
államsegélyt kérjen a tanügyi kormánytól.

A gimnáziumi tanács méltányolván a felhozott indokokat, hozzájárúlt az 
igazgató előterjesztéséhez és megbízta őt, hogy egy későbbi gimnáziumi tanácsi 
ülés elé terjessze az építési terveket.

Az igazgató megfelelvén a megbízatásnak, az 1913. évi február 18-án 
tartott gimnáziumi tanácsi ülésben mutatta be a Dörner Gyula műépítész, ig- 
lói állami faipari szakiskolai igazgató által készített terveket.

A gimnáziumi tanács hozzájárúlván a bemutatott tervekhez, azoknak az 
egyháztanácshoz, illetve az egyházi közgyűléshez való felterjesztését határozta el

E helyütt mély megilletődéssel örökítjük meg a tervek művészi lelkű 
készítőjének, Dörner Gyula iglói faipari szakiskolai igazgatónak emlékét, ki 
mint az iglói ev. egyházközségnek építési felügyelője és a gimnáziumi tanács
nak tagja önzetlenül, hű kötelességérzettel bocsátotta rendelkezésünkre nagy 
tudását, kiváló munkaerejét s kit férfi kora delén a kérlelhetetlen halál március 
hónapban oly váratlanúl ragadott el tisztelői és barátai köréből.

Hálatelt szívvel meg fogjuk őrizni emlékét.
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A lefo'yt iskolai évben újból megható módon nyilvánult azon ragaszko
dás, mellyel volt tanítványaink főgimnáziumunk iránt s azon hála és kegyelet, 
mellyel volt tanáraik iránt viseltetnek.

1912. évi június 22. és 23-án harmincéves találkozóra jöttek össze, kik 
1882. év június havában intézetünkben szerezték érettségi bizonyítványukat 
hogy leróiják a hála és kegyelet adóját, hogy felújítsák ifjúkori emlékeiket s 
azok hatása alatt szorosabbra fűzzék a barátság kötelékét

Megjelentek a következő volt osztálytársak: Czébel Imre vasúti főfel
ügyelő Budapesten; Dercsényi Miklós főszolgabíró Oroszvég; Fáy Kálmán 
vasúti főellcnőr Kai, Heves m .; Horváth Ákos főorvos Budapesten; Horváth 
József országgyűlési képviselő Budapesten ; Hrabár János lelkész Komjáth, 
Ugocsamegye; Hunyor Béla jószágigazgató Folyóson, Hevesmegye ; Jaczkó 
István esperes-plébános Tárná, Ungmegye; Kossányi Géza vármegyei főjegyző 
Liptószentmiklóson ; Lux Jakab gyári igazgató Kassán ; Morvay Zoltán főszolga
bíró Beregszász, Beregmegye ; Nyíri Bertalan gyógyszerész Szendecen ; Schertl 
Zsiga állomási főnök Lőcsén; Singer József ügyvéd Liptószentmiklóson; 
Sztruhala János adótárnok Nagymihály; Tomcsányi Vendel orvos Homok
bálványos ; Tromp/er János gyárigazgató Nándorhegyen ; Végh Sándor ügyvéd 
Kunhegyesen ; Wieland Sándor főszolgabíró Szarvason ; Windt Imre földbirtokos 
Iglón; Wisnyovszky Károly adótárnok Heves.

Csatlakozott hozzájok, bár nem volt osztálytársuk, Wesselényi Mátyás 
iglói kir. közjegyző, az intézetnek volt tanítványa is.

Június 22-én lerótták a kegyelet adójit elhúnyt tanáraik iránt. A temető
ben dr. Végh Sándor kúnhegyesi ügyvéd beszéd kíséretében koszorút helye
zett Pákh Károly és Zimann János tanárok sírjára.

Június 23-án reggel úgy az evangélikus, mint a katholikus templomban 
számukra megtartott istentiszteleten jelentek meg s délelőtt 11 órakor a fő
gimnázium dísztermében ünnepély keretében tisztelegtek volt tanáraik előtt.

Az ünnepi üdvözlő beszédet dr. Horváth Ákos budapesti főorvos tartotta, 
utána dr. Horváth József országgyűlési képviselő tolmácsolta az osztálytársak
nak a főgimnázium és volt tanáraik iránti érzelmeit, egyben pedig kegyeletük 
és hálájuk külső jeléül az ifjúsági segélyalap gyarapítására 800 koronás alapít
ványt nyújtott át az igazgatónak.

Beszédeikre az igazgató és Guhr Márton nyugalmazott tanár válaszoltak.
Az ünnepélynek lélekemelő mozzanatai sokáig emlékezetében maradnak 

tanárnak és tanítványnak egyaránt.
Az alapító okirat szövege a következő:

A lap ító  o k lev é l.
Az iglói ág. hitv. ev. főgimnáziumban 1882. évben érettségi vizsgálatot tett 

iskolatársak Iglón, 1912. évi június hó 22. és 23. napján tartott 30 éves talál
kozójuk alkalmából az intézet iránti hálájuk és kegyeletük kifejezéséül ezennel 
alapítványt létesítenek s ennek rendeltetését a következőkben állapítják m eg:
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1. Az alapítók neve:

Bartsch János, gazd. intéző (Vál)
Berlányi János, miniszt hivatalnok (Budapest)
Czébely Imre, vasúti tisztviselő (Budapest)
Dtrcsényi Miklós, főszolgabíró (Oroszvég)
Fáy Kálmán, vasúti tisztviselő (Kál)
Groák Sándor, földbirtokos (Búj)
Dr. Horváth Ákos, vm. t. b. főorvos (Budapest)
Dr. Horváth József, orsz. képviselő (Budapest)
Dr. Halmágyi Arthur, ügyvéd (Budapest)
Hunyor Béla, jószágfelügyelő (Folyás)
Jaczkó István, esperes-lelkész (Tárná)
Dr. Járossy Sándor, ügyvéd (Nyíregyháza)
Kinaszevich Béla, kir. tszéki bíró (Fehértemplom)
Kossányi Géza, vm. t. b főjegyző (Liptószentmiklós)
Klug Lajos, Ksod.-i vasúti felügyelő (Budapest)
Lux I. Lajos, igazgató (Kassa)
Dr. Meskó Miklós, vm. t. b. főorvos (Rimaszombat)
Morvay Zoltán, főszolgabíró (Beregszász)
Neogrády Kálmán, kir. erdőfelügyelő (Budapest)
Nyíri Bertalan, gyógyszerész (Szentes)
Puky István, vasúti tisztviselő (Budapest)
Rabár János, lelkész (M. Komját)
Schertl Zsigmond, Ksod.-i vasúti főellenőr (Lőcse)
Dr. Singer József, ügyvéd (Liptószentmiklós)
Sztruhala János, m. kir. adótárnok (Nagymihály)
Dr. Tomcsányi Vendel, orvos (Homokbálványos)
Trompler János, gyárigazgató (Nádorhegy)
Dr. Végh Sándor, ügyvéd (Kúnhegyes)
Dr. Wesselényi Mátyás, kir. tanácsos, kir. közjegyző, 

mint csatlakozott (Igló).
Dr. Wieland Sándor, főszolgabíró (Szarvas)
Windt Imre, földbirtokos (Igló)
Wisnyovszky Károly, m. kir. adótárnok (Heves).

2. Az alapítvány címe: Az 1882. évben érettségit tettek alapítványa.
3. A cél megjelölése, amelyre az alapítvány tétetett: Az iglói ág. hitv. 

ev. főgimnázium „Ifjúsági Segélyalap“-jának gyarapítására fordítandó.
4. Az alapítványt kezelő hatóság megnevezése: A főgimnáziumot fen- 

tartó hatóság pénztára
5. A vagyonérték megjelölése: 800 K, azaz nyolcszáz korona.
6. Az elhelyezési mód megjelölése : készpénzben befizetve.
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7. Az alapítvány biztosítására vonatkozó rendelkezések: a főgimnázium 
fenntartó hatóságának kezelése alatt, annak legjobb belátására bízva.

8. Az alapítvány kezelése és jövedelmének felhasználására vonatkozó 
intézkedések : ugyanaz, mint az iglói ág. hitv. ev. főgimnázium „Ifjúsági 
Segélyalap“ jának a gimnáziumi tanácsnak 1906. évi május 19-éri tartott ülé
sén megállapított ügyrendje.

9. Az alapítóknak a 6. 7. 8. pontjaira netán tett fenntartásai: az alapí
tók neveinek megőrzése.

10. Az alapítványt terhelő kitöltések: semmit sem tartanak fenn.
Jelen alapító oklevél öt példányban állíttatik ki és pedig négy a gimná

ziumi tanács és tanári kar részére, az ötödik pedig az iglói kir. közjegyzőnél 
helyeztetik letétbe.

Igló, 1912. évi június hó 23-án
Az alapítók megbízásából:

Windt Imre,
Dr. Wesselényi Mátyás.

A Iglói Szabad Líceum a lefolyt iskolai évben is a régi keretben foly
tatván működését, előadásait, melyeken átlag 250 hallgató jelent meg, az őszi 
és téli hónapokban vasárnaponként délután 5 órakor a főgimnázium díszter
mében rendezte. Az előadások rendezése körül felmerült dologi kiadásokról 
nagylelkűen Igló város gondoskodott, amikor közgyűlésiig 200 koronát sza
vazott meg a Szabad Líceum kiadásaira.

A Szabad Líceum elnöke Fischer Miklós főgimnáziumi igazgató volt, 
tikára Marcsek Andor főgimnáziumi tanár. A képvetítés körüli teendőket 
Niederland Lajos elektrotechnikus, Rajczy Gyula vasúti ellenőr és Szénfy Zoltán 
főgimnáziumi tanár látták el.

Az előadások sorrendje volt:
1. November 10-én, Thirring Gyula főgimnáziumi tanár: Az északi és 

déli sark meghódítása (vetítetett képekkel).
2. November 17-én, Barabás János polgáriiskolai tanár: A levegő meg

hódítása (vetített képekkel).
3. November 24-én, dr. Türk Szilárd o>-vos : Táplálkozás, tápszerszükséglet.
4. December 1-én, Stromp József főgimnáziumi tanár: Az ember tragé

diája (vetített képekkel).
5. December 8-án, Hajts Béla polgáriiskolai tanár: Utazás Japánon ke

resztül (vetített képekkel).
6. December 15-én, Barabás János polgáriiskolai tanár : Kísérleti lélektani 

megállapítások, A tudat alatti lelki működések.
7. Január 5-én, Gottlieb Hermann gyógyszerész: A gyakrabban előforduló 

mérgezéseknél alkalmazandó első segélynyújtásról.
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8. Január 12-én, Kintzler Árpád népiskolai tanító: A földrengésekről 
(vetített képekkel).

9. Január 19-én, Jamrich Béla főgimnáziumi tanár: A Magas Tátra (ve
tített képekkel).

10. Január 26-án, Szalai Miklós gyógyszerész: Az oxygen fejlesztés 
legújabb módja (.bemutatásokkal).

11. Február 9-én, Jamrich Béla főgimnáziumi tanár: Fiume és a magyar 
tengerpart (vetített képekkel).

12. Február t(j-án, Hajts Béla polgáriiskolai tanár: Az okszerű méhész
kedés (bemutatásokkal!.

13. Február 23-án, ifj. Haltenberger Rezső gyáros: Élelmiszereink hami
sításáról (bemutatásokkal és vetített képekkel)

14. Március 2 án, Marcsek And'r főgimnáziumi tanár: Arany János 
Toldija (vetített képekkel)

15. Március 16-án, dr. Forberger Béla ügyvéd: Közigazgatás és igazság
szolgáltatás.



II.

A tanév folyama alatt az igazgatósághoz érkezett fontosabb
hivatalos iratok.

1912. évi június 24-én, 2704 sz. a. Tiszakerületi ág. h. ev. püspöki 
hivataltól: az ev. egyetemes egyház joghatálya alá tartozó középiskolák taná
rainak szolgálati viszonyait meghatározó szabályrendeleti javaslat.

1912. évi július 29-én, 9146 sz. a. Szepesvármegye alispánjától: Köszö
netnyilvánítás a főgimnázium helyiségeinek az önkéntes tűzoltótanfolyam céljaira 
való átengedéséért.

1912. évi szeptember 4-én, 3975 sz. a. Tiszakerületi ág. hitv. ev. püs
pöki hivataltól: a zsinati bizottság javaslata a magyarországi ág. hitv. ev. 
keresztyén egyház alkotmánya II—IV. részeinek módosítása és kiegészítése 
tárgyában.

1912. évi szeptember 11-én, 955 sz. a. A nyíregyházi ev. főgimnázium 
igazgatóságától: értesítés a szeptember hónapban megtartott javító- és pótló 
érettségi vizsgálatokról.

1912. évi szeptember 30-án, 5004 sz. a. Tiszakerületi ág. hitv. ev. püs
pöki hivataltól: a vallás- és közoktatásügyi minisztériumnak 3968 sz. rendelete 
a Gyermekszanatorium javára eszközlendő gyűjtés tárgyában.

1912 évi október 1-én. Az Országos Középiskolai Tanáregyesület buda
pesti körének körlevele az új nyugdíjtörvény-javaslat tárgyában.

1912. évi október 7-én, 5063 sz. a. Tiszakerületi ág. hitv. ev. püspöki 
hivataltól: felhívás Hegedűs János ny. anyakönyvi felügyelőnek az ev. egye
temes gyűlés jegyzőkönyvi tárgymutatójára való előfizetésére.

1912. évi október 16-án. A szepesi városi esperesség elnökségétől: meg
hívás a zsinati bizottság javaslatának tárgyalása végett november 13-án 
Poprádon tartandó értekezletre.

1912. évi október 25-én, 5348 sz. a. Tiszakerületi ág. hitv. ev- püspöki
2*
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hivataltól: a vallás- és közoktatásügyi minisztériumnak 1912. évi október 19-én, 
142678 sz. a. kelt rendelete, mellyel az állami felügyeleti jognak intézetünkben 
való gyakorlásával Jurkovich Emil besztercebányai tankerületi kir. főigazgató 
bízatott meg.

1912. évi október hóban, 5429 sz. a. Tiszakerületi ág hitv. ev. püspöki 
hivataltól: torna alóli felnienfvények.

1912. évi október hóban. Vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztéri
umtól : ösztöndíj pályázatok.

1912. évi november 9-én. A nyíregyházi ág. hitv. ev. főgimnázium igaz
gatóságától : a december havi érettségi vizsgára vonatkozó intézkedések.

1912. évi november 18 án Az Ev. Tanárok és Tanítok Országos Egye
sülete elnökségétől a tanároknak az egyesületi gyűlésekre és a szünidei tan
folyamokra való kiküldése tárgyában.

1912. évi november 18-án. A Szepesi városi esperesség elnökségétől: 
a zsinati bizottság javaslatának tárgyalására összehivott értekezletnek jegyző
könyve.

1912. évi december 9-én, 5840 sz. a. Tiszakerületi ág. hitv. ev. egyház- 
kerület elnökségétől: a vallás- és közoktatásügyi minisztérium bekéri a tanárok 
családi viszonyaira vonatkozó kimutatást.

1912. évi december 9-én. Jurkovich Emil besztercebányai tankerületi 
kir. főigazgató, mint kormánybiztos elnöklete alatt tartott tanári értekezletnek 
jegyzőkönyve.

1912. évi december 31-én, 6122 sz. a. Tiszakerületi ág. hitv. ev. püspöki 
hivataltól: a püspök úrnak a tanári testülethez intézett leirata az újesztendő 
küszöbén.

1913. évi január 2-án, 174670 sz. a. Tiszakerületi ág. hitv. ev. püspöki 
hivataltól: a vallás- és közoktatásügyi minisztérium bekéri a főgimnázium 
tápintézetére vonatkozó adatokat.

1913. évi január 18-án, 224 sz. a. Tiszakerületi ág. hitv. ev. püspöki 
hivataltól: a vallás- és közoktatásügyi minisztériumnak 155956 sz rendelete a 
tanuló ifjúságnak a sportegyesületekben való szereplése tárgyában.

1913. évi január 18-án, 229 sz. a. Tiszakerületi ág. hitv. ev. püspöki 
hivataltól: a vallás- és közoktatásügyi miniszter 6000 sz. a. kelt rendelettel 
bekéri az iskolaszolgáknak családi viszonyaira vonatkozó adatokat.

1913. évi január 22-én, 288 sz. a. Tiszakerületi ág. hitv ev. püspöki 
hivataltól: a főgimnáziumnak képviselői az egyetemes közoktatási bizottságban 
bejelentendők.

1913. évi január 17-én, 210 sz. a. Tiszakerületi ág. hitv. ev. püspöki 
hivataltól: a vallás- és közoktatásügyi minisztériumnak 4835 ein. sz. rendelete 
az 1907. évi ill. t.-c. II. fejezetének végrehajtása tárgyában.

1913. évi január 27-én, 336 sz. a. Tiszakerületi ág. hitv. ev. püspöki 
hivataltól: felhívás a reformáció négyszázados évfordulója megünneplésének 
céljából évenként rendezendő gyűjtésre.
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1913. évi február 5 én, 478 sz. a. Tiszakertileti ág. hitv. ev. püspöki 
hivataltól: a tanügyi kormányhoz intézett felterjesztések benyújtási módját illetőleg,

1913. évi február 6-án, 480 sz. a. Tiszakertileti ág. hitv. ev. püspöki
hivataltól: a vallás- és közoktatásügyi minisztériumnak 15090 sz. rendelete 
szerint az érettségi vizsgálatok ideje április 1-ig jelentendő be.

1913. évi február 17-én: Eperjesi ref. missziói egyház lelkészi hivatalától: 
a ref. tanulók konfirmációi oktatása tárgyában.

1913. évi február 22-én, 672 sz. a. Tiszakerületi ág. hitv. ev. püspöki
hivataltól: a vallás- és közokt tásügyi minisztériumnak 12448 sz. rendelete 
szerint az intézetnek hivatalos kiadványai a képviselőház könyvtárának is 
megküldendők

1913. évi február 19 én, 5851 sz. a. Vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
minisztériumtól: értesítés, hogy 1913 évre fentartási államsegélyként 38000 
korona folyósíttatott.

1913. évi április 4-én, 1265 sz. a. Tiszakerületi ág. hitv. ev. püspöki
hivataltól: intézkedés a tanévi statisztikai adatok felterjesztése iránt.

1913. évi április 2-án, 1284 sz- a Tiszakerületi ág. hitv. ev. püspöki
hivataltól: értesítés, hogy a Vili. osztály vallástani vizsgálatához elnökül Dr. 
Walser Gyula iglói ev. lelkész s az érettségi vizsgálatokhoz elnökül Hronyecz 
József lelkész, püspöki titkár küldetett ki.

1913. évi április 15-én, 48685 sz. a. Vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
minisztériumtól: értesítés, hogy a folyó évi érettségi vizsgálatokon kormány- 
képviselői minőségben Leffler Samu nyíregyházi ev. főgimnáziumi igazgató 
fog részt venni.

1913. évi április 26-án, 1648 sz. a. Tiszakerületi ág. hitv. ev. püspöki 
hivataltól: a vallás- és közoktatásügyi minisztérium 28570 sz. rendelettel 
helyeslő tudomásul vette a Fromhold-féle alapítványnak felterjesztett szám
adásait 1912. évről.
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i n .

A gimnáziumi tanácsnak tagjai az 1912—1913 tanévben.

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

a gimnáziumi tanácsnak választott tagjai.

A  gim názium i fe g y e lm i szék  t a g ja i:

Folgens Cornel, egyházi és iskolai másodfelügyelő. 
Münnich Kálmán, egyházi és iskolai felügyelő.
Dr. Walser Gyula, ev. lelkész.
Dr. Marschalkó Elemér, egyházi ügyész.
Fest Ottó.
Langsfeld Géza.
Széli Ödön. 
f  Topscher György.
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í v .

Az 1912—1913 tanévben követett tanterv átnézete 
a heti óraszámot tekintve.

Fo
lyó

 s
zá

m O s z t á l y

1 Ö
ss

ze
se

n

T a n t á r g y —
I. ii III IV. V. VI. VII. VIII.

_I

í Vallástan ... ... ... ... 2 2 2 2 2 2 2 2  i 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 o 5 4 1 19
5 Magyar írók bővebb tanulmányozása, kapcsolatban a görög klasszikusoknak magyar fordításban való ismertetésével 1) — — — — _ _ 3 3 3 O 1 1
6 Német nyelv ... ... ... — — 4 3 3 3 3 3 19
7 Történelem ... ... _ — — 3 3 3 3 nO 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 0 4 3 2 26
12 Rajzoló geometria _ 3 3 2 2 — — — — 1 0
13 Rajz (a comp. tanfo-

lvamban 2) .........  ... — — — 2 2 2 2 8
14 Bölcsészet ... ......... 3 3
15 Szépírás . ... — — 1 1 — — — — — — 2
16 Torna... ... .............. 9 2 2 2 2 2 2 2 16
17 Ének .............. . . ... í 1 — — — — 2

1 I 2 9
29 28 28 35 35 35 34 253

JEGYZET. M, 2), fakultatív 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 óramaximumát. Az V., VI., VII. és 
VIII. osztályok heti óraszámában bennfoglaltatik a pótló-tanfolyam 5, illetve 
4 órája is.

A hetenkénti egy rendes énekórában az I. és II. osztály egyesítve volt.
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Az algimnázium prot. vallási! tanulóifjúságának hetenként < gy külön, 
egyházi énekek begyakorlására szánt énekórája is volt.

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

Az I. és 11. osztálynak, a III. és IV. osztálynak s az V. és VI. osztály
nak az őszi és tavaszi hónapokban hetenként egyszer (délután 3 — 5 óráig) 
volt játékdélutánja.

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

A magyar önképzőkör hetenként egyszer tartott gyűlést, a 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.
F

ol
yó

 s
zá

m

A ta n á r  n e v e

T
an

ár
i é

ve
i

n
ek

 
sz

. 
az

 
ig

ló
i 

gi
m

u.

T a n tá r g y , m e ly e t  t a n í t o t t

H
et

en
ké

nt
i 

ó
rá

in
ak

 s
z.

É s z r e v é te le k

I Fischer Miklós 33 te rm é s z e t ta n  V ili .  4. 4
K ir . ta n ácso s , a  F e re n c  
J ó z s e f - re n d  lo v ag ja , az  
O rsz . K özok t. T a n ács  
ta g ja .  Ig azg a tó . A te r -  
m é s z e l ta n i  sze r tá r  ő re.

2 Berzeviczy Béla I  I

ra jz o ló  m é r ta n  I. 3, II . 3. I I I .  2, IV . 2, 
g ö rö g p ó tló  ra jz  V. 2, V I. 2, V II. 2, 

V III . 2,
szép írá s  I. 1, I I .  1 .

20 a  ra jz tá r  őre.

3 Bogscli László 14
m a g y a r  ny-elv III. 4, IV . 4, 
n é m e t n y e lv  V. 3, V ll. 3, 
b ö lc sé sz e t V III. 3,
n é m e t nye lv  (ren d k . t a n tá rg y )  I I .  1. 18 i

a  I I I .  és IV . 0 . k ö n y v 
tá r á n a k  őre, a g im n . 

ta n á c s  jegyző je .

4 dr. Bruckner Győző I O
la t in  n y e lv  V ili. 4,
tö r té n e t  I II . 3, V. 3, V II . 3, V II I . 3. l 6

o sz tá ly fő n ö k  a  VJll 0 .; 
a  f ilo ló g ia i-  és t ö r t é 
n e t i  m n z . ő re ; a  tö r t .  

s e m iu a r iu m n a k  veze tő je

5 Hoch Ferenc J3 la t in  n y e lv  I. 6 , V. 6 , V I. 5. 
n é m e t n y e lv  I. 1 , l 8 o sz tá ly fő n ö k  a  VI. 0 .

6 Jamricli Béla 2 la t in  113 e lv  II 6 , IV. 6, 
tö r té n e t  IV. 3, VI. 3. 1 8

o k i, h e ly e ttes  ta n á r ,  
! o sz tá ly fő n ö k  a  IV. 0 .

7 K iss Albert 20 g ö rö g  n y e lv  V. 5, VI. 5, V II . 5. 
g ö rö g p ó tló  m a g y a r  V ili. 2. 17

a  ta n á r i  k ö n y v tá rn a k  
és  az  ifjúság i s e g é ly -  

1 k ö n y v tá rn a k  ő re.

8 M ircsek Andor 4
n é m e t n y e lv  III. 4, IV. 3, VI. 3, Vili. 3, 
g ö rö g p ó tló  iro d a lo m  V. 3, 

m a g y a r  V. 3,
I Q

o sz tá ly fő n ö k  az  V. 0 . 
a z  V. 0  k ö n y v tá rá n a k  

őre.

9 Nikházi F rigyes 24
m e n u 3’is é g ta n  III. 3, IV . 3, V. 3, 

VI. 4, VII. 3, V III. 2. l 8

I O Schermann Samu 38
to rn a  1— VIII oszt. 2—2 ó ra , 
é n e k  I -  II. 1. 
e g y h á z i é n e k  1—IV. 1. 1 8

1 a  d a l- ,  zene- és to r n a -  
! k ö rö k  e lnöke; az  if j.
1 j á té k o k  vezető je .

I I Stromp József 15
m a g y a r  n y e lv  I I  5, VI 3, VII. 3, 

V ili 3.
g ö rö g p ó tló  m a g y a r  VI. 3. !7

! o sz tá ly fő n ö k  a  V II. 0 . ;  
tá p iu té z e ti  g o n d n o k  ; 
a  F e tő f i-ö n k é p z ő k ö r  

e ln ö k e .

I 2 Szénfy Zoltán 5
m e n n y is é g ta n  I. 4, I I .  4, 
m agyra r  n y e lv  I. 5, 
fö ld ra jz  llí. 2 . 
te n n é s z e t ta n  VII. 4.

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  ; 
o k i. h e ly e ttes  ta n á r .

*3 Them László 23 v a l lá s ta n  1—V ili. o sz t. 2— 2 ó ra. l 6 a  T h ö k ö ly -k ö r  e ln ö k e .

Thirring Gyula 8
te rm é s z e tra jz  1,2 II. 2 ,IV 3 , V .3, V'1.3, 
fö ld ra jz  I. 3, 11. 3. J9

o sztá ly főnök  a II. 0 .; 
g im n á z iu m i p é n z tá ro s ; 
a  g y o rs író k o r e ln ö k e ; 
a  te rm észe tra jz i m u z . 

őre.

15 W iese Gyula 5
la t in  ny-elv I I I ,  ó, V ll. 5, 
g ö rö g  ny?elv  Vili. IV. 
g ö rö g p ó tló  m a g y a r  VII. 3,

1 8

o sz tá ly fő n ö k  a  I 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 ző je  ; a z  I. 
és  11. 0 . k ö n y v t. ő re .
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Az 1912 —1913-ik iskolai évben mint róni. kath. hitoktatók működtek: 
az I —IV. osztályban Pataky Béla segédlelkész, az V-—VIII. osztályban pedig 
Szalay István segédlelkész. A róm. 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: Posewitz Károly m. kir. 

honvédfőhadnagy.



VI

Jelentés az osztályok tanulóiról és végzett tananyagáról.

I. osztály.

Osztályfőnök : Sz é n f y  Z o ltá n

a) Tanulók:

Budinszky Kálmán r. k. Rajec, 
Trencsén m.

Eggenberger Ödön ág. h ev. 
Igló.

Fehér Gyula r. k Budapest.
Frank László r. k. Ólubló, 

Szepes m.
5 Fuchs Győző izr- Káposzta

falu, Szepes m.
Garlathi Elemér r. k. Ko- 

rompa, Szepes m.
Gábris Rezső r. k. Csacza, 

Trencsén m.
Halasy István ág. h. ev. La- 

borcrét, Zemplén m.
Horn Zoltán izr. Korompa, 

Szepes m.
10 Hornicsek Dezső r. k. Igló.

Hölbling János r. k. Igló.
Hunyor Gyula r. k. Igló.

Jamniczky Ferenc r. k. Igló- 
Kádár József ref. Vizsoly, 

Abauj m
15 Kleinberger László izr. Igló. 

Konecsni Hugó r. k. Karvin, 
Szilézia.

Kováts Tamás ág. h. ev. 
Abaujnádasd.

Köhler Zoltán ág. hitv. ev. 
Igló.

Kubenkó Ede r. k. Igló.
20 Kuszmann Árpád r. k Tátra- 

lomnic, Szepes m. 
Kübácher Ödön ág. h. ev. Igló. 
Lavotha Ernő ág. h. ev.

Szepesváralja.
Lorber Ernő izr Igló. 
Márkus Dezső r. k. Korompa, 

Szepes m.
25 Mestyánek István r. k. Igló-
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Mikola László ág. h. ev. Ko- 
rompa, Szepes m.

Mikolovits György r. k. Igló.
Négyessy László r. k. Ko- 

rompa, Szepes m.
Oetter György r. k. Mateóc, 

Szepes m.

30 Polay Dávid ág. h. ev. Szepes- 
váralja.

PoIlákErnő izr. Rimakokova, 
Gömör ni.

Pollner Viktor ág. h. ev. 
Stoósz, Abauj m.

Pusztay Béla r. k. Módra, 
Zemplén m.

Rauchverger Imre izr. Igló.

35 Rechnitz Dezső ág. h. ev. 
Poprád, Szepes m.

Rétháti Géza r. k. Szepes- 
remete.

Rusznyák Pál izr. Csacza, 
Trencsén m.

Sevecz Ferenc r. k. Karásznó, 
Trencsén m.

Slifka Lajos r. k. Igló.

40 Sohlmann Gyula ág. h. ev 
Svedlér, Szepes m.

Sohlmann János ág. h. ev. 
Svedlér, Szepes m.

Sommer Bertalan r. k. Igló
Srenkel Emil r. k Igló.
Szakai László ref. Vámos- 

lucska, Ung m.
45 Szitán Ödön izr. Igló.

Szlavkovszki Ede r. k Ká 
posztafalu, Szepes m.

Tiroler Károly izr. Takcsány, 
Zemplén m.

Tisza Lajos ág. h. ev. Szepes- 
váralja.

Toperczer Vilmos ág. h. ev. 
Svedlér, Szepes m.

50 Türk László r. k. Igló.
Vaskó Ferenc r. k Igló.
Várady Pál ref. Székely- 

híd, Bihar m.
Vollay Aurél r. k. Igló.
Wiener Lajos izr. Igló 

55 Zántó Kálmán r. k. Mind
szent, Csongrád m.

Zimmermann Vilmos izr Igló

K ilépett:
Kiss Árpád ref. Garbócbogdány, Abauj m.
Subják József r. k. Szepesváralja

b) Tantárgyak ■
1. V allástan , hetenként 2 óra. K. 1c. Bereczky S .: „Bibliaismertetés 

bibliai történetekkel “ Luther „Kis kátéja“ Adorján fordításában. „Új szövet
ség.“ „Keresztjén énekeskönyv.“ Végzett tananyag: Az ószövetség története 
élet- és jellemképekben, tanítások, az új szövetségi Istenországának előkészítése 
az ó szövetségben, az ó szövetségi könyvek rövid ismertetésével. Egyházi énekek.

T h e k n .
2. M agyar n y e lv , hetenként 5 óra. K. k. Szinnyei József: „Iskolai 

magyar nyelvtan I.“ és „Magyar olvasókönyv I.“ Olvasmányok nj'elvtani elem
zése. Hangok, szavak, szavak fajai (beszédrészek) és mondatrészek. A monda
tok fajai (a nyilatkozás módja és szerkezet szerint). Igeragozás. A helyesírás 
gyakorlása. Az olvasmányok hangsúlyos olvasása ; tartalmuknak értelmes elmon
dása. Költemények cmlékelése. Havonként két írásbeli dolgozat. S zén k y .
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3. L atin  n yelv , hetenként 6 óra. K. k. Pirehala Imre: „Latin nyelv
tan“ és „Latin olvasó-és gyakorlókönyv “ Nyelvtan: olvasás, a főnév és nemei, 
a deklináció, a melléknevek declinációja és comparaciója, a névmások, szám
nevek', „esse“ segédige ragozása, az actív igék ragozása. Olvasmányok: Schola. 
Hungária. De formica et cokimba. De campo De populo Romano. De servis 
Romanis. De düs Romanorum. De Hungáriáé fluviis. De Hunnis. De vulpe et 
corvo. De origine gentis Latinae. De Romulo et Remo. De origine urbis Romáé. 
De Hercule et Caco fabula. Ranae regem petunt. De lupo et grue. De passere 
et lepore. Senatus. Exercitus De cervo fabula. De rebus gestis maiorum. 
Colloquium inter Paulum et Julium Colloquium inter pat rem et f lios Colloqu'um 
inter Stephanum, Paulum, Andreám. De Danuvio fiumine. De bello Troiano. De 
Iphigenia. Thersites in comione verba facit. Epistula Colloquium inter Paulum, 
Carolum ct Alexandrian De ira Aehillis. Fordítási gyakorlatok fenti olvasmányok 
alapján. Havonként két írásbeli dolgozat H o c h .

4. Földrajz, hetenként 3 óra. IC k. Varga Ottó: „Földrajz I.“ Magyar- 
ország leírása. Földrajzi alapismeretek. Térképolvasás. Alföldek. Dombvidékek. 
A magyar tengerpart. Hegyvidékek. Térképvázlatok készítése. T h ir r in g .

5. T erm észetrajz, hetenként 2 óra. IC k dr. S.zterényi Hugó: „Termé
szetrajz.“ Őszi gyümölcsök leírása és a termések csoportosítás’. 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. Növénygyűjtés. T h ir r in g .

6. M ennyiségtan , hetenként 4 óra. IC k. dr. Belce Manó: „Számtan.“
Számírás és olvasás. A négy alapművelet egész számokkal és tizedes számok
kal. A számok tulajdonságai. Számolás közönséges törtekkel. Havonként két 
Írásbeli dolgozat. Sz é n f y .

7. R ajzo ló  geom etr ia , hetenként 3 óra. IC 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 díszítményi rajzok kapcsolatosan a végzett anyaggal, 
színezéssel. Bk r z e v ic z y .

8. T ornázás, hetenként 2 óra. Szabad-, rend- és szergvakcrlatok.
SCHKRMANN.

9. Szép írás, hetenként 1 óra. Magyar folyóírás az ütemes módszer
szerint. Bk r z e v ic z y .

10. Ének, hetenként 2 óra. Schermann S gyak. énektana és dalfüzére
nyomán. Egy-, két- és többszólamú dalok begyakorlása. Több egyházi ének 
a prot. vallásit tanulókkal begyakorolva. S c h e r m a n n .

11. N ém et n yelv , mint rendkívüli tantárgy, hetenként 1 óra. IC k. 
Schuster Alfréd : „Német nyelvtan I.“ Az írásjelek használata. A helyes olva
sás és pontos kiejtés állandó gyakorlása. Beszédgyakorlatok a mindennapi 
életből. H o c h .
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ír. osztály.

Osztályfőnök: T h ir r in g  G y u l a . 

a) Tanulók:

Babik Oszkár r. k. Szlatvin, 
Szepes m.

Bacsinszky Béla g. k. Veres
hegy, Szepes m.

Balázsy József r. k Igló.
Bárdossy Dezső g. k. Tar- 

czafő, Szepes m.
5 Batta Bertalan ref. Felső 

kelecsény, Borsod m
Bendik János r. k. Letánfalu, 

Szepes m-
Bukovinszky Ferenc r. k. 

Igló.
Csizmár János r k. Igló.
Dietz Zoltán ág. h. ev. 

Ruttka, Turóc m.
10 Drechsler Rezső izr. Igló.

Elfenbein László izr. Igló-
Fischman Béla izr. Csütör

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

Gölniczbánya, Szepes m.
Fried László izr. Szomolnok, 

Szepes m.
15 Friedmanszky Mihály r. k 

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

pesolaszi.
Gleviczky Géza r. k. Igló.
Gömöri Sándor ref Igló.
Havas Rezső r. k. Csorbató, 

Liptó m.
20 Janosik Jenő r. k. Márkus- 

falva, Szepes m.
Jureczky Tibor ág. h ev. 

Jolsva, Gömör m.
Kardos Lajos izr. Igló.
Kéri Kálmán r. k. Igló.

Kircz Géza izr Vázsec, Liptó. 
25 Klein Samu ág. h. ev. Sved- 

lér, Szepes m.
Kossányi Dezső r. k. Ötös- 

bánya, Szepes m.
Kováts Lóránt ág h. ev. 

Abaujnádasd.
Köhler Tivadar ág. h. ev. Igló. 
Kiirthy Zoltán ref. Dombrád, 

Szabolcs m.
30 Lángh Ernő izr. Márkus- 

falva, Szepes m.
Leuchtag Elek izr. Igló. 
Lorber Andor izr. Igló. 
Neumann Jenő izr. Hernád 

tapolcza, Szepes m.
Niksch Géza r. k. Igló.

35 Pallaghy István ref. Felső- 
méra, Abauj m.

Pataki Oszkár ág. h. ev. Igló. 
Pfliegel György r. k. Várna, 

Trencsén m.
Rauchwerger Ernő izr.

Csorba, Liptó m. 
Schneider Lajos ág. h. ev. 

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

Merény, Szepes m. 
Sebestyén Rezső ref. Igló. 
Singer Ernő izr Igló.
Szlaby István r. k. Igló. 
Szörényi Manó r. k. Igló.

45 Ujj Andor ref. Csenyéle, 
Abauj m.

Vojnár Tibor r. k. Igló. 
Wiener Miklós izr. Igló. 
Zustyák Viktor ág. h. ev. 

Vázsec, Liptó m.
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Magántanulók ■■
Szenykó Gyula g. k. Lőcse.

50 Szontágh Sára ág. h. ev Ózd, Borsod m.
K ilépett:

Bartha László ref Viss, Szabolcs m.
Láng Alajos ág. h. ev. Hibbe, Liptó m.

b) Tantárgyak:
1 V allástan , hetenként 2 óra. K. k. Bereczky S. „Bibliaismertetés 

bibliai történetekkel“. Luther „Kis kátéja“. „Új szövetség“. „Keresztyén éne
keskönyv“. Tananyag: Jézus élete és tanítása. Isten országának megalapítása 
Jézus és az apostolok által. Egyházi énekek. T h k r n .

2. M agyar n yelv , 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. Stromp.

3. L atin  n yelv , 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 Sabinis gesto. Colloquium 
inter praeceptorem et discipulos. Colloquium praeceptoris cum discipulis. De 
Ulixe in Ogygia insula morante. De Nausicaa. De Phaeacibus. Uiixes nőmén 
suum aperit. Uiixes in pátriám redit. Uiixes apud Eumaeum. Uiixes se filio 
aperit. Fordítási gyakorlatok fenti olvasmányok alapján. Latin közmondások és 
szállóigék tanulása. Tárgyi és etimológiai szócsoportok. Havonként két írásbeli 
dolgozat. J amrich.

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 hirring .

5. T erm észetrajz , hetenként 2 óra. K. k. Dr. Szterényi Hugó „Ter
mészetrajz II.“ Néhány őszi virágos növény. Majmok. Tengeri és erszényes 
emlősök. A ház körül, mezőn, erdőben tartózkodó madarak; vizi madarak. A 
madarak összefoglalása és csoportosítása. Csúszó-mászó állatok. Kétéltűek. 
Halak. Csigák. Kagylók. Hasznos és kártékony bogarak. Közönségesebb nap
pali és éjjeli lepkék. A méh, a hangya. A szöcske, a sáska. A szitakötők. A 
házi légy, a szúnyog. Keresztes és házi pók. Folyami rák. A pióca. Néhány 
tavasszal virító erdei bokor és gyümölcsfa. Rovar és növénygyüjtés.

T h i r r i n g .
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G. Szám tan, 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. S z é n f y .

7. R ajzoló geom etr ia , hetenként 3 óra. K. k. Dr Horti-Szinte: „Raj
zoló gemetria“. A kocka, hasáb, gúla, henger, kúp, gömb szemléltetése, elem
zése, axonometrikus rajzolása. A tárgyalt testek felületének és köbtartalmának 
kiszámítása. A sík származtatása, egyenesek helyzetei a térben. Egyenesnek 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. Bkrzeviczy.

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

9. Szép írás, hetenként 1 óra. Német folyóírás az ütemes módszer
szerint. I’erzeviczy.

10. É nek, hetenként 2 óra. Együttesen az 1. osztállyal, mint az I. osz
tályban. »Schermann.

11. N ém et n yelv , mint rendkívüli tantárgy, hetenként 1 óra. K. k.
Schuster Alfréd: „Német nyelvtan I.“ A helyes olvasás és írás gyakorlása. 
Névragozás, igeragozás. Prózai olvasmányok. A helyesírás gyakorlása.

J’OGSCH.

I I I  osztá ly ''.

Osztályfőnök: W iksk G yula.

a) T a n u ló k  ■■

Bakó Árpád ref. Kisvárda, 
Szabolcs irt.

Bartsch Miklós ág h. ev. Igló.
Buchner István r. k. Kassa, 

Abauj m.
Csighy József g. k. Igló.

5 Csorba Sándor r. k. Szerencs, 
Zemplén m.

Dósa Béla r. k. jászapáti 
Jásznagykunszolnok m.

Dósa Pál r. k. Jászapáti, 
jásznagykunszolnok m

Dulovics Emil r. k. Igló.
Erős Rezső ág. h. ev. Szo- 

molnok. Szepes m.

10 Fehér Béía r. k. Jekelfalu, 
Szepes m.

Fehér István izr. Igló.
Fialla András r. k. Igló.
Földváry Miksa r. k. Igló.
Herceg Zoltán izr. Igló,

15 Illéssy Ferenc ref. Nagy- 
kinizs, Abauj-Torna m

Ipolyi Albin r. k. Igló.
Klucsár András r. k Lesz- 

kovány, Szepes m.
Koromzay Zoltán ág. h. ev. 

Igló.
Kossányi László r. k. Otös- 

bánva, Szepes irt.
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20 Krivácsy Gyula ág. h. ev. 
Szepesolaszi, Szepes m.

Labanc István r. k. Korompa, 
Szepes m.

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

Márkus László r. k. Korompa, 
Szepes m.

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

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

Mokcsay Miklós ref. Gönc 
ruszka, Abauj m.

Müller Árpád ág. h. ev. Igló.
Palcsik Sándor r. k. Igló.
Pfliegel Ferenc r. k. Várna, 

Trencsén m.
30 Róth Nándor r. k. Márkus- 

falva, Szepes m.
Schermann Sándor ág. h. ev. 

Igló.
Schwarcz Imre izr. Páris- 

háza, Liptó m.
Seyfried László ág. h. ev- 

Svedlér, Szepes m.

Smrecany István r. k. Igló. 
35 Soós László ág. h. ev. 

Merény, Szepes m.
Spisák Antal r. k. Igló.
Stein Hugó izr. Igló.
Stein Jenő izr. Igló. 
Strazniczky Lajos r. k. Igló. 

40 Stromp Tibor ág. h. ev. 
Igló.

Szászrivy Artur ág. h. ev. 
Igló.

Szilágyi Sándor ref. Felső- 
dobsza, Abauj m.

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

Szmoljár Antal r. k. Sümeg, 
Szepes m.

45 Szörényi Rezső r. k. Igló. 
Thurzó Rezső ág h. ev. Igló. 
Török Béla r. k. Igló.
Törő András r. k. Igló. 
Várady István ref. Székely- 

híd, Bihar m.
50 Vozár József r. k- Igló. 

Záborszky Viktor ág. h. ev. 
Korompa, Szepes m.

Magántanulók ■

Bercelly Vatha r. k. Budapest.
Dán Péter g. k. Huszt, Máramaros m.
Dzubay János g. k. Leisenring. Amerika,

55 Hajsó Gyula, ág h ev. Svedlér, Szepes m.

Meghalt--

Lingsch Ödön ág. h. ev. Igló.

K ilép e t t :

Kahanetz Rezső r. k. Kőperény, Szepes m.
Szepesi Gusztáv ág. h. ev. Igló.

b) T a n tá rg ya k :

1. V a llástan , hetenként 2 óra. K. k. Bereczky: „A keresztyén egyház 
rövid története“. Segédkönyv: „Újszövetség“. „Kér. énekcskönyv“. Tananyag :

3
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A keresztyén egyház története annak megalapításától a legújabb időkig, különös 
tekintettel a reformációra és a magyar ev. prot egyházra. Válogatott szent
írási szakaszok olvasása és magyarázása. T h e r n .

2. M agyar n yelv , 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 hangsútyos 
elszavalása. Havonként két Írásbeli dolgozat. Bo g s c h .

3. L atin  n y e lv , hetenként 6 óra. K. k. Pirchala I.: „Latin nyelvtan“.
Fodor—Kurtz: „Latin olvasmányok". Prózai olvasmány Cornelius Nepos művé
ből : Miltiades, Themistocles. Költői olvasmány Phaedrus mesegyűjteményéből; 
Prológus. Lupus et agnus. Canis per fluvium carnem ferens. Vacca, capella, 
ovis et leo. Cervus ad fontéin. Vulpes et corvus. Asinus ad senem pastorem. 
Rana rupta et bős. Vulpes et ciconia. De vulpe et uva. Vulpes et caper. De 
vitiis hominum. Nyelvtanból az alaktan tüzetes átismétlése után a mondattan 
következő fejezetei: az alany és állítmány; cselekvő és szenvedő állítmány ; 
az állítmány kiegészítője; a jelző; az értelmező; a tárgy esete; a részes 
határozó esete ; a birtokos jelző esete ; genitivus mint az állítmány kiegészítője ; 
az ablativus; az igenevek használata. Magyar szöveg latinra fordítása. Két
hetenként iskolai írásbeli dolgozat. WiESE.

4. N ém et n y e lv , 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. Marosé k.

5. T örtén elem , hetenként 3 óra. K. k. dr. Szigethy Lajos: „Magyar-
ország története I.“ és Kogutowitz: „Tíz térkép a hazai történelem tanításához“. 
A magyar nemzet története 1526-ig. Magyarország a honfoglalás előtt. A hon
foglalás és a vezérek kora. A keresztyénség terjedése. Szent István és utódai. 
Az alkotmány kifejlődése. Az aranybulla. A tatárjárás. Az utolsó Árpádok. Az 
interregnum. Az Anjouk. A török hatalom emelkedése. A Hunyadiak kora. A 
hanyatlás évei a Jagellók alatt. D r. Bruckner.

6. Földrajz é s  fiz ik a i fö ldrajz, 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. S z é n f y .

7. M ennyiségtan , hetenként 3 óra. K. k. 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 ikházi.

8. R ajzoló  g eom etr ia , 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. Síkdíszítmé
nyek rajzolása és színezése a Váradi-, Boross- és Zsitvay-féle lapminták után. 
Kézügyesítő gyakorlatok színes ceruzával. — Különféle használati tárgyak 
(edények, tálak, üvegek, s tb ) rajzolása szemlélet nyomán, táblai előrajzolás 
után. Mértani rajzok készítése kapcsolatban a végzett anyaggal. Szerkesztési 
gyakorlatok. BerzEVICzy.

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

ÍV", osztály.

Osztályfőnök: J a m r i c h  B é l a . 

a) Tanulók:

Babura Gábor r. k. Taksony, 
Pest m.

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

Bárdossy Elek g. k. Tarcafő, 
Szepes m.

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

sümeg.
Dajka Miklós ref. Igló.
Dráveczky Ernő r. k. Ká

posztafalu, Szepes m.
Drechsler Manó izr. Igló.
Dula Gusztáv ref. Szepsi, 

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 Mihály r. k. Igló.
Horváth János ref. Nemes- 

bikk, Borsod m.
Kerekes László ref. Felső- 

Barcika, Borsód m.
Král Andor r. k. Igló.
Kuliffay Pál ref. Kunhegyes, 

Szolnok m.
20 Láczai Dezső ref. Ungmo- 

gyorós, Ung m.
Láng Elek izr. Márkusfalva, 

Szepes m.
Lázár Károly ref. Füzes

gyarmat, Békés m.
Lippner Miksa izr. Igló.
Marcsek Dezső ág. h. ev. Igló.

25 Matava Róbert r. k. Felka.
Matiek Antal r k Igló-
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Mega Sándor ág. h. ev- Igló- 
rosztoka

Mészáros István r. I< Igló.
Mészáros János r k Igló 

30 Mihalski József r. k. Igló
Milecz János r k Zsolna, 

Trencsén rn.
Müller János ág h. ev Igló
Münnich Kálmán ág. h. ev. 

Igló.
Nemes Ferenc r. k. Liptó- 

szentmiklós, Liptó m 
35 Óvári Pál ref. Torna,

Abauj m
Pálmai Károly r. k Igló
Plank Sándor r. k. Nagy- 

tállya, Heves m.
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. Igló.

Répászky Ernő r. k. Mándok, 
Szabolcs m.

45 Schiller Tivadar r k Igló
Somogyi József ref. Domb- 

rád, Szabolcs m-
Stein Ernő izr Igló.
Stromp Lajos ág h. ev. Göl- 

nicbánya, Szepes m
Szabó János ref. Torna, 

Abauj m.
50 Szabó Tibor r- k- Makiár, 

Heves m.
Szeemann Béla r k. Zsolna, 

Trencsén m.
Szontágh Pál ág. h. ev- Ózd, 

Borsód m
Sztanyik Mihály r. k. Várna, 

Trencsén m.
Újházi László r. k. Főnix- 

huta, Sáros m.
55 Vartovnik János r. k. Márkus- 

falu, Szepes m.
Walkó László ág. h ev. 

Göln icbánya, Szepes m.

M agántanulók ;

Hajsó Sándor ág. h. ev Svedlér, Szepes m. 
Palugyay Zoltán ág. h. ev. Liptószentmildós. 
Sóhalmi Imre ág. h ev- Tállya, Zemplén m.

b) T a n tá rg ya k :

1. V a llástan , hetenként 2 óra. K. k. Hetvényi L. : „Kér. vallástan.“
Segédkönyv: „Újszövetség.“ „Kér. énekeskönyv.“ Végzett tananyag: Hit- és 
erkölcstan Luther kis kátéja alapján. Megfelelő szentírási helyek, főképen Márk 
evangéliuma. T hern .

2. M agyar n yelv , 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 kife
jezések és alakzatok. Verstan. Nemzeti és idegen versek. A prózai olvasmányok 
hangsúlyos olvasása, magyarázata, a szóképek, alakzatok, ütemek, verslábak 
és rímek szerint való elemzése; három ének emlékelése. Kéthetenként iskolai 
dolgozat. Eogscií.
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3. Latin n yelv , hetenként 6 óra. K. k. Pirchala I. „Latin nyelvtan“ ;
Fodor és Kurtz: „Latin olvasmányok.“ Prózai olvasmány C. Julius Caesar: 
„Commentarii de hello Gallico“ c. művéből. Gallia leírása (I. 1.) Gallia politikai 
és társadalmi viszonyai (VI. 11—20 ) Germánia és lakosai (VI. 21—28.) Költői 
olvasmány P. Ovidius Naso Metamorphosisaiból. A világ teremtése (I. 5—88), 
Deucalion és Pyrrha (I. 313—415), Daedalus és Icarus (Vili. 183 — 235), Or
pheus az alvilágban (X. 1—63), Midas (Xh 85—145). Nyelvtanból a HL osztály 
anyagának átismétlése u tán : 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. Kéthetenkint iskolai írásbeli 
dolgozat. J amrich.

4. N ém et n y e lv , hetenként 3 óra. K. k. Schuster Alfréd: „Német nyelv
tan I.“ Mondattan: Prózai olvasmányok alapján az egyszerű 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. Marcskk.

5. T örténelem , hetenként 3 óra. K. k. Dr. Szigetig Lajos: „Magyarok
története II.“ Kogutovitz Manó: „Tiz 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 vét törvényszék. Az 
1687-iki országgyűlés II. Rákóczi Ferenc szabadságharca. A dinasztikus reformok 
kora. A nemzeti reformok kora. A szabadságharc. Bach- és Schmerling-korszak. 
Deák Ferenc és a kiegyezés. Magyarország politikai földrajza: természeti vi
szonyok, közgazdaság, lakosság, nemzetiségi, felekezeti viszonyok. Egyházak. 
Közműveltség. Alkotmány. Állami szervezet. Állami háztartás. Horvátország. 
Közös ügyek. Ausztria földrajza, történelme és alkotmánya. Jamrich.

6. N övén ytan , 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. 
Növénygyűjtés. T hirrin g .

7. M ennyiségtan , hetenként 3 óra. K. k. König-Beke: „Algebra“. — 
Az algebra jelei A negativ számok. Algebrai egész kifejezések összevonása.
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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.

8. R ajzo ló  geom etr ia , 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. Ecsetgyrkorlatok. Kézügyesítő gyakorlatok színes ceruzá
val és szénnel. Különböző háztartási tárgyak' természet után való rajzolása 
szemlélet nyomán és táblai előrajzolás után. Magyar díszítő elemek gyűjtése 
és ezekből egyszerűbb térkitöltés. Geometriai rajz kapcsolatosan a végzett 
anyaggal. Szerkesztési gyakorlatok. Berzkviczy.

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

V. osztály,

Osztályfőnök: Marcsek Andor.

a) Tanulók ■

Antal Imre ág. h. ev. Igió-
Bartha Jenő ref. Viss, Sza

bolcs m.
Bernáth György r. k. Gölnic- 

bánya, Szepes m
Bosnyák Gyula ref. Kérész, 

Ung m-
5 Bötös Kálmán ref. Málcza, 

Zemplén m.
Czölder Károly ág. h. ev- 

Merény, Szepes m
Fehér Rezső r. k Budapest.
Fischer Márton ág. h- ev. 

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

Igló.
10 Fülöp S. István izr- Derecske, 

Bihar m.
Gellért Antal ref. Perecseny, 

Ung. m.
Harnicsár Gyula r. k Igló.

Hegedűs László ref. Tisza- 
keszi, Borsod m.

Herczeg Aladár izr. Igló.
15 Horváth Jenő ág h. ev. Igló.

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

Kempny Frigyest’, k. Ruttka, 
Turócz m.

Kiszely Gyula r. k- Szepes- 
váralja.

Koch Dénes r. k Gálszécs, 
Zemplén m.

20 Kopper Miksa izr Poprád, 
Szepes m

Korach Pál izr Otösbánya, 
Szepes m.

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

Lábos Oszkár r. k Trsztena, 
Árva m

Langsfeld Béla ág. h ev. Igló.
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25 Lángh József izr. Márkus- 
falva Szepes m-

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

Ung in.
Mangel Sándor izr. Szepes- 

ófalu.
Menyhért József ref Igló- 

30 Meyer Vilmos ág h ev 
Budapest

Molnár János r. k Nagy
iadna, Sáros m

Olesch Jenő r. k. Bindt, 
Szepes m.

Propper Elek izr Igló
Rauchwerger Ottó izr- Igló 

35 Rokiczky Béla g k. Homonna- 
rokitó, Zemplén m.

Róth Károly ág. h. ev. Igló- 
rosztoka, Szepes m.

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

Soltész Ernő r. k. Igló.
Somoskeőy Antal r. k- Bártfa, 

Sáros m
40 Stuckner Miklós r. k. Igló-

Szakai Dezső ref. Vámos- 
lucska, Ung m.

Szakai István ref Vámos- 
lucska, Ung m.

Szécsi Géza ref. Szerep, 
Bihar m.

Uhlyárik Márton r. k. Ruttka, 
Turócz m.

45 Vollay Elemér r. k. Igló.
Weisz László r. k. Igló

b) Tantárgyak ■

1. V a llástan , hetenként 2 óra. K. k. Frenyó L : ,,A kereszténység meg- 
\  alapításának története.“ A Luther Társaság által kiadott „Bibliai olvasókönyv.“

„Új szövetség.“ ,,Ker. énekeskönyv.“ Végzett anyag: Izrael vallásának rövid 
ismertetése különös tekintettel a prófétákra. Jézus élete és tanítása. Az apos
tolok élete és működése. T hern .

2. M agyar n yelv , hetenként 3 óra. K. k. Góbi Imre: Retorika. A
prózai írásművek szerkezete: anyaggyűjtés, az anyag rendezése. A prózai írás
művek fajai megfelelő olvasmányok alapján. — írásbeli dolgozatok tételei: 1. 
Az én vakációm. 2. Hervadás ideje. 3. A pákász élete a rétségben. 4. A 
történetírás fajai. 5. Az egészség értékéről. 6. Mi teszi a rómaiakat történelmi 
nevezetességű néppé ? 7. Arany Ágnes asszony című balladája elbeszélés alak
jában. 8 Szabadon választott tétel. 9. Önéletrajz. Marcsek.

3- Latin n y e lv , hetenként 6 óra. K. k. Pirchala I : „Latin nyelvtan,“ 
Cserép I.: „Szemelvények P. Ovidius Naso műveiből.“ Kont-Schmidt: „M. 
T. Ciceronis de imperio Gn. Pompeii oratio etc.“ Kapossy L .: „Pro A. L. 
Archia poéta.“ Hittrich Ödön „Római régiségek.“ Költői olvasmány Ovidius 
„Fasti“ c. művéből: V., 621 skk. (Áldozás kákabábokkal. Argei.), II, 385 skk. 
(A Lupercalia eredete.) IV., 809 skk. (Róma alapítása. Remus halála.), I li , 259 
skk. (A Salius-papok eredete). II., 641 skk (Terminállá), IV, 249 skk. (Magna 
Matert Rómába viszik.). Prózai olvasmány: Cicerónak „De imperio Gn. Pompeii“ 
és „pro A. Licinio Archia poéta“ c. beszédei teljesen. A beszédek elemzése. — 
Nyelvtan: az egész grammatikai anyag ismétlése; fordítási gyakorlatok latinra
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az olvasmányok alapján s kapcsolatban a grammatikai ismétlésekkel. Régiség 
ta n : a római vallás fejlődése, a naptár, a napok felosztása; a római nép (tör
zsek, civitas, cliensek, rabszolgák); a köztársaság kormányzása (senatus, nép
gyűlések, magistratus). — Havonként két írásbeli dolgozat. Hoch .

4. G örög n y e lv , hetenként 5 óra. K. k. Dr. Maywald József: „Görög 
nyelvtan“ és „Görög gyakorló- és olvasókönyv I.“ — Olvasmányok: 1 — 10., 
13—29., 31., 35-38 ., 4 1 -4 3 , 4 7 - 4 9 ,  51., 53., 55., 57., 59., 61., 6 6 ., 73., 
75., 81., 84. — A ny^elvtanból a névszók és a „ó“ végű igék alaktana; 
mondattani sajátosságok. — Kéthetenként iskolai írásbeli dolgozat. Kiss.

5. G örögpótló  irodalom , hetenként 3 óra. K. k. Dr. Csenged János :
„Homeros lliasa.“ Kempf József: „Homeros Odysseiája.“ Dr. Geréb József: 
„Szemelvények Herodotos történeti művéből.“ Dr. Badics Ferenc: „Magyar 
irodalmi olvasókönyv I.“ Homeros élete és művei. Az Iliasnak 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. Makcsek.

6 . G örögpótló  rajz, hetenként 2  óra. Síkidomok, stereometriai testek 
(kocka, hasáb, gúla) és ezek összetételeinek, továbbá egyszerűbb edények, 
használati tárgyak szemlélet alapján való rajzolása és festése. Vázlatkönyv.

Berzeviczy.
7. N ém et n y e lv , hetenként 3 óra. K. k. Dr. Schuster Alfréd: „Német

nyelvtan II. rész.“ Nyelvtan és mondattan tüzetes átismétlése. Olvasmányok 
magyarázása, fordítása; költemények emlékelése. Beszéd- és helyesírási gya
korlatok. Kéthetenként iskolai Írásbeli dolgozat. Bogsch.

8  T örténelem , hetenként 3 óra. K. k. Dr. Szigethy Lajos: „Az ókor 
története.“ Helmár Ágost: Iskolai atlasz az ókori történe'em 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 praehistorikus kor. A társadalmi 
és vallási fejlődés első mozzanatai, b) A keleleti népek: egyptomiak és sémi 
népek; akkadiak és chaldäusok; 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. Lykurgos 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.
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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. D r . Bruckner.

9 Á lla ttan , 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 (fejlábuak, csigák, kagylóki; az 
Ízeltlábúak (rovarok, százlábúak, pókfélék, rákfélék) fontosabb rendjei; a férgek 
(gyűrűs, fonál és lapos férgek); a tűskebőrüek (tengeri ugorkák, tengeri tüskés 
állatok, tengeri csillagok és tengeri liliomok); bélnélküliek (medúzák és polipok, 
korallpolipok, szivacsok); véglények (ázalékok és gyökérlábúak). T hirrin g .

10. M ennyiségtan , 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. A kör. N ikházi.

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

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

tanfolyamban 30.

"VT osztály.

Osztályfőnök: Hoch F erenc.

a) Tanulók:

Antal János ág h ev Igló 
Bárdossy Jenő gör. kath 

Tarcafő, Szepes m. 
Bertóthy Antal ref. Igló 
Brandobur József r. k. Sze- 

pessümeg.

5 Csencsik Sándor r k. Salgó
tarján, Nógrád m.

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

jes, Sáros m.
Drechsler Gyula izr- Igló.
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Erőss Lajos ref. Abaujsze- 
mere, Abauj m- 

10 Freund Sándor, izr 1 gló.
Gömöry Károly ág. h. ev. Igló.
Gyarmati Dezső ref. Garany, 

Zemplén m.
Halmi Artur r. k Szomol- 

nok, Szepes m-
Hensch Aladár ág. h ev 

Szepesszombat, Szepes m 
15 Huszár Elemér r k. Pere- 

cseny, Ung m.
jaeger Ede r. k. Szomolnok, 

Szepes m.
Kádár Béla ref. Szepsi, Abauj
Kornhäuser Jenő izr. Igló
Koromzay Frigyes ág. h ev- 

Igló.
20 Kováts Albert ág. h. ev 

Abaujnádasd, Abauj m.
Lang Vladimir ág. h. ev- 

Liptószentmiklós, Liptó m.
Lázár Endre ref Füzes 

gyarmat, Bihar m.
Leichtag Jenő izr- Igló.
Linter Barnabás r k. Igló. 

25 Matterny István ág. h. ev. 
Szerencs, Zemplén m.

Mokcsay Gyula ref- Gönc- 
ruszka, Abauj m.

Morvái Kálmán r k. Igló.
Noge Ernő r. k. Newyork, 

Észak-Amerikai Egyesült- 
Államok.

Oláh Gyula r. k Király- 
helmec, Zemplén m.

30 Petreas János ág. h. ev 
Kakaslomnic, Szepes m.

Pitzey Árpád ág h. ev. Igló.
Politzer Hugó izr. Poprád, 

Szepes m
Pollak Gyula izr. Igló
Polsch Győző ág h. ev Igló-

35 Rosenthal Aurél izr Igló.
Rusznyák Rezső r. k. Árva

váralja, Árva m.
Schramkó István r. k. Igló
Schweiczpacher Lajos r. k 

igló
Szabó Gyula r. k- Makiár, 

Heves m.
40 Tutkovich Miklós g. k. Cle

veland, Észak-Amerikai 
Egyesült Államok.

Vári Rezső r. k Szerencs, 
Zemplén m

Wolf Miksa izr. Nagyrőce, 
Gömör m

Zwicker Elemér ág. h. ev. 
Igló.

Magántanulók

Baloghy Farkas ág. h- ev Budamér, Sáros m- 
45 Baldinger Gizella izr. Igló

Dzubay Jenő g. k Péczel, Pest m.
Horváth Pál r k. Jászapáti, Jász-Nagy-Kun-Szolnok m. 
Krausz Mór izr Szarvas, Békés m.
Lehotzky Gusztáv ág h- ev. Eperjes, Sáros m.

50 Pap János ref Igló.
Rechnitz Emma ág h. ev Poprád, Szepes m.

K ilépe tt:

Havlik Sándor ref Monor, Pest m.



43

b) Tantárgyak ••

1. V allástan , hetenként 2 óra. K. k. Pálfy-Bereczky: „A kér anya- 
szentegyház története.“ „Újszövetség.“ „Kér. énekeskönyv.“ Végzett tananyag: 
Az egyetemes kér. egyház története a wesztfáliai békéig, főtekintettel az egyház 
belső életére. Szentirási szakaszok olvasása főképen a korinthusi levelekből

T h ern .
2. M agyar n y e lv , 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 tárgyaltattak: 
A Zrinyiász, Zalán futása, Két szomszédvár, Buda halála, Coriolan, Bánk bán, 
A kérők, Csalódások. írásbeli dolgozatok: 1. Hogyan töltöttem szünidőmet? 
2. A nemzeti és klasszikus verselés közötti különbség. 3. Kölcsey „Zrínyi dala“ 
c. költeményének poétikai fejtegetése. 4. Szerénység az ifjú dísze. 5. A csodás 
elem az eposzban. 6. A fémek az ipar szolgálatában. 7. Párhuzam az eposz 
és regény hőse között. 8. A leiró költészet jellemzése példák alapján. 9. A 
komikum Kisfaludy K. „Csalódások“ cimű vígjátékában. Stromp.

3. L atin  n y e lv , hetenként 5 óra. K. k. Kalmár Elek: Szemelvények
Titus Livius római történetéből. III. kiadás. Wirth Gyula: Szemelvények Pl 
Vergilius Maró Aeneiséből. Pirchala Imre: Latin nyelvtan. XI. kiadás. Dr. 
Hittrich Ödön: Római régiségek. Prózai olvasmány: Livius II. 1—2, 9— 12 
(Harc a köztársaságért), XXI. 1—2, 4 (A II. pún háború előzményei és Hanniba. 
jelleme), 32, 33, 34, 35, 36, 37 (Hannibal az Alpokon), XXII. 1, 2, 4, 5, 6 
(A Trasumenus), XXII. 43—51 (Cannae). Költői olvasmány: Aeneis II. 1 — 369, 
506—566, 705—804 Livius és Vergilius élete és művei. A köztársaság kor
mányzása. A hadügy. Vallásrégiségek. Nyelvtani ismétlések. Havonként két 
írásbeli dolgozat. H och.

4. G örög n y e lv , hetenként 5 óra K. k. Dr. Mayvvald József: Görög
nyelvtan és Görög gyakorló és olvasókönyv II. Végzett anyag: A nyelvtanból 
az V. osztályú anyag átismétlése után a in-végű igék alaktana, a rendhagyó 
gék s a főbb mondattani sajátságok. Prózai olvasmány: 1—22, 25—26, 28, 
30—31, 33 — 35, 37 — 39, 41, 44, 46. Lyrai szemelvények: 1—2, 5—7, 9, 
13—15, 17, 27, 32—33, 35—40, 42—45, 47, 49. Kéthetenként iskolai írásbeli 
dolgozat Kiss.

5. G örögpótló  irodalom , hetenként 3 óra, K. k. Kincs Gyula: Sze
melvények a görög lyra és a vele kapcsolatos magyar klasszikus költészet 
termékeiből. Sophokles „Antigone“ és „Elektra“ című drámája Csíky Gergely 
fordításában. Szemelvények Kallinos, Tyrtaios, Archilochos, Mimnermos, Solon, 
Xenophanes, Theognis, Keosi Simonides és Ion elegiai töredékeiből. Az 
epigramma Simonides, Anakreon és Platon alapján. Az aeol dalköltészet és a 
dór karének kö’tészete. A magyar klasszikus irányú lyra története kiválóbb 
szemelvények alapján. Sophokles élete és művei. Antigone és tragikuma. 
Elektra cselekvénye, szerkezete, zenéje és első előadása. A drámára vonatkozó
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eszthetikai ismeretek. A görög dráma fejlődése és fénykora. A görög színház 
és szini élet Stromp.

6. G örögpótló  rajz, hetenként 2 óra. Stereometriai testeknek folytató
lagos rajzolása (mint az V. osztályban). Vázlatok színes krétával és ceruzával. ’ 
Kisebb méretű háztartási tárgyak és eszközök, továbbá gipsz, terrakotta ékít
mények és antik vázák, cserépedények, üvegek rajzolása és festése. A tan
terem berendezésének rajzolása. Berzeviczy.

7. N ém et n yelv , hetenként 3 óra. K. k. Schuster Alfréd: „Német 
nyelvtan III.“ A nyelvtan átismétlése után költemények tartalmi, alaki, verstani 
tárgyalása, fordítása, megtanulása. A verstan összefoglalása. Prózai olvasmányok 
elemzése. Beszédgyakorlatok. Havonként két Írásbeli dolgozat. Marc'SEK.

8 . T örténelem , hetenként 3 óra. K. k. Dr. Szigethy Lajos : „Egyetemes
történet II.“ Közép- és újkor a vvestfaleni 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 fel- 
jedezések és a renaissance. A reformáció és ellenreformáció. A harmincéves 
háború. Szemléltető eszközök bemutatása. J amrich.

9. M ennyiségtan , hetenként 4 óra. a) Algebra. K. k. Dr. König G y.:
„Algebra.“ A hatványozás általánosítása; negativ hatványkitevők, számrend
szerek; törthatványkítevők, a gyökmennyiségek átalakítása, gyökmennyiségek
kel való műveletek Másodfokúra vezető egyenletalakok; irrationális egyenletek. 
A lögarithmusok 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 ik h á z i .

10. Á sván ytan  é s  chem ia, hetenként 3 óra. K. k. Dr. Szterényi 
Hugó: „Ásványtan és chemia.“ A levegő. A kén és fontosabb vegyületei. 
Chemiai alapfogalmak és törvények. A fontosabb ércek és terméselemek. A kősó. 
A fluorit. Általános chemiai fogalmak. Kvarc. Opál. Grafit. Drágakövek (gyémánt, 
korund, berill, topáz, turmalin, türkisz, gránát). Kristályrendszerek általában és 
a szabályos kristályrendszer. Vasércek (hematit, magnetit, limonit, sziderit); 
vasolvasztás. Rézércek (cuprit, malachit). Barnakő. A négyzetes kristályrendszer. 
Karbonátok (mészkő, aragonit, dolomit, magnezit, szíksó). A hatszöges kr. 
rendszer. Salétrom. Szalmiák. Szulfátok (barit, coelesztin, gipsz, timsó, réz és 
vasgálic). A rombos-, egy- és háromhajlású kr. rendszer. Borax. Apatit. Össze
függés az ásványok chemiai összetétele, alakja és fizikai tulajdonságai között. 
Szerves eredetű ásványok (borostyánkő, petroleum, kőszén). A világító gáz; 
kátrány és alkotórészei. Szerves vegyületek (szénhidrogének, szénhidrátok,
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fehérjék, zsírok, alkohol, szerves savak és bázisok). — A víz és geol. műkö
dése. Vulkanizmus és hatásai. Vulkánok anyaga (gránit, trachit, bazalt, szienit, 
gnajsz, csillámpala, Aliit). A levegő és az élet geológiai hatásai. T h i r r i n g .

11. Torna, hetenként 2 óra. Gyakorlatok vasbotokkal; szergyakor
latok ; játék. S c h e r m a n n .

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

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

VII. osztály.

Osztályfőnök: Stromp J ózsef. 

a) Tanulók-

Altmann Ede izr. Liptószent- 
miklós.

Bacskay Károly ref. Riese, 
Zemplén m-

Béládi Gyula ref. Tiszaföld- 
vár, J. N-Kunszolnok m 

Benyaskó András r. k. Sze- 
pesváralja

5 Cserneczky Béla r k. Ólubló, 
Szepes m

Danykó József r. k. Dluha, 
Árva m.

Dúrbán Ferenc r. k. Igló- 
Flachbart Ernő ág. hitv ev.

Gölnicbánya, Szepes m 
Franek József r k Egbellény, 

Trencsén m- 
10 Gál Barna ref Igló.

Gánóczy Mihály r. k. Prak- 
falva, Szepes m 

Gerstl Ernő izr. Liptóhibbe. 
Gleviczky Béla r. k. Igló 
Gótsch János ág h. ev Göl

nicbánya, Szepes m.
15 Győrffy Lajos ref. Túrkeve, 

J -N -K.-Szolnok m.
Halmi Gyula r. k. Szomolnok, 

Szepes m.

Judik Kálmán ág. hitv- ev.
Ruttka, Túróc m.

Kircz Ernő izr. Vágfalva, 
Liptó m

Krucskó József r. k Igló- 
20 Lőrinczy László r. k Zsigárd, 

Pozsony m.
Marcsek Zoltán ág. h. ev 

Igló.
Márkus Lajos r. k. Korompa, 

Szepes m.
Mártyák János g. kath Kö

vesfalva, Szepes m 
Maximovics Miklós g. kath. 

Csellej, Zemplén m.
25 Mihalkó János ág. hitv. ev. 

Vágfalva, Liptó m.
Molnár Árpád ág. hitv. ev 

Nagyvárad, Bihar m. 
Noviszedlák János r- kath.

Káposztafalva, Szepes m. 
Pálka Géza ág. h. ev. Kör

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

J

Szilézia.
30 Pfliegel Győző r. k. Várna, 

Trencsén m.
Popper László izr. Igló.
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Rohoska Pál ág. h. ev- Pit
varos, Csanád m.

Sarudy István ág. hitv. ev 
Eperjes, Sáros m.

Schiller Ernő r. k. Igló.
35 Schlick Aurél r. k. Szerencs, 

Zemplén m.
Schiwetz Lajos r. k. Igló.
Scholcz Dezső ág. hitv. ev. 

Budapest.
Schwarcz Károly izr. Páris- 

háza, Liptó m.
Stojanov György g. kel. Igló.

40 Szakáll Gyula ref. Korompa, 
Szepes m.

Teschler Imre r kath. Igló.
Vámos Elek ref. Kőröstarcsa, 

Békés m.
Wesselényi István r. kath- 

Igló-
Willmann Miksa izr. Liptó- 

ujvár.
45 Zathureczky István ág h. ev 

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

Szepes m.

Magántanuló :
Dzubay László gör. kath. Pécel, Pest m.

M eghalt:
Tóth Ferenc ref- Kőröstarcsa, Békés m-

Elbocsáttatott:

Bádegruber Ferenc r. kath. Budapest 
50 Halassy László ág. h- ev. Mezőlaborc, Zemplén m-

b) Tantárgyak:

1. V a llástan , hetenként 2 óra. K. k. Bereczky: „A magyar prot.
egyház története.“ „Újszövetség.“ Végzett anyag : a) az új tantervnek megfelelő- 
leg átmenetileg : ismétlése az egyetemes kér. egyház történetének a vvesztfáliai 
béke után különös tekintettel a misszióra b) A magyar evang. egyház törté
nete; egyházunk alkotmánya. Olvasmány: a galatiai levél. T hern .

2. M agyar n yelv , 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. Hazánk műveltsége az Árpádok idejében. 2. A renais
sance Magyarországon. 3 A francia köztársaság kialakulása a XVIII. század
ban. 4. „A sors megtörheti az erőt, a szilárd akaratot soha“ (elmélkedés). 
5. A Toldi monda 6. Mik voltak okai a hegedősök elenyésztének. 7. Irodal
munk a XVIII. század második felében 8. A gyalogutazás haszna és kellemei.
9. Csokonai költészetének rövid ismertetése. Strome.

3. Latin n yelv , 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.“
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Pirchala : Latin nyelvtan, Hittrich Ödön d r.: Római régiségek. — Költői olvas
mány : Vergil. Aeneid. VI. 42—155. (Aeneas a barlang előtt, kérése és foga
dalma. Sibylla 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—759. (A Tartaros rettenetességei; az Elysium boldog 
virányai; Aeneas találkozik atyjával, midőn az éppen az új földi életre szánt 
lelkek közt a maga ivadékait szemléli); 760—892. (Róma jövendő története) 
cursive; 893—901. (Anchises az elefántcsontkapun kibocsátja Sibyllát és 
Aeneast; Aeneas a hajóihoz siet). VII. 25—58, 81 —105. A trójaiak a Tiberis 
torkolatába eveznek; Latinus király családi viszonyai); 286—340. (Juno kifa- 
kadása; Allecto furia szerepe). IX. 2 5 —46, 176—223. és 367—449. (Nisus 
és Euryalus). XII. 887—952. (Aeneas legyőzi Turnust). — Prózai olvasmány: 
Sali. De bello Jugurthino 1 — 17. (A történetírás értéke és haszna. A háború előzmé
nyei. Háború Jugurtha és testvérei között); 20—35. (A háború vége Jugurtha és 
Adherbal közt) — 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). — A római 
epika, Vergilius élete, és művei, az Aeneis meséje, tartalma és hatása a világ- 
irodalomban, különösen a mi Zrinyiászunkra. — Sallustius élete és művei 
Cicero „De signis“ c. beszédének műtörténelmi jelentősége és a beszédben 
előforduló müvészettörténelmi adatok csoportosítása — A régiségtani ismeretek 
rendszeres összefoglalása az olvasmány alapján, nevezetesen : a római állam 
fejlődése; a római nép; Servius Tullius alkotmánya; Italia és a provinciák 
kormányzása; Pannónia; Dacia; az igazságszolgáltatás; a kiváltságos rendek ; 
közigazgatási viszonyok és foglalkozások; a látványosságok; a hadügyi és 
vallási régiségekre vonatkozó ismeretek kiegészítése és tüzetes átismétlése. —• 
A grammatika tüzetes átismétlése. — Kéthetenkint iskolai Írásbeli dolgozat.

W i e s e .
4. G örög n yelv , hetenként 5 óra K. k. Kempf József: Szemelvények 

az Odysseiából. Stephanus Dávid: Herodoti epitome. — Végzett anyag: Az 
Odysseiából: I. 1 — 305. VI. 1—331. IX. 39—104. XIII. 187 365 — Hero-
dotosból: I. De Arione citharoedo. II. De moribus Persarum. V. De Graecorom 
deorum et oraculorum virgine Aegyptia. VI. De crocodilo. X . De Scytharum 
religione et moribus XII. De pugna Marathonia. XIV. De pugna apud Thermopylas. 
— Irodalmi és régiségtani adatok gyűjtése és összefoglalása. — Havonként 
egy iskolai Írásbeli dolgozat. Kiss.

5 G örögpótló  irodalom , hetenként 3 óra. K. k. Szilasi Móric: 
„Szemelvények Thukydidesből.“ Ince József: „Demosthenes válogatott beszédei.“ 
Dr. Badics Ferenc: „Magyar irodalmi olvasókönyv Ili.“ — Thukydides élete, 
kortársai, műve s ennek szerkezete, történetírói módszere. Müvének olvasott 
és tárgyalt részei: I. 1 — 19 (Görögország régi állapotai; 20 — 21 (Th. törté
nelmi módszere, a hagyomány hitelessége'); 23, 06 79 (A háború okai);
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8 8 —118 (Az athéniek birodalmának megalapítása); 140—145 (Perikies beszéde 
a háború ügyében), II. 34—46 (Halottak ünnepe Athénben, Periklcs halotti 
beszéde); 47 54 (A halálvész Athénben); 59—65 (Perikies utolsó beszéde,
Perikies jellemzése); 71—78 (Plataea ostroma). III. 20 — 25 (PJataeaiak menekü
lése); 35 —40 (Mytilene bűnhődése. Kleon beszéde); 70—82 (A kerkyrai vér
fürdő); 82—84 (Görögország erkölcsi állapota). IV. 2 -4 1  (Pylosi események'.
VI. 8—18, 30—32 (A siciliai hadjárat megindítása). VII. 10—16, 42—87 
(A siciliai hadjárat vége, az athéniek megsemmisülése). — Demosthenes élete, 
politikai szereplése, szónoki művei. A Konon elleni beszéd, a III. olynthosi 
beszéd és a III. philippika olvasása és tárgyalása. — A magyar történetírás 
és a régi magyar szónoklat történetének áttekintése. Szemelvények. — A görög 
történetírás áttekintése. W iese .

6. G örögpótló  rajz, hetenként 2 óra. Kisebb méretű stereometriai
testek, háztartási tárgyak és eszközök rajzolása. A tanterem berendezésének, 
gipszdombormüveknek, antik edényeknek és madaraknak, továbbá drapériák
nak, szalagoknak rajzolása, festése és vázolása színes krétával, tollal és szén
nel. Csendéletfestés. Berzeviczy.

7. N ém et n y e lv  é s  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. 
Ulfilas 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 Vogelvveide. A polgári költészet. A népdal. A reformáció kora. 
Luther. Hans Sachs. Az önállótlan utánzás kora. Opitz Gottsched. Klopstock. 
Wieland. Lessing. Lessing Minna von Barnhelm című vígjátékának három fel
vonása. Beszédgyakorlatok az olvasmányok alapján a nyelvtani ismeretek 
ébrentartásával. Havonként házi vagy iskolai Írásbeli dolgozat. Bogsch.

8 T örtén elem , 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 modem 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. T erm észettan , hetenként 4 óra. K. k. Fehér—Szekeres: „Fizika.“ 

Végzett tananyag : Általános és részletes mechanika. Hangtan. Fénytan.
SzÉNFY.

10. M ennyiségtan , 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 függvény geometriai
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ábrázolása: maximum és minimum értékek. Reciprok egyenletek. A végtelen 
geometriai haladvány. Szakaszos tizedestörtek. Kamatos kamatszámítás: decursiv 
és anticipativ kamatozás, évi betétek, évjáradék, amoríisatio. 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. Nikházi.

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 i l i .  osztály.

Osztályfőnök: Dr . Bruckner Győző.

a) T a n u ló k :
Bagi János r. k. Heves, He

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

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

Szolnok m.
5 Baumhor József izr. Felső- 

lipnica, Árva m.
Benigny Andor ág. h. ev. Igló
Bunge Rezső ág. h. ev. 

Liptóujvár.
Chmura János r k Hernád- 

falu, Szepes m.
Fábián Aladár r. k. Igló.

10 Fröhlich János ág. h. ev. 
Szepesolaszi.

Fiizesséry Géza ref- Ungvár.
Heuberger Lajos izr. Mura

szombat, Vasmegye.
Homicskó Elek g. k Pere- 

cseny, Ung m
Hrubi János r. k. Igló.

15 Hubay Balázs ref. Kisjenő, 
Arad m

Flupka Győző r. k. Szirád, 
Nógrád m.

Jaczkovits János g. k. Sze- 
rednye, Ung m.

Jancsó Lajos ref. Igló.
Kacsur István r. k. Ólubló, 

Szepes m.
20 Kalabay László r. k. Igló.

Kasprák Béla r. k. Igló- 
rosztoka.

Kiss Andor ref. Garbócbog- 
dány, Abauj m.

Kiszely Antal r. k. Ribnicsek, 
Szepes m.

Klein Lajos izr. Igló.
25 Klinovszky Dárius r. k. 

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

Árva rn.
Kubacska István r. k. Dluha, 

Árva m.
Kulifay Károly ref- Kunhe- 

hegyes, Szolnok m.
Labusz József r. k. Igló.

4
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30 Laurinecz József r. k. 
Trszíena, Árva m.

Lengyel Mátyás r. k. Teschen, 
Szilézia.

Lipták Arthur ág. h. ev. Igló 
Marton Kálmán ág. h- ev. Igló. 
Mártyák Albin g. k. Bártfa, 

Sáros m.
35 Molnár Béla ág. h ev. Ruttka, 

Túróc m.
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.
40 Oscsenda Kálmán r. k. Igló. 

Petrik István g. k. Lehóc, 
Ung m.

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

Igló.
45 Schwarcz Sándor izr. Párizs- 

háza, Liptó m.
Simonfi Ferdinánd r. k. Igló. 
Singer Ernő izr. Igló. 
Spitzkopf Ervin ág. h. ev.

igló
Stephanovszky Ernő r. k. 

Eger, Heves m.
50 Széli Ödön ág. h. ev. Igló. 

Tistyán Rajmund r. k.
Luzsna, Liptó m.

Vereby Miklós ág. h. ev.
Rózsahegy, Liptó m. 

Vitkovszky Pál r. k. Prakfalu, 
Szepes m.

Weisz Lajos r. k. Igló.
55 Zavatzky Tivadar r. k. Igló

Dán György g. k. Huszt, Máramaros m.
Kalmár Anatolia r. k- Lőcse, Szepes m.
Kalmár Ilona r. k. Lőcse, Szepes m.
Kulmann Eleonora ág. h. ev. Poprád, Szepes m. 

60 Korach Sándor izr. Kassa, Abauj m.
Schmidt Gizella ág. h. ev. Igló.
Tholt Tivadar r. k. Liptószentmiklós.
Wolf Béla ág. h. ev. Ruszkin, Szepes m-

b) T antárgyak

1. V allástan , hetenként 2 óra. K. k. Zsilinszky—Rereczky : „Kér. hit-
és erkölcstan“. „Uj szövetség“. Kér. énekeskönyv“. Tananyag: Az ev. kér. 
életfelfogás tekintettel a mai eszmeáramlatokra. Válogatott szentirási szakaszok 
főképen János evangéliumából. T hbrn.

2. M agyar n yelv , hetenként 3 óra. Góbi Imre „A magyar nemzeti 
irodalom története II. r.“ című kézikönyve alapján a magyar nemzeti irodalom- 
történet fejlődése 1820-tól a legújabb időkig, megfelelő szemelvényekkel. írás
beli dolgozatok: 1. Minden irodalmi műnek nemcsak hatása, hanem becse is 
attól az összeköttetéstől függ, melyben a nemzet életével áll. 2 A nemzeti jelleg 
Kisfaludi K, költészetében. 3. A török hatalom emelkedése és hatása hazánkban.

M a gán tan u lók :
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4. „Akkor élsz másoknak, mikor magadat fenyíted“. 5. Földünk delejes álla
pota. 6. Az indulat befolyása a szervezetre. 7. A reformkor befolyása az iro
dalomra. 8. Az életbe kilépő ifjú kötelességei önmaga és hazája iránt.

Stromp.
3 Latin n yelv , hetenként 4 óra. K. k. Wirth Gyula: Szemelvények 

Qu. Horatius műveiből. Dr. Schmidt Atilla: Szemelvények P. Cornelius Tacitus 
Annaleséből. Második javított kiadás. Pirchala; Latin nyelvtan. — Olvasott 
részek: Hor. Carm. I. 4, 7, 9, 11, 20, 22; II. 3, 7, 10, 16, 17; III. 2, 29, 
30; IV. 7. — Epod. 2; 10; 13. — Sat. I. 6, 9;. II. 6. -  Epist I. 10, II. 3 
szemelvényesen. — Tacitus Annaleseiből: I. k. 1— 15 fejezet (Trónváltozás 
Rómában); II. 4 1 -4 3 . (Tiberius Germanicust keletre küldi); II. 53—55. (Ger- 
manicus keleten); II. 57—61. (Piso és Germanicus; Germanicus egyptomi útja). 
II. 69—73 (Germanicus halála). II. 75—79 (Piso magatartása Germanicus halála 
után). II. 82—83 (Germanicus emlékének dicsőítése). XIII. 1—3 (Nero uralko
dása kezdetén). XIII. 15—16 (Britannicus megmérgezése). XIV. 3 — 10 Nero 
meggyilkoltatja anyját). XV. 38- 44 (A nagy tűzvész; a keresztények üldö
zése). — Nyelvtani, régiségtani összefoglalás. A római irodalomtörténet, szob
rászat és kézírás vázlatos ismertetése — Kéthetenként iskolai Írásbeli dolgozat.

Dr , Bruckner.
4. G örög n yelv , hetenként 4 óra. K. k. Kempf József: „Szemelvények

az Iliasból“ ; Simon J. Sándor; „Szemelvények Platonból“ ; Wagner-Horváth : 
„Görög régiségek és irodalomtörténet“. — Költői olvasmány: Horn. II. I. 1—535; 
II. 1 -54 , 79—154, 278— 335, 369—483; III. 1 — 120, 121—244 (cursive), 
245 — 382 ; IV. 73—221 ; VI 369—502 ; XVIII. 468- 617. — Prózai olvasmány : 
Platon Ápol. Socr. 1 —16. — Az Ilias szerkezete. Az Ilias szintere és a trójai 
ásatások. A homerosi költemények története. A homerosi kérdés. A görög 
epika áttekintése. — A görög filozófia kezdetei. Sokrates. Platon. — Havonként 
egy iskolai Írásbeli dolgozat. WiESE.

5. G örögpótló  irodalom , hetenként 2 óra. K. k. Dr. Földy József: 
Platon. Zsámboki Gyula: A görög művészet kiválóbb alkotásainak ismertetése. 
— Végzett anyag : A görög bölcsészet Sokrates előtt. Sokrates és Platon élete és 
bölcsészete. Az Apologia, Kriton és Állam (Az állam keletkezése) olvasáson 
alapuló fejtegetése s gondolatmenetének kidolgozása. — A görög szobrászat 
négy főkorszaka a kiválóbb szoborművek szemléltetése alapján ; az atléta és 
harcos szobrok s a szobor-képmások külön csoportokban való tárgyalása. A 
görög építészet: templom és színház. A görög képírás rövid jellemzése. Kiss.

6. G örögpótló  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. Berzeviczy.

7. N ém et n yelv  é s  irodalom , hetenként 3 óra K. k. Schuster Alfréd: 
„Német irodalomtörténeti tankönyv II.“ Schiller: „Wilhelm Teil,“ magyarázta 
dr. Theisz Gyula. Irodalomtörténet: A német irodalom újjászületése. A göttin-

4*
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géni 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 prrzai és 
költői szemelvényeken kívül Schiller: Das Lied von der Glocke című költemé
nyének fejtegetése és részbeni megtanulása. Schiller: Wilhelm Teli című szín
művének 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. T örténelem , 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 nemzet] 
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, ásványvizeink, ipar, kereskedelem). Lakosság. Anyanyelv 
és vallás szerint való megoszlás. Az egyes egyházak szervezete. Műveltség. 
Állampolgári jogok és kötelességek. Az alkotmány kifejlődése A királyság. 
Törvényhozó-, bírói-, kormányhatalom. Állami háztartás. Horvátország. A közös 
ügyek. Az osztrák-magyar monarchia. Bosznia közjogi helyzete és az 1910-iki 
önkormányzati szervezet. Az 1913-iki választójogi törvény ismertetése és bírálata.

Dr . Bruckner.
9. M ennyiségtan , hetenként 2 óra. a) Algebra. Dr. König G y: „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. T erm észettan , 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 
Kosmográfia elemei. F ischer .
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11. B ö lc sé sze tta n , 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. Hajlam és tehetség. Szenvedély. A mozgás tüneményei. Akarat, jellem. 
A lelki betegségek. A hipnotizmus és a vele rokon tünemények. Logika: A 
képzetek összeköttetése. A fogalom és viszonyai. Az Ítélet és alakjai A követ
keztetés és fajai. A tudománytan, hypothesis, theoria. Elménk tévedései, álkö
vetkeztetés. Bogsch.

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

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

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

*

R endkívüli rajz. A rendkívüli rajzot két csoportba osztva 70 tanuló 
az I—VII. osztályból tanulta heti 4 órában. A kezdők tanterve volt: Egyenes 
és görbe vonalú síkdíszítmények rajzolása táblai előrajzolás és kézi lapminták 
után: továbbá egyszerűbb tárgyaknak természet után való rajzolása és festése- 
Kézügyesítő és ecsetgyakorlatok. — A haladók tanterve: Összetettebb díszít
mények, magyar ornamentek, továbbá stereometriai testek, testcsoportok, gipsz
minták, használati tárgyak, eszközök, edények, drapériák, préselt növények, 
madarak, bogarak, lepkék rajzolása és festése különböző technikákban Aquarell 
és olajfestés. Vázlatok színes ceruzával és krétával. Az őszi és tavaszi hóna
pokban a tanulók a szabadban is rajzoltak természet után.



VII.

A tanszergyűjtemények állapota és gyarapodása.

I. T erm é sz e tra jz i szertár .

Őre: T hirring  Gyula tanár.

A természetrajzi szertár az 1912—19r3-ik iskolai évben a következő 
tárgyakkal gyarapodott:

a) Vétel útján: 1 drb sztereoszkop, 163 drb hozzávaló természetrajzi 
kép és néhány chemiaí kísérletekre szolgáló vegyszer.

b) Ajándék útján: Kövi Imre ny. tanár úrtól 1 drb bezoár. Münnich 
Kálmán egyházfelügyelő úrtól 1 drb nagy antimonit kristály Japánból. Schmal 
Miksa táncmester úrtól 1 drb kuvik. Them Gusztáv gyógyszerész úrtól 1 drb 
os sepiae és 1 nagy drb csillámlemez. Wiese Gyula tanár úrtól 1 drb kősó 
Parajdról. Schivetz Lajos VII. o. t. 1 drb keresztes vipera. Hensch Aladár VI.
o. t. több drb kristályos paláskőzet és kvarc a Királyhegyről és 1 drb mésztufa. 
Kádár Béla VI. o. t. 2 drb sárga és vörös agyag 24 m. mélységből Szepsiből 
(Abauj m.). Schramkó István VI. o. t. 1 nagy drb mésztufa növényi marad
ványokkal Kralovánról. Fehér Rezső V. o. t. 3 drb kövült cápafog Kolumbiá
ból és 1 drb balatoni kecskeköröm. Menyhért József V. o. t. 1 drb kis vöcsök. 
Ováry Pál IV. o- í 1 drb hörcsög Szontagh Pál IV. o. t 5 drb sajátkezüleg 
rajzolt növénytani szemléltető kép. Smrecany István III. o. t. 1 drb citrom- 
sármány. Kardos Lajos II. o. t. 1 drb zöld gyík. Szörényi Manó II. o. t. 1 drb 
kanári madár. Kuszmann Árpád I. o. t. 8 drb nagyobb s több drb kisebb 
tengeri csiga és kagyló, néhány drb ásvány s több apró kavics egy nyírfajd 
gyomrából. Kisebb s kevésbbé értékes tárgyakat (ásványokat, csigákat, kagyló
kat s más állati és növényi alkatrészeket) adtak m ég: Morvái Kálmán, Pitzey 
Árpád VI. o., Horváth János, Matiek Antal IV. o., Bendik János, Zustyák
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Viktor II. o., Egenberger Ödön, Fürst Ervin, Frank László, Hunyor Gyula, 
Kubenko Ede, Lorber Ernő, Márkus Dezső, Rauchwerger Imre, Türk László 
és Váradi Pál I. o. tanulók.

A fentnevezett adakozókon kívül e helyen is hálás köszönetünket fejezzük 
ki Horváth A. János helybeli tanítóképzőintézeti tanár úrnak, ki intézetünk 
részére az iskolai év folyamán 1 hörcsögöt és 4 madarat volt szíves kitömni.

A természetrajzi szertár állománya az iskolai év végén :
1. Állattani gyűjteményekben 6699 állat s ismertető állati alkatrész és 

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

alkatrész. 314 drb szemléltető kép és 2 drb virágminta.
3. Ásványtani és chemiai gyűjteményben 5060 drb ásvány, 557 drb 

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

II. T e r m é sz e tta n i szertár .

Őre: F ischer Miklós igazgató.

A természettani szertár az intézeti épület balszárnyának második emeletén 
egy háromablakos, 76'6 m2 területű és egy kétablakos 49'9 m2 területű terem
ben 12 nagy üvegszekrényben van elhelyezve. Közelében van a természettani 
tanterem.

A szertárnak állománya a tanév végén volt 485 műszer. A műszerek 
közt van erőműtani és csillagászati 155, rezgés- és hangtani 21, fénytani 120, 
hőtani 62, delejesség- és villamosságtani 127 műszer. A szertár a tanév folyama 
alatt egy másodpercingával gyarapodott.

ill. É rem gyü jtem én y .

Őre: Dr . Bruckner Győző tanár.

A gyűjteményt gyarapították ajándék útján: Tornakor: 1 drb 2 forintot 
(ezüst); Pollák Jakab kereskedő úr 1 drb Mária Terézia tallért; Palcsik Sán
dor III. o. t. 1 drb 1 kopek (orosz); Róth Nándor III o. t. 1 drb 21/2 cent 
1890. németalföldi rézpénzt, 1 drb 5 centesiini 1862. olasz rézpénzt és 1 drb 
angol Hale Penny-t 1909-ből (rézpénz).

Vétel útján beszereztük a Numizmatikai Közlönyt.
Az éremgyűjtemény állománya 3134 drb.
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IV. F ilo ló g ia i-tö r té n e lm i m ú zeu m .

Őre: Dr . Brucknrr Győző tanár.

Az 1912— 13-ik iskolai évben a múzeum a következő tárgyakkal gyara
podott :

Vétel útján: Klassische Bildermappe von Dr. Ferdinand Bender, Dr. Ed. 
Anthes und Dr. G. Forbach: Zu den homerischen Gedichten IX. Heft. 11 korona 
94 fillérért.

Ajándék útján: özv. Them Adolfné úrnőtől 1 drb tímárcéhjelvény 1857-ből.
A leltár szerint a múzeum jelenlegi állománya:
1. Szobrok és dombormíívek: 16 drb II. Régiségtani táigy: 109 drb

III. Kepek: 1. Kőkorszak: 17 drb; 2. Bronzkorszak: 13 drb; 3. Kgyptom: 
71 drb; 4. Babylonia és Assyria: 11 drb; 5. Palestina: 11 drb; 6. Perzsia: 
9 drb; 7. China és Japán: 10 drb; 8 Görögország: 150 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 1301 drb képünk. IV. Húsvéti írott tojás: 173 drb.

V. R ajzszertár .

Kezeli: Berzeviczy Béla tanár.

A) Agyag-, fa-, sodronyminták 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 
látszattani oktatáshoz. Görög, magyar díszítésű és vásári vas és cserépedények : 
99 drb. Üvegtárgy: 60 drb. Használati tárgyak, házi eszközök, szerszámok, 
kosarak stb. 101 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: 17 drb szakmunka.
D) Rajzeszközök.
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1912— 1913. évi szaporodás: a) Vétel útján: Ardos Frigyes: „Nevelő és 
műkedvelő kézügyességi munkálatok könyvtára“ 5 kötet; 1 drb hegedű, 1 drb 
rézkancsó és kehely (régiségek); vásári cserépedények és fatárgyak 9 d rb ; 
30 drb régi eltört támasztó átalakítása; különféle apróbb tárgyak. Összes sza
porulat értéke vétel útján : 42 kor. 35 fill.

b) Ajándékozás útján : Bogsch László főgimn. tanár úrtól 2 drb szajkó; 
Késmárszky Jenő vár. állatorvos úrtól 1 drk koskoponya; lepkéket és bogara
kat ajándékoztak a következő tanulók: Weisz Lajos Vili. o., Weisz L. V. o., 
Müller A. III. o. Csighy I. III. o. tanulók. Madárszárnyakat és tollakat aján
dékoztak : Sohlmann Gy., Fehér Gy., Gábris R., Pusztay B., Szitár Ö. I. o. és 
Csorba S. III. o. tanulók. Különféle tárgyakat ajándékoztak a következő I. o. 
tanulók: Kubenkó E. üveg, kulcs, csuprok, lakatok; Kuszmann A. 6 drb kis 
cserépedény és csigák; Vaskó F. gyufatartó, üveg; Kovács T. cserépkancsó 
és daráló; Hunyor Gy. csupor, lakat, tollak : Rauchwerger kés, villa, kanál; 
Toppercer V. cserépkorsó Kisebb tárgyakat adtak: Mikolovics Gy., Pusztay 
B., Kiss A., Köhler Z., Zimmermann V. I. o., Sebestyén R. II. o., Csorba S., 
Földváry M., Várady I., Záborszky V. 111. o. tanulók. A rajzszertár őre 7 drb 
különféle tárgygyal gyarapította a szertárt.

E helyen mondunk köszönetét Horváth A. .1. áll. tanitóképző-intézeti 
tanár úrnak, ki a fentebb jelzett 2 drb madarat teljesen díjtalanúl volt szíves 
a rajzszertár számára kitömni.

A múlt tanév végén a szokásos rajz- és kézimunkakiállítás közbe jött 
akadályok miatt elmaradt, az idei tanév végén azonban tervbe van véve.

Vi. F öldrajzi s z e r tá r .

Őre: Szénfy Zoi,tán tanár.

A földrajzi szertár az 1912— 1913-ik iskolai évben vétel útján két tér
képpel gyarapodott:

1. A Magyar Korona Országainak iskolai fali térképe.
2. Közép-Európa fali térképe.
A földrajzi szertár állománya az 1912—1913-ik tanév végén volt: 772 

térkép, 4 földgömb és 2238 kép, összesen 3014 drb.

VII. G im náziu m i könyvtár.

Ő re: Kiss Albert tanár.

Az 1912— 1913-ik iskolai évben a könyvtár a következő művekkel 
gyarapodott:
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I. Vétel útján. Akadémiai kiadványok: 1. Akadémiai Almanach 1913-ra,
— 2. Akadémiai Értesítő. - 3. Archaeologiai Értesítő. — 4. Alexander Bain, 
Neveléstudomány, angolból fordította Dr Szemere Samu. I—Ií. — 5. Érteke
zések a bölcseleti, nyelv- és széptudományi, társadalmi és történeti tudományok 
köréből. — 6. Gardner A E., A régi Athén. II. — 7- Goldzieher Ignác, Elő
adások az iszlámról. Fordította Heller Bernát. - 8 Mathematikai és Természet- 
tudományi Értesítő. 9. Mathematikai és Természettudományi Közlemények.
— 10. Magyar Történeti Emlékek: XXXVI. Alsó-szlavóniai okmánytár 1244— 
1710. XXXVII. Basta György levelezése és iratai.

II. Beöthy Zsolt, A művészetek története: III. Az olasz renaissance. A
renaissance Magyarországon. írták: Berzeviczy, Divald és Meller. — 12.
Chwolson, O. D. Lehrbuch der Physik I - II. — 13. Csengey Gusztáv, A 
mocsarak királya. 14. Die Wunder der Natur I —II. — 15. Egyetemes 
Philologiai Közlöny. — 16. Erdélyi Múzeum. — 17. Evangélikus Lap. — 
18. Evangélikus Őrálló. — 19. Az Erdélyi Múzeumegyesület 1912-iki Évkönyve.
— 20- Goethe Költeményei. Fordította Dóczi Lajos. — 21. Heine Dalok 
könyve. Fordította Endrődy Sándor. 22. Hübner, Geographisch-statistische 
Tabellen. — 23. Irodalomtörténet. — Karriérek: 24. Amerika koronázatlan 
királyai. — 25. A Rothschildok. Irta Bállá Ignác. — 26. Hires felfedezők: 
H. M. Stanley önéletírása. Átdolgozta Sebestyén károly. — 27. Hires feltalálók: 
Edison. Irta Bállá Ignác. — 28. Hires feltalálók. írták Sztrokay K. és Balia I-

29. Hires zenészek. — 30. Nagy asszonyok élete. Összegyűjtötte Szikra. 
31. Nagy katonák. Irta Adorján Andor. 32. Nagy tudósok. Összeállította 
Cholnoky Jenő. — 33. Napoleon. Irta Seress László.

34 Kohlrausch, Fr. Lehrbuch der praktischen Physik. — 35 Közlemé
nyek Szepesvármegye Múltjából. — 36. Lehrproben und Lehrgänge. — 
Luther-Társaság kiadványai: 37. Egyházunk nagyjai: A gályarabszabadító 
De Ruyter Mihály. Irta Dr. Antal Géza - 38. Csengey Gusztáv, Vallásos
költemények és énekek (LXXII. kiadv.) -  39. Elbeszélések (XXX. 61.) — 
40. Jelentés a Luther-Társaság működéséről az 1911. évben. — 4L Sántha 
Károly, Buzgóság könyve.

42. Magyar Könyvszemle. 43. Magyar Nyelv. — 44 Magyar Paeda- 
gogia. — Magyar történeti életrajzok: 45. Dr Császár E., Ányos Pál. — 46. 
Dr. Dézsi L., Tinódi Sebestyén

47. Malonyay Dezső, A magyar nép művészete IV.: A dunántúli 
magyar nép művészete. — 48 Műveltség könyvtára. XI. A magyar 
irodalom története. írták Kardos Albert, Pintér Jenő, Endrődy S. és Ferenczy 
Zoltán. — 49. Pintér Jenő, A magyar irodalom története I —II. — 50. Dr_ 
Philipp Kálmán, A direkt módszer. 51. Platon válogatott művei. Fordította 
Szabó Andor. — 52. Protestáns Egyházi és Iskolai Lap. Protestáns Irodalmi 
Társaság kiadványai: 53. B. Papp István, A belmisszió hősei — 54. Protes
táns Szemle.

55. Ráth György, Az iparművészet könyve III. — Természettudományi
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Társaság kiadványai: 56. Soddy Fr., A rádium. Fordította Salamon Gábor 
(XI \'. 3.) — 57. Dr. Aujeszky Aladár, A baktériumok természetrajza (XIV. 4.) — 
58 Természettudományi Közlöny és Pótfüzetek.

59. Tóth Béla, Magyar ritkaságok. 60. Történeti Szemle 1912—1913.— 
61. Urania. — 62. Vértesy Dezső, Anthologia az újkori görög nép költésze
téből. — 63. Zeitschrift des evang. Religionsunterrichtes.

II. Ajándék útján: Bérezik Arpádné úrnőtől: 64. Bérezik Árpád Szín 
művei I—V.

Dr. Bruckner Győző főgimn. tanártól: 65 Archaeologiai Értesítő VII. 5. 
X. 1. és 3. XX. 4—5. — 66. Mathias Bodo, Juris prudentia Criminalis. — 
67. Dr. Bruckner Győző és Bruckner Károly, Késmárki Kalauz. 68. Georg. 
Fejér, Croatiae ac Slavoniae cum regno Hungáriáé nexus et relationes. — 69. 
Fogarasi János, Magyarországi magános törvénytudomány Kövi Sándor után. — 
70. Fröhlich, Fr., Das Kriegswesen Casars I. — 71. Gróf Gvadányi József, 
A világnak közönséges históriája VI. — 72. Gyöngyösy László, A régi ösvényen.
— 73. Herodoti De bello Persico librorum epitome. Edidit Andr. Wilhelm. — 74. 
Kármán Mór, Az ember tragédiája. — 75. Mahler Ede, Babilon és a Biblia. — 
76. Mantegazza, P., A szerelem élettana. Olaszból dr. Nádas Mihály. 77. — 
Marcsek Tibor, Helyesírásunk a XVII. században. — 78. Nagy., Lúd. Notitiae 
politico-geographico-statisticae partium regno Hungáriáé adnexarum. — 79. 
P. Thewrewk Emil Elnöki beszédei. — 80. Torquato Tasso, La Geiusalemme 
liberata. — 81. Mark Twain, Ausgewählte Skizzen. — 82. Dr. Wetzel Gy., 
A magyar műkritika. 83. Wick Béla, Kapy Klára és egyéb elbeszélések. — 
84. Dr. Zsilinszky Mihály, Miről van szó ?

Dzubay István máv. főellenőrtől: 85. Divus Augustinus vitae spirituális 
magister seu pia documenta etc. — 86. Gróf Gvadányi József, Rontó Pálnak 
és gróf Benyovszki Móritznak eletek. — 87. G. Fr. Le Jay, Bibliothecae 
rhetorum liber dramaticus. 1727.

Egyesületek, hatóságok, intézetek, könyvkiadók, szerzők ajándékai: 88.
A besztercebányai tankerület 3-ik igazgatói értekezletének jegyzőkönyve. — 89. 
A győri tanker. 5-ik igazg. értekezl. jegyzőkönyve. 90. A szegedi tanker. 4-ik 
igazg. értekezlet jegyzőkönyve. -  91. A Magyarorsz. Kárpátegyesület Év
könyve 1912-ről. — 92. A magyarorsz. ref. egyház egyetemes konventjének 
1909. évben tartott ülésének jegyzőkönyve. — 93. A szepesi tanítóegyesület 
jubiláns emlékkönyve. — 94 .A tiszai ág. h. ev. egyházkerület 1912. évi köz
gyűlésének jegyzőkönyve. — 95. A szepesi városi ev. egyházmegye 1912. évi 
közgyűlésének jegyzőkönyve. — 96. A magyar tudományos akadémia kiadá
sában megjelent munkáknak és a folyóiratok tartalmának betűrendes címjegy
zéke !• II. — 97. Balassa József, Szemelvények a kódexek irodalmából (Lampel).
— 98. Balogh Pál, A legnagyobb magyarról (Lampel). — 99. Békefy emlék
könyv. Dolgozatok B. R. egyetemi tanári működésének emlékére. — 100. Bihar 
Jenő, dr. Széchenyi Miklós gróf győri megyés püspök (Szerző). — 101. Dr. 
Bruckner Győző, A szepesmegyei lövészcéhek élete. (Szerző). •— 102. Dr.
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Bruckner Győző, Késmárk und die Familie Thököly (Szerző). — 103. Benigny 
Gyula, Fejezetek a latin hangsúly történetéből (Szerző.) — 104. Dahn Felix. 
Ein Kampf um Rom. I—IV. (Iglói német könyvtárból). — 105. Deák F. 
Második felirati beszéde (Lampel). — 106 Dr. Flórián K., Az adománygyűjtés 
ügye a magyar közigazg. jogban (Szerző). — 107. Grész Leo, Algebra és 
geometria (Szerző). 108. Hubbes, H. Systematischer Lehrgang aus Arith
metik und Algebra (Brassói Honterus-gimn.). — 109. Hugo, V. Angelo, Tyrann 
von Padula (Iglói német könyvtár) — 110. Kogutowitz Károly, Zsebatlasz 
(Magy. Földr. Int.). — 111. Dr. Kovács Dénes, Kossuth-emlékalbum. 112. 
Petőfi Alex. Der Strick des Henkers (Iglói német könyvtár). — 113. Szemelvé
nyek Priskos Rhetor töredékeiből. Fordította Szilágyi S. (Lampel). — 114. 
Révai Nagy Lexikona I -V I (VKM.). — 115. Rosenauer, A. Gottfried Keller’s 
Legenden und ihre Quellen (Medgyesi ev. fögimn.). 116. Sándor József, Az 
E. M. K. E. megalapítása és negyedszázados működése. — 117. Sándor 
József, Az E. M. K. E. negyedszázados örömünnepének leírása. — 118. 
Sándor József, Jelentés az E. M. K- E. 25 éves életéről. — 119. Schönherr 
Gyula dr. emlékezete. Kiadja özv. Schönherr Antalné (Szerző). —■ 120. Shaksperc, 
A velencei kalmár (Lampel) — 121. Dr. Szádeczky Lajos, A magyar kultúra 
nemz hivatása. — 122. Utasítások a reáliskolai tantervhez (VKM.). — 123. 
Velics A. Über die Mnemotechnik der Zukunft. (Szerző). — 124. Dr. Zsilinszky 
Mihály, Még egyszer a kath. autonómiáról és a papi vagyonról (Szerző.)

Gellert József főmérnöktől: 125. Centralblatt für das gesammte Forst
wesen. 1875—1909. — 126. Kuntz Gyula, Nemzetgazdaság- és pénzügytan-
— 127. Magyarorsz. Kárpátegyesület Évkönyve 1876 1880—81.

Kiss Albert fögimn. tanártól: 128. Der Ungar, zeitschriftliches Organ für 
magyarische Interessen. 1843. júl.—dec. — 129. György Aladár, Az egyetemes 
művelődéstörténelem vázlata. — 130. Honderű és Pesti Salon 1843. I. félév.
— 131. Kelemen Béla, Jó magyarság. — 132. Ménard Ede, Az ókori művészei
története. — 133. Meurer, J., Katechismus für Bergsteiger, Gebirgstouristen, 
Alpenreisende. — 134. Dr. Prém József, Idegen szavak szótára. — 135.
Schneider, M. Katechismus des Wintersports.

Kövi Imre nyugalm. fögimn. tanártól: 136. Auspitz, L. Das Buch der 
Bücher Herz und Natur. Aphorismen. — 137. Apelt, E. Fr. Metaphysik. — 
138. Baer, W. Die Chemie des praktischen Lebens II. — 139. Breuer, A. 
Theorie und Praxis der Functionen einer complexen Variabelen. — 140. 
Eisenlohr, W. Lehrbuch der Physik. — 141. Erdmann, I. E. Vorlesungen über 
akademisches Leben u. Studium. — 142. Fries, I. Fr. System der Logik. — 
143. Gandtner, I. O. Elementa der analytischen Geometrie. — 144. Greguss 
Gyula, Természettani földrajz. — 145. Julius G., Experimental-Physik. — 
146. Kézai Samu, Árpád (színmű.) -— 147. Kont Gyula, A természettan 
elemei. — 148. Középiskolai Mathematikai Lapok IV. VII. IX. — 149. 
Krug, W. T. Allgemeines Handwörterbuch der philosophischen Wissen
schaften I—IV. — 150. Laurent, H. Traité D’ Algebre. — 151. Lonkay Antal, A
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magyar irodalom ismertetése. — 152. Lübsen, H. B. Arithmetik und Algebra. 
153. Mathem és Physikai Lapok. V., VI., VII. és IX. (hiányosak). — 154. 
Möbius, A. F. Hauptsätze der Astronomie. — 155. Naumann, C. Fr. Ele
mente der Mineralogie. — 156. Petersen I. Methoden und Theorien zur Auf
lösung geometrischer Constructionsaufgaben. — 157. Rosenthal, M. Die
Elektrotherapie. — 158. Rousseau, I. I. Emil. Übers, von Heusinger I—VIII. — 
159. Schmidt, I. Geschichte der deutschen Literatur I — II. - 160. Scholtz
Ágost, Néhány tétel a hexagrammum mysticum teljes idomáról. — 161. Schreiber 
Linienperspektive — 162. Schreiber, Spezielle darstellende Geometrie. — 163. 
Shakspere’s Dramatische Werke. 1— 12. — 164. A Szepesmegyei Tört. Társulat 
Évkönyve, VII. IX. — 165. A Szepesmegyei Tört. Társulat millenniumi kiad
ványai: I. III.IV. VI. — 166. Ule, O. Die Natur. — 167. Neuester Wegweiser 
durch das Königreich Ungarn, 1827. — 168. Weinhold, Vorschule der Experi- 
mental-Physik. — 169. Witzschel, B. Grundlinien der neueren Geometrie.

Thirring Gyula fögimn. tanáriól: 170. Goethe, Iphigenie auf Tauris. 
— 171. Lessing, Minna von Barnhelm. — 172. Ribáry F., Egyetemes föld
irat. — 173. Ribáry F., Világtörténelem I—III. — 174. Rottek, K. Allgemeine 
Geschichte 1—2. 5— 11. 175, Schiller, Die Braut von Messina. — 176: Schiller 
Wallenstein I. — 177. Ungewitter, F. H. Neueste Erdbeschreibung und Staaten
kunde I—II. — 178. Die Bibliothek des Dichters Nicolaus Zrínyi.

Wiese Gyula fögimn. tanártól: 179. Die Rabenschlacht. Bearb. von L. 
Bückmann. — 180. Das Waltharilied von Ekkerhard v. St. Gallen. Übers von 
H. Drees. — 181. Dr. Ferenczy József, Bosznia felé. —- 182. Dr. Ferenczy 
József, Emlékbeszéd Trefort Ágoston felett. 183. Zwergkönig Laurin. Übers, 
von L. Bückmann u. H. Hesse. — 184. Der Rosengarten. Erneut von A. 
Junghaus. — 185. G. E. Lessing’s Leben von K. G. Lessing. — 186. Ortnit. 
Bearbeitet von K. Pannier. — 187. Alpharts Tod in erneuter Gestalt von K. I. 
Schröer. — 188 Beowulf. Aus Angelsächsischen von H. von Wolzogen.

A könyvállomány 1913 júniusában kötetekben és füzetekben 14977. Ez 
évi gjmrapodás 205 db. A különféle iskoláktól mintegy 160 drb Értesítő jött.



VIII.

Önképzőkörök és azok tevékenysége.
I P ető fi-ön k ép zők ör. Elnöke Stromp József tanár.
Az intézetben fennálló „Petőfi-önképzőkör“ első alakuló gyűlését 1912. 

évi szeptember hó 20-án tartotta.
A kör tisztviselői ez évben a következők voltak: Széli Ödön VIII. o. t. 

főjegyző, Kuliffay Károly VIII. o. t. titkár, Benigny Andor VIII. o. t. főkönyv- 
táros, Fábián Aladár VIII. o. t. pénztáros, Hubay Balázs VIII. o. t. ellenőr, 
Molnár Béla VIII. o. t. „B“ könyvtárom, Wesselényi István VII. o. t. aljegyző, 
Marcsek Zoltán VII. o. t. „C“ könyvtáros és Flachbarth Ernő VII. o. t. 
alkönyvtáros.

A körnek összesen 148 tagja volt s ezek közül rendes tag volt 40 s 
rendkívüli 108. Tagsági díj 2 korona 50 fillér volt.

A kör hetenként egyszer tartott gyűlést. Kezdetben szombaton 2 órakor, 
majd pénteken ugyanabban az időben. Rendes gyűlés volt 20, rendkívüli 2. 
Azon célból pedig, hogy a kör tagjai a napi kérdésekről tájékozva legyenek s 
esténként szórakozást leljenek, a kör olvasótermében naponként 5 — 7-ig 17 
különböző napilap és folyóirat s 10 sakktábla állott a tagok rendelkezésére.

A kör, mint minden évben, úgy ez idén is buzgón és sikeresen működött. 
Szavalatok, irodalmi, történelmi, természettudományi felolvasások és bírálatok 
képezték a kör gyűléseinek tárgyát.

Szavalat volt 42; ezek közül a kör jegyzőkönyvi dicséretre méltatott 1-et, 
sikerültre 5-öt, elismeréssel tudomásul vett 10-et. Versenyszavalat volt f>, 
melyeken eldöntötte a kör, hogy az iskolai ünnepélyeken kik szerepeljenek. 
Felolvasás volt 6. Közülük 4 kiadatott bírálatra, 2-őt köszönettel vett tudomásul 
a kör. A megbírált felolvasások közül dicséretet nyert 1 mű, 1 sikerültén, 
2 elismeréssel vétetett tudomásul.

A bíráló bizottsághoz beérkezett 3 költemény. A bizottság ezek közűi 
egyet sem adott ki bírálatra.
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A kör összes bevétele az 1912 —13. tanévben 651 korona és 61 fillér 
volt. Kiadása volt 606 korona és 71 fillér. Maradvány tehát 44 korona és 
90 fillér.

A kör tagjainak rendelkezésére állt a körnek 1810 kötetből álló könyv
tára. A könyvek 3 szekrényben vannak elhelyezve. Könyvosztást, a könyvtáro
sok az „A“ szekrényben szombaton délután 3 órakor, a „B“ szekrényben 
hétfőn délután 2 órakor és a „C“ szekrényben szerdán délután 2 órakor tar
tottak. Az „A“ szekrényben van 690 kötetben 551 mű, a „B“ szekrényben 
635 kötetben 478 mű és a „C“ szekrényben 485 kötetben 420 mű.

A kör régi szokásához híven ezidén 211 korona értékben gazdagította a 
könyvtárt. A megrendelt könyvek címei a következők: Mikszáth Kálmán: 
Fekete város, Akii Miklós, Szelistyei asszonyok. Páva a varjúval. Herczeg 
Ferenc: Mutamur. Molnár Ferenc: Hétágú síp. Ady Endre: Szeretném, ha 
szeretnének. Újabb magyar költők, Gárdonyi: A Bor. Farkas Imre Lys. Torquato: 
Felszabadított Jeruzsálem. Kemény: Özvegy és leánya. Jósika: Akarat és haj
lam. Krúdy: Podolini takácsnő. Lövik: Leányvári boszorkány. Rákosi: Párisi 
gyújtogatok Ballagi: A m. kir. testőrség története. Farkas Pál: Egy önkéntes 
naplója. Cucor: Válogatott költői művei, Vas Gereben: Garasos arisztokrácia, 
Nagy idők, Nagy emberek. Mikes Kelemen : Mulatságos napok. Bajza József 
válogatott munkái. Scott Walter: Ivanhoe. Toldi Ferenc irodalmi beszédei. 
Abafi Lajos: Mikes Kelemen. Arany János: Bünk bán tanulmányok. Ferenci 
Zoltán : Csokonai. Ipolyi Arnold kisebb munkái. Toldi Ferenc : Magyar költők 
élete Kazincitól Aranyig. Ariosto: Őrjöngő Loránd. Ferency Sándor: Lélek 
elemzés. Tolsztoj; Mi a művészet és tudomány. Pékár Károly: A magyar 
szobrászatról. Thaly K .: Kurucvilág. Beöthy Zs. Ráskai Lea. Malonyay D .: 
Mednyánszky Szinyei Merse Pál. Műveltség könyvtára : Cholnoki— Kövesligethy : 
Világegyetem. Lyka Károly: Mi a művészet. Nitzsche: A tragédia eredete, Dar- 
vin: Az ember származása, A fajok eredete. Berzeviczy: Itália. Hankó: 
Székelyföld. Fraknói: Magyarország a mohácsi vész előtt. Pékár Károly: A 
magyar nemzeti szépről, A magyar nemzeti díszítő motívumok. Gáspár: A 
föld körül 2 kötet, Fáik: Oroszország, Vértessy Károly: Három főváros, Bozóky 
Lajos: Római világ. Hatvani: Én és a könyvek, Szabolcska: Dalok hazul
ról. Szikra: Bevándorlók. Divald K .: Felsőmagyararországi renaisszance épí
tészet, A sárospataki vár. Ifj: Gébé Andor: Bosnyákország történelme.

A tagok tevékenységének élesztősére s a sikeresebb munkálkodás jutal
mazására, egyes nemeslelkű irodalombarátok, valamint a kör is pályatétele
ket tűztek ki, melyek a következők: Az elmúlt évről maradt „A magyar hírlap- 
irodalom fejlődése“ dr. Wesselényi Mátyás úr adománya 20 korona. Ez évben
2. „Petőfi és arany mint lírikusok“ az önképzőkör részéről 10 korona. 3. „Az 
alföld Petőfi költészetében“ az önképzőkör részéről 10 korona. 4. Egy eredeti 
lírai v. elbeszélő költemény az önképzőkör részéről könyvjutalomban részesül. 
5  Egy legjobb fordított költői mű az önképzőkör részéről könyvjutalomban 
részesül.
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Dr. Wesselényi úr 20 kor. pályadíját „A hírlapirodalom fejlődése“ című 
művel Flachbarth Ernő VII. o. tanuló nyerte el.

Széli Ödön VIII. o. t. 10 K-t nyert a márc. 15-ére írt alkalmi beszédével, 
valamint neki ítélte oda a kör a 400 K-ás Milenniumi alapítvány 4 százalékos 
kamatát: 16 kor. Könyvjutalomban részesült Németh András és Baghi Jácint 
VIII. o. tanulók és Kuliffay Károly mint a kör titkára.

A kör az év folyamán a következő ünnepélyeken vett részt: okt. 6 -án, 
nov. 1-én, jan. 7-én a Petőfi ünnepélyen, márc. 15-én s az intézeti hangver
senyen április 16-án.

II. T örténelm i szem inárium . 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 végűi 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 városolc 
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 ismertetése és lerajzolására pályadíjakat tűz ki.

A történelmi szemináriumnak ez évben (VI—VIII. o.) 138 tagja volt.
A történelmi szeminárium az idén egy háromnapos és egy egynapos 

kirándulást rendezett.
A. I. Október 24-én, 25-én és 26-án az úgynevezett alsómagyarországi 

bányavárosokban rendeztünk kirándulást, amelyen a történelmi szeminárium 
37 tagja vett részt dr. Bruckner Győző, Jamrich Béla és Wiese Gyula tanárok 
vezetése alatt.

Örömmel jelenthetjük, hogy ezen a kiránduláson is résztvettek egyes 
tanulók szülői, továbbá a műemlékek iránt érdeklődő és lelkesedő hölgyek is

A kirándulást megelőző napon megismertette a szeminárium vezetője 
a kirándulókkal Körmöcbánya, Besztercebánya és Selmecbánya történelmi 
múltját, továbbá a pénzverés egész folyamatát. Kellő ismeretekkel felszerelve 
útközben kollokviumot tartottunk a meglátogatandó városok történelméből és 
a pénzverésről.-

Október 24-én szakszerű magyarázatok mellett megtekintettük Körmöc
bányán  a következő nevezetességeket:

1. A város alsó kapuját domborműveivel, amely a XV. században épült.
2 . A Szentháromság-oszlopot, amelyet 1772-ben szenteltek fel és a 

XVIII. századbeli barokk stílusnak egyik remek alkotása. Az emlékoszlop 
művészei Stanetti Dénes, Fegerle Márton és Mayer Tódor; újabban az Orszá
gos Műemlékek bizottsága renováltatta. A renoválási munkálatokat Steindl J.
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felügyelete mellett Szász Gyula szobrász végezte. Az emlékoszlop egyes szob 
rait részletesebben méltattuk.

3. Mária királyné Nagy Lajos leányának háza (kazettás menyezete, 
intarziás ajtók, Anjou-liliomokkal díszített kovácsolt vasajtó.)

4. Vártemplom : (eredete XIV. századra vihető vissza ; kéthajós csúcsíves ; 

Madonna szobor; renoválását az 1879-iki talajsüppedésnek köszöni, amennyi
ben a piacon a szentháromság-oszlopnál álló plébánia templomot le kellett 
bontani.)

5. Sz. András kápolna vagy csontház.
6 . A tulajdonképeni vár területének, falainak  és megmaradt bástyáinak

ismertetése.
7. A  m. kir. pénzveröhivatal: (Beváltóosztály, beolvasztás, arany- és ezüst 

szintartalmának meghatározása; arany- és ezüst rudak öntése; a hengerlő- 
gépeken vékony pengévé lapítják; vágógépek, amelyekkel lapkákat lyukasz
tanak. Arany-, ezüstterem: a lapkák mérése. Egy 20 koronás arany súlya 
6.775067 g., ettől a súlytól két ezredrésznyi eltérés van törvényesen meg
engedve. A lapkák tisztítása, izzítása, kénsavban való főzése, mosása. Verő- 
gépek. A peremekészítés. Tisztogatás. Irásvizsgálat és márványlapon való 
kipengetés. Ottlétünk alatt 10 koronás aranyakat és 1 koronásokat vertek. 
Vasládában láttunk négy millió korona értéket kitevő tizkoronás aranyokat.) — 
Emlékűi mindenki egy emlékérmet vásárolt. A kőedénygyárat leltározás miatt 
nem tekinthettük meg.

II. Zólyomba érve tanúlmány tárgyává tettük:
1 . A zólyomi várat, ahol a szeminárium vezetője behatóan ismertette 

a vár szerkezetét (várfalak, bástyák, barbakan, bástyabolt, udvarok, lovagterem, 
fegyvertár, koronaszoba, várkápolna, lakosztályok, a várfal koronázata), majd 
a vár vagy helyesebben királyi palota történelmét.

2. A régi vármegye székházát.
3. II. Rákóczi Ferenc szobránál megemlékeztünk a dicső fejedelem 

zólyommegyei szerepléséről, mire Fábián Dezső VIII o. t. nagy hatással elszavalta 
Petőfi „Rákóczi“ c. költeményét és az ifjúság kuruc dalok eléneklésével rótta 
le kegyeletét a szabadságharc mitoszi hőse iránt.

III. Október hó 25-én megtekintettük Besztercebányán a következő 
műemlékeket:

1. a kamaraudvart, amely különösen a Thurzók és Fuggerek korában 
játszott nagy szerepet.

2. Az úgynevezett Mittehaust renaissance koronázattal.
3. Sít-Erzsébet templomát. (XIV. sz.)
4. ' Bél Mátyás házát emléktáblájával, ahol a szeminárium vezetője ismer

tette Bél M. irodalmi működését.
5. Turchányi-féle ház  felsőmagyarországi renaissance loggiáival és koro- 

názatával.
5
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6 . A z Ebner-féle ház a XVII. századbeli nép renaissance erkélyével, amely 
Weinhart János szepesolaszii szobrász alkotása.

7 .  Székesegyház a XVIII. századból.
8 . Mérlegtorony a XVI. századból.
9. A vár.
a) elöbástya
b) vártemplom: (architektúrája, Krisztus az olajfákhegyén, XVI. század

beli remek dombormű, valószínűleg Lőcsei Pál alkotása; Szt Borbála kápolna 
XVI. századbeli klasszikus szobraival.)

c) Szentkereszt-kápolna mint csontház; XVII. századbeli keresztelő
medencéjével.

d) egykori városháza (most róni. kath. népiskola) az árkádos folyosóval.
e) bányász-bástya (Mátyás-ház), ahol a városi múzeum gazdag gyűj

teményeit tekintettük meg.
Azonfelül voltunk a rézüstgyárban, ahol megismerkedtünk a rézolvasz

tás technikájával és láttuk az arany- és ezüst kiválasztását. Továbbá jártunk 
a „Nap“ gyufagyárban és a közelben megtekintettük Tóth I. híres magyar 
aviatikus repülőgépét, amely a hangárban kissé megsérült állapotban látható volt.

IV. Október hó 26-án Selmecbányán tanulmányoztuk hózivatar mellett a 
következő nevezetességeket:

1. Leányvár  vagy Újvár (XVI. század szerkezete, feladata.)
2 . Kopogtató torony (ahol a bányászok a munkafelváltási időt jelzik éjjel

2  órakor.)
3 Ovár (architecturája, a templom szerkezete várrá való átalakítása előtt; 

az itten elhelyezett városi múzeum értékes műkincseinek megtekintése.).
4. Szt. Katalin vagy tót templom Madonna szobrával.
5. Városháza, XV. századbeli.
6 . A m. kir. bányászati és erdészeti főiskola  összes értékes gyüjtemé 

nyeinek részletes megtekintése. A nagymultú főiskola történelmét ebéd előtt 
ismertette a szeminárium vezetője.

7. A z Erdősi /., a branyiszkói hős pap, emléktáblánál Fábián Dezső 
Vili. o. t. elszavalta „Erdősi“ c. hazafias költeményét.

8  A honvédszobornál ismertette a szeminárium vezetője a bányavárosok 
és elsősorban Selmecbánya szerepét az 1848/49-iki szabadságharcban. Majd 
újból Fábián Dezső VIII. o t. szavalta el Csatáry: „Honvédek sírjánál“ c. 
költeményét és az ifjúság a „Szózat“ eléneklése után szállásra vonult, hogy 
gazdag ismeretekkel és tapasztalatokkal felszerelve hagyja el az egykor oly 
híres bányavárosokat.

A háromnapos kirándulás költsége összesen csak 24 korona volt, ebből 
esett a vasúti költségre 16 korona, a többi 8  korona a teljes ellátásra. Ezen 
szerfelett kedvezményes és olcsó ellátáshoz úgy jutottunk, hogy Körmöcbányán 
a m. kir. áll. föreáliskola tápintézetében kaptunk Faith igazgató úr és az 
ephorus úr szívességéből Ízletes és kitűnő ebédet, Besztercebányán pedig az
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ág. hitv. ev. algimnázium tápintézetében bőséges és kiválóan jó vacsorát és 
reggelit. Besztercebányai pompás ellátásunk- és elszállásolásunkról nagy után
járással és körültekintéssel Endler Károly  tanár úr gondoskodott, Selmecbányán 
pedig a mintaszerű elszállásolás és étkezés ügyében Szever Pál lie. tanár 
fáradozott. E helyen is hálás köszönetét mondunk a név szerint említett urak
nak rendkívüli szívességükért, amellyel kirándulásunkat olcsóbbá és sikerül
tebbé tenni szívesek voltak.

A  körmöcbányai—Selmecbányái műemlékek ismertetésére hirdetett pályá
zatra 7 munka és 34 színes rajz érkezett be. E munkák közűi három darab 
tizkoronás aranyat nyert: Flachbarth Ernő VII. o. tanuló; 2 drb tizkoronás 
aranyat : Schermann Szilárd Vili. o. t., 1-—1 drb tizkoronás aranyat: Kuliffay 
Károly és Fábián Aladár Vili. o. t. mint társszerzők. Dicséretet nyerlek: 
Benigny Andor Vili. o. t. és ifj. Széli Ödön Vili. o. t.

A színes rajzok közül 2 drb tizkoronás aranyat nyert: Hensch Aladár
VI. o. t , 1 drb. tizkoronás aranyat: Gumira János VIII. o. t. és végül dicsé
retet nyertek Mosánszky Lothár Vili. o. t. és Petiik István VIII. o. t.

A besztercebányai es zólyomi műemlékekről G pályamunka és 5 szerző
től 33 színes rajz érkezett be.

Pályadijat nyertek : Flachbarth Ernő VII. o. t. 2 drb tiz koronás aranyat, 
ifj. Molnár Béla VIII. o t. és Hensch Aladár VI. o. t. 1 — 1 drb tiz koronás 
aranyat.

Dicséretet nyertek: Benigny Andor VIII. o. t., Ritter Gyula VIII. o. t. és 
ifj. Széli Ödön Vili. o. t.

A színes rajzok közül 1 — 1 drb tiz koronás aranyat nyert: Mosánszky 
Lothár Vili. o. t. és Petrik István Vili. o. t., dicséretet kaptak Chmura János 
VI I. o. t. és Hensch Aladár VI. o t.

B. Május hó 28-án kirándulást rendeztünk Gölnicbányára, a legtekintélye
sebb felsőmagyarországi bányavárosba. E kiránduláson dr. Bruckner Győző, 
Jamrich Béla és Wiese Gyula tanárok vezetése mellett résztvett 45 tanuló. Ez 
alkalommal is velünk tartottak a tanulók szülői közűi többen.

Gölnicbányán tanulmányoztuk :
1. A Mária mennybemenetelének szentelt plébániatemplomot (XIV. sz. 

csúcsíves szentélye, XV. sz-beli szentségháza, bronz keresztkutja és stallum- 
sora; a XVI. sz.-beli festett padsor az orgona alatt és a Szilassy zománc
képeivel ékes szentségmutató a XVIII. sz.-ból.)

2. A Thurzó vár romjainál ismertette a szeminárium vezetője a vár 
rövid történetét és kiterjeszkedett egyúttal a város múltjára is.

Az érdekesen épült bányaváros bebarangolása után megtekintettük a 
Walkó-féle láncgyárat és az Antony L. és fi ii-féle szerszámgyárat, ahol a 
gyártulajdonos a legszivélyesebbcn fogadott minket, majd gyalog elmentünk 
Thurzófüredre. Megtekintettük végül a m. kir. fémipari szakiskolát és a svciczi 
házat, ahonnét gyönyörű kilátásunk volt Gölniczbányára

5*
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Gölniczbánya műemlékeinek méltatására és lerajzolására hirdetett pályázat 
nyerteseit csak a jövő évi értesítőben közölhetjük.

A Történelmi szeminárium jövő évi munkaprogrammjába vette Dobsina 
(jégbarlang is) — Rozsnyó— Krasznahorka (Szádellői völgy) és Szomolnok meg
tekintését és tanulmányozását. Ez a kirándulás mintegy 10 - 15 koronába 
fog kerülni.

III. T hököly  Im re-kör. A kör célja az evang. prot. ifjak erősítése 
a krisztusi hitben és bennök a vallás-erkölcsi érzés ápolása.

A kör elnöke Them László vallástanár. Tisztviselői: Lipták Arthur Vili.
o. t. titkár, Németh András Vili. o. t. jegyző, Széli Ödön Vili. o. t. pénztáros, 
Molnár Béla VIII. o. t. laptáros, Flachbarth Ernő VII. o. t. kisegítő jegyző és 
Pálka Géza VII. o. t., Hensch Aladár VI. o. t., Langsfeld Béla V. o. t. kisegítő 
pénztárosok.

A körbe belépett 76 V—VIII. osztályú tanuló.
A kör 13 összejövetelt tartott, melyeken bibliamagyarázaton kívül egyhá

zunk múltjának egyes nagy alakjaival, küzdelmeivel és szenvedéseivel és jelen 
helyzetével foglalkozott. — Hetenként tartottunk olvasó órát, melyen lapjainkon 
kívül egyes egyháztörténelmi tárgyú elbeszéléseket olvastunk. Ezen olvasó 
órákon időről-időre megjelentek az I—IV. osztály ev. prot. tanulói is.

Október 31-ikén a reformáció emléket ünnepelte meg körünk az egész 
evang. prot. tanuló ifjúsággal és az iglói ág. hi tv. evang egyházközség érdek
lődő tagjaival együtt.

Köri ünnepély keretében megemlékeztünk gr. Teleki Józsefné Róth 
Johannáról és Livingstone Dávidról.

A kör beszerzett céljainak megfelelő több művet és járatta a következő 
folyóiratokat: mint a „Luther Társaság“ rendes tagja az „Ösvényt“, mint a 
„Prot. irodalmi társaság“ pártoló tagja a „Protestáns szemlét“, mint a „Misszió 
egyesület“ tagja a „Missziói lapot“, az „Ébresztőt“, a „Diákvilágot“, az „Ifjú- 
éveket,, és a „Szövétneket“. A „Gyámintézetet“ szerkesztőjének Bognár Endre 
lelkész urnák szívességéből olvasták körünk tagjai.

Thirring Gyula tanár úr következő művekkel gyarapította könyvállomá
nyunkat: „Evang. családi lap“ III. évfolyama ; Bruszard „A derék hajókalauz“; 
Rexa „Az első máglya“ ; Farkas „Elbeszélések a hitbajnokok életéből,“; Ludig 
„Enyém a bosszuállás“; Fai „Tengeren megmentve“; Pethes „Melanchton 
élete“ és Krizko „Melanchton levele“. Ezen ajándékozott és a kör által be
szerzett művekkel könyvállományunk jelenleg 90 kisebb-nagyobb kötetből és 
60 füzetből áll.

IV. M arkovits-gyorsirókör. A „Markovits gyorsírókor“ az 1912/3-iki 
iskolai év elején 45 ödször alakult meg és azon célt tűzte ki maga elé, hogy a 
régi szokásait tiszteletben tartva, de a múlt évben módosított alapszabályaihoz 
hiven a gyorsírást az ifjúság körében megkedveltesse és terjessze.

A kör szeptember 17-én tartotta meg alakuló gyűlését, melyen a módo
sított alapszabályok értelmében tisztviselőket választott Ifj. elnök le tt: Mólnál
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Béla Vili. o. t., titkár: Flachbarth Ernő VII. o. t., jegyző: Krucskó József
VII. o. t., pénztáros: Lipták Arthur VIII. o. t. és könyvtáros: Juciik Kálmán 
VII. o t. A kör diszelnöke ez évben is Kövi Imre, nyug. főgimnáziumi tanár, 
tiszteletbeli elnöke Berzeviczy Béla, vezető tanárelnöke pedig Thirring Gyula tanár 
volt. A kör október 14-iki ülésén dísztagjai sorába választotta dr. Fabró Henrik és 
Forrai Soma urakat, a magyar gyorsíróvilág e két tekintélyes alakját és őket 
erről jegyzőkönyvi kivonatban értesítette.

A gyakorló. tanfolyam kéthetenként három, a vitaírók és levelezők két 
tanfolyama heti két órában tanulta a gyorsírást. A gyakorló tanfolyamot 
Molnár Béla, a vitaírókét pedig Flachbarth Ernő vezette, mig a levelezők
1. tanfolyama élén Krucskó József, a II.-ik élén pedig Thirring Gyula tanár
elnök állott.

A körnek az év elején 63 tagja volt: 5 gyakorló, 5 vitairó és 53 kezdő. 
Ezek közül az év folyamán 1 meghalt, 8  kilépett és 5 kizáratott. így tehát a 
év végén a tagok száma 49 volt. Tagsági díj fejében tagjaink egy évre 2 K 
fizettek.

A kör az év folyamán 1 alakuló, 12 rendes és 1 záró gyűlést tartott. 
Beérkezett 28 Stenogramm. Jegyzőkönyvi dicsérettel fogadtunk 1 (Flachbarth), 
sikerültén 3 (Flchbarth 2, Jancsó) elismeréssel 8 , egyszerűen 12 és elve
tettünk 1 stenogrammot. Szabadelőadás 2 és felolvasás 1 volt, melyeket a kör 
köszönettel fogadott. A könyvtárban 291 mű volt, levéltárunk pedig, melyet 
ez évben rendeztünk, 114 mintastenogrammot tartalmazott.

A kör a következő szaklapokat járatta: Gyorsírászati Lapok, Gyakorló 
Gyorsíró, Szárnyas Toll, Gyorsirási Szemle, Soproni Gyorsíró, Szegedi Gyorsíró, 
Magyar Gyorsirási Újság és Diákgyorsíró. Körünk tagja volt az Országos 
Magyar Gyorsíró Egyesületnek, a Diákgyorsíró Szövetségnek és a Gyorsírás- 
tudományi Társulatnak.

Körünk szokásos irásversenyeit ez idén is megtartotta. A levelezők szó- 
jelversenye dec. 17-én volt, melynek eredménye; az I. tanfolyamban az első dijat 
a beadott stenogrammok gyengesége miatt nem adta ki a kör, a II. díjat 
(jegyzőkönyvi dicséretet) nyert Szakáll Gvula VII. o. t. és III -at (jegyzőkönyvi 
dicséret) Bélády Gyula VII. o. t. A II. tanfolyamban I. díjat (oklevél) nyertek 
Herczeg Aladár V. o. t., Pfliegel Győző VII. o. t., Müller János IV o. t. és
Meyer Vilmos V. o t. II. díjat (jegyzőkönyvi dicséret) Lippner Miksa IV. o. t.
és III. díjat (jegyzőkönyvi dicséret) Kováts Albert VI. o. t.

Az évvégi versenyt a gyakorló tanfolyamban április 20-án ejtette meg
a kör I. díjat (20 K) Molnár Béla, II díjat (15 K) Flachbarth Ernő és III. díjat 
(10 K) Lipták Arthur n3?ert. A vitaírók versenye április 19-én volt. I. díjat 
(15 K) nyert Schermann Szilárd, II díjat (10 K) Jancsó Lajos és III. díjat
(könyvjutalom Judik Kálmán. A levelezőírók versenyét május 15 én tartotta a 
kör. Eredménye: I. díj (10 K) Propper Elek V. o. t., II. dij (5 K) Herczeg 
Aladár V. o. t. és III. díj (könyvjutalom) Szakáll Gyula. Oklevelet nyertek: 
Dúrbán F'erenc VII. o. t. és Müller János IV. o. t.
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A kör a lefolyt évben egy korrekt levelező és vitaírási versenyt hirdetett. 
Vitairási stenogrammjával Jancsó Lajos VIII. o. t. könyvjutalmat és levelező- 
írású stenogrammjával Weisz Lajos VIII o. t. szintén könyvjutalmat nyert

Tagjaink nyilvánosan is szerepeltek, igy Molnár Béla, Lipták Artur és 
Jancsó Lajos VIII. o. t. a Magyarországi Kárpátegyesület központi választmányá
nak március 9-én tartott gyűlésén a naplót elismerésre méltó sikerrel vezették.

Az ezidei évet a magyar gyorsíróvilág a magyar gyorsírás fennállásának 
és Markovits Iván felléptének 50 éves ünneplésével tette nevezetessé. Körünk, 
a Markovits-gyorsirókör is kivette a maga részét ez ünneplésből, midőn 
március 9-én jubileumi alapja javára jól sikerült estélyt rendezett, melynek 
műsora a következő volt:

1. Bicycle Polkamazur. Courtois P.-től. Előadja a zenekör.
2. Markovits emlékezete. Szavalja Krucskó József.
3. Ünnepi beszéd. Tartja Molnár Béla.
4. Vagans scholasticus Sommer V.-től. Énekli a dalkör
5. Egy szepessümegi stenografus budapesti utazása. Vig monolog Réthy 

Hugótól. Előadja Fábián Dezső
6 . A „Markovits-gyorsirókör“ története. Felolvassa Flachbarth Ernő.
7. Látványos versenyírás.
8 . Magyar népdalok. Előadja a zenekör.
A kör a Budapesten tartandó nemzetközi kongresszusi kiállítására a 

könyvtárában található „Astrape“ című lapot (mefy a kör lapja volt az 1873. 
évben) és néhány értékesebb mintástenogrammot küld be. A kiállítandó tár
gyakat a kör az évvégi rajzkiállításon is kiállította.

Zárógyűlését május 18-án tartotta meg a kör, melyen az ezidei lemondott 
tisztikar helyébe a jövő iskolai évre a következőket választotta meg: ifjúsági 
elnök Flachbarth Ernő, titkár Krucskó József, jegyző Judik Kálmán, pénztáros 
Szakáll Gyula, könyvtáros Kováts Albert.

V. D alkör. A főgimnázium kebelében fennálló dalkör 1912. szept. 17-én 
tartotta alakuló gyűlését Schermann Samu tanár elnöklete alatt. Ez évi tiszt
viselők voltak: Schermann Szilárd Vili o t. főjegyző, Petrik István Vili. o. t. 
pénztáros, Kubacska István VIII. o. t kottatáros és Peschke Valter VII. o. t. 
aljegyő. A körnek 53 tagja volt. Tagsági díj volt 50 fillér. A kör hetenként 
egyszer, vasárnap 11 órakor tartotta gyakorlatait és részt vett a Markovits 
gyorsírókor által rendezett jubileumi ünnepen, a május 4 én tartott intézet' 
hangversenven és még egyéb iskolű ünnepélyeken

VI. Z enekör. A zenekor 1912 szeptember 30-án alakult meg 1G taggal. 
Elnöke Schermann Samu tanár A kör tisztviselői voltak: Bcnigny 
Andor VIII. o t. titkár, Schermann Szilárd VIII. o t. pénztáros és Kubacska 
István VIII. o. t kottatáros. Tagsági díj fejében két koronát fizettek a működő 
tagok. Gyűléseit a kör hetenként egyszer tartotta a tanárelnök vezetése mellett 
és szép sikerrel közreműködött több intézeti ünnepélyen.
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Vlf. Tornakor. Elnöke Schermann Samu tanár. Alakuló gyűlését 
1912. szeptember 17-én tartotta. Tisztviselők voltak: Petiik István VIII. o. t. 
alelnölc, Murafeözy Gyula Vili. o t. pénztáros, Hupka Viktor VIII o. t. főjegyző, 
Kiss Andor Vili. o. t., Bagi Jácint Vili. o t , Benyaskó Andor Vll o. t. és 
Márkus Lajos Vll. o. t előtornászok. Tagjainak száma 46 Tagsági díj 1 kor. 
A kör hetenként egy rendes és két gyakorló órát tartott.

Az 1912 -1913. iskolai évben rendezett ünnepélyek sorrendje.

/. A z aradi vértanuk emlékére 1912 október 5-én az intézet díszter
mében rendezett ünnepély műsora :

a) „Himnusz,“ énekli a gimnáziumi ifjúság.
b) „Október 6 .,“ ifj. Ábrányi Kornéltól, szavalja Fábián Aladár VIII. o. t.
c) Alkalmi beszéd, tartja Széli Ödön Vili. o. t.
d) „Tizenhárom,“ Ábrányi Emiltől, szavalja Németh András VIII. o. t.
e) „Sózat,“ énekli a gimnáziumi ifjúság.
II. A z  1912. október 31-cn, a reformáció emlékünnepén d u. 1/ 2 6  

órakor az intézet dísztermében rendezett ünnepélynek műsora volt:
a) „Inja“ Kistler Cyrilltől. Harmonium és vonós négyes.
b) „Luther“ Porkoláb Gyulától, szavalja Molnár Béla Vili. o. t.
c) „A reformáció előzményei a Szepességen.“ Irta és fölolvassa dr. 

Bruckner Győző főgimn. ianár.
d) „Az anyaszentegyház siralma“ Lányi Illéstől. Előadja a vegyeskar.
e) „Nehéz időkben“ Csengey Gusztávtól, szavalja Németh András 

Vili o. t.
f) „Erős vár . . . "  Luthertől, énekli az egész közönség.
III. A szabadságharcban a város területén elvérzett honvédek sírjánál 

1912. november 1-én rendezett ünnepélynek műsora volt:
a) „Himnusz,“ énekli a gimnáziumi ifjúság.
b) „Honvédek emlékére“ Csatáry Imrétől, szavalja Fábián Aladár Vili. o. t.
c) Alkalmi beszéd, tartja Széli Ödön Vili. o. t.
d) „Nyugodjatok“ Ábrányi Emiltől, szavalja Németh András VIII. o. t.
e) „Szózat“ énekli a gimnáziumi ifjúság.
IV. Petőfi ünnepélyét az önképzőkör 1913. január 25-én tartotta meg. 

Műsora a következő volt:
a) „Himnusz“ énekli az ifjúság.
b) „A puszta télen“ Petőfi Sándortól, szavalja Koromzay Frigyes VI o. t.
c) Alkalmi beszéd, tartja Széli Ödön VIII. o. t.
d) „Magyar vagyok“ Petőfi Sándortól, szavalja Krucskó József VII. o. t.
e) „Szózat“ énekli az ifjúság.
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V. 1913. március 15-én a helybeli tanintézetek összes ifjúsága rendezett 
nemzeti ünnepélyt a honvédszobornál, mely alkalommal a Nemzeti Dalt 
Fábián Aladár Vili. o. t. szavalta.

VI. A z 1913. május hó 4-én d u 6  órakor az intézet dísztermében a 
főgimnáziumi kirándulási alap gyarapítására rendezett hangversenynek mű
sora volt:

a) Lorrain : Szívhangok, játsza az ifjúsági zenekör.
b) „Rabasszony.“ Kiss Józseftől, szavalja Németh András VIII. o. t.
c) Beriot IX-dik hangversenye, előadják: hegedűn Marcsek Zoltán VII. 

és zongorán Schermann Sándor III. o. t.
d) Losonczi özvegye, melodráma, Tóth Kálmántól, szavalja Krucskó 

József VII. o. t., zongorán kíséri Benigny Andor VIII. o. t.
e) „Falu végén kurta korcsma“ Major J. Gyulától, énekli az ifjúsági 

dalkör.
f) „A kedves ember.“ Monolog, irta Gabányi Árpád. Előadja Fábián 

Aladár VIII. o. t.
g) „Vadrózsa“ Poldinitól, játsza az ifjúsági zenekör.
VII. A z 1913. június hó 8-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.



IX.

Tápintézet.

Gondnok: Stromp J ózsef tanár.

Az iglói ág. hitv. főgimn. fentartó hatósága által alapított és fentartott 
tápintézetbe az 1912—13-ik tanévben 161 tanuló (16-al kevesebb, mint 1911 — 12-iki 
tanévben) vétetett föl- Ezek közűi ebédre és vacsorára járt 140. (12-vel keve
sebb), csak ebédre 21 (4-el kevesebb) tanuló. A beírt tanulók közül évközben 
kilépett 8  tanuló, úgy hogy a tanév végén 153 tanuló nyert élelmezést a táp
intézetben. A beírt 161 tanuló közül volt 131 (8 -al kevesebb mint az előző 
évben) gimnáziumi, 15 (ugyanannyi, mint az előző évben) áll. polgári iskolai 
és 15 (8 -al kevesebb, mint 1911 — 12-ben) áll. faipari szakiskolát látogató tanuló.

A 131 gimn. tanuló az egyes osztályok szerint a következőképen oszlik 
meg: Az 1. osztályba járt 14 (1 -el több mint a múlt évben), a II-ba 15 (3-mal 
több), a III-ba 15 (3-mal több), a IV-be 13 (8 -al kevesebb), az V-be 15 (5-tel 
kevesebb), a Vl-ba 17 (5 el kevesebb), a VII-be 20 (3-mal kevesebb), a VIII ba 
2 2  (ö-al több, mint az előző évben.)

Vallásra nézve a 131 gimn. tanuló közül volt ág. hitv. ey. 36, ref. 36, 
róni. kath. 48, gör. kath. 10, izraelita 1 tanuló.

A Hubay-féle 4 0 -4 0  koronás tápintézeti segélyben Kohoska Pál VII. és 
Czölder Károly V. o. tanulók részesültek.

A gimn. tanács az 1912—13. tanévben 16 tanulót részesített 590 korona 
elengedésben, Elengedésben részesültek a VIII. osztályból: Baghy Jácint 20 
kor.„ és Wolf Béla 80 kor., a VII osztályból: Rohoska Pál 40 kor., Judik 
Kálmán 30 kor. és Szakai! Gyula 20 kor., a VI. osztályból; Pitzey Árpád 160
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kor, Lázár Endre 20 kor. és Lángh Wladimir 10 kor , az V. osztályból: Czölder 
Károly 40 kor. és Scherffel Lajos 40 kor., a IV. osztályból: Szabó János 20 
kor. és Lázár Károly 10 kor, a 111. osztásból: Színik János 30 kor., Krivácsy 
Gyula 20 kor és Milasovszky Béla 10 kor, az I. osztályból: Topperczcr 
Vilmos 40 kor.

A tápintézetben a tanulók a következő ellátásban részesültek:
a) A z ebéd állott hetenként hatszor húsleves, elegendő hús és főzelékből, 

amelyre sült föltét, vagy pedig tepertő került; egyszer burgonya, vagy borsó- 
piré leves pirított kenyérrel és galuskából. Minden ebédhez 40 dekagramm 
rozskenyér.

b) A vacsora. Vacsorán volt hetenként kétszer gulyáshus vagy székely- 
gulyás, a többi estéken pedig főzelék aprókolbász föltéttel, vagy tepertővel

A gondnok, az étkezés javítása céljából, minden hónapban levágatott 
1 — 2  drb házilag hizlalt 80 — 1 0 0  kgrammos sertést, hogy a vasárnapok és 
ünnepnapok alkalmával sertéssültet vagy hurkát kaphasson a tanuló ifjúság. 
Vasárnapokon és ünnepnapokon az ebédhez igen gyakran sütemény is volt.

A tápintézet gondnoka állandóan azon fáradozik, hogy az intézetbe járó 
tanulóifjúság azért a csekély ellenértékért elegendő mennyiségű tápláló és Ízle
tes ételeket kaphasson.

Miként a múlt évben, úgy ezen tanévben sem feledkeztek meg egyes 
nemesszivű emberbarátok az intézmény humánus voltáról és kegyes adomá
nyaikkal hozzájárultak ahoz, hogy a tápintézetben étkező ifjúság ebédje oly
kor-olykor megjavíttassék.

Fridmanszky Mihály úr, lassúpataki lakos szept. 2 án mindjárt 20 koro
nával járúlt az ebéd megjavításához. Blockner Gyula áll. faipari szakiskolai 
tanár úr az ebédhez beszerzendő süteményre okt. 1 0 -én 2 0  koronát, január 6  és 
febr, 8 -án 10—10 koronát adományozott. Okt'ber 11 én Molnár Lajos úr. 
nagyváradi szőlőbirtokos, ki valamikor mint az iglói főgimn. tanulója szintén 
a tápintézetben nyerte élelmezését, tanuló éveire való hálás visszaemlékezésé
nek jeléül 30 kgr. szőlőt küldött a tápintézetben étkező ifjúság számára. — 
Október 29 én Kircz József ur vágfalvi lakós 30 koronával járult az étkezés 
megjavításához. — December 20 án Koromzay György és dr. Wesselényi 
Mátyás urak a karácsonyi ünnepekre beszerzendő bőrös malac árájioz 10 — 10 
koronával járultak. Ugyancsak Koromzay György és dr. Wesselényi Mátyás 
urak, azonkívül Bicanic László áll. faipariskolai igazgató úr ápr.'10-én 20—20 
koronával járultak az étkezés megjavításához. Jantner Aurél úr május hó végén 
és június hó elején 48 liter tejet és 15 kgr. tehéntúrót adományozott a táp- 
intézetnek. A nagylaki ev. egyház 2 koronát küldött a tápintézet javára. Január 
12-én Berg Sándor úr 20 kgr. árpát adományozott a tápintézetnek. A gazdasági 
udvar elkerítésére a Rózsahegyi Cellulose gyár Iglói Telepe 6  köteg lécet és 
4 drb támaszfát ajándékozott a tápintézetnek.

Midőn a nemesszivű adakozóknak e helyen is hálás köszönetét mond a
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tápintézet gondnoksága, egyúttal arra leéri a jótevőket, hogy a jövőben sem 
feledkezzenek meg a főgimnázium emez emberbaráti intézményéről, amelyben 
oly sole szegénysorsú tanuló részesül, felekezeti különbség nélkül, — igazán 
csekély díjazásért — elegendő, egészséges tápláló élelmezésben.

Az 1912—13, tanévben a tápintézeti dijak a következők voltak: Ebéd 
és vacsoráért fizettek a tanulók egész évre 160 koronát, csak ebédért egész 
évre 140 koronát Ezen dijak megmaradnak az 1913 — 14. tanévre is.



X.

Jelentés az érettségi vizsgálatról.

Az 1913. évi érettségi vizsgálatra (33, 1912—1913. iskolai évi VIII. oszt. 
tanuló jelentkezett.

Minthogy a tanévi osztályvizsgálatokon 3 tanuló egy egy tantárgyból javító 
vizsgálatra utasíttatott, egy rendes- és egy magántanuló pedig vizsgálatlan 
maradt, azért 58 folyó tanévi Vili. oszt. tanuló tett érettségi vizsgát.

Az előző, 1911—1312. tanévi tanulók közül négyen jelentkeztek érett
ségi vizsgálatra; köztük ketten ismétlő érettségi vizsgára.

Minthogy közülök egy tanuló visszalépett, azért 3 múlt évi tanuló tett 
érettségi vizsgát.

A vizsgázó tanulók összes száma tehát 61.
1913. évi május 19, 20. és 21-én ejtettük meg az írásbeli érettségi vizs

gálatokat
A kitűzött tételek voltak:
I. A magyar nyelv és irodalomból: A magyar regény története Jókai 

fellépéséig.
II. A latin nyelv és irodalomból: Jason egyik hőstette- P. Ovidius Naso 

„Metamorphoseon“ c művének Vll-ik könyvéből a 100 -125. sorig.
III. A mennyiségtanból:
1. Algebrából. Mekkora összeget kell 12 éven át minden év elején befi

zetni annak, aki azontúl a 12  év letelte után, 2 0  éven át minden év végén 
3600 K járadékot akar húzni, ha 33/ 4° / 0 kamatos kamatot számítunk ?

2. Geometriából. Egy egyenes háromoldalú pyramis alapjának oldalai, 
a =  16'8; b =  194; c =  22 8  dem; a 35'4 dm hosszú oldalélé 72° 30’ szög 
alatt hajlik az alaphoz. Mekkora a pyramisba beírt kúp köbtartalma ?
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A szóbeli érettségi vizsgálatok június 18-án vették kezdetüket és június 
25-én nyertek befejezést.

A főgimnázium főhatósága 1913. évi április 2-án, 1284. szám alatt kelt 
intézkedéssel a vizsgálatok elnöki teendőit Hronyecz József lelkész, püspöki 
titkárra ruházta s a vallás- és közoktatási m. kir. miniszter úr 1913 évi 
április 15-én 48685. sz. a. kelt rendelettel az érettségi vizsgálatokhoz kor
mányképviselőnek Leftler Samu nyíregyházi evang. főimnáziumi igazgatót 
küldte ki.



XL

Jótékonysági rovat.

Főgimnáziumunk a lefolyt iskolai évben a következő jótéteményekben 
részesült:

1. A Szepesi XVI Városi Takarékpénztár két 30 koronás ösztöndíjra 
GO koronát adományozott.

2. Az Iglói Takarék- és Hitelintézet ösztöndíjra 40 koronát adományozott.
3. Szontágh Pál űr ózdi lakos ösztöndíjra 50 koronát adományozott.
4. Folgens Cornel egyh. és isk. másodfelügyelő úr ösztöndíjra 40 koronát 

adományozott.
5. Dr. Vancsó Gyula budapesti ügyvéd ösztöndíjra 20 koronát adomá

nyozott.
G. Az önképzőkörökben sikeres munkásságot tanúsított tanulóknak, vala

mint egyéb jómagaviseletű, szorgalmas növendékeinknek jutalomdíjakkal és 
jutalomkönyvekkel való kitüntetésére adakoztak: Dörncr Gyula, Melczer Ágost, 
Schmidt József és dr. Wesselényi Mátyás urak 10—10 koronát, Márkus József 
úr 1 koronát.

Azon kikötéssel, hogy az adományozott összeg 2/ 3 részben a gimnáziumi 
tanulók jutalmazására, ] /3 részben pedig a helybeli ev. polgári leányiskola nö
vendékeinek jutalmazására fordittassék, adakoztak: Münnich Kálmán, Folgens 
Kornél, dr. Simenszky Sándor, Fábián László, Ritter Sándor, Széli Ödön, 
Koromzay György, Ferencz D., dr Teschler Antal, dr. Lorber Adolf urak és 
Bömisch Edéné űrnő 10—10 koronát; Langsfeld Géza, dr. Marschalkó Elemér 
és Jantner Armand urak 6  - 6  kor. ná t; dr. Walser Gyula, Friedmann Arnold, 
Guhr Márton, Marcsek Aladár, Rosenthal Vilmos, Rauchwerger Ármin, dr. Singer 
Alfréd, Klein Aladár, Antal Samu, Reich György örökösei, dr. Wie and Aladár 
urak és özv. Kolba Miuályné úrnő 5 — 5 koronát; Pollak Jakab és Nád'.er 
Gyula 4 4 koronát; Fest Aladár, Szálai Miklós, Pollak Simon, Szlrelkó Ká:oly,
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Fest Ottó, Jantner Aurél urak 3— 3 koronát; Antal Imre, Them Gusztáv 
Adolf, dr. Türk Szilárd, dr. Forberger Béla, Gömöri Sándor urak és özv. 
Bobory Imrér.é úrnő 2—2 koronát; Szitár Albert űr 1 koronát.

Fogadják a nemes szivü adományozók a tanári karnak hálás köszönetét.

Ösztöndíjak, jutalmak és egyéb segélyezések.

a) Ö sztöndíjak .

1 A gróf Teleki —Róth Johanna-féle G5 koronás ösztöndíjat az ág. hitv. 
ev. egyetemes ösztöndíjosztó bizottságnak 1913. évi május hó 14-én hozott 
határozata értelmében kapták: Fröhlich János Vili. o. t ,  Sarudy István Vll. 
o t. és Bénigny Andor Vili. o. t.

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

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

4. A Scholz—Railing Amanda féle 8 0 - 80 koronás ösztöndíjat a gimná 
ziumi tanács Flachbarth Ernő Vll. o. t. és Mensch Aladár VI o. t. ítélte oda

5 A Pákh Károly-félc 90 koronás ösztöndíjat a tanári kar Széli Ödön 
Vili o. t. Ítélte oda

6  A Dobos Kálmán-féle 80 koronás ösztöndíjat a gimnáziumi tanács 
határozata szerint kapta; Rohoska Pál Vll. o. t.

7. A Schwartz Károly-féle 44 koronás ösztöndíjat a gimnáziumi tanács 
határozata szerint kapta: Czölder Károly V. o. t.

8 . A Szontágh Lajos féle 40 koronás ösztöndíjat kapta: Scherffel Lajos 
V. o t.

9. Az iglói izr hitközség 40 koronás ösztöndíját kapta: Drechsler Manó
IV. o. t.

10. A Hubay Miksa-féle 80 koronás ösztöndíjból nyert 40 koronát 
Müller János IV. o t. (40 korona eg}' Vili. o. tanulónak a jövő iskolai évben 
fog kiosztatni.).

11. A Hubay Miksa-féle 40 -4 0  koronás tápintézeti segélyben részesültek; 
Rohoska Pál Vll. o. t. és Czölder Károly V o. t.

12. Az Újlaki Jenő-féle 40 koronás ösztöndíjat Folgens Arisztid V. o. t. 
nyerte.

13. A Payer Jenő-féle 40 koronás ösztöndíjból nyertek 20—20 koronát: 
Kuszmann Árpád és Rauchwerger Imre I. o. tanulók.

14. A Dr. Münnich Aurél-féle 1G koronás ösztöndíjat a tanári kar 
Münnich Kálmán IV. o. t. Ítélte oda.
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15. A Fischer Miklós-féle 30 koronás ösztöndíjat a tanári kar Gömöri 
István IV. o. t. ítélte oda.

16. A Scholtz József-féle 16 koronás ösztöndíj a jövő iskolai évben fog 
kiosztatni.

17. A Búzás Lajos-féle 8  koronás ösztöndíjat a gimnáziumi tanács Sohl- 
rnann Gyula I. o. t. ítélte oda.

18. A Fest Imre-féle 8  koronás ösztöndíjat a gimnáziumi tanács Klein 
Samu 11. o. t. ítélte oda.

19. Az özv. Münnich Adolfné szül. Ritter Julia-féle 16 koronás ösztöndijat 
kapta: Gömöri Sándor 11. o. t.

20. A Feigenbaum József-féle ösztöndíjból kaptak 100—100 koronát: 
Marcsek Zoltán Vll. o. t. és Propper Elek V. o. t.

21. A 20 éves jubileumi alapítvány 40 koronák ösztöndíját az 1911 —1912. 
tanévben kapta Stromp Iván Vili. o. t. Az 1912—1913. iskolai évre eső 
ösztöndíj az érettségi vizsga után fog kiosztatni.

22. A Gúhr Márton-féle 32 koronás ösztöndíjat kapta : Horváth Jenő V. o. t.
23. A Kobialka János-féle 40 koronás ösztöndíjat kapta: Gánóczy Mihály

Vll. o. t.
24. A Pákh Albert-féle 12 koronás ösztöndíjat a gimnáziumi tanács 

Marcsek Dezső IV. o. t. ítélte oda.
25. A Pákh Lajos-féle 12 koronás ösztöndíjat a gimnáziumi tanács 

Lorber Andor 11. o. t. ítélte oda.
26. A Szepesi XVI Városi Takarékpénztár adományából 30 — 30 koronás 

ösztöndíjat nyertek: Schermann Sándor 111, o. t és Stromp Tibor 111. o. t.
27. Az Iglói Takarék és Hitelintézet adományából 20—20 koronás ösztön

díjat nyertek: Kerekes László IV. o. t. és Bartsch Miklós 111. o. t.
28. A Fromhold Artur-féle 8  koronás ösztöndíjat kapta : Szontagh Pál 

IV. o. t.
29. A Schwartz Lajos-féle 24 koronás ösztöndíjat az 1911 — 1912. iskolai 

évben kapta: Folgens Aladár Vili o. t. Az 1912—1913. tanévre eső ösztöndíj 
az egyháztanácsnak határozata értelmében fog kiosztatni.

30. A Wirtzfeld Béla-féle 10 koronás pályadíjat nyerte: Schermann 
Szilárd Vili. o. t.

31. Szontagh Pál úr ózdi lakos adományából 25 — 25 korona ösztöndíjat 
nyertek: Szmik János 111. o. t. és Kürthy Zoltán 11. o. t.

32. A Petőfi-önképzőkör millenniumi alapítványának egy évi kamatját, 
16 koronát, Széli Ödön Vili. o. t. kapta.

33. Az 1891. évben érettségi vizsgát tett tanulók jutalomdíját, 12 koronát, 
kapta: Fábián Aladár Vili. o. t.

34. Az 1881. évi maturánsok jutalomdíját, 40 koronát, Öscsenda Kálmán 
Vili. o. t. kapta.

35. Folgens Cornel főgimnáziumi felügyelő úr adományából 40 'körbrta 
ösztöndíjat nyert: Weisz Lajos Vili. o. t.
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b) K önyvjutalm akban  r é s z e sü lte k :

Széli Ödön VIII. o. t Petőfi Sándor összes költeményei.
Németh András VIII. o. t. Arany János. Toldi. Toldi szerelme. Toldi estéje. 
Fábián Aladár VIII. o. t. Kisfaludy Sándor összes költeményei két kötetben. 
Kuliffay Károly VIII- o. t. Madách Imre, Az ember tragédiája.
Molnár Béla VIII. o. t. Dr. Hankó Vilmos, Universum,
Flachbarth Ernő VII. o. t Nibelurtg-ének. Szász Károly fordításában.
Lipták Arthur VIII. o. t. Dr. Hankó Vilmos, Universum.
Schermann Szilárd Vili. o. t. Dr. Zsilinszky Mihály, A magyarhoni protestáns 

egyház története.
Benigny Andor VIII. o. t  Radó Antal. Költők Albuma.
Petrik István Vili. o. t. Petőfi összes költeményei két kötetben.
Wesselényi István VII. o. t. Tompa Mihály, Virágregék 
Teschler Imre VII o. t. Hédin Sven, Ázsia szivében. Két kötet.
Szakáll Gyula VII. o. t. Dr. Hankó Vilmos, Universum.
Rosenthal Aurél VI. o. t. Farkas Imre költeményei.
Koromzay Frigyes VI. o. t. Endrődi Sándor, A magyar költészet kincsesháza, 
Rauchwerger Ottó V. o. t  Gaál Mózes, Napóleon.
Weisz László V. o. t. Radó Vilmos, Vámbéry Ármin utazásai Ázsiában. 
Walkó László IV. o. t. Church, Kétezer év előtt.
Szontágh Pál IV. o. t. Nógrádi László, Séták a nagy természetben.
Koromzay Zoltán III. o. t. Serényi Gusztáv, Repülőgépen a föld körül.
Batta Bertalan II. o. t. Donászi Ferenc, Egy magyar diák élete Mátyás korában. 
Kádár József I. o. t. Rákosi Viktor, A bécsi diákok.
Márkus Dezső I. o. Farkas Ernőd, Diákhősök 48-ban.
Négyessy László I. o. t. Dr. S'.monyi Jenő, Idegen népek közt.
Türk László I. o. t. Dr. Brózik Károly, Kolumbus Kristóf, Amerika fölfedezése.

c) A z Ifjúsági S eg é ly a la p

évi kamataiból a tanári kar az 1912—1913 ik iskolai évben 283 kor. erejéig 
16 szegénysorsu tanulót látott el téli ruhával és részesített egyéb támogatásban.

d) T áp in tézeti díjak e le n g e d é s e :

A gimnáziumi tanács 17 tanulónak összesen 455 koronát engedett el 
az előirt díjakból.

6
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e) Tandíj e len g ed ésb en  r é sz e sü lte k :

A VIII osztályból: Ballasch Mihály 30 K, Fröhlich János 30 K, Kasprák 
Béla 10 K, Marton Kálmán 62 K, Oscsenda Kálmán 20 K, Schermann Szilárd 
62 K, Spitzkopf Ervin 20 K.

A VII. osztályból: Marcsek Zoltán 62 K, Rohoska Pál 20 K, Szakáll 
Gyula 15 K, Zathureczky István 10 K.

A VI. osztályból: Dajka László 62 K, Politzer Hugó 10 K.
Az V. osztályból: Czölder Károly 20 K, Propper Elek 20 K.
A IV. osztályból: Ballasch Máté 10 K, Dajka Miklós 62 K, Glattstein 

Dezső 10 K, Kerekes László 20 K, Müller János 20 K, Propper Lajos 10 K, 
Répászky Ernő 10 K.

A III. osztályból: Krivácsy Gyula 10 K, Schermann Sándor 62 K, 
Stromp Tibor 62 K.

A II, osztályból: Batta Bertalan 15 K, Kürthy Zoltán 20 K.
Ezeken kívül 5 kánens 310 K erejéig részesült tandíjelengedésben.
Az 1912— 1913-iki iskolai évben a tanulók segélyezésére és jutalmazá

sára a következő összegeket fordítottuk :
1. Tandíjelengedés ...........  ... ... ... ... 1069 K
2. Tápintézeti segélyezés........................... ... 455 „
3. Ifjúsági segélyalapból ... ...    283 „
4. Ösztöndíjakra fordítottunk ...    1863 „
5. Jutalom és pályadíjakra ..........................  648 „

Összesen: 4318 K
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A jövő 1913 — 1914. tanévre vonatkozók.

1913. évi szeptember hó 1-én lesznek a felvételi-, pótló- és javító- 
vizsgálatok.

A  beiratások szeptember 2., 3., 4., 5. és 6-án lesznek.
A z iskolai évnek ünnepélyes megnyitását szeptember 8-ára 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 bizoyitványt 
előmutatni,

A helybeli tanulók évi tandifa 50 K, mellékdíjak 12 K, (behatási díj 
2 K, könyvtárra, értesítőre 6 K, berendezési célokra 2 K, bizonyítvány dg 
2 K) összesen 62 K.

A  vidéki tanulók évi tandíja 60 K, mellékdíjak 12 K, (behatási díj 
2 K, könyvtárra, értesítőre 6 K, berendezési célokra 2 K, bizonyítványdij 
2 K) összesen 72 K.

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

országos tanári nyugdíjalap javára 6 koronát a behatás alkalmával tartozik 
fizetni.

A  magántanulók a tandíjon és mellékdíjakon felül 60 K  vizsgadijat 
fizetnek, melynek fele a behatásnál, másik fele a vizsga előtt fizetendő l \

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

tandíjnak első fele a behatás alkalmával, a tandíjnak második fele pedig 
február l-én fizetendő.

Szabadkézi rajz és festészetben mini rendkívüli tantárgyban nyerhetnek 
gimnáziumi tanulók az intézeti épületben oktatást. A  hetenkénti 2 óráért 
egész évre fizetendő díj 10 K.
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A tápintézetbe való felvételre nézve figyelembe veendők a következők:
a) A felvételt a tápintézetbe valláskülönbség nélkül az igazgató és táp

intézeti gondnok eszközük.
b) A tápintézeti díj egész évre ebéd és vacsoráért 160 kor., csak ebédért 

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

c) Minden tápintézeti tanuló a fennálló intézeti szabásokhoz 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 
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 magaviseletű és legalább jó előmenetelű tanulók. A folyamod
ványok benyújtásának határideje a folyó tanév január 15-ike. Folyamodványok 
az igazgatónál nyújtandók be.

Azon tisztelt szülők tájékozására, kik a helyi visszonyokat 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 érintkezésbe Jépniök, 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 hegedűjátékban 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 gimnáziumban 
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 
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 :
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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. §-a akként módosíttatott, hogy gimnáziumi 
tanulók, akik a görög nyelv és irodalom helyett a görögpótló tantárgyakból 
nyertek rendes oktatást, ha bár 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 
tesznek, a főiskolák összes fakultásai előttük nyitva állanak.

Ezen törvényes intézedés értelmében a görög nyelvi irány előképzést 
ad a tanulóknak a jogi, orvosi, papi, tanári, mérnöki, bányászati, erdészeti, 
gazdászati, katonai pályákra, de különösen szükséges azoknak, kik nyelvészeti 
pályára szándékoznak lépni vagy papi tanulmányaikat nem papnevelő intézet
ben, hanem az egyetem theologiai fakultásán kívánják végezni.

A görög nyelv helyett választott irány előképzést ad a tanulónak jogi, 
orvosi, tanári (kivéve a nyelvészeti, bölcsészeti és történeti szakokat), mérnöki, 
bányászati, erdészeti, gazdászati, katonai, tengerészeti pályákra, de különösen 
ajánlatos azoknak, kik mérnöki, bányászati, erdészeti, gazdászati, katonai, ten
gerészeti, pénzügyi, vasúti, postai, magánhivatalnoki pályára kívánnak lépni.

A főgimnáziumi tanfolyam választásánál tekintetbe veendő a tanuló lelki 
tehetsége is. Oly tanuló, ki a nyelvekben nagyobb előmenetelt tanúsít, mint a 
mennyiségtanban és természettudományban, válassza jövő tanéveire a görög 
nyelvet, ellenben oly tanuló, ki nagyobb tehetséget és hajlamot tanúsít a reá
liákra, mint nyelvekre, vagy ki a latin és német nyelvben nehézségekkel küzd, 
kevésbbé fogja kockáztatni tanulmányi előmenetelét, ha görögpótló tanfo
lyamra iratkozik be.

A  javító vizsgálatokat illetőleg tudomásul szolgáljon: az egy tantárgy
ból elégtelen érdemjegyet kapott tanulók szeptember 1-én tehetnek javító 
vizsgálatot. Vizsgálati engedélyért nem kell folyamodniok. A két tantárgyból 
bukott tanulók csupán a felekezeti főhatóság engedélyével tehetnek javító vizs
gálatot. A folyamodványok folyó évi június hó 30-ig az itteni főgimnázium 
igazgatóságnál nyújtandók be. A folyamodványhoz mellékelni kell az iskolai
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bizonyítványt. A javítóvizsgálatnak más intézetnél való letevésére a felekezeti 
főhatóság adhat engedélyt.

Végre az 1887. évi XX1Í. t. c. 12. §-a értelmében mindazon tanulók, kik 
életük 12. évét már betöltötték, igazolni tartoznak, hogy védhimlővel újra- 
oltattak, vagy ujraoltás alól törvényszerű módon felmentettek.

Iglón, 1913. június hóban.

F ischer M iklós
királyi tanácsos, főgimnáziumi igazgató
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