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I .

Adatok a főgimnáziumnak 1913-1914. tanévi történetéhez.

A lefolyt iskolai, év történetének legfontosabb mozzanatát képezi a tanári 
testületben bekövetkezett személyi változás. Nikházi Frigyes rendes tanár az 
1912—1913. iskolai év záró tanári értekezletén bejelentette, hogy megrendült 
egészsége miatt kérni fogja nyugdíjaztatását. 24 esztendeig állott az iglól ev. 
főgimnázium szolgálatában, több évig helyettes tanári, — majd 1896 december 
27-től kezdve rendes tanári minőségben.

Mindenkor szakértelemmel és kötelességérzettel teljesítette tanári köteles
ségeit ; több évig elnöke volt a főgimnázium mathematikai önképző körének 
is. A főgimnázium határain kívül is buzgón vett részt Igló város kulturális 
életében : hosszabb ideig szerkesztője volt a Szepesi Lapoknak, két évtizedig 
titkára volt a Magyarországi Kárpátegyesületnek.

Sajtó alá rendezte Münnich Sándor: „Igló királyi korona- és bányaváros 
történetét“ s egy Tátrakalauzt is írt.

Az utolsó években betegeskedett; ezen körülmény érlelte meg benne a 
szándékot, hogy nyugdíjaztatását kérje.

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter, helyt adván kérelmének, 
1913. évi aug. hóban 128,996 sz- a. kelt rendelettel őt az 1913—1914. iskolai 
évre nyugdíjazta, egyben pedig elrendelte, hogy 1914. év május havában be
nyújtandó újabb kérvényben végleges nyugdíjaztatását kérje.

Nikházi Frigyes tanárnak nyugdíjazása egv helyettes tanárnak alkalma
zását tette szükségessé.

A fentartó hatóság 1913 évi aug. 25 én tartott ülésében foglalkozott a 
kiírt pályázatra beérkezett pályázati kérvényekkel s Altmann Géza tanárjelöltet, 
ki mennyiségtani és természettani tanulmányait az 1910—1911. iskolai évben 
a kolozsvári tudományegyetemen végezte s ott tanári alap- és szakvizsgát is
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tett, választotta meg az 1Ü13—14. iskolai evre helyettes tanárnak. Új tanárunk 
1913. évi szeptember hónapban kezdte meg működését az intézetben s ugyan
eben a hónapban szerezte meg tanári oklevelét is.

Dr. Bruckner Győző rendes tanár, hivatkozván a Szepesi Városi Ev. 
Egyházmegyétől nyert azon megbízatásra, hogy a szepesváraljai 1614-ik évi 
evangélikus zsinatnak 1914. év augusztus havában megünnepelendő három
százados évfordulójáig, kútfők alapján írja meg az egyházmegye történetét, 
azon kérelmével fordult a főgimnázium fentartóhatóságához, hogy az 1913— 19)4. 
iskolai évre szabadságoltassák.

A fentartó hatóság méltányolván a kérelem indokait dr. Bruckner Győzőt 
az 1913—1914. iskolai évre szabadságolta s helyettesítésével Kiss István tanár
jelöltet bízta meg, aki az 1911 — 1912. iskolai évben a budapesti tudomány- 
egyetemen végezte tanulmányait.

Dr. Bruckner Győző a tanév folyama alatt megszerezte az egyetemi 
magántanári képesítést.

A hitoktatói karban is volt változás. A szepesi róm. kath. püspöki hiva
talnak intézkedése folytán az I.—IV. oszt. róm. kath. és görög kath. vallásu 
tanúlók vallásoktatását a tanév elején Jenei Béla segédlelkész, majd ennek 
betegsége miatt az első félévben Istók József segédlelkész látta el. Istók József 
hitoktató a szepesi róm. kath. püspök úrnak 1914. évi február 10-én kelt 
rendeletével a szepeshelyi róm. kath. tanítóképzőintézet tanárának kineveztetvén, 
helyét a második félévben Schömviesner Rezső segédlelkész foglalta el.

Az V.—VIII. oszt róm. kath. tanulók vallásoktatását Pataky Béla segéd
lelkész látta el.

A magyarhoni ág. hitv. ev. egyetemes egyháznak törvényhozó testületé 
1913. évi december hó 8-án Budapesten tartotta meg alakuló gyűlését.

A tiszai ág hitv. ev. egyházkerület főgimnáziumai és tanítóképzőintézete 
tanári testületéinek bizalmából, mint az Egyházi Alkotmány 168. §. szerint 
megválasztott zsinati képviselő részt vett a zsinatnak december havi ülésein 
Fischer Miklós igazgató is.

A zsinat a tanügyi bizottság tagjának s a tanügyi bizottság előadójának 
választotta meg, egyúttal pedig a tanügyi törvénytervezetnek elkészítésével 
bízta meg. Törvénytervezetét a tanügyi bizottság 1914. évi február, május 
és június havi üléseiben tárgyalta.

1913. évi szeptember 1-én ejtettük meg a javító vizsgálatokat. Az egy 
tantárgyból bukott tanulók közűi 42-en vizsgáztak elégséges eredménnyel, a 
két tantárgyból bukottak közül 21-en, az utóbbiak közöl 3 tanuló osztály- 
ismétlésre utasíttatott.

Ugyanakkor ejtettük meg a felvételi és magánvizsgálatokat is.
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Szeptember 2., 3., 4., 5. és ö-ik napjain folytak a beiratások. Beirtunk 
427 tanulót. Magas létszám; igazolja, hogy nem csökkent azon bizalom, 
mellyel hazánk számos vidéke évtizedek óta főgimnáziumunk iránt viseltetik.

Szeptember 8-án volt az iskolai évnek ünnepélyes megnyitása.
- Az igazgató megnyitó beszédében utalt azon szeretetre, mellyel a főgim

názium visszatért gyermekeit fogadja, azon rokoni kötelékre, mely az intézetet 
tanár- és tanítványra egyaránt közös otthonná avatja.

„Az igiói ev. főgimnáziumnak mai ünnepe, melyen újból megnyitja 
kapuit kulturmissziója folytatólagos teljesítése céljából, egy szem a hasonló 
természetű ünnep.k láncolatában.

Ezen ünnepek kerete, a változó személyek miatt országszerte különböző 
ugyan, azonban szellemi tartalma mindenütt ugyanaz.

Tekintsen ki bár a tanárok, tanulók szeme a dísztermek ablakain keresztül 
akár a főváros palotáira akár az alföld kalásztringató rónáira, akár a felvidék 
erdőkoszorúzta ormáira, vagy a Tátra hófedte gránitfalaira, ugyanazon érzelmek 
hatják át a hallgatók szívét: hála a Mindenható iránt a múltért, fohász a 
jövőért, a reánk váró nehéz munkának a tudata s az ahhoz kapcsolódó köte
lességek érzete.

Miként a mezőnek viránya évről-évre változik ugyan, de a termőföld, a 
napsugár melege változatlanul a régi, ép úgy ezen megnyitó ünnepélyen is, 
az ifjúság kőiéből eltűntek egyes ismert arcok, helyettük megjelentek újak, 
azonban ugyanaz a tudomány, mely megtermékenyíti a lelkeket s ugyanaz a 
régi szeretet, melynek melege lelki virágot fakaszt és jellembeli gyümölcsöt érlel.“

Majd üdvözölvén a főgimnázium fentartó hatóságának az ünnepen meg
jelent képviselőit, kiket a protestáns érzület az intézetben folyó kulturális 
munka részeseivé tesz, valamint a szülőket, kiknek lelke a távolban is a boldogító 
remények összes szálaival ezen órához fűződik s üdvözölvén a tanárokat, kik 
a múlt sikereiből merített bizolommal kezdik meg az új munkát: következőleg 
folytatta beszédét:

„Szeretettel üdvözöllek titeket is, Kedves Ifjak, kik közel- s távolról 
bizalommal ide sereglettetek, hogj? e termekben egy esztendőre meghitt, kedves 
otthont találjatok.

Igen, kedves, meghitt otthont, mert miként a szülőanya keblére öleli 
visszatért gyermekeit, annyi szeretettel fogad titeket az alma mater.

Miként a szüle biztosítani igyekszik gyermekei jövőjét, úgy fárad szellemi 
anyátok, hogy megvesse jövendő boldogulástok alapjait.

Ez képezi a rokoni köteléket az intézet és tanítványai között, ez avatja 
mindnyájunkra nézve kedves, meghitt otthonná e termeket.“

Majd áttért az igazgató azon feladatok fejtegetésére, melyeket az inté
zetnek a nemzeti kultúra szolgálatában teljesítenie kell, megjelölte azon célokat, 
melyeknek megközelitésére'törekednie kell, hogy a magyar ifjúságból az általá
nos és nemzeti műveltség hasznavehető, kötelességérző munkásait nevelje,
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kiknek erkölcsi élete is megfelel azon elveknek és nemzeti eszményeknek, 
melyeknek letéteményese az intézet.

Szólott az egyéni felelősség fogalmáról, kihatásáról a családi, társadalmi 
és állami életre.

„Át kell éreznetek, kedves ifjak azt a vallási elvet, azt az erkölcsi pos- 
tulatumot, hogy felelősek vagytok azért amit tesztek s amit elmulaszttok. 
Felelősek saját lelkiismeretetek ítélő széke előtt a család szentélyében s a 
közélet porondján. Annál boldogabb a család, annál virágzóbb a társadalmi 
élet, minél általánosabb az azokat alkotó egyének lelkében a felelősség tudata.

Szüléitek a legbensőbb szeretetnek boldogító érzelmeivel s a boldogító 
remények összes szálaival csüngenek rajtatok. Ne engedjétek, hogy a kedély 
ezen virágai elhervadjanak.

A szülők áldását — mondja Deák — nem azon szavak teszik, miket 
azok gyermekeik boldogságáért elmondanak, mert hiszen ezt hálátlan gyermekeik 
felett is elmondatja velők a szeretet, hanem azon örömkönyek, miket a gyer
meknek jó erkölcsei, szorgalma és jelessége fakasztanak a szülők szeméből. 
A szülők átkát szinten nem szavak teszik, hanem a fájdalomnak azon keserű 
könyei, melyeket a gyermek elkölcstelensége fakasztott.

Féljétek ezen átkot és igyekezzetek szüléiteknek örömkönyekben kifejezett 
áldását megnyerni.

De felelősséggel tartoztok szellemi anyátok iránt is, felelősséggel a tan
intézet jó hírnevéért.

Hosszú nehéz munkával szerezte meg főgimnáziumunk e drága kincset. 
Ezt könnyelműen kockára tennetek nem szabad.

A házi rend, mely látatlanul is e termek falain van kifüggesztve: tanuljon, 
viselkedjék minden tanuló, e nagy családnak minden tagja úgy, mintha egyedül 
tőle függne az intézetnek becsülete, jó hírneve.

Felelősséggel tartoztok kedves ifjak, közös édes anyánkkal, szeretett 
hazánkkal szemben is.

Az országok s első sorban hazánk történelme dokumentálja, hogy a 
nemzet fejlődését, jövőjét csakis hazafiui eszményi lelkesedés, a magánérdeknek 
a közüdv javára való önkéntes feláldozása s törhetetlen, lankadatlan munkásság 
biztosíthatják.

Ereznetek kell, hogy, ha a Mindenható kegyelme és értelmiségiek ereje 
egykoron kisebb, tágabb körben a közügyek élére hívnak, a közjóért áldozatúl 
kell hoznotok örömeiteket és vágyaitokat, nyugalmatokat, legjobb szellemi és 
erkölcsi erőtöket, sőt ha kell élteteket is.

Ez ünnepélyes órában értsétek meg jól szavaimat, kedves ifjak! Nem 
köthetek lelketekre jobbat, mint, hogy őrizzétek meg szivetek tisztaságát, 
fejlesszétek fokozatosan, szillárditsátok meg az akaraterőt a jóban.

Különösen gazdagítsátok értelmetek kincseit, mert a haladó kor a fejlődő 
tudomány, a szociális viszonyok évről-évre fokozódó szellemi tevékenységet 
követelnek az intelligencia tagjaitól.
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Szeressétek a munkát és tanulói kötelességeiteket; tanuljatok kitartóan, 
kitartóbban mint eddig tevétek, mert a jövő küzdelmeire feddhetetlen jelemmel, 
gazdag ismeretekkel, gyors felfogással felvértezett bajnokokra van szükség'“

Az évmegnyitó ünnepély után az osztálytanárok felolvasták és meg
magyarázták az intézetnek fegyelmi szabályait. A rendes tanítás szeptember 
9-én vette kezdetét, az állami tanterv szerint, melytől csak annyiban tértünk 
el, hogy rendkívüli tantárgyakként az I. és Il ik osztályban a német nyelvet 
hetenkénti 1 — 1 órában és az éneket szintén 1 — 1 órában tanítottuk.

Későbbi táblázatos kimutatások feltüntetik a tanulóifjúságnak statisztikai 
adatait. Ezeknek kiegészítéséül kiemeljük még a görög- és görögpótló tan
folyamra beírt tanulóknak következő számbeli arányát.

A görögnyelvi tanfolyamban részt vett 71 tanuló, még pedig az V-ik 
osztályban 23, a Vl-ik osztályban 13, a VII-ik osztályban 15 s a VIII-ik 
osztályban 20 tanuló.

. A görögpótló tanfolyamban részt vett 132 tanuló, még pedig az V-ik
osztályban 37, a Vl-ik osztályban 34, a VII-ik osztályban 32, a Vlll-ik osztály
ban 29 tanuló.

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

, A tanév elején megalakultak s az iskolai év folyama alatt sikeresen
működtek a következő önképzőkörök: a Petőfi önképzőkör, a gyorsíró kör, 
a Thököly kör, a történelmi szeminárium, a dalkör, a tornakor és a zenekör.

A felsőbb osztályok növendékei az estveli órakat az intézeti épület
ifjúsági olvasótermében tölthették, hol napilapok, szépirodalmi- és tudományos 
folyóiratok, dominó- és sakk játéktáblák állottak rendelkezésükre.

A Petőfi önképzőkörnek, melynek tagjai VI—Vili. osztályú tanulók, 
gazdag könyvtára van. Külön ifjúsági könyvtára van az 1. és Il-ik osztálynak, a 
III. és IV. osztálynak és külön könyvtára az V-ik osztálynak is

A VII. és VIII. osztálynak tanulói részt vettek a lefolyt tanévben is a 
fegyverkezelésnek, céllövésnek és ezekkel kapcsolatos katonai gyakorlatnak 
szánt tanfolyamban.

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

Intézetünk beléletének ezen jellemvonását igazolják azon hazafias ünne
pélyek, melyeket a lefolyt iskolai évben is rendeztünk.

Október 4-én, Ő felsége nevenapján főgimnáziumunk tanári testületé és 
tanulóifjúsága részt vett a hálaadó istentiszteleten

Október 6-án az ifjúság a tanári kar jelenlétében kegyelettel meg ünne
pelte az aradi vértanúk emlékét.

November 1-en az ifjúság hazafias ünnepély kerében megkoszorúzta a 
szabadságharcban a város területén elesett honvédeknek sírját.

Január hónapban az ifjúság Petőfi-ünnepélyén kegyelettel emlékezett meg 
a szabadságharc lánglelkü dalnokáról.

Március 14-én az iglói állami tanítóképzőintézettel együtt a város honvéd
szobra előtt, nagy közönség jelenlétében ünnepeltük meg a szabadság ébre
désének napját.

Valláserkölcsi irányban nevelvén az ifjúságot, a tanári kar gondoskodott 
arról, hogy a tanulók az ev. egyházközség vasárnapi istentiszteletén részt 
vegyenek. A téli hónapokban az intézet dísztermében rendeztünk vasárnapon
ként ifjúsági istentiszteletet.

Az Úr asztalához a tanári kar a confirmált ifjúsággal kétszer járúlt: 
október 31-én és május 9-én. Október 31-én a főgimnázium dísztermében 
reformáció-ünnepélyt rendeztünk.

A confirmálandók oktatása március 1-én vette kezdetét és május 20-ig 
tartott. A confirmátió ünnepe május 21-én volt. Confirmáltatott 14 gimnáziumi 
tanuló.

A római és görög katholikus vallású, valamint az izraelita vallású tanulók 
saját hitoktatóik feiügyelete alatt vettek részt az istentiszteleten. A katholikus 
vallású tanulók két Ízben gyóntak és áldoztak a tanév folyama alatt.

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

A főgimnázium a lefolyt iskolai évben is fentartotta a felettes egyházi 
hatóságok közgyűléseivel való érintkezést.

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

Szeptember hónapban részt vett a tiszai ág. hitv. ev. egyházkerületnek 
Miskolcon tartott közgyűlésén és ez alkalommal az egyházkerületi közigazga
tási- és tanügyi bizottságok ülésein.

Október hónapban részt vett a négy egyházkerületnek Budapesten tartott 
közgyűlésén s ez alkalommal mint egyetemes törvényszéki bíró az egyetemes
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törvényszék ülésén. Mint egyetemes tanügyi bizottsági tag részt vett az egye
temes tanügyi bizottságnak október hónapban tartott ülésén.

Mint az Ev. Tanárok és Tanítok Orsz. Egyesülete középiskolai szak
osztályának elnöke részt vett az egyesület választmányának ülésein és vezette 
a szakosztály közgyűlésének tanácskozmányait a Budapesten június hónapban 
tartott egyesületi közgyűlés alkalmából.

A tanulóifjúságnak tanulmányi állapotát végeredményében későbbi táb
lázatos kimutatások tüntetik fel. Az ellenőrző tanári tanácskozmányokban tett 
jelentések szerint, a tanulmányi állapot a tanév folyama alatt folyton javúlt, 
ami következménye volt egyrészt a tanári kar atyai szigorának, gondos ellen
őrzésének, másrészt azon törekvésének, hogy folytonos érintkezésben álljon a 
szülőkkel és ezeknek közreműködését a tanulmányi siker érdekében igénybe 
vegye.

Szeptember 12. 13. 14. napjáin a történelmi szeminárium tagjai Jamrich 
Béla, Thirring Gyula és Wiese Gyula tanárok vezetésével tanulmány kirán
dulást tettek Krasznahorka-Váraljára, Rozsnyóra, Dobsinára és a Dobsinai 
jégbarlangba. 1914. évi május 2-án pedig Jamrich Béla, Them László, Stromp 
József és Bogsch László tanárok vezetésével Késmárkra.

Főgimnáziumunk kirándulási alapjának gyarapítására május 16-án ifjúsági 
hangversenyt rendezett, mely 176 korona jövedelmet eredményezett. A hang
versenyen nagy és díszes közönség jelent meg, evvel újból igazolván azt a 
nagy érdeklődést, mellyel a város intelligens közönsége a főgimnázium bel- 
életének minden fontosabb mozzanata iránt viseltetik.

A tanulóiíjóságnak egészségi állapota, a városnak hegyi levegője és 
tiszta forrásvize miatt a lefolyt iskolai évben is kedvező volt. Előfordultak 
ugyan kisebb megbetegedések, melyek, tekintve a tanulóifjúságnak magas 
létszámát, elég magasra emelték ugyan a mulasztott óráknak számát, azonban 
súlyos vagy járványos betegségeket nem kelletett feljegyeznünk.

Sajnos halottja is volt a főgimnáziumnak a lefolyt iskolai évben. Szlav- 
kovszky Ede II. oszt. tanuló a karácsonyi szünidőre szüleihez a szepesz- 
megyei Káposztafalvára utazott. Ott súlyosan megbetegedett és 1914. évi január 
20-án 13 éves korában jobb létre szenderűlt. Osztálytársai, kis barátai koszorút 
küldtek ravatalára.

Kellő gondot fordít a tanári kar az ifjúság testi erejének fejlesztésére is. 
A rendes tornaórákon kívül fentartottuk a játékdélútánokat és a tornakört. 
A tanulók kisebb-nagyobb csoportokban sűrűn felkeresték a környék vad
regényes vidékeit. Testedző hatásuk miatt, de azért is mozdítottuk elő e kirán
dulásokat, mert az élvezet, melyet a szabad természet nyújt -leginkább felel 
meg az ifjú romlatlan kedélyének.
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Dr. Széli Gyula városi tiszti orvos minden osztályban két ízben tartott 
szemvizsgálatot s dr. Ujtelky Miksa városi tiszti orvos kötelező újraoltást 
végzett az intézetben. Üjraoltattak azon tanulók, kik a kötelező kort elérték, 
valamint azok, kik az újraoltást igazolni nem tudták.

Az osztálytanárok a tanulókat szállásukon is felkeresik, hogy a tanulóknak 
az iskola falain kívüli magaviseletét figyelemmel kisérjék s hogy a környezet 
esetleges káros hatásának elhárítása tekintetében az igazgatónak jelentést tehes
senek s a tanuló megbetegedése esetén az orvosi intézkedések betartását ellen
őrizzék.

Kedvező volt az ifjúságnak fegyelmi állapota is. Előfordultak ugyan 
pajkosságra, könnyelműségre, meggondolatlanságra visszavezethető kisebb 
fegyelmi esetek, ami természetes is azonban csak egynéhány olyan fegyelmi 
esettel kelletett foglalkoznunk, melyeknél rosszindulat volt a kifogásolt maga
viseletnek a rugója. Azon tanulókat, kiknél meggyőződtünk, hogy rossz hatás
sal vannak osztálytársaikra, elbocsátottuk az intézet kötelékéből

A nagym. vallás- és közoktatási miniszter úr 1913. évi augusztus 27-én 
135,638. sz. a. kelt rendelettel Jurkovich Emil besztercebányai tankerületi kir. 
főigazgatót bízta meg a tanügyi kormány az 1883. évi XXX. te.-ben gyökerező 
felügyeleti jogának az iglói főgimnáziumban való gyakorlásával.

A kormányképviselő november hó 21. — 24-ig végezte intézetünkben a 
hivatalos vizsgálatot, megjelent minden osztálynak tanóráin, megtekintette a 
tanulók Írásbeli dolgozatait, rajzait, megvizsgálta az intézet múzeumait, könyv
tárait s a november 24-én tartott tanári értekezleten kifejezte a tapasztaltak 
feletti teljes megelégedését.

A gimnáziumi tanács még a szünidőben, 1913. évi augusztus 22-én in
tézte el a tápintézeti díjak elengedése végett benyújtott kérvényeket 16 tanu
lónak összesen 620 koronát engedvén el az előírt díjakból.

A fentartóhatóságnak kiküldött bizottsága pedig 1914. évi március 20-án 
foglalkozott a tandíjak elengedése végett benyújtott kérvényekkel s 34 tanulónak 
összesen 1129 kor. engedett el az előírt díjakból.

A lefolyt iskolai évben tehát főgimnáziumunk összesen 1749 koronával 
csökkentette a törekvő, jó magaviseletű és szegénysorsú tanulók iskoláztatásá
nak kiadásait.

A tanári testület a tanév folyama alatt 25 tanácskoznrányban foglalkozott 
az ifjúság tanulmányi állapotával, paedagogiai, didaktikai kérdésekkel, az in
tézet beléletére vonatkozó adminisztratív ügyekkel, valamint a tanügyi kormány 
és a felekezeti főhatóság részéről az igszgatósághoz érkezett hivatalos aktákkal.

A gimnáziumi tanács a lefolyt iskolai évben három ülést tartott.



A Vlil-ik osztálynak évvége vizsgáit május 11.. 12., 13. és 14-ik napjain 
ejtettük meg. A Viliik osztálynak május hó 11-én megtartott vallástani vizs
gáján a felekezeti főhatóságnak intézkedése folytán, egyházkerületi biztosként 
dr. Walser Gyula iglói ev. lelkész elnökölt.

Az írásbeli érettségi vizsgát május 18., 19. és 20-ik napján ejtettük meg. 
A hét osztálynak évvégi vizsgái junius hó 13-én vették kezdetüket és junius 
hó 18-ig folytak. Junius 20-án tartottuk meg az évzáró ünnepélyt. A szóbeli 
érettségi vizsga junius hó 22-én vette kezdetét

Főgimnáziumunk fentartó hatósága az 1912—1913. iskolai évb n fontos 
határozatot hozott az intézet további fejlesztésére.

Az intézet jelenlegi épülete a régi gimnáziumi épületnek és a mellette 
levő tápintézeti háznak átalakításából és egy új szárnynak hozzáépítéséből kelet
kezett azon 180,000 korona beruházási államsegélynek felhasználásával, melyet 
a vallás- és közoktatási m. kir. miniszternek 1897. évi december 6-án 72,970. 
sz. a. kelt, valamint 1898. évi április 22-én 19430. sz. a. kelt rendeletéi fő
gimnáziumunknak biztosítottak.

Ezen építési munkálatok 1899. évben nyertek befejezést. Az azóta elmúlt 
14 esztendő beigazolta, hogy — tekintve a tanulók magas létszámát, a mú
zeumok és könyvtárak gazdagságát — az épület térviszonyaiban, a helyiségek 
fekvésében és beosztásában nem felel meg teljesen a jelenkor fokozott 
igényeinek.

Az igazgató még az 1912. évi augusztus 22-én tartott gimnáziumi tanács 
ülésben tett előterjesztést arra nézve, hogy a fentartóhatóság az épület kibő
vítésére, illetve egy új szárnynak építésére kérjen a tanügyi kormánytól újabb 
beruházási államsegélyt s az 1913. évi február 18-án tartott gimnáziumi tanácsi 
ülésben bemutatta az építési tervvázlatokat, melyeket Dörner Gyula műépítész, 
iglói állami faipari szakiskolai igazgató készített.

A gimnáziumi tanács hozzájárúlt az igazgató előterjesztéséhez s indít
ványára a fentartóhatóság elhatározta, hogy újabb beruházási államsegély el
nyerése végett kérvényt intéz a tanügyi kormányhoz.

Dörner Gyula műépítész nem fejezhette be az építési terveket, mert 
1913. évi március havában váratlanul elhunyt s azért a fentartóhatóság azok 
elkészítésével Urinyi János iglói építészt bízta meg.

Minthogy a tervek eddig még nem készültek el, a fentartóhatóság elnök
sége az 1913 — 1914. iskolai évben még nem telelhetett meg azon megbíza
tásának, hogy a kérvényt a vallás- és közoktatási m. kir. miniszter elé ter
jessze.
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Főgimnáziumunk az 1913.— 1914. iskolai évben egy újabb ösztöndíj
alapítvánnyal gyarapodott.

Dr. Goldmann Simon pittsburghi orvos, főgimnáziumunk régi tanítványa,
1912. évi december hó 14-én elhalálozván, végrendeletében 2000 koronát 
ösztöndíjalapítványként hagyományozott az iglói főgimnáziumnak.

A levél, melyben özvegye a főgimnázium igazgatóságát az alapítványról 
értesíti, szószerint következőleg hangzik:

Pittsburgh, 1913. junius hó 8 án.
Az ág. hitv. evang. főgimnázium Tekintetes Igazgatóságának

IGLÓ, Szepes megye.
Intézetük volt növendéke, néhai férjem dr. Goldmann Simon, pittsburghi 

orvos 1912. évi december hó 14-én elhalálozván, végrendeletében az intézetről 
is megemlékezett.

Angol szövegű hiteles végrendeletének idevonatkozó pontja magyar 
fordításban a következő:

3. Hogy említett vagyonomból 2000 korona, mely egyenlő 400 .dollár 
egyesült állambeli pénzzel, fizettessék ki az evangélikus főgimnáziumnak Iglón, 
Szepesmegye, Magyarország, mely összeg alapítványkép kezeltessék nevezett 
gimnáziumnál és jövedelme adassák évenként a hetedik vagy nyolcadik osztály 
legjobb izraelita vallásu tanulójának, ki anyagi segítségre szorul.

Ezen összegből 20 dollár, vagyis 100 korona 5%-es örökösödési illeték 
címén az állam által levonatván, a fennmaradó 380 dollárt, vagyis 1900 kor. 
mai napon a Federal National Bank of Pittsburgh pénzintézet útján átutal
tattam becses címükre és kérem, hogy az összeget boldogult férjem vég
akaratának rendelkezései értelmében kezelni szíveskedjenek.

Nagyrabecsülésem kifejezése mellett vagyok tisztelettel
Özvegy Róza Goldmann.

Hálás volt tanítványunk az 1882/3. iskolai évben tett érettségi vizsgát 
főgimnáziumunkben. Intézetünkben végezte a VII-ik osztályt is az 1881/2. 
iskolai évben.

Az 1883. évi érettségi vizsgálati akták reá vonatkozó adatai a következők: 
Goldmann Simon, hungarus oriundus; Gnezda comit. Scepus., anno 1863 
natus; izraelita.

Parentis nomen et conditio: Bernhardus, oeconomus. Ubinam absolverit 
cursum studiorum, quae in gymnasiis coluntur: Classem I—Ill-am in gymnas. 
Késmarciensi; cl. IV-am in gymnas. sárospataciensi; cl. V — Vl-am in gymnas. 
Késmárciensi; cl. VII—VIII-am in gymnas. igloviensi.

Főgimnáziumunk annalesei hálásan megfogják őrizni emlékét.
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Az Iglói Szabad Líceum a lefolyt iskolai évben is folytatta működését. 
Előadásait, melyeken átlag 100 hallgató jellent meg, az őszi és téli hónapokban 
vasárnaponként délután 5 órakor a főgimnázium dísztermében rendezte. Az 
előadások dologi kiadásairól nagylelkűen Igló város tanácsa gondoskodott, 
200 koronát szavazván meg a Szabad Líceum céljaira.

A Szabad Líceum elnöke Fischer Miklós főgimnáziumi igazgató volt, 
alelnöke Foiberger Árpád áll. tanítóképezdei tanár, titkára Hajts Béla polgári 
iskolai tanár és Wiese Gyula főgimnáziumi tanár.

Az előadások sorrendje volt:
1. 1913. nov. 9 én. dr. Bruckner Győző főgimnáziumi tanár: A szepesi 

szászok népköltészetére vonatkozó hagyományok.
2. November 16-án. Kalmár György tanító: A gyermekvédelem hajdan 

és most.
3. November 23-án. Dr. Bruckner Győzőné oki. polgári iskolai tanítónő: 

A gyermek és játékai.
4. November 30-án. Hajts Béta polgári iskolai tanár: Utazás a világűrben.
5. December 8-án. Forberger Árpád áll. tanítóképző-intézeti tanár: 

Korunk szociális problémái.
6. December 14-én. Barabás János polg. isk. tanár: A magyarosításról.
7. 1914. évi január 11-én. Haltenberger Rezső gyáros: Érdekes adatok 

hazánk vízilakóiról.
8. Január 18-án. Matolcsy János rendőrkapitány: A méhek élete.
9. Január 25-én. Dr. Turk Szilárd orvos: A lakás egészségügyi szem

pontból.
10. Február 2-án. Dr. Forberger Béla városi főügyész: A törvényalkotás.
11. Február 8-án. Kintzler Béla tanító: A tűzhányókról.
12. Február 15-én. Altmann Géza, főgimnáziumi tanár: Alvási állapotok.
13. Február 22-én. Thirring Gyula főgimnáz.umi tanár: Hogyan szelí

dültek meg háziállataink.
14. Március 8-án. Lázár Károly tanítóképző-intézeti tanár: Az idő

járástan.



A tanév folyama alatt az igazgatósághoz érkezett fontosabb
hivatalos iratok.

lí)13. évi július 15-én, 420 sz. a. A rozsnyói ev. főgimnázium intézke
dése a szeptember havi érettségi vizsgálat tárgyában.

1913. julius 17 én, 23431 sz. a Vallás- és közoktatási m. kir. minisz
térium rendelete a testgyakorló körökben a céllövészetnek meghonosítása 
tárgyában.

1913. augusztus 6-án, 3830 sz. a. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
minisztérium rendelete Nikházi Frigyes tanárnak betegség miatti ideiglenes 
nyugdíjaztatása tárgyában.

1913. augusztus 15-én, 3595 sz. a. Tiszakerületi ág. hitv. ev. püspöki 
hivataltól: a vkm. 3117 sz. rendelete az eszéki és zágrábi magyar tannyelvű 
iskolákból kikerült tanulóknak felvétele ügyében.

1913. augusztus 23-án, 3751 sz. a. Tiszakerületi ág. hitv. ev. püspöki 
hivataltól a reformáció nég3̂ százados jubileumára megejtendő gyűjtés tárgyában.

1913. augusztus 27-én, 136,310 sz. a. Vallás- és közoktatási m. kir. 
minisztérium: az 1894/5 isk. évtől kezdve az intézeti értesítők beküldendők.

1913. augusztus 28-án, 3886 sz. a. Tiszakerületi ág. hitv. ev. püspöki 
hivataltól: Fülöp Sándor volt V. oszt. tanuló a debreeeni róm. kath. főgim
náziumban tehet javító vizsgálatot.

1913. augusztus 28-án, 3886 sz. a. Tiszakerületi ág. hitv. ev. püspöki 
hivataltól: a fentartóhatóságnak a főgimnáziumra vonatkozó 1912. évi száma
dását a vkm. tudomásul vette.

1913. augusztus 30-án, 3939 sz. a. Tiszakerületi ág. hitv. ev. püspöki 
hivataltól: értesítés, hogy a vkm. 1913. évi aug. 27-én, 135,638 sz. rendelettel 
Jurkovich Emil besztercebányai tankerületi kir. főigazgatót bízta meg a fő
gimnázium megvizsgálásával.
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1913. szeptember 10-én, 570 sz. a. A rozsnyói ev. főgimnázium igaz
gatósága jelentést tesz a szeptember havi javító és pótló érettségi vizsgálatról.

1913. szeptember 11-én, 4124 sz. a. Tiszakerületi ág. hitv. ev. püspöki 
hivataltól: az igazgatóság küldje be az 1913—1914. isk. évre beírt tanulóknak 
statisztikai kimutatását.

1913. szeptember 10-án, 4193 sz. a. Tiszakerületi ág. hitv. ev. püspöki 
hivataltól: vasúti kedvezmények intézeti tanulmánykirándulások alkalmából.

1913. szeptember 24-én, 4278 sz. a. Tiszakerületi ág. hitv. ev. püspöki 
hivataltól: a vkm.-nak 21540 sz. rendelete a magyar fogalmazás-tanítás 
tárgyában.

1913. október 1-én, 4424. sz. a. Tiszakerületi ág. hitv. ev. püspöki 
hivataltól: a vkm.-nak 152009 sz. rendelete a fizetéskiegészítéshez szükséges 
adatok felterjesztése tárgyában.

1913. október 1-én, 4159 sz. a. Vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisz
tériumtól: van-e az intézetnek Marconi állomása s alkalmas-e az dróttalan 
távirati üzenetek felvételére ?

1913 október 10-én, 4573 sz. a. Tiszakerületi ág. hitv. ev. püspöki 
hivataltól: intézkedés a tornaalóli felmentvény tárgyában.

1913. október 15-én, 1088 sz. a. A besztercebányai tankerület kir. fő
igazgatója felszólítja a tanári kart, hogy a tankerületi igazgatói értekezlet 
számára ajánljon tételeket.

1913. október 23-án, 162,689 sz. a. Vallás- és közoktatási m. kir. mi
nisztérium rendelete a gör. kath. vallásu tanulóknak ünnepnapjaikon a tan
órák alól való felmentése tárgyában.

1913. november 12-én, 5194 sz. a. Tiszakerületi ág. hitv. ev. püspöki 
hivataltól: Kofridt Floris theologus számára kiállítható érettségi bizonyít
ványának másodlata.

2913. november 24-én, 5444 sz. a. Tiszakerületi ág. hitv. ev. püspöki
hivataltól: az igazgatóságok intézzenek kérvényt a tanügyi kormányhoz a cél
lövészetnél felügyelő tanárok tiszteletdíjának folyósítása végett.

1913. november 26-án, 5483 sz. a. Tiszakerületi ág. hitv. ev. püspöki
hivataltól: a vmk. 182,381 sz. a. kérdést intéz, hogy az intézetnek hány egye
sült állambeli honosságú tanulója van az 1913— 1914. iskolai évben?

1913. november 22-én, 5888 sz. a. Tiszakerületi ág. hitv. ev. püspöki
hivataltól az ifjúsági könyvtárak könyvjegyzékének összeállítása tárgyában.

1913. december 22-én, 5887 sz. a. Tiszakerületi ág. hitv. ev. püspöki
hivataltól: a tanév végén jelentés terjesztendő fel arról, hogy hogyan vált be 
az új vizsgálati módszer.

1914, január 6-án, 66 sz. a. Tiszakerületi ág. hitv. ev. püspöki hivataltól: 
a püspök úrnak a tanári karhoz intézett leirata az évforduló alkalmából.

1914. január 9-én, 105 sz. a. Tiszakerületi ág. hitv. ev. püspöki hivatal
tól : hány bejáró leánytanuló kapott engedélyt a tanórák látogatására ?



IG

1914. január 20-án, 239 sz. a. Tiszakerületi ág. hitv. ev. püspöki hiva
taltól : a középiskolák igazgatói terjesszék fel a supplicatióra vonatkozó 
adatokat.

1914. január 21-én, 1088 sz. a. A besztercebányai tankerület kir. főigaz
gatója közli a május 13. és 14 én Rozsnyón tartandó igazgatói értekeznek 
tárgysorozatát.

1914. január 23-án 185,334 sz. a. A vallás- és közoktatási m. kir. mi
niszter rendelete a leánytanulóknak felvétele és iskolába járása tárgyában.

1914. február 12-én, 92 sz. a. Iglói róni. kath. plébánia-hivataltól érte
sítés arról, hogy az I.—IV. oszt. róm. kath. és görög kath. vallásu tanulók 
vallásoktatását Istók József hitoktató helyett ezentúl Schönwiesner Rezső hit
oktató fogja végezni.

1914. február 23-án, 25927 sz. a. Vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
minisztériumtól: az állami fizetéskiegészítés nyilvántartási lapjain a tanárok 
korpótléka is feltüntetendő.

1914. március 5-én, 839 sz. a. Tiszakerületi ág. hitv. ev. püspöki hiva
taltól: az igazgatóság jelentse be a szóbeli érettségi vizsga idejét.

1914. március 13-án, 34,732 sz. a. Vallás- és közoktatási m. kir. mi
nisztériumtól: Them László vallástanár egyik korpótléka a fizetéskiegészítési 
összegbe beszámíttatott.

1914. március 7-én, 906 sz. a. Tiszakerületi ág. hitv. ev. püspöki hiva
taltól: a vallás- és közoktatási m. kir. minisztériumnak 5721 sz. rendelete, 
valamint az ev. tanárok fizetéskiegészítésének kimutatása.

1914. március 16 án, 1010 sz. a. Tiszakerületi ág. hitv. ev. püspöki 
hivataltól: a zsinat megnyitása alkalmából tartott beszédek és imák nyomta
tásban.

1914. április 6-án, 1210 sz. a. Tiszakerületi ág. hitv. ev. püspöki hiva
taltól : intézkedés a tanévi staúsztikai kimutatások felterjesztése iránt.

1914. április 6-án, 1211 sz. a. Tiszakerületi ág. hitv. ev. püspöki hiva
taltól : a VIII. osztály vallásiam vizsgálatához elnöknek dr. Walser Gyula 
iglói ev. lelkész s az érettségi vizsgálatokhoz elnöknek Adamis Gusztáv 
rozsnyói ev. főgimnáziumi igazgató küldetett ki.

1914. április 27-én, 1428 sz. a. Tiszakerületi ág. hitv. ev. püspöki 
hivataltól: meghívó a Zelenka Pál ev. püspök síremléke felavatásának Mis
kolcon 1914. évi május 5-én tartandó ünnepélyére.

1914. április 28-án, 1446 sz. a. Tiszakerületi ág. hitv. ev. püspöki hiva
taltól: a vmk.-nak 155,956/1912 sz. rendelete értelmében jelentés terjesztendő 
fel az intézetben fennálló tornakörről és céllövő tanfolyamról.

1914. május 9-én, 1580 sz. a. Tiszakerületi ág. hitv. ev. püspöki hiva
taltól: a vkm.-nak 1914. évi május 6-án kelt 32268 sz. rendelete a közép
iskolai hitoktatók részére a tanügyi kormány részéről engedélyezett jutalom
díjak kifizetése, illetve az erről szóló nyugták igazgatói láttamozása tárgyában.
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A gimnáziumi tanácsnak tagjai az 1913 — 1914. tanévben.

III.

Folgens Cornel, egyházi és iskolai másod fel ügyelő, a tanács elnöke. 
Münnich Kálmán, ni. kir. udvari tanácsos, egyházi és iskolai felügyelő. 
Dr. Walser Gyula, ev. lelkész.
Madarász Andor, egyházközségi pénztáros.
Fischer Miklós, kir. tanácsos, főgimnáziumi igazgató.
Stromp József, tápintézeti gondnok.
Dobó Adolf, ev. elemi- és polgári leányiskolái igazgató.
Bogsch László,
Fest Aladár,
Fest Ottó,
Gömöri Sándor,
Guhr Mórion,
Koromzay György,
Langsfeld Géza,
Róth Márton,
Széli Gyula dr.,
Széli Ödön,
Them László,
Br Wieland Aladár dr.,

a gimnáziumi tanácsnak választott tagjai.

A gim názium i feg y e lm i szék  tag ja i s

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.
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Az 1913—1914. tanévben követett tanterv átnézete 
a heti óraszámot tekintve.
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5 Magyar írók bővebb tanulmányozása 

kapcsolatban a görög klassziku
soknak magyar fordításban való 
ismertetésével 1) — — — — , _ 3 3 3 2 11

(5 N é m e t  n y e l v  . . .  . . .  . . . — — 4 3 3 3 3 5 19
7 T ö r t é n e l e m  . . .  __  . . . — — 3 3 3 Q 3 Qo 1 8
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O 2 2 6
1 2 R a jz o l ó  g e o m e t r i a 3 3 2 2 — — — — 1 0
1 3 R a jz  ( a  c o m p .  t a n f o 

l y a m b a n  2) ...................... _ 2 2 9 2

1 4 B ö l c s é s z e t  __  __  __ — — — — — — — 3 3
1 5 S z é p í r á s  . . .  . . .  __  . . . 1 1 — — — — — — 2

1 6 T o r n a .............. . . .  . . .  . . . 9 2 2 2 2 2 2 2 1 6
17 É n e k  . . .  ................................ 1 1 — — — — 2

29
1

29 28 28 3 5 35 3 5 3 4 253

JEGYZET. J), 2), fakultatív tantárgyak az 1890. évi XXX. törvénycikk 
értelmében.

Az V—Vili. 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. vallású tanulóifjúságának hetenként egy külön, 
egyházi énekek begyakorlására szánt énekórája is volt.

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

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

A VII. és Vili. osztály tanulói egész éven át részt vettek a katona 
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.

2*
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F is c h e r  M ik ló s 34
i________

j
| te rm é s z e t ta n  V II. 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 a g ia , az 

1 O rsz. K ö zo k t. T a n á c s  
ta g ja . Ig a z g a tó . A te r -  

• m é sz e tta n i s z e r tá r  ő re .

2 A ltin a n n  G éza I
m e im v isé g ta u  1 4, 11. 4, 111. 3, 
fö ld ra jz  1. 3, 
m a g y a r  n y e lv  1 5. •9

—

20

o k i. h e ’y e tte s  ta n á r  ; 
o sz tá ly fő n ö k  az I. oszt.

3 B e r z e v ic z y  B é la 1 2
1 ra jz o ló  m é r ta n  I, 3, I I .  3. I I I .  2, IV . 2, 

g ö rö g p ó tló  ra jz  V. 2, V I. 2, V II. 2, 
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z ő je ;  a I I I .  és  IV . 0 . 
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5 dr. B ru ck n e r  G y ő ző I  I ! az 1913—1914. is k o la i  év re  s z a b a d 
s á g o lta to t t .

| 1
j e g y e tem i m a g á n ta n á r .
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-
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____

1 4
la t in  nye lv  I. 6 , VI. 5, Vll. 5.

' n é m e t n y e lv  ( re n d k . ta n tá rg y )  I 1. 1 7 j o sz tá ly fő n ö k  a  V il. 0 .

7 J a m r ic h  B é la 3
la t in  n y e lv  V. t>,
tö r té n e t  V. 3, VI. 3, Vll. 3, V ili. 3. 18

j o k i, h e ly e tte s  ta u á r , 
i o sz tá ly fő n ö k  az  V. 0 .; » 
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V lil 3.
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Az 1913— 1914-ik iskolai évben mint róm. kath. hitoktatók működtek: 
az I— IV. osztályban Schőnwiesner Rezső segédlelkész, az V—\  III. osztályban 
pedig Pataky Béla segédlelkész. A róm. kath. vallásu tanulók vallástani órain 
megjelentek a görög kath. vallásit tanulók is.

Az izraelita vallásit tanulóknak hitoktatója Krausz Áron iglói főrabbi volt.
A katonai lövésztanfolyamnak vezetője volt: Esztel József m. kir 

honvédfőhadnagy.



Jelentés az osztályok tanulóiról és végzett tananyagáról.

I. o sztá ly .
Osztályfőnök: Altmann  Géza .

a) Tanulók ■

Andreánszky Imre r. k. Igló.
Antal Aladár ág. h ev. Ká

posztafalu, Szepes m.
Ballasch Alajos r. k. Alsó- 

meczenzéf, Abauj-Torna m.
Barek László r. k. Nyirlugas, 

Szabolcs m.
5 Binder Gyula r. k. Igló

Bogsch László ág h. ev. Igló.
Brandobur Mihály r. k. Sze- 

pessümeg.
Csadényi ]enő r. k. Igló.
Dobozi Gyula r. k. Igló.

10 Erős József izr Betlenfalva, 
Szepes m.

Ficker Vilmos ág h. ev. Igló.
Foltin Jenő r. k. Igló.
Frank Ferenc r. k. Ólubló, 

Szepes m.
Gánóczy Péter r. k. Prakfalva, 

Szepes m.
15 Gura Jenő ág. h. ev. Merény, 

Szepes m.

Gyurica Alajos r. k. Krivány, 
Sáros m.

Honti Lajos ág. h. ev. Ko- 
rompa, Szepes m.

Hornicsek Dezső r. k. Igló.
Jánosik Tivadar r. k Szepes- 

olaszi.
20 Kapsdorfer József r. k. Sze- 

pessümeg.
Király Endre r. k. Igló.
Kiszely József r. k. Igló
Korbász Kálmán r. k. Igló.
Köhler Zoltán ág. h ev. Igló.

25 Krakovics Miksa izr. Igló.
Krancziczky András r. k- 

Margitfalu, Szepes m.
Kubinyi Ferenc ág. h. ev. 

Korompa, Szepes m.
Kvaszinger Jenő r. k Meszes

major, Zemplén m.
Láng Jenő izr. Márkusfalva, 

Szepes m.
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30 Lelko Jenő ág. h. ev. Rózsa
hegy, Liptó m.

Melega Béla r. k. Zakárfalva, 
Szepes m-

Mikler János ág. h. ev. Sze- 
pesváralja.

Nádas József r. k. Igló-
Nádler Ödön ág. h. ev. Igló.

35 Nécs Jenőr. k. Gölniczbánya, 
Szepes m-

Németh Camillo r. k. Igló.
Popper Zeno izr. Igló-
Pridávok Péter r. k. Igló.
Repesik Ferenc r. k. Igló.

40 Schlesinger János ág. h. ev. 
Igló.

Scholtz Béla ág. h. ev. Me- 
rény, Szepes m.

Schönwizner Lajos r. k. Igló.
Schwabik István r. k. Igló.
Schwartz Artur izr. Márkus- 

falva, Szepes m.
45 Schwartz József r. k. Igló.

Slifka György r. k. Igló.

Soltész Ferenc r. k. Igló 
Somogyi László ref- Domb- 

rád, Szabolcs m.
Spanner Károly ág. h. ev. 

Szepesváralja.
50 Stuckner Géza r. k. Igló. 

Szaluga János r. k- Kluknó, 
Szepes m.

Széli László ág. h. ev. Igló- 
Tobák József r. k. Igló.
Tar István r. k. Szepesváralja. 

55 Them László ág. h. ev. Igló. 
Thurzó Béla ág h- ev Igló. 
Ubelauer Károly ág. h. ev. 

Igló.
Váradi László ág. h. ev. Igló. 
Várady Gábor ref. Székely- 

hid, Bihar m.
60 Wachs Zoltán ág. h ev. Igló. 

Wiecha Gusztáv r. k. Igló. 
Winter Gyula izr. Igló. 
Zinner Dezső izr. Igló. 
Zwicker Odón ág. h. ev. Igló.

Magántanulók '
65 Hován József r. k. Alsóméra, Abauj-Torna m.

Sóhalmy György ág. h. ev. Tállya, Zemplén m.
Szabó György r. k- Tenke, Bihar m

Kilépett:
Berger József izr. Merény, Szepes m.
Kauftheil Dezső izr. Igló-

b) Tantárgyak:
1. V allástan , hetenként 2 óra. K. k. Bereczky S .: „Ö szöv. élet- és

jellemképek s tanítások.“ Luther „Kis kátéja“ Adorján fordításában. „Új 
szövetség.“ „Keresztyén énekeskönyv.“ Végzett tananyag: Az ó szövetség 
története élet- és jellemképekben, tanítások, az új Szövetségi Istenországának 
előkészítése az ó szövetségben, az ó szövetségi könyvek rövid ismertetésével. 
Egyházi énekek. T h e r n .

2. M agyar n yelv , hetenként 5 óra. K. k. Szinnyei József: „Iskolai 
magyar nyelvtan 1.“ és „Magyar olvasókönyv I.“ Hangok, szavak, szófajok és
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mondatrészek. Mondatok fajai. Igeragozás. Helyesírás gyakorlása. Olvasmányok 
nyelvtani elemzése, hangsúlyos olvasása és tartalmuk szabatos elmondása. 
Költemények könyv nélkül. Kéthetenként írásbeli dolgozat. A i.Tm a n n .

3. Latin n y e lv , hetenként 6 óra. K. k. Pirchala Imre: „Latin nyelv
tan“ és „Latin olvasó- és gyakorlókönyv.“ Nyelvtan: olvasás, a főnév és 
nemei, a deklináció, a melléknevek deklinációja és komparációja, a névmások, 
számnevek, „esse“ segédige ragozása, az aktiv igék ragozása. Olvasmányok: 
Schola. Hungária. De formica et columba. De campo. De populo Romano. 
De servis Romanis. De diis Romanorum. De Hungáriáé lluviis. De Hunnis. 
De vulpe et corvo. De origine gentis Latinae. De Romulo et Remo. De origine 
urbis Romáé. De Hercule et Caco fabula. Senatus. Exercitus. De cervo fabula. 
De rebus gestis maiorum. Colloquium inter Paulum et Julium. Colloquium inter 
patrem et filios. Colloquium inter Stephanum, Paulum, Andreám. De Danuvio 
flumine. De bello Troiano. De Iphigenia. Thersites in contione verba facit. 
Epistula. De ira Achillis. P'ordítási gyakorlatok fenti olvasmányok alapján. 
Havonként két írásbeli dolgozat. H o c h .

4. Földrajz, hetenként 3 óra. K. k. Dr. Simonyi Jenő: „Földrajz I.“
Földrajzi alapismeretek. Térképolvasás. Magyarország leírása. Alföldek. Domb
vidékek. Hegyvidékek. A magyar tengerpart. Alt m a n n .

5. T erm észetrajz, hetenként 2 óra K. k. Dr. Szterényi Hugó: „Ter
mészetrajz.“ Őszi gyümölcsök leírása és a termések csoportosítása. Házi 
állatok. A ház körűi, a mezőn és erdőben tartózkodó emlős állatok. Az em
lősök összefoglalása és csop>ortosítása. Közönségesebb fenyők. Néhány közön
ségesebb tavaszi virágos növény. A növény szervei. Növénygyűjtés.

T h i r r i n g .
G. M ennyiségtan , hetenként 4 óra. K. k. Dr. Beke Manó: „Számtan.“ 

Számítás és olvasás. Négy alapművelet egész számokkal és tizedes számokkal. 
Számok tulajdonságai. Számolás közönséges törtekkel. Havonként írásbeli 
dolgozat. Ahtmann .

7. R ajzoló  geom etria , hetenként 3 óra. K. k. Dr. Horti Henrik:
„Rajzoló geometria“ (átdolgozta Szinte Gábor). Pont és vonal, egyenesekkel 
való műveletek. A körív és szög. Szögek osztályozása, szögek mérése, szög
párok. Alapműveletek szögekkel. Három-, négy- és sokszögek. Szimmetria. 
A kör. A síkidomok kerületének és területének mérése. A síkidomok egybe
vágósága és hasonlósága. Mértani díszítményi rajzok kapcsolatosan a végzett 
anyaggal, színezéssel. Berzeviczy .

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

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

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



11. N ém et n y e lv , mint rendkívüli tantárgy, hetenként 1 óra. K. k. 
Schuster Alfréd: „Német nyelvtan I.“ Az írásjelek használata. A helyes olva
sás és pontos kiejtés állandó gyakorlása. Beszédgyakorlatok a mindennapi 
életből. Ho c h .

II. o sz tá ly .

Osztályfőnök: St r o m p  Jó zsef .

a) T anulók:
Eggenberger Ödön ág h. ev. 

Igló.
Elfenbein László izr. Igló 
Frank László r. k. Ólubló, 

Szepes m.
Fuchs Győző izr. Káposzta

falva, Szepes m.
5 Gábris Rezső r. k. Csacza, 

Trencsén m.
Garlathi Elemér r. k. Ko- 

rompa, Szepes m.
Halasi István ág. h. ev.

Mezőlaborc, Zemplén m. 
Hock János r. k. Igló.
Horn Zoltán izr. Korompa, 

Szepes m
10 Hölbling János r. k. Igló. 

Hunyor Gyula r. k. Igló. 
Jávorszki József r- k. Savnik, 

Szepes m
Jamniczky Ferencz r. k. Igló. 
Jekel Tibor r. k. Igló.

15 Juhász Ferenc r. k. Igló. 
Kádár József ref. Vizsoly, 

Abauj m.
Kováts Tamás ág h. ev. 

Abaujnádasd.
Köhler Gusztáv ág. h. ev. 

Igló.
Kubenkó Ede r. k. Igló.

20 Kuszmann Árpád r. k. Tátra- 
lomnic, Szepes m. 

Kübácher Ödön ág h év. Igló.

Lorber Ernő izr. Igló.
Martinkó András r. k Savnik, 

Szepes m.
Márkus Dezső r. k. Korompa, 

Szepes m
25 Mestyanek István r- k. Igló.

Négyessy László r k. K@- 
rompa, Szepes m

Niksch Géza r. k. Igló-
Oetter György r. k. Mateócz, 

Szepes m
Pólay Dávid ág h. ev- Sze- 

pesváralja
30 Pollák Ernő izr. Rimakokova, 

Gömör m.
Rauchwerger Imre izr. Igló.
Rétháti Géza r. k. Szepes- 

remete
Schrenkel Emil r. k. Igló.
Slifka Lajos r k Igló.

35 Sohlman Gyula ág h. ev- 
Svedlér, Szepes m

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

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

lucska, Ung m-
Szitár Ödön izr. Igló

40 Tyroler Károly izr- Takcsány, 
Zemplén m.

Turk László r. k. Igló
Várady Pál ref. Székelyhid, 

Bihar m.
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Vaskó Ferenc r. k Igló. 
Vollay Aurél r. k. Igló 

45 Wiener Lajos izr. Igló

Zánthó Kálmán r k Mind
szent, Csongrád m. 

Zimmermann Vilmos izr Igló.

Magántanuló
Herczmanszky László ág. h. ev Rákospalota, Pest m.

Kim aradt ■
Lavotta Ernő ág h. ev Szepesváralja.

Meghalt-
50 Szlavkovszky Ede r. k- Káposztafalva, Szepes m

b) Tantárgyak ■
1. V allástan , hetenként 2 óra. K. k. Bereczky S .: „Jézus élete és

tanítása.“ Segédkönyv: Luther „Kis kátéja.“ „Új szövetség.“ „Keresztyén 
énekeskönyv.“ Tananyag: Jézus élete és tanítása. Isten országának meg
alapítása Jézus és az apostolok által. Egyházi énekek. T h e 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 St ro m p .

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 u tán : a passiv igék ragozása, a rendhagyó és 
hiányos igék, perfectum és supinum képzés, az acc. c. mf., az abl. abs, a 
szenvedő alak használata, kettős acc. és kettős nőm. Olvasmányok: De 
adventu Hunnorum. De Attiláé aedibus. De convivío regis Attiláé. De equo 
ligneo. De fraude Sinonis (pars I. et II.) De incendio Troiae. De Ulixe in 
Ogygia insula morante. De Nausicaa. De Phaeacibus. Ulixes nőmén suum 
aperit. De Polyphemo (pars I. et II.) De Aeolo ventorum rege. De Laestry- 
gonibus. De Circe. Ulixe in pátriám redit. Ulixes se filio aperit. De Tarquinio 
Prisco. De secessione plebis. Colloquium inter praeceptorem et discipulos. 
Fordítási gyakorlatok a fenti olvasmányok alapján. Latin közmondások és 
szállóigék tanulása Tárgyi es etimológiai szócsoportok. Kéthetenként iskolai 
írásbeli dolgozat. Kiss Istv á n .

4. Földrajz, hetenként 3 óra. K. k. Varga Ottó: „Földrajz II.“ Rész
letesebben Ausztria, főbb vonásokban Európa többi országai, valamint Ázsia 
és Afrika fekvése, felülete vizei, növény- és állatvilága, lakosai s nevezetesebb 
városai. Térképvázlatok készítése. T h ir r i n g .
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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 körűi, mezőn, erdőben tartózkodó madarak; vízi madarak. 
A madarak összefoglalása és csoportosítása. Csúszó-mászó állatok. Kétéltűek. 
Halak. Csigák. Kagylók. Hasznos és kártékony bogarak. Közönségesebb nappali 
és éjjeli lepkék. A méh, a hangjm. A szöcske, a sáska. A szitakötők. A házi 
légy, a szúnyog. Keresztes és házi pók. Folyami rák A pióca. Néhány tavasszal 
virító erdei bokor és gyümölcsfa. Rovar és növénygyűjtés. T h i r r i n g .

6. Szám tan , hetenkent 4 óra. K. k. dr. Beke Manó: „Számtan.“
Végzett anyag: Szakaszos tizedestörtek. Számítási könnyítések. Korlátolt 
pontosságú számítások. Egyszerű hármasszabály. Arányok, aránypárok és 
alkalmazásuk az egyszerű hármasszabály megoldásánál. Százalékszámítás és 
alkalmazásai. Havonként írásbeli dolgozat. á i .T M A n n .

7. R ajzoló  g eom etr ia , hetenként 3 óra. K. k. Dr. Horti-Szinte:
„Rajzoló geometria“. A kocka, hasáb, gúla, henger, kúp, gömb szemléltetése, 
elemzése, axonometrikus rajzolása. A tárgyalt testek felületének és köbtartal
mának 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 geo
metriai rajz kapcsolatosan a végzett anyaggal. Berzeviczy .

8. T ornázás, hetenként 2 óra. Szabad-, rend- és szergyakorlatok. *
Sc h e r m a n n .

9. Szép írás, hetenként 1 óra. Német folyóírás az ütemes módszer
szerint. „ Berzev iczy .

10. Ének, hetenként 2 óra. Együttesen az I. osztállyal, mint az I.
osztályban. Sc h e r m a n n .

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

Bo gsch .

IIL o sz tá ly .
Osztályfőnök: Kiss Istv á n . 

a) Tanulók:

Babik Oszkár r. k- Szlatvin. 
Szepes m.

5 Buchner Géza r. k Kassa,
Abauj m

Bacsinszky Béla g. k Veres
hegy, Szepes m-

Bukovinszky Ferenc r. k. Igló. 
Csajbók János r. k. Jász-

Bárdossy Dezső g. k Tar- 
czaíő, Szepes m.

berény, ] N K Szolnok m. 
Csizmái- János r. k Igló

Bendik János r. k. Letán-
íalu, Szepes m.

Daday Endre r k. Gölnicz-
bánya, Szepes m.
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10 Drechsler Rezső izr. Igló. 
Fischmann Béla izr. Csütör

tökhely, Szepes m 
Flachbarth Jenő ág h ev.

Gölniczbánya, Szepes m 
Fried László izr Szomolnok, 

Szepes m.
Friedmanszky Mihály r. k. 

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

pesolaszi.
Gleviczky Géza r. k. Igló 
Gömöry Sándor reí Igló. 
Havas Rezső r k. Csorbató, 

Liptó m
Ipolyi Albin r k. Igló.

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 m.
25 Klein Samu ág. h. ev 

Svedlér. Szepes m 
Kossányi Dezső r k. Ötös- 

bánya, Szepes m 
Kováts Lóránd ág h. ev. 

Abaujnádasd.

Kürthy Zoltán ref. Dombrád, 
Szabolcs m.

Lángh László izr. Márkus- 
falva, Szepes m 

30 Leuchtag Elek izr. Igló. 
Lorber Andor izr. Igló. 
Marschalkó Jenő ág. h. ev- 

Iglórosztoka, Szepes in. 
Pallaghy István ref Felső- 

méra, Abauj m.
Pataki Oszkár ág. h. ev. Igló. 

35 Pfliegel György r. k. Várna, 
Trencsén m

Rauchwerger Ernő izr- Igló. 
Schneider Lajos ág h. ev.

Merény, Szepes m.
Scholcz Rezső ág. h. ev.

Eperjes, Sáros m 
Singer Ernő izr. Igió.

40 Sommer László r k. Ko- 
rompa, Szepes m.

Szabó Zoltán r. k. Tenke, 
Bihar m.

Szenykó Gyula g. k. Lőcse. 
Szlaby István r. k Igló.
Ujj Andor ref. Csenyéte, 

Abauj m.
45 Vojnár Tibor r. k. Igló. 

Wiener Miklós izr. Igló. 
Zustyák Viktor ág. h. ev. 

Vázsecz, Liptó m.

Magántanulók ■
Petrassovits Viktor g k. Takcsány, Zemplén m.
Tar Aladár r. k. Lőcse, Szepes m.

50 Varga Nándor r. k. Liptóujvár.

Elbocsáttatott:
Sebestyén Rezső ref. Igló

b) Tantárgyak:
1. V a llástan , hetenként 2 óra. K. k. Bereczky: „ A keresztyén egyház 

rövid története.“ Segédkönyv; „Újszövetség.“ „Kér. énekeskönyv.“ Tananyag:
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A keresztyén egyház története annak megalapításától a legújabb időkig, 
különös tekintettel a reformációra és a magyar ev. prot. egyházra. Válogatott 
szentírási szakaszok olvasása és magyarázása. T hhkn.

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 hangsúlyos 
elszavalása. Havonként két írásbeli dolgozat. Bo g sch .

3. L atin  n y e lv , hetenként 6 óra K. k. Pirchala I. : „Latin nyelvtan.“ 
Fodor—Kurtz; „Latin olvasmányok.“ Prózai olvasmány Cornelius Nepos mű
véből : Miltiades, Themistocles. Költői olvasmány Phaedrus mesegyűjteményé
ből : Prológus. Lupus et agnus. Canis per fluvium carnem ferens. Vacca, 
capella, ovis et leo. Cervus ad fontéin. Vulpes et corvus. Rana rupta 
et bős. Vulpes et ciconia. De vulpe et uva. De vitiis hominum. Vulpes 
ad personam tragicam. Aesopus ad quendam de successu improborum. 
Muli duo et raptores. Lupus ad canem Socrates ad amicos. Viatores et latro. 
Taurus et vitulus. Nyelvtanból az alaktan tüzetes átismétlése után a mon
dattan 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. Kéthetenként iskolai írásbeli dolgozat.

Kiss Is t v á n .
4. N ém et n yelv , hetenként 4 óra. K. k. Schuster Alfréd: „Német

nyelvtan 1.“ 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. Marcsek.

ü. T örtén elem , hetenként 3 óra. K, k. Dr. Szigethy Lajos: „Magyar- 
ország történetei.“ és Kogutowitz: „Tiz 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. Kiss István.

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. T h i r r i n g .
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7. M ennyiségtan , hetenként 3 óra. K. k. Dr. Beke Manó: „Számtan.“
Végzett anyag: Összetett következtetések. Egyszerű kamatszámítás. Kamatos 
kamatszámítás. Értékpapír számítások. Arányos osztás és középértékszámítás- 
Arany és ezüst érmekkel való számolás. Láncszabály. Havonként írásbeli 
dolgozat. Al t m a n n .

8. R ajzoló  g eo m 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 
távolságokkal. A szög keletkezése, fajai, alapműveletei. Merőleges egyenesek 
szerkesztése többféle módon. Párhuzamos egyenesek szerkesztése. A három
szögek osztályozása, szerkesztése adott alkotó részekből. A négyszögek osz
tályozása, szerkesztése. A sokszögek. Idomok (területek) átalakítása és osztása. 
Hasonlóság arányosság. Hasonló sokszögek szerkesztése. Középarányok. Sík
díszítmények rajzolása és színezése a Váradi-, Boross- és Zsitvay-féle lap
minták után. Kézügyesítő gyakorlatok színes ceruzával. — Különféle haszná
lati tárgyak (edények, tálak, üvegek, stb.) rajzolása szemlélet nyomán, táblai 
előrajzolás után. Mértani rajzok készítése kapcsolatban a végzett anyaggal 
Szerkesztési gyakorlatok. Bekzevjczy.

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

IV. o sztá ly .

Osztályfőnök: W i e s e  Gyui.a .

a) Tanulók:

Bakó Árpád ref. Kisvárda, 
Szabolcs m.

Bartsch Miklós ág. h. ev. 
Igló.

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

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

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

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

Szepes m.
Fehér István izr. Igló.

10 Fesztóry Miklós g. k. Isz-
tár.cs, Zemplén m.

Fialla András r. k. Igló. 
Földváry Miksa r. k- Igló. 
Herceg Zoltán izr. Igló. 
Illéssy Ferenc ref. Nagy- 

kinizs, Abauj-Torna m.
15 Klein Károly izr. Köbölkút, 

Bihar m.
Klucsár András r. k. Lesz- 

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

Igló.
Kossányi László r. k Ötös- 

bánya, Szepes m.
Krivácsy Gyula ág. h. ev. 

Szepesolaszi.
20 Labanc István r. k. Korompa,

Szepes m.
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Márkus László r. k Korompa, 
Szepes m.

Mega Sándor ág. h. ev. Igló- 
rosztoka, Szepes m.

Mokcsay Miklós ref Gönc- 
ruszka, Abauj m-

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

Pfliegel Ferenc r. k. Várna, 
Trencsén m

Pócz János r. k. Jászberény, 
Jásznagykunszolnok m.

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

Schermann Sándor ág. h ev. 
Igló.

30 Seyfried László ág. h. ev- 
Svedlér, Szepes m

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

Merény, Szepes m.
Spisák Antal r. k. Igló.
Stein Ernő izr Igló.

35 Stein Hugó izr. Igló.

Stein Jenő izr. Igló.
Strazniczky Lajos r k. Igló.
Stromp Tibor ág. h. ev- 

Igló.
Szászrivy Artur ág. h. ev 

Igló.
40 Szilágyi Sándor ref. Felső- 

dobsza, Abauj m.
Szmik János ág. h. ev. Illés- 

fal va, Szepes m.
Szmoljár Antal r. k. Szepes- 

sümeg.
Thurzó Rezső ág. h. ev. Igló.
Török Béla r. k. Igló- 

45 Törő András r. k. Puszta
mező, Sáros m.

Traply Aladár r. k. Szepsi, 
Abauj m.

Várady István ref Székely- 
híd, Bihar m.

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

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

Magántanulók ■
Buchner István r k. Kassa, Abauj m.
Dán Péter g. k Huszt, Máramaros m
Dzubay János g. k. Leisenring. Amerika.

b) Tantárgyak'

1. V allástan , hetenként 2 óra. K. k. Hetvényi L : „Kér. vallástan.“
Segédkönyv: „Új szövetség.“ „Kér. énekeskönyv.“ Végzett tananyag: Hit- és 
erkölcstan Luther kis kátéja alapján. Megfelelő szentirási helyek, főképen 
Márk evangéliuma. T h e r n ,

2. M agyar n y e lv , hetenként 4 óra. K. k. Lehr A. „Arany János
Toldija“ és Weszely Ö .: „Stilisztika.“ Végzett anyag: Bevezetés. A stilus: 
a szerkezet. A stilus világossága, szabatossága és magyarossága. A jóhangzás, 
képes kifejezések és alakzatok. Verstan. Nemzeti és idegen versek. A prózai 
olvasmányok hangsúlyos olvasása, magyarázata, a szóképek, alakzatok, ütemek, 
verslábak és rímek szerint való elemzése; három ének emlékelése. Kétheten
ként iskolai dolgozat. Bo g sc h .
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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 ballo Gallico“ c. művéből Gallia leírása (I. 1.) Caesar és 
Ariovistus (I. 30—54). Költői olvasmány P. Ovidius Naso Metamorphosisaiból. 
Daedalus és Icarus (VIII. 183 — 235) Philemon és Baucis (Vili. 611 — 724), 
Orpheus az alvilágban (X. 1 — 63). Nyelvtanból a III. osztály anyagának át
ismétlése után : az állítás módja (kijelentő, felszólító és óhajtó mondatok, kérdő 
mondatok); az összetett mondatok (a mondatok mellérendelése, a mondatok 
alárendelése); oratio obliqua; szórend. A hexameter. Fordítás magyarról latinra 
a nyelvtani anyag begyakorlására. Kéthetenkint iskolai írásbeli dolgozat.

W ie s e .
4. N ém et n yelv , hetenként 3 óra. K. k. Schuster Alfréd: „Német

nyelvtan I.“ .Mondattan: Prózai olvasmányok alapján az egyszerű mondat és 
részei, az egyszerű mondat szórendje, az összetett mondatok : a) mellérendelt 
mondatok, b) alárendelt mondatok. Az összetett mondat szórendje A több
szörösen összetett mondat és a körmondat. Költemények fordítva és emlékelve. 
Beszédgyakorlatok. — Kéthetenként írásbeli dolgozat, kapcsolatban nz elvégzett 
nyelvtani anyaggal. Ma r c se k .

5. T örtén elem , hetenként 3 óra. K. k. Dr. Szigethy Lajos: „Magyarok 
története II.“ Kogutowitz 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 vértörvényszék. Az 
1687-iki országgyűlés. II. Rákóczi Ferenc szabadságharca. A dinasztikus 
reformok kora. A nemzeti reformok kora. A szabadságharc. Bach- és Schmer- 
ling-korszak. Deák Ferenc és a kiegyezés. Magyarország politikai földrajza: 
természeti viszonyok, közgazdaság, lakosság, nemzetiségi, felekezeti viszonyok. 
Egyházak. Közműveltség. Alkotmány. Állami szervezet. Állami háztartás 
Horvátország Közös ügyek. Ausztria földrajza, történelme és alkotmánya.

Kiss Istv á n .
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 
szaporodása. — A rendszertanból: Linné mesterséges rendszere. Természetes 
rendszer Braun és Eichler után. Főbb vonásokban: telepes növények (moszatok, 
gombák, zuzmók), mohok (máj- és lombos mohok), edényes virágtalanok 
(harasztok, zsurlók és korpafűvek). Részletesebben : a virágos növények közül 
a nyitvatermők (tűlevelűek) és zárvatermők (egy- és kétszikűek) főbb családjai. 
N övénygy ű j t és. Th i r r i n  ft.

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. Szavakkal 
fogalmazott s tárgyi körből vett feladatok. Közönséges számtani feladatok 
algebrai formulázása. Havonként írásbeli dolgozat. Szénky .

8. R ajzo ló  geo m 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 díszít
mények rajzolása és egyszerűbb színezése a Várdai-, Zsitvay-, Gróh- és a 
Boros-féle lapminták után. Ecsetgyakorlatok. Kézügyesítő gyakorlatok színes 
ceruzával. Különböző háztartási tárgyak természet után való rajzolása szem
lélet nyomán és táblai előrajzolás után. Magyar díszítő elemek gyűjtése és 
ezekből egyszerűbb térkitöltés. Geometriai rajz kapcsolatosan a végzett anyaggal. 
Szerkesztési gyakorlatok. Berzev ic zy .

9. T orna, hetenként 2 óra. Szabad-, rend- és szergyakorlatok.
Sch er  m a n n .

V. o sz tá ly .

Osztályfőnök: Ja m r ic h  Bé i.a .

a) Tanulók:
Apostol József ref Szirma, 

Borsod m.
Babura Gábor r k. Tak

sony, Pest m.
Ballasch Máté r. k. Lucia- 

bánya, Abauj-Torna m.
Bárdossy Elek g. k. Tarcafő, 

Szepes m.
5 Csajbók Ferenc r k. Jász

berény, Szolnok ni.
Cseh István r. k. Szepes- 

sümeg.
Cziáky Endre ref Mező- 

zombor, Zemplén m.
Dajka Miklós ref. Igló.
Dráveczky Ernő r k. Ká

posztafalva, Szepes m.
10 Drechsler Manó izr. Igló.

Dula Gusztáv ref. Szepsi, 
Abauj m.

Frenczel Dezső ref. Szászfa, 
Abauj m.

Freund Zsigmond izr. Igló.
Glattstein Dezső izr. Igló.

15 Gömöri István ág. h. ev.
Igló.

Harnicsár Gyula r. k. Igló.
Havas Mihály r. k. Igló.
Horváth János ref Nemes- 

bikk, Borsod ni.
Kaufttieil Lipót izr. Igló.

20 Kerekes László ref. Felső- 
barcika, Borsod m.

Klein Gyula izr. Érköbölkút, 
Bihar ni.

Král Andor r. k. Igló-
Lázár Károly ref Füzes- 

gyarmat, Békés m.
Lippner Miksa izr. Igló.

25 Marcsek Dezső ág. h. ev. Igló.
Matava Róbert r. k. Felka, 

Szepes m.
Matiek Antal r. k Igló.
Mészáros István r. k. Igló.

3
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Mészáros János r. k. Igló.
30 Michalsky József r. k. Le- 

tánfalva, Szepes m.
Milecz János r. k. Zsolna, 

Trencsén m.
Müller János ág. h. ev. Igló.
Miinnich Kálmán ág. h. ev- 

Igló-
Nagy Tibor r. k- Czibak- 

háza, Szolnok m.
35 Oheim Gyula ág. h. ev. 

Szepesolaszi.
Óvári Pál ref. Torna, 

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

tálya, Heves m,
Pogorisky Pál ref. Garbócz- 

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

Porubsky Oszkár ág. h ev. 
Ruttka, Turóc m.

Propper Lajos izr. Igló.
Rauchwerger Béla izr. Igló.

Répászky Ernő r. k. Igló-
45 Somogyi József ref. Domb- 

rád, Szabolcs m.
Stromp Lajos ág. h. ev. 

Gölnicbánya, Szepes m
Szabó János ref. Torna, 

Abauj m.
Szabó Tibor r. k. Makiár, 

Heves m.
Szeemann Béla r. k. Zsolna, 

Trencsén m.
50 Szilárdi Vilmos ág. h. ev. 

Svedlér, Szepes m.
Sztanyik Mihály r. k. Várna, 

Trencsén m.
Ujházy László r. k Főnix- 

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

falva, Szepes m.
Velkey Géza r. k. Tisza- 

püspöki, Szolnok in.
55 Viszlóczky Gyula g. k. Nagy- 

kunszfalu, Szepes m.

M agántanulók:
Algyay Levente r. k. Budapest.
Deutsch Zoltán izr. Sződ, Pest m 
Petrassovits Elek g k Takcsány, Zemplén m. 
Sommer Margit ág. h. ev. Korompa, Szepes m. 

60 Sóhalmy Imre ág. h- ev. Tállya, Zemplén m

b) Tantárgyak ■■
1. V a llástan , hetenként 2 óra. K. k. Frenyó L .: „A kereszténység

megalapításának története.“ A Luther Társaság által kiadott „Bibliai olvasó
könyv.“ „Új szövetség.“ „Kér. énekeskönyv.“ Végzett anyag: Izrael vallásának 
rövid ismertetése különös tekintettel a prófétákra. Jézus élete és tanítása. Az 
apostolok élete és működése. T h e r n .

2. M agyar n y e l’-'', hetenként 3 óra. K. k. Góbi Imre: Retorika. A prózai 
írásművek szerkezete: anyaggyűjtés, az anyag rendezése. A prózai írásművek 
fajai megfelelő olvasmányok alapján. — írásbeli dolgozatok tételei : 1. Az ősz.
2. A pákász foglalkozása. 3. Garay, Báthory Erzsébet c. balladája elbeszélés 
alakjában. 4. Garamvölgyi Ádám jellemzése az „Új földesúr“ alapján 5. Vá
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rosaink a török hódoltság idejében. 6. Ki mint vet, úgy arat. 7. A természet 
ébredése. 8. Buzdító beszéd egy kirándulás érdekében. 9. Deák F. fölirati 
javaslatának gondolatmenete. St r o m p .

3. L atin  nyelv , 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: I. 539 skk (Herkules legyőzi Cacust), 11.385 skk iA Lupercalia 
eredete), IV. 809. skk. (Róma alapítása. Remus halála), III. 181 skk. (A nő
rablás), II. 475 skk. (Romulus halála), II. 641 skk. (Terminálja), II. 193. skk. 
A Fabiusok hősi vállalata és halála.) 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 gyakor
latok latinra az olvasmányok alapján s kapcsolatban a grammatikai ismétlé
sekkel. Régiségtan : a római vallás fejlődése, a naptár, a napok felosztása; a 
római nép (törzsek, civitas, cliensek, rabszolgák); a köztársaság kormányzása 
(senatus, népgyűlések, magistratus). — Havonként két írásbeli dolgozat.

Ja m r ic h .
4. G ö rö g  n y e lv , hetenként 5 óra. K. k. Erdős Tivadar: „Görög nyelvtan 

és Görög olvasókönyv. I. rész“ — Olvasmányok: 1 —10, 18—21, 2 4 -3 1 , 
33 -37 , 39—43, 51, 5 3 -5 5 , 65—66, 69, 8 1 -8 2 , 87, 91, 95, 98, 102, 104, 
110, 116, 124—125. — A nyelvtanból a névszók és az „ó“ végő igék alaktana; 
mondattani sajátosságok. — Kéthetenként iskolai írásbeli dolgozat. W ikse.

5. G ö rö g p ó tló  iro d a lo m , hetenként 3 óra K. le. Dr. Csengeri János:
„Homeros Iliasa.“ Kempf József: „Homeros Ödysseiája.“ 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 e'őadásuk 
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 tárgyáúl Tinódy Sebestyén, Gyöngyösi István és 
Arany János épikus 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. Kiss Al b e r t .

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

Bek zeviczy .
7. N ém et n yelv , hetenként 3 óra, K. k. Dr. Schuster Alfréd: „Német 

nyelvtan II. rész“ Nyelvtan és mondattan tüzelés átismétlése. Olvasmányok
3*
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magyarázása, fordítása; költemények emlékelése. Beszéd- és helyesírási gya
korlatok. Kéthetenként iskolai írásbeli dolgozat. Ma r c se k .

8. T örténelem , hetenként 3 óra. K. k Dr. Szigethy Lajos: „Az ókor
története.“ Helmár Ágost: „Iskolai atlasz az ókori történelem tanításához.“ Az 
ókor történelme a nyugat-római császárság bukásáig (476 Kr. u) a földrajzi 
ismeretek ébrentartása mellett és különösen az erkölcsi, művelődési és művé
szettörténeti mozzanatok kiemelésével, a) A praehistorikus kor. A társadalmi 
és vallási fejlődés első mozzanatai, b) A keleti népek: egyptomiak és sémi 
népek; akkadiak és chaldäusok; assyrok és héberek. A legrégibb zsidó 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- 
eszkedve a Drakon-féle eupatrida uralomra. Solon timokratiája. Kleisthenes, 
Aristeides, Ephialtes és Theramenes demokratiája. A 30 zsarnok uralma. 
Athenae bukása 404. A thebaei hegemónia. A makedón uralom. II. Fülöp és 
Nagy Sándor. A diadochok birodalmai. A hellenistikus korszak műveltsége, 
d) Római történelem. Róma keletkezése a monda és történelem alapján. A 
királyság korszakának kritikája. Alkotmán}'os 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. Ja m r íc h .

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, kagylók); az 
Ízeltlábúak (rovarok, százlábúak, pókfélék, rákfélék) fontosabb rendjei; a térgek 
(gyűrűs, fonál és lapos férgek); a tűskebőrüek (tengeri ugorkák, tengeti tüskés 
állatok, tengeri csillagok és tengeri liliomok); bélnélküliek (medúzák és polipok, 
korallpolipok, szivacsok); véglények (ázalékok és gyökérlábúak). T h ir r in 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. Mértan : A vonalak és szögek. Párhuzamos egye
nesek. Az egyenes vonalú idomok egybevágósága és hasonlósága Az egyenes 
vonalú idomok területe. A kör. Havonként iskolai írásbeli dolgozat. Sz é n fy .

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

12. É nek, (nem kötelező) hetenként egyszer a dalkörben. Sc h e r m a n n .
A kötelező heti órák száma a görög nyelvet tanulóknál és a görögpótló 

tanfolyamban 30.
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VI. o sz tá ly .

Osztályfőnök: Marcsek  An d o r . 

a) Tanulók-

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

bolcs m-
Bernáth GyörgY r. k Göl- 

nicbánya, Szepes m
Bosnyák Gyula ref Kérész, 

Ung m
5 Bötös Kálmán ref. Málcza, 

Zemplén m.
Czölder Károly ág. h. ev. 

Merény, Szepes m.
Fischer Márton ág. h ev. 

Svedlér, Szepes m
Fischmann Ignác izr- Gel- 

lértfalva, Szepes m
Folgens Arisztid ág- h. ev. 

Igló
10 Hegedűs László ref. Tisza- 

keszi, Borsod m
Herczeg Aladár izr. Igló
Horváth Jenő ág h ev. Igló.
Hőnél Ede ág h. ev. Malom

patak, Szepes m.
Kempny Frigyes r k Ruttka, 

Turócz m
15 Kiszely Gyula r. k. Szepes- 

váralja.
Koch Dénes r. k Gálszécs, 

Zemplén m.
Kopper Miksa izr. Poprád, 

Szepes m.
Korach Pál izr- Otösbánya, 

Szepes m.
Kvaszinger Zoltán r- k. 

Olaszliszka, Zemplén m.
20 Lábos Oszkár r k- Trsztena, 

Árva m

Langsfeld Béla ág. h. ev. Igló.
Lángh József izr. Márkus- 

falva, Szepes m.
Lorber László izr. Igló.
Mack István r. k. Sólymos, 

Ung m
25 Mangel Sándor izr. Szepes- 

ófalva.
Molnár János r. k Nagy- 

ladna, Sáros m.
Morvái Kálmán r. k- Igló.
Olesch Jenő r. k Bindt, 

Szepes m.
Propper Elek izr- Igló- 

30 Rauchwerger Ottó izr- Igló.
Rokiczky Béla g. k Homonna- 

rokitó. Zemplén m.
Scherffel N. Lajos ág. h ev. 

Korompa, Szepes m.
Soltész Ernő r. k- Igló.
Somoskeőy Antal r. k 

Bártfa, Sáros m.
35 Stuckner Miklós r. k Igló.

Szakai Dezső ref. Vámos- 
lucska, Ung m.

Szakai István ref- Vámos- 
lucska, Ung m

Szécsi Géza ref. Szerep, 
Bihar ni.

Szlavkovszky András r. k 
Káposztafalva, Szepes m- 

40 Uhlyárik Márton r. k. Ruttka, 
Turócz m

Vollay Elemér r k Igló.
Weisz László r. k Igló.
Zeilendorf Henrik izr- Sze

lt esolaszi
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M agántanulók:
Buchner Béla r k. Kassa, Abauj m.

45 Horváth József r- k. Budapest.

Elbocsáttatott ■■
Jamniczky Ferencz r. k Szepesvéghely.
Menyhért József ref. Igló

b) Tantárgyak:
1. V allástan , hetenként 2 óra. K. k. Pálfy-Bereczky; „A kér. any'a- 

szcntegyház története.“ „Újszövetség.“ „Kér. énekeskönyv“ Végzett tananyag: 
Az egyetemes kér. egyház története a wesztfáliai békéig, főtekintettel az egy
ház belső életére. Gzcntírási szakaszok olvasása, főképen a korinthusi levelekből.

T h e r n .
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. Remekművek ismertetése. Olvastattak és tárgyaltattak : Zrinyiász, Zalán 
futása, Két szomszédvár, Buda halála, Coriolan, Bánk bán, A kérők, Csalódások, 
írásbeli dolgozatok: 1. A falusi és a városi élet. 2. Mi a szép? 3. A Szózat 
poétikai fejtegetése. 4. A mértéktelenség káros behatása az emberi szervezetre.
5. A költő éneke jobban megörökíti a hősök nevét, mint az érc vagy márvány.
6. A spany'ol és német románcok különbsége. 7. Szerénység az ifjú dísze 
8. A Szigeti veszedelem főcselekvénye és epizódjai. 9. A tragikum és komikum 
egybevetése. Ma r c se k .

3. Latin n yelv , hetenként 5 óra. K. k. Kalmár Elek: „Szemelvények 
Titus Livius római történetéből“ Ili. kiadás. Worth Gyula: „Szemelvények P. 
Vergilius Maró Aeneiséből.“ Pirchala Imre: „Latin nyelvtan“ XI. kiadás. 
Dr. Hittrich Ödön: „Római régiségek.“ Prózai olvasmány': Livius II. 1—2, 
9 —13 (Harc a köztársaságért), XXI. 1—2, 4 (A II. pún háború előzményei 
és Hannibal jelleme), XXI. 32, 33, 34, 35, 36 (Hannibal az Alpokon), XXII. 
1, 2, 4, 5, 6 (A Trasumenus), XXII. 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54 
(Cannae). Költői olvasmány: Aeneis II. 1—369, .506—567, 705—804. Livius 
és Vergilius élete és művei. A köztársaság kormányzása. A hadügy'. Vallás
régiségek. Ny'elvtani ismétlések. Havonként két írásbeli dolgozat. Ho c h .

4. G örög n yelv , hetenként 5 óra. K. k. Dr. Maywald József: „Görög
nyelvtan és Görög gyakorló-és olvasókönyv II.V égzett anyag: A nyelvtanból 
az V. osztályú anyag átismétlése után a ju-végű igék alaktana, a rendhagyó 
igék s a fő mondattani tudnivalók. Prózai olvasmány : 1—22, 24 — 26,
28 — 31, 3 3 -3 5 , 37—39, 41 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 Al b e r t .

5. G örögpótló  irodalom , hetenként 3 óra. K. k. Kincs Gyula: 
„Szemelvények a görög lyra és a vele kapcsolatos magyar klasszikus költészet
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termékeiből.“ Sophokles „Antigone“ és „Elektra“ című drámája Csíky Gergely 
fordításában. Szemelvények Kallinos, Tyrtaios, Archilochos, Mimnermos, Solon, 
Xenophanes, Theogms, Keosi Simonides és Ion elegiai töredékeiből. Az 
epigramma Simonides, Anakreon és Platon alapján. Az aeol dalköltészet és a 
dór karének költészete. 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 
eszthetikai ismeretek. A görög dráma fejlődése és fénykora. A görög színház 
és színi élet- St r o m p .

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

♦ terem berendezésének rajzolása. Berzev ic zy .
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 olvas
mányok elemzése. Beszédgyakorlatok. Havonként két írásbeli dolgozat.

Bo g sch .
8. T örtén elem , hetenként 3 óra. K. k Dr. Szigethy Lajos: „Egye

temes történet II.“ Közép és újkor a vvestfalení békéig, a földrajzi ismeretek 
ébrentartása és a művelődési viszonyok kiemelése mellett. A kelet a nyugat
római birodalom bukása után. A nyugat egyházi, politikai és társadalmi szer
vezkedése. Nemzeti államok megalakulása. A keresztes háborúk kora. Nyugat- 
Európa egységének felbomlása. A korlátlan királyi hatalom kifejlődése. A 
nagy felfedezések és a renaissance. A reformáció és ellenreformáció. A harminc
éves háború. Szemléltető eszközök bemutatása. J a m r ic h .

9. M ennyiségtan , hetenként 4 óra. K. k. Beke: Algebra és Sárkány:
Geometria, a) Algebra: Negativ és tört hatványkitevők. A logarithmus. Irra- 
tionális és kitevős egyenletek. Másodfokúra redukálható egyenletek Számtani 
és geometriai sor b) Geometria: A kör kerülete. A kör és részeinek területe. 
Trigonometria: A derékszögű, egyenlőszárú, egyenlő oldalú és ferdeszögű 
háromszögek meghatározása. Havonként írásbeli dolgozat. Sz é n fy .

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, ljmonit, 
sziderit); vasolyasztás. Rézércek (cuprit, malachit). Barnakő. A négyzetes 
kristályrendszer. Karbonátok (mészkő, aragonit, dolomit, magnezit, Szíksó). 
A hatszöges kristály, rendszer. Sa'étrom. Szalmiák. Szulfátok (barit, coelesztin, 
gipsz, timsó, réz, és vasgálic) A- rotnbos-, egy és háromhajlású kr. rendszer.
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Borax. Apatit. Összefüggés az ásványok chemiai összetétele, alakja és fizikai 
tulajdonságai között. Szerves eredetű ásványok (borostyánkő, petroleum, 
kőszén). A világító gáz; kátrány és alkotórészei. Szerves vegyületek (szén- 
hidrogének, szénhidrátok, fehérjék, zsírok, alkohol, szerves savak és bázisok). 
A víz és geol. működése. Vulkanizmus és hatásai. Vulkánok anyaga (gránit, 
trachit, bazalt, szíenit, gnajsz, csillámpala, fillit). A levegő és az élet geológiai 
hatásai. T h ir r in g .

11. Torna, hetenként 2 óra. Gyakorlatok vasbotokkal; szergyakor
latok; játék. SCHERMANN.

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

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

VII. o sztá ly .

Oszrályfőnök: H och F e r e n c . 

a) Tanulók-

Antal János ág. h ev. Igló. 
Bárdossy Jenő g k. Tarcafő, 

Szepes m.
Bertóthy Antal ref. Igló. 
Csencsik Sándor r k. Salgó

tarján, Nógrád m.
5 Dajka László ref. Igló 
Derfényi László r. k Eperjes, 

Sáros m-
Drechser Gyula izr. Igló 
Erős Lajos ref. Abaujsze- 

mere.
Freund Sándor izr. Igló 

10 Frniák Péter ág. h. ev. 
Rózsahegy, Liptó m 

Gömöri Károly ág h ev- 
Igló.

Hensch Aladár ág. h ev.
Szepesszombat.

Kádár Béla ref. ref. Szepsi, 
Abauj m.

Kornhäuser Jenő izr. Igló. 
15 Koromzay Frigyes ág. h ev. 

Igló

Kováts Albert ág. h. ev- 
Abaujnádasd.

Lang Vladimir ág. h. ev- 
Liptószentmiklós.

Leichtag Jenő izr- Igló. 
Matterny István ág h. ev. 

Rimaszombat, Gömör irt. 
25 Nagy Zoltán ref Nagyiéta, 

Bihar m
Noge Ernő r k Newyork, 

Észak-Amerikai Egyesült- 
Államok

Petreasz János ág. h. ev.
Kakaslomnicz, Szepes m. 

Pitzey Árpád ág. h- ev. Igló- 
Podhajeczky Sándor g. k- 

Takcsány, Zemplén m.
25 Politzer Hugó izr. Poprád, 

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

Igló
Rosenthal Aurél izr. Igló. 
Schramkó István r. k. Igló-
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30 Schweiczpacher Lajos r. k. 
Igló.

Szabó Gyula r- k. Makiár, 
Heves m

Szaxun János g. k Csontos, 
Ung m

Tomásch József, r. k. Alsó- 
mecenzéf, Abauj m 

Tóth Rezső ref Szepsi, 
Abauj m.

35 Tutkovich Miklós g. k. Filke- 
falva, Abauj m.

Vári Rezső r. k. Szerencs, 
Zemplén m.

Velkey Miklós r- k- Tisza- 
püspöki, J N. K. Szolnok m. 

Zwicker Elemér ág. h. ev. 
Igló.

Magántanulók •

Baldinger Gizella izr. Igló- 
40 Baloghy Farkas ág h. ev. Budámén Sáros m.

Dzubay Jenő g k Péczel, Pest-m 
Feuermann Albert izr. Királylehota, Liptó m 
Krausz Mór izr. Szarvas, Békés m,
Lehotzky Gusztáv ág. h. ev. Eperjes, Sáros m.

45 Pálfi Pál r. k Hernádszentistván, Sáros m.

Elbocsáttatott:

Halmi Arthur r. k. Szomolnokhuta, Szepes m- 
Huszár Elemér r. k. Perecseny, Ung m.

b) Tantárgyak'-

1. V a llástan , hetenként 2 óra. K k. Bereczky: „Az egyetemes kér.
egyház története a vvestfáliai békétől korunkig és a magyar ev. egyház tör
ténete.“ „Újszövetség.“ „Kér. énekeskönyv.“ Végzett anyag: a) az egyetemes 
kér. egyház története a vvestfáliai béke után különös tekintettel a külső és 
a belső missziókra; b) a magyar evang. prot. egyház története; egyházunk 
alkotmánya. Olvasmány: A galáciai levél. T h e r n .

2. M agyar n yelv , hetenként 3 óra. Góbi Imre: „A magyar nemzeti
irodalom története I. r.“ c. V. k. alapján a magyar nemzeti irodalom története 
1820-ig megfelelő szemelvényekkel. Szinnyei József: „A magyar nyelv.“ írás
beli dolgozatok: 1. Minden órádnak leszakaszd virágát. 2. Irodalmi emlékeink a 
XlII-ik századból és azok nyelvtani sajátságai. 3. Az angol köztársaság ki- 
alakúlása Cromwell idejében. 4. A XVI-ik század elbeszélő költészetének 
jellemzése. 5. A víz mechanikai munkája. 6. A hajózható folyók haszna.
7. Szépprózánk jellemzése a XVIII-ik században. 8. Berzsenyi költői munkás
ságának jellemzése. 9. Szivet cseréljen az, aki hazát cserél. St r o m p .

3. L atin  n yelv , hetenként 5 óra. Wirth Gjmla: „Szemelvények P. 
Vergilius Maró Aeneiséből.“ Hittrich Ödön: C. Sallustius Críspus: de bello
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Jugurthino.“ Várkonyi Odilo: , Szemelvények M Tullius Cicero beszédeiből.“ 
Pirchala: „Latin nyelvtan.“ Dr Hittrich Ödön : “Római régiségek “ — Költői olvas
mány : Verg. Aeneid. VI. 42—155; 264—332; 384—444; 548- 565; 628 — 780; 
808 — 901. Prózai olvasmány: Sali, de bello Jugurthino 5—8; Í8 — 33;
35—40; — AJ. T. Cicerónak Verres ellen írt „De signis“ című beszéde. 
XII—XXII - A régiségtani ismeretek rendszeres összefoglalása, valamint nyelv
tani stilisztikai és irodalomtörténeti anyag gyűjtése és rendezése. Kéthetenként 
iskolai írásbeli dolgozat. Ho ch .

4. G örög n yelv , hetenként 5 óra. K. k. Kempf József: Szemelvények 
az Odysseiából. Steph. Dávid: Herodoti epitome. — Végzett anyag: Az 
Odysseiából: I. 1 — 305; VI 1-331 ; IX. 39—61; XI. 1-224. Herodotosból:
I. De Arione citharoedo. V. De Graecorum deorum et oraculorum origine 
Aegyptia VI. De crocodilo. XI. De Scytharum religione et moribus. XII. De 
pugna Marathonia. X \ \ r . De pugna apud Thermopylas. — Nyelvi, irodalmi 
és régiségtani összefoglalások. Havonként egy iskolai írásbeli dolgozat.

Kiss A i.b e k t .
5 G örögpótló  irodalom , hetenként .3 óra. K. k. Szilasi Móric: 

„Szemelvények Thukydidesből.“ Ince József: „Demosthenes válogatott beszédei.“ 
Dr. Badics Ferenc: „Magyar irodalmi olvasókönyv III.“ — Thukydides élete, 
kortársai, műve s ennek szerkezete, történetírói módszere. Művének olvasott 
és tárgyalt részei: I. 1—19 (Görögország régi állapota); 20- 21 (Th. törté
nelmi módszere, a hagyomány hitelessége); 23, 66 — 79 (A háború okai); 
88— 118 (Az athéniek birodalmának megalapítása); 140—145 (Perikies beszéde 
a háború ügyében). II. 34 — 46 'Halottak ünnepe Athénben, Perikies halotti 
beszéde); 47—51 (A halálvész Athénben); 59 —65 (Perikies utolsó beszéde, 
Perikies jellemzése); 71—78 (Plataea ostroma). III. 20— 25 (Plataeaiak menekü
lése); 35—40 (Mytilene bűnhődése. Kleon beszéde); 70 - 82 (A kerkyrai vér
fürdő); 82—84 (Görögország erkölcsi állapota). IV. 2—41 (Pylosi események). 
Ví. 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. VViESK.

6. G örögpótló  rajz, hetenként 2 óra. Kisebb méretű stereometriai
testek, háztartási tárgyak és eszközök rajzolása. A tanterem berendezésének, 
gipszdomborműveknek, antik edényeknek és madaraknak, továbbá drapériáknak, 
szalagoknak rajzolása, festése és vázolása színes krétával, tollal és szénnel. 
Csendéletfestés. Be r zev ic zy .

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.
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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 Vogehveide. A polgári költészet. A népdal. A reformáció kora. 
Luther. Hans Sachs. Az önállótlan utánzás kora. Opitz. Gottsched. Klopstock. 
Wieland. Lessing. — Olvasmány: Az irodalomtörténeti tanítás alapjáúl szol
gáló kisebb prózai és költői darabok. Lessing Minna von Barnhelm című víg
játékának négy felvonása, és az ötödiknek tartalma-; az egész mű cselekvénye. 
Beszédgyakorlatok az olvasmányok alapján a nyelvtani ismeretek ébrentar
tásával. Havonként házi vagy iskolai írásbeli dolgozat. Ma rc sek .

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 modern állami élet kifejlődése. A felvilágosodás 
kora. A francia forradalom kora. Az alkotmányos, nemzeti és szociális küzdel
mek kora. Európa és Amerika nevezetesebb államainak földrajza. Ja m r ic h .

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

10. M ennyiségtan , hetenként 3 óra. K. k. Beke: Algebra és Sárkány: 
Geometria, a) Algebra: Kamatoskamat-, betét- és járadékszámítás. Kölcsön- 
törlesztés. Végtelen geometriai sor. Szakaszos tizedestörtek. Az algebra és 
geometria közötti kapcsolat. Reciprok egyenlet. Másodfokú egyenletrendszer, 
b) Geometria: A sík- és görbelapú testek felületének és köbtartalmának 
kiszámítása. Az analytikai geometria elemei. Havonként iskolai írásbeli dolgozat.

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

SCHERMANN.
12. Ének, (nem kötelező) hetenként egyszer a dalkörben.

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

tanfolyamban 30.

VIII. o sz tá ly .
Osztályfőnök: Bogsch  László . 

a) Tanulók ■■
Altman Ede izr- Liptó- 

szentmiklós-
Benyaskó András r k 

Szepesváralja
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Bélády Gyula ref. Puszta- 
Kengyel, Szolnok m. 

Cserneczky Béla r. k. 
Ólubló, Szepes m.

5 Danykó József r. k. Dluha, 
Árva m.

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

Gölnicbánya, Szepes m. 
Franek József r k. Egbellény, 

Trencsén m.
Gál Barna ref. Debreczen, 

Hajdú m.
10 Gánóczy Mihály r. k. Prak- 

falu, Szepes m.
Gleviczky Béla r. k. Igló. 
Gócs János ág. h ev. Gölnic

bánya, Szepes m.
Halmi Gyula r. k. Szomolnok- 

huta, Szepes m.
Judik Kálmán ág. h. ev. 

Ruttka, Túrócz m.
15 Kircz Ernő izr. Vágtáivá, 

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

Pozsony m.
Marcsek Zoltán ág h. ev. Igló. 
Maximovics Miklós g. k. 

Csellej, Zemplén m 
20 Márkus Lajos r. k. Korompa, 

Szepes m.
Mártyák János g. !<• Langs- 

forth, Amerika 
Mihalkó János ág. h. ev. 

Vágfalva, Liptó m

Molnár Árpád ág. h. ev- 
Nagyvárad, Bihar m. 

Noviszedlák János r. k. 
Káposztafalu, Szepes m.

25 PálkaGézaágh ev. Körmöc
bánya, Bars m.

Peschke Walter r k. Teschen, 
Szilézia.

Pfliegel Győző r. k. Várna, 
Trencsén m.

Popper László izr. Igló. 
Rohoska Pál ág. h ev. 

Pitvaros, Csanád m 
30 Sarudy István ág. h. ev. 

Eperjes, Sáros m.
Schiller Ernő r. k. Budapest. 
Schivetz Lajos r. k Igló. 
Scholcz Dezső ág. h. ev. 

Budapest
Schwarcz Károly izr. Páris- 

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

Igló.
Szakáll Gyula ref. Korompa, 

Szepes m.
Teschler Imre r. k. Igló. 
Vámos Elek ref. Köröstarcsa, 

Békés m.
Wesselényi István r. k. Igló. 

40 Willmann Miksa izr. Liptó- 
újvár.

Zajaczkovszky Antal r. k. 
Kassa.

Zathureczky István ág h. ev. 
Felka, Szepes m.

Magántanulók
Bernáth József ág. h. ev. Sopron.
Dzubay László g. k. Péczel, Pest m.

45 Húsz István ág. h. ev- Igló.
Kuzaila Péter g. k. Kolozsvár- 
Liptay Imre ág. h. ev. Svedlér, Szepes m. 
Majkuth Mihály r. k Henczlofalva, Gömör m. 
Zsdiia József r k Ménhárd, Szepes m.



b) Tantárgyak'-

1. V allástan , hetenként 2 óra. K. k. Zsilinszky—Bereczky: „Kér. hit-
és erkölcstan“ „Újszövetség.“ „Kér énekeskönyv.“ Tananyag: Az ev. kér. 
életfe'fogás tekintettel a mai eszmeáramlatokra. Válogatott szentírási szakaszok 
főképen János evangéliumából. T hern .

2. M agyar n y e lv , hetenként 3 óra. Góbi Imre: „A magyar nemzeti
irodalom története II. r. c. k. k. alapján a magyar nemzeti irodalomtörténet 
fejlődése 1820-tól a legújabb időkig megfelelő szemelvényekkel. írásbeli dolgo
zatok: 1. A protestantizmus elterjedésének hatása irodalmunkra. 2. Katona 
Bánk bánjának méltatása. 3. A keresztyénség és királyság történeti jelentősége 
Szt. István korában. 4. „Jókor szokjál a gondolathoz : a társaságban született 
ember nem önmagáé.“ 5. A hő és fény befolyása a növényzet életére. 6. Alvásszerű 
állapotok. 7. Miben áll az Ember tragédiájának tragikuma? 8. Visszaemlékezés 
középiskolai pályámra. Stromp.

3. Latin n y e lv , hetenként 4 óra. K. Ír. VVirth Gyula: Szemelvények
Qu. Horatius műveiből; Dr. Schmidt Attila: Szemelvények P. Cornelius 
Tacitus Annaleseiből; III. kiadás. Pirchala J . : Latin nyelvtan; Dr. Hittrich 
Ödön: Római régiségek. Olvasmányok: H or. C a r  ni. I. 1, 2, 3, 4, 11, 14» 
20, 22, 24, 37. II. 7, 10, 14, 17, 18. III. 1, 2, 3, 9, 13, 18, 21, 23, 29, 30.
IV. 7. E p o d . 2- S a t. I. 1 Ep. II 3. (szemelvényesen); T a c i t u s  A n n a 
l e s e i b ő l :  I. 1--15 (Trónváltozás Rómában) II. 5 3 -5 5  (Germanicus keleten),
II. 09—73 (Germanicus halála), VI. 50—51 (Tiberius halála), XIII. 1-—3 (Nero 
uralkodása kezdetén), XV. 33—35 (Nero mint énekes), XV. 38 — 44 (A nagy 
tűzvész; a keresztyének üldözése. Nyelvtani, régiségtani összefoglalás. A római 
irodalomtörténet. Kéthetenként iskolai írásbeli dolgozat. WiESE.

4 G örög n y e lv , hetenként 4 óra. K. k. Kempf József: Szemelvények 
az Iliasból, Simon J. Sándor: Szemelvények Plafonból. Végzett anyag: Az 
Utasból: I 1-535. VI. 369-529. IX. 1 -28 , 89 -204  307-339. XVI. 
1—45. XVIII. 468—617. Platómból Kriton. Nyelvi, irodalmi és régiségtani 
összefoglalások Havonként iskolai írásbeli dolgozat. Kiss Ai.bert.

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 
bölcsészeié. 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.

Marcsek.
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. B erzeviczy .

7. N ém et n y e lv  és  irodalom , hetenként 3 óra, K. k. Schuster 
Alfréd: „Német irodalomtörténeti tankönyv II.“ Schiller: „Wilhelm Teli “ magya
rázta dr. Theisz Gjuila. Irodalomtörténet: A német irodalom újjászületése. A 
göttingeni költők köre: Voss, Bürger. Herder Goethe. Schiller. A romantikus 
iskola. Körner. Rückert. Uhland. Az ifjú Németország. Heine. Lenau, Grillparzer. 
— Olvasmány: Az irodalomtörténeti tanítás alapjáúl szolgáló, kisebb prózai és 
költői szemelvényeken kívül Schiller: Das Lied von der Glocke című költemé
nyének fejtegetése és részbeni megtanulása. Schiller: Wilhelm Teli című szín
művének két felvonása, a harmadiknak, a negyediknek és ötödiknek tartalma; 
az egész mű cselekvénye. Beszédgyakorlatok az olvasmányok alapján a nyelv
tani ismeretek ébrentartásával. Havonként házi vagy iskolai írásbeli dolgozat.

Bog scií.
8. T örtén elem , hetenként 3 óra. I<(. k. Dr. Szigethy Lajos : „A magyar 

nemzet története és a mai magyar állam ismertetése.“ Az őskor és a pogány- 
kor. — A magyar kereszténység és királyság szervezése és megszilárdulása. — 
A királyi hatalom szétforgácsolódása. — A királyság újjászervezése hűbéri 
alapon. — Az Anjouk és Zsigmond kora. — A Hunyadiak kora. — A nemzeti 
királyság hanyatlása és bukása. — Várháborúk a terjeszkedő török hatalom 
ellen. — A szabadságharcok kora. — A királyaival kibékült .Magyarország a 
reformok útján. — A mai Magyarország megalakulása. — Az ország általános 
földrajzi képe. — Közgazdaság (földművelés, bortermelés, állattenyésztés, erdészet, 
halászat, bányászat, ásványvizeink, ipar, kereskedelem). Lakosság. Anyanyelv 
és válás 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.

Ja m r ic h .
9. M ennyiségtan , hetenként 2 óra. K. k. Beke: „Algebra“ és Sárkány : 

„Geometria.“ a) Algebra. Kombinatorika. Newton binomiális tétele. Valószínűség- 
számítás. Elsőfokú határozatlan egyenletek, b) Geometria. A gömbháromszögtan 
sinus tétele. Cosinustétel és alkalmazása geográfiái helyek egymástól való 
távolságának meghatározására. Az algebrai és geometriai tananyag rendszeres 
összefoglalása. Havonként iskolai írásbeli dolgozat. Sz é n f y .

10. T erm észettan , hetenként 4 óra. K. k. Fehér—Szekeres: „Kísérleti
fizika.“ Fénytan: Fénytani készülékek, fénytalálkozás, fényelhajlás, fénysarkítás. 
Hőtan. Mágnesség. Elektromosság. Kozmográfia elemei. Sz é n f y .

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.
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A leiki 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. Bo g sc h .

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

13. É nek, (nem kötelező) hetenként egyszer 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 1—VII. osztályból tanulta heti 4 órában. A kezdők tanterve volt: Egyenes 
és görbe vonalú síkdíszítmények rajzolása táblai előrajzolás és kézi lapmínták 
után: továbbá egyszerűbb tárgyaknak természet után való rajzolása és festése. 
Kézügyesítő és ecsetgyakorlatok. — A haladók tanterve: Összetettebb díszít
mények. magyar ornamentek, továbbá stereometria 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 tr a jz i  szer tá r .

őre: T h ir r in g  Gyula tanár.

A természetrajzi szertár az 1913—1914-ik iskolai évben a következő 
tárgyakkal gyarapodott:

a) Vétel útján : 3 drb Brendel-féle virágminta (dió, borsó és burgonya- 
virág), 3 drb sztereoszkop és néhány kísérleti vegyszer.

b) Ajándék útján: Bartsch Gusztáv úrtól l drb szárcsa. Bárdossy Béla 
g. kath. lelkész úrtól 1 drb nyirfajdkakas (Tarcafő). Bihar Antal bányakapitány 
úrtól 1 drb vaskő Rimamurányról. Gabrovitz Kornél tanár úrtól 1 drb bakcsó. 
Schmál Miksa táncmester úrtól 1 drb vörös vércse. Zathureczky István VIII.
o. t. 1 drb őrgébics. Hensch Aladár VII. o. t. 1 drb kristályos magnezit Jols- 
váról. Kiszely Gyula VI. o. t. 1 drb csonttollú madár és 2 drb pirók. Weisz 
László VI. o. t. 6 drb különféle ásvány és 3 kis üveg nyers kőolaj Zemplén 
és Mármaros megyéből. Ballasch Máté V. o. t. 1 drb fülesbagoly (Vörösárok). 
Szabó János V. o. t. 4 drb lápi esik. Fehér István IV. o. t. 3 drb madár
fészek. Földvári Miksa IV. o. t. 1 drb pintyfészek. Klein Samu IV. o. t. 1 drb 
vizi rigó, 1 drb sólyom és 2 drb csonttollú madár. Ipolyi Albin 111. o. t. 1 drb 
ürge. Köhler Zoltán II. o. t. 1 drb mezei pocok. Türk László II. o. t. 4 drb ásvány. 
Fuchs Győző II. o. t. 1 drb szalamandra. Niksch Géza II. o. t. 1 drb vakon
dok. Andreánszky Imre I. o. t 1 drb kókuszdió. Bogsch László I. o. t. 2 drb 
pirók. Várady Gábor I. o. t. 1 drb vadkanagyar és 1 drb ürgekoponya. Wachs 
Zoltán I. o. t. 1 drb sas. — Kisebb értékű tárgyakat (ásványokat, terméseire^ 
kagylókat és más állati alkatrészeket) hoztak még: Bernáth György, Korach 
Pál, Morvái Kálmán, Zeilendorf Henrik VI. o , Pogorisky Pál, Ujházy László
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V. o., Fesztóry Miklós, Koromzay Zoltán, Stein Ernő, Spisák Antal, Szmoljár 
Antal, Thurzó Rezső IV. o., Drechsler Rezső III. o., Hölbling János, Rauch- 
werger Imre, Szitár Ödön II. o. és Gábris Rezső, Konetsny Hugó, Németh 
Kamilló, Széli László, Tar István I. o. tanulók.

A fentnevezett adakozókon kívül e helyen is hálás köszönetünket fejezzük 
ki Horváth A. János helybeli tanítóképzőintézeti tanár úrnak, ki ez iskolai év 
folyamán 16 drb állat kitömésével volt szives állattani gyűjteményünket gaz
dagítani.

A természetrajzi szertár állománya az iskolai év végén:
1. Állattani gyűjteményekben 6719 állat s ismertető állati alkatrész és 

319 szemléltető kép.
2. Növénytani gyűjteményekben 6191 drb szárított növény és növény 

alkatrész, 314 drb szemléltető kép és 5 drb virágminta.
3. Ásványtani és chemiai gyűjteményben 5065 drb ásvány, 557 drb 

kristályminta és kép, 958 drb különféle vegytani és mechanikai eszköz.
4. Kézi könyvtárban 123 kötet szakművek- és határozó könyvekből.

II. T e r m é s z e t ta n i  szertár .

Őre : F isc h e r  Mik l ó s  igazgató.

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

A szertárnak állománya a tanév végén volt 501 műszer. A műszerek 
közt van erőműtani és csillagászati 171, rezgés és hangtani 21, fénytani 120, 
hőtani 62, delejesség- és villamosságtani 127 műszer. A tanév folyama alatt 
a szertár egy centrifugális-géppel és 15 hozzávaló mellékkészülékkel gyarapodott.

III. É rem gyű jtem én y .

Ő re: a szabadságon levő dr. Bruckner Győző helyett WiESE Gyula  tanár.

A gyűjteményt gyarapították ajándék útján: Antal Samu kereskedő, 
Fischmann Ignác VI. o t., Iglói Hitelbank, Hegedűs László VI. o. t., Schmidt 
Gizella bölcsészettanhallgató és Zeilendorf Henrik VI. o. t. Vétel útján be
szereztük a Numizmatikai Közlönyt. Az éremgyűjtemény állománya 3146 drb.

4
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IV. F i lo ló g ia i- tö r té n e lm i m ú z e u m .

Őre: a szabadságon levő dr. Bruckner Győző helyett WiESK Gyula  tanár

Az 1913/14-ik iskolai évben a múzeum a következő tárgyakkal gyarapodott 
Vétel útján: Dr. R. Gall und Dr. A. Rebhann „Wandtafeln und Modelle 

zur Veranschaulichung des Lebens der Griechen und Römer“ c. gyűjteményé
ből 33 falitábla és 4 modell (faltörő kos, homéroszi szövőszék, triptychon, 
könyvtekercs) összesen 109‘60 K értékben; Preller: Odyssee-Landschaften 
12 K értékben; a Cybulski-féle gyűjteményből 3 falitábla (az ókori tengereszet, 
a régi Róma) 24'60 K értékben.

Ajándék útján. Oheim Gyula V. o. tanulótól egy régi lakat 1848-ból; 
Kiszely Gyula VI. o. tanulótól egy Iglón talált régi lándzsa hegye; Stromp 
József tanár úrtól 3 drb Írott húsvéti tojás.

A leltár szerint a múzeum jelenlegi állománya:
I. Szobrok és domborművek: 16 drb. 11. Régiségtani tárgy: 109 drb. 

Ili. Képek: 1. Kőkorszak: 17 drb; 2. Bronzkorszak: 13 drb; 3. Egypt ont 
71 drb; 4 Babylonia és Assyria : 11 drb ; 5. Palestina : 11 drb ; 6. Perzsia ■ 
9 drb; 7. China és Japán: 10 drb; 8. Görögország: 186 drb; 9. Római biro
dalom: 131 drb; 10. Középkor és újkor lG48-ig: 87 drb; 11. Újkor 1648-tól: 
32 drb; 12. Magyar történelem: 155 drb; 13. Hadtörténelem: 70 drb;
14. Szobrászat: 134 drb; 15. Festészet: 66 drb; 16. Műipar: 18 drb; 17. 
Rézmetszetek: 50 drb; 18. Városi épületek: 99 drb; 19. Magyar irodalom: 
43 drb; 20. Egyetemes irodalom: 49 drb ; 21. Arcképek: 95 drb. Összesen 
van tehát 1347 drb képünk. IV. Modellek: 6 drb; V. Húsvéti írott tojás: 
176 drb.

V. R ajzszer tár .

Kezeli: Bkrzf.viczv B éla  tanár.

Az 1913— 14-ik iskolai évben a szertára következő tárgyakkal gyarapodott:
Vétel útján: Könyvszekrény (régi); F. O. Thieme: „Anleitung zu Skizz- 

übungen III.“, K. Huberich: „Handbuch des modernen Zeichenunterrichts“, 
A. Micholitsch: „Der moderne Zeichenunterricht“, R. Bengler: Leitfaden für 
das freie Zeichnen nach der Natur“ ; 25 drb lapmintatámasztó cinklemezből, 
vasmozsár, kalapács, gyertyatartó, harapófogó, balta, vakolókanál, olló, katona
csajka, 2 drb ruhaakasztó, fakalapács, sarló, lisztkanál, lámpás, véső, gyorsfőző, 
fejsze, kulcs, fadézsa, fakupa, 4 drb gyöngyfűzér, 6 drb kisebb edény és pohár. 
Szaporodás értéke vétel útján : 65‘24 K értékben.

Ajándék útján: Dr. Türk Szilárd orvos úrtól: 73 drb múlt századbeli 
különféle ceruza-, toll-, krétarajz és vízfestmény, melyeknek egy részét Türk
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János Antal volt egri rajztanár úr készítette, más része pedig tanulók rajza; 
ugyancsak a fent említett ajándékozótól kaptunk még 16 drb nagyobb
részt fejeket ábrázoló lapmintát és 42 drb réz- és acélmetszetet; néhai Prandtner 
Vencelné örököseitől 4 drb vörösréz edényt és egy régi lámpást; Bogsch 
László főgimn. tanár úrtól 1 drb varjut; Scholtz Dezső Vili. o. tanulótól citrom 
madár; Újházi L. V. o. t. mókus; Klein S. 111. o. t. csonttollú madár; Kiszely 
Gy. VI. o. t. mókus; kisebb tárgyakat ajándékoztak még: Köhler Z. I. o., 
Frank L., Gábris R„ Hunyor Gy., Köhler T., Niksch G., Pólay D., Slifka L., 
Tiroler K., Vaskó F., Vollay A. II. o-, Gleviczky G. III. o , Fialla A , Földváry 
M., Róth N IV. o , Pálmay K. V. o., Menyhért J. VI. o. és Márkus L. Vili. o. 
tanulók. A szaktanár 2 drb fogoly madarat és 10 drb különféle tárgyat aján
dékozott a szertárnak.

E helyen mondunk köszönetét Horváth A. János áll. tanítóképző-intézeti 
tanár úrnak, ki a fentebb jelzett állatokat teljesen díjtalanúl volt szives a 
szertár számára kitömni.

A múlt tanév végén rajz, kézimunka és fénykép kiállítást rendeztünk.
A szertárnak állománya a tanév végén: 1. Szabadkézi rajzhoz: a) 

rajzmintákban 1309 drb, b) természetes mintákban 728 drb; 2. mértani rajzhoz: 
a) rajzmintákban 560 drb, b) modellekben 114 drb, c) eszközökban 38 drb, 
d) könyvek 21 drb. Lepke és bogárgyűjtemények. Különfélék.

Használatba vettük ezeken kívül a természetrajzi szertárat, ahonnan ma
darakat, kagylókat, csigákat és a gimn. könyvtárt, ahonnan régi könyveket 
kaptunk rajzolás céljából. Rajzoltunk és festettünk természetes gyümölcsöt, 
főzeléket és virágot is.

VI. F ö ldrajzi s zer tá r .

Ő re: Sz é n fy  Zoltán tanár.

A földrajzi szertár az 1913 — 14-ik iskolai évben vétel útján egy térképpel 
gyarapodott:

A Magyar Korona országainak hegy- és vízrajzi térképével. A földrajzi 
szertár állománya az 1913 —14-ik tanév végén volt: 773 térkép, 4 földgömb 
és 2238 kép, összesen 3015 drb.

VII. G im náz iu m i könyvtár.

Ő re: Kiss Al b er t  tanár.

Az 1913—1914. iskolai évben a könyvtár a következő művekkel gyara
podott :
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I. Vétel útján. Akadémiai kiadványok. 1. Akadémiai Almanach. —
2. Akadémiai Értesítő. — 3. Archaeologiai Értesítő. — 4. Emlékbcszédek. —-
5. Értekezések a bölcseleti, nyelv- és széptudományok, társadalmi és történeti 
tudományok köréből. — 6. Koeppel Emil, Byron. Ford. Esty Jánosné. —
7. Magyar Történeti Emlékek: XXXVI11. A Frangepán-család oklevéltára. 
XXXIX. Aragóniái Beatrix életére vonatkozó okiratok. — 8. Mathematikai és 
Természetűid. Értesítő. — 9. Mathem. és Természettud. Közlemények. — 
10. Nyelvtudományi Közlemények. — 11. Szekfü Gyula, A száműzött Rákóczi.—- 
12. Váczy János, Tompa Mihály életrajza. — 13 Vértesy Jenő, A magyar 
romantikus dráma.

14. Anthologia a XIX. század francia lyrájából I—II. — 15. Byron, Don Juan. 
Ford. Ábrányi Emil I. - lí. — 16. Cholnoky Jenő dr,, A jég-világ. A sarkkutatások 
története. — 17. Dante, A pokol Ford. Babits Mihály. — 18. Die Wunder der 
Natur III. — 19. Egyetemes Philologiai Közlöny. — 20. Endrődi S., A magyar 
költészet kincsesháza. — 21. Erdélyi Múzeum. 22. Az Erdélyi Múzeumegye
sület 1913-iki Évkönyve. — 23. Evangélikus Lap. — 24. Evangélikus
Őrálló. — 25. Foerster Fr. V., Iskola és jellem. Ford. Bellaágh Aladár. — 
26. Gombocz Zoltán és Melich János, Magyar etymologiai szótár 1—4 
fiiz. — 27. Irodalomtörténet. — 28. Kajlós (Keller) Imre s többektől: Dr. 
Böhm Károly élete és munkássága I—111 — 29. Kelemen Béla, Magyar és
német nagy kézi szótár I—II. — 30. A Kisfaludy-Társaság Nemzeti Könyv
tára: XLII1. Bajza József Művei 1. Kiadja Szűcsi József. — XXIII. Deákos költők 
I. Kiadja Császár Elemér. — IX. Magyar drámai emlékek a középkortól Bessenyeiig.. 
Kiadja Alszeghy Zsolt. LXXXill. Szigeti József drámái. Kiadja Bayer József. — 
LVIII. Tompa Mihály Művei I. Kiadja Kéki Lajos. — XIV. Gróf Zrínyi Miklós 
Művei I. Kiadja Négyesy László. — 31. Komjáthy Jenő, A homályból. Költe
mények. — 32. Közlemények Szepesvármegye Múltjából. — 33. Lehrproben 
und Lehrgänge. — 34. Loósz István, Ady Endre lírája tükrében. — Luther 
Társaság kiadványai: 35. Jelentés a Luther-Társaság működéséről az 1913. 
évben. — 30. Népies kiadványok: XXX. 62—64. — 37. Ösvény. Szerk. 
Kovács Sándor. — 38. Pfennigsdorf R., Krisztus a modern szellemi életben.

39. Magyar Könyvszemle. — 40. Magyar nyelv. — 4L Magyarország 
helységnévtára 1913. — 42. Magyar Paedagogia. -— Magyar Történelmi Tár
sulat kiadványai: 43. Magyar Történeti életrajzok: XXIX Dr. Márki Sándor, 
Dósa György. — 44. Századok.

45. Müller, Handbuch der klassischen Altertumswissenschaft: VIII. I. 1, 
Vili. I. 2, Vili. II. 1. — 46. Nietsche Fr., A tragédia eredete. Ford. Fülöp 
Lajos. — 47. Ovidii Amores. Edidit G. Némethy. — 48. Pázmány Péter 
Válogatott munkái. — 49. Péterfy Jenő Összegyűjtött munkái I — III. — 50. 
Pintér Jenő, A magyar irodalom története Bessenyeitől Kazinczy haláláig I. — II. 
— 51. Plautus Vígjátékai. Ford. Csiky Gergely I—IV. — 52. Pliniana. 
Chrestemathia. Erklärt von L. Urlichs. — 53. Protestáns Egyházi és Iskolai 
Lap. — 54. Protestáns Szemle. — 55. Schiller Költeményei. Ford. Dóczi
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Lajos. — 56. Dr. Szelényi Ödön, Modern vallástudomány. — 57. Természet- 
tudományi Közlöny és Pótfüzetek. — 58 Tóth Béla, Magyar anekdotakincs 
1—VI — 59. Tuzson János, Rendszeres növénytan. — 60. Történeti Szemle. 
— 61. Urania. — 62. Dr. Vértesy Jenő, Homeros Iliasa és Odysseiája 
magyarul I—II. — 63. Zeitschrift des evang. Religionsunterrichtes.

II. Ajándék útján. Altmann Géza főgimn. tanártól: 64. Dr. Ludwig 
Schlesinger, Differentialgleichungen.

Dr. Bruckner Győző főgimn. tanártól: 65. Az egységes jogosításéi közép
iskoláról. Szakértekezleti jegyzőkönyv 1906-ból. — 66. Beöthy Zsolt, Vörös
marty Mihály. — 67. Beszédek és előadások a magyar tanárság ügyében. 
A II. orsz. középisk. kongresszus munkálatainak gyűjteménye — 68. Bodnár 
Zsigmond, A po'itikai helyzet 1906 eleién. — 69. Dr. Bruckner Győző, A 
késmárki várkastély története (kézirat). — 70. Dr. Bruckner Győző, Gróf 
Thököly Imre (kézirat). —-71. Katonai kézikönyvek: Dienst-Reglement für 
das k. u. k. Heer (5 füzet). Exercier-Reglement für die k. u. k. Fusstruppen. 
Normen für die Verpflegs-Feldausrüstung. — Taschen-Ausgabe der Militär-Vor
schriften (15 füzet). Trainvorschrift für die Armee im Felde. Vorschrift für 
die Verpflegung des k. u. k. Heeres (5 füzet). Beilagen, Gehelfc zur Vorschrift 
(3 füzet). — 72. Kovács Sándor, Öt kisebb tanulmány és beszéd. — 73. 
Szentgyörgyi György Gusztáv, Pál mester vagy Anonymus. -— 74. Dr. Vargha 
Daniján, Te Deum és Te Mariam fordítása kódexirodalmunkban. — 75. 
Weszely Ödön, Kazinczy Gessner-fordítása. — 76. VVick Béla, Gondolatok a 
nevelés köréből.

Egyesületek, hatóságok, intézetek, könyvkiadók, szerzők ajándékai: 77. 
A magyar dráma fejlődése. (Orsz. írod. és Közműv. Szöv.). — 78. A polgári 
leányiskola tanításterve s a reá vonatkozó utasítások, 1914 (VKM). — 79. 
Dr. Buday Árpád, A római limes Németországban (Érd. Nemz. MúzA. — 80. 
Chrenóczy-Nagy József dr., A madár (Nyitravárm. orvos-gyógyász, és term.- 
tud. egyes.'. — 81. Dús László, Rákóczink. Költői elbeszélés (Nagyvárad város 
könyvtára). — 82. Ferenczy István Levelei. Közzéteszi Dr. Wallentinyi Dezső 
(Rimaszombat város). — 83. Fodor Árpád, A madarak és fák napjáró1. Jelentés 
1912-ről (Orsz. állatvédő-egyes). — 84. Jegyzőkönyve — A kolozsvári tan
kerület igazgatói értekezletének — 1913-ból. — 85. Jegyzőkönyve — A szepesi 
ev. egyházmegye közgyűlésének — 1912. és 1913. — 86. Jegyzőkönyve. A 
szepesi tanító-egyesület LXf. közgyűlésének. — 87. Kogutowicz K. és Hermann 
Győző, Zsebatlasz az 1914. évre (Magy. Földr. Int.). — 88. Moravcsik Géza, 
Költészettan (Rozsnyói K. kiadótól). — 89. Steier Lajos, A sajtókamara (a 
szerzőtől). — 90. Tanterv és tantervi utasítások az állami tanító- és tanítónő
képző intézetek számára (VKM). — 91. Werner V., Die mediascher Zunft- 
Urkunden (Medgyesi íőgimn.). — 92. Zsinati istentiszteleti beszéd, imák és 
megnyitók 1913. dec. 8-án (Tiszai ev. egyházker.).

Kiss Albert főgimn. tanártól: Demosthenes’ Philippische Reden. Uebersetzt 
von Fr. Jacobs. — 94. Demosthenes’ Olynthische Reden. Uebersetzt von Fr.



Jakobs. — 95. De Sgardelli Caesar, A ski a hadseregben. — 93. Évkönyve. 
A budapesti egyetemi turista egyesület — 1910—1913. — 97. Évkönyve — 
Az ev. tanárok és tanítók orsz. egyesületének — az 1912 — 1913-ik évről. —- 
98. Herodotos művéből való szemelvények, Magy. David J. —- 90. Herodotos 
tört. munkájából való szemelvények. Magy. Dr. Vietórisz József. — 100. Hoff
mann J. Világtörténeti elbeszélések. Szerk. Schultz testvérpár 1846. — 101. 
P. Terentius Afer’s Eunuch. Uebersetzt von G. G. S. Köpke. — 102. Tibull's 
Elegien. Uebersetzt von A. Bernstädt.

Kövi Imre nyugalm. főgimn. tanártól: 193. Ahn F., Praktischer Lehr
gang zur Erlernung der italienischen Sprache. — 104. Bardey E, Algebraische 
Gleichungen. — 1 Oö. Braun D., Einleitung in das Studium der Geologie. —
106. Dietzel C. F , Leitfaden für den Unterricht in technischen Zeichnen. —
107. Fritsch K., Allgemeine Geologie. — 108. Hanvay Zoltán, Esetek. Politikai 
cikkek, 109. Hirsch A., Sternschnuppen. — 110. Kövi Enterich, ’s Pisenstétzchen. 
Eine Sammlung von Erzählungen und Gedichten in Zipser Mundart. — 111. 
Középiskolai Mathematikai Lapok. 1895—1902. — 112. Luke A., Sammlung 
trigonometrischer Aufgaben. — 113. Liibsen H. B., Einladung in die Infinitesimal- 
Rechnung. — 114. Lübsen H. B., Einleitung in die Mechanik. — 115. Lübsen 
H. ß., Lehrbuch der Analysis. — 116- Martus H. C. E. Mathematische Aufgaben. 
— 117. Martus H. C. E. Raumlehre für höhere Schulen I—II. — 118. Mayer H., 
Clavis analytica zur Bestimmung der Mineralien I-—II. — 119. Műszótár, 
Német—magyar tudományos — Pest 1858. — 120. Plassrnann J., Die neuesten 
Arbeiten über den Planeten Mercur. — 121. Plassrnann J., Meteore und Feuer
kugeln. — 122. Reidt Fr., Anleitung zum mathem. Unterricht an höheren 
Schulen. — 123. Reye Th., Die Geometrie der Lage. — 124. Schellen H. 
Das atlantische Kabel. ■—• 125. Weisz János Ármin, A felsőbb mennyiségtan 
alapvonalai. — 126. Wiegand A., Algebraische Analysis und Anfangsgründe 
der Differential-Rechnung. •— 127. Wöhler F., Grundriss der unorganischen 
Chemie.

Maicsek Andor főgimn. tanártól: 128. Velhagen und Klasings Monats
hefte XXVI. (1911-1912.)

Schubert Károly kereskedőtől: 129. Articuli privilegiorum et libertatis et 
certarum antiquarum laudabilium consueudinum civitatis Cassoviensis. Se- 
quuntur iura civilia et consuetudines antiquae septem liberarum civitatum in 
regno Hungáriáé constitutarum. (Kézirati másolat) — 130. Passiones animalet 
per Renatum Descartes, Amstelodami 1601 (Elzevir).

Them László főgimn. tanártól: 131. Illustrirte Zeitung 1905. 1912 —1913.
Thirring Gyula főgimn. tanártól: 132. Cholnoky Eugen, Resultate der 

wissenschaftlichen Erforschung des Plattensees. I. Band. 3 Theil. Limnologie 
des Plattensees. — 133. Dr. Géza Entz, Die Fauna des Balatonsees.

Báró Wieland Aladár dr. főszolgabírótól: 134. Petermann A., Mitteilun
gen über wichtige neue Erforschungen auf dem Gesammtgebiete der Geogra-
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phie : 1863—1865, 1874—1875, 1877— 1878,1891. Ergännzugsbände : II. VIII. 
XII. Összesen 11 kötet.

III. Csere útján. Fest Béla gyógyszerésztől: 135 Shakspere remekei. I. 
Bevezetéssel ellátta Alexander Bernát (Garay Árpádok C. I. 39 helyett).

A könyvállomány 1914 júniusában kötetekben és füzetekben kitett 
15186 darabot. Ez évi gyarapodás 209 drb. Könyvbeszerzésre 518 K 54 f., 
könyvkötésre 199 k. 20 f. fordíttatott. A különféle iskoláktól érkezett mintegy 
180 Értesítő.
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Önképzőkörök és azok tevékenysége.

I. P ető fi-ö n k ép ző k ö r . Elnöke: Stromp József tanár.
Az intézetben fennálló „Petőfi-önképzőkör“ első alakuló gyűlését 1913. 

évi szeptember hó 17-én tartotta.
A kör tisztviselői ez évben a következők voltak: Wesselényi István

VIII. o. t. főjegyző, Marcsek Zoltán VIII. o. t. titkár, Flachbarth Ernő VIII. o. t. 
főkönyvtáros, Sarudy István VIII. o. t. pénztáros, Krucskó József VIII. o. t. 
ellenőr, Gánóczy Mihály VIII. o. t. „B“ könyvtáros, Koromzay Frigyes VII. o. t. 
aljegyző, Hensch Aladár VII. o. t. „C“ könyvtáros, és Kovács Albert VII. o. t. 
alkönyvtáros.

A körnek összesen 122 tagja volt s ezek közül rendes tag volt 74 s 
rendkívüli 48. Tagsági díj 2 korona 50 fillér volt.

A kör hetenként egyszer tartott gyűlést, még pedig pénteken d. u. 2 óra
kor. Rendes gyűlés volt 22, rendkívüli 1. Azon célból pedig, hogy a kör 
tagjai a napi kérdésekről tájékozva legyenek s esténként nemes 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 ezidén is buzgón és sikeresen működött. 
Szavalatok, irodalmi, történelmi, természettudományi felolvasások és bírálatok 
képezték a kör gyűléseinek tárgyát.

Szavalat volt 57; ezek közül a kör sikerültén vett tudomásul 8-at, el
ismeréssel pedig 11-et. Versenyszavalat volt 4, melyeken eldöntötte a kör, 
hogy az iskolai ünnepélyeken kik szerepeljenek. Felolvasás volt 8. Közülük 3 
kiadatott bírálatra, 5-öt köszönettel vett tudomásul a kör. A megbírált felolva
sások közül dicséretet nyert 1 mű, 1 sikerültén, i pedig elismeréssel vétetett 
tudomásul.
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A bíráló bizottsághoz beérkezett 9 költemény. A bizottság ezek közül 
csak egyet adott ki bírálatra.

A kör összes bevétele az 1913— 14. tanévben 644 korona és 9 fillér 
volt. Kiadása volt 631 korona és 49 fillér. Maradvány tehát 12 korona és 
60 fillér.

A kör tagjainak rendelkezésére állt a körnek 1854 kötetből álló könyv
tára. A könyvek 3 szekrényben vannak elhelyezve. Könyvosztást a könyv
tárosok az „A“ szekrényben pénteken d. u. 3 órakor, a „B“ szekrényben 
hétfőn d. u. 2 órakor és a „C“ szekrényben szerdán d. u. 2 órakor tartottak. 
Az „A“ szekrényben van 691 kötetben 564 mű, a „B“ szekrényben 652 
kötetben 464 mű és a „C“ szekrényben ö l i  kötetben 407 mű.

A kör ezidén 100 korona értékben gazdagította könyvtarát. A megrendelt 
könyvek címei a következők: Bródy Sándor: Rembrandt fejek. Carmen Sylva: 
Két világból. Csengey Gusztáv: Gavallérok. Eötvös József br.: Nővérek, A 
falu jegyzője. Fáy András: A Bélteky-ház. Gyulai Pál: Vázlatok és képek. 
Divald Kornél: Művészettörténeti rajzok. Ignotus: Olvasás közben. Jósika 
Miklós br.: Zólyomi, A nagyszebeni királybíró. Karinthy Frigyes: így irtok ti. 
Többek: A holnap űj versei. Móricz Zsigmond: Sár és arany. Wilde Oszkár: 
Eszmék. Maetcrlinek: Monna Vanna. Krúdy Gyula: A vörös postakocsi. 
Mikszáth Kálmán: Vén gazember. Akii Miklós. Műveltség könyvtára XI. kötet: 
Ferenczy Zoltán: A magyar irodalom története. Ostvvald: Feltalálók, nagy 
emberek. Strindberg: Történelmi miniatűrök. Prohászka Ottokár: Intellektuaiiz- 
mus. Várady Antal: Mikszáth. Kiss Ernő: Mikszáth. Weber: Újabb adatok 
Szepesvármegye történetéhez. Jókai Mór: Lőcsei fehér asszony. Gyulai Pál: 
Kritikai munkák. Vackot 1.: Batthányi Lajos gróf élete és költészete. Hóman 
Bálint: A magyar városok az Árpádok korából. Wencel G.: A Fuggerek 
jelentősége Magyarország történetében. Ráció A .: A magyar műfordítás törté
nete. Szilágyi Sándor: Zrínyi Péter és társai. Divald Kornél: Művészettörténeti 
korrajzok. Tolstoy Leo gróf: Mi a Művészet?

A tagok tevékenységének élesztésére s a sikeresebb munkálkodás jutal
mazására a kör a következő pályatételeket tűzte k i: 1. Legújabb líránk jellem
zése. (Jutalma 10 korona). 2. Mikszáth Kálmán munkásságának jellemzése. 
(Jutalma 10 korona). 3. Egy eredeti lírai v. elbeszélő költemény az önképző
kör részéről könyvjutalomban részesül. 4. Egy legjobb fordított költői mű az 
önképzőkör részéről könyvjutalomban részesül.

Wesselényi István VIII. o. t. 10 koronát nyert a március 15-ére írt 
alkalmi beszédével, valamint neki ítélte oda a kör a 400 koronás Milleniumi 
alapítvány 4 százalékos kamatát: 16 koronát. Könyvjutalomban részesültek: 
Wesselényi István, Marcsek Zoltán, Flachbarth Ernő és Krucskó József VIII. o. 
tanulók.

A kör az év folyamán a következő ünnepélyeken vett részt: október 
6-án, november 1-én, november 21 én az Eötvös-ünnepélyen, január 17-én a
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Petőfi-ünnepélyen, február 13-án a Kiss József ünnepélyen, március 15-én s 
végül május 16-án az intézeti hangversenyen.

II. T örténelm i szem inárium . Vezetője Jamrich Béla. A történelmi 
szeminárium célja általában a történelmi érzék fejlesztése és ápolása, közelebbről 
a történelmi műemlékek helyszínen való tanulmányozása és a 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 bíró városok 
vázlatos történelmét. A kiránduláson, valamint a kirándulást előkészítő ülésen 
a művelt közönség is részt vehet, hogy a történelmi érzéket azoknál is ápoljuk 
és fejlesszük. A történelmi szeminárium a helyszínen tanulmányozott műemlékek 
ismertetésére és lerajzolására pályadíjakat tűz ki.

E helyen is hálás köszönetét mondunk Wiese Gyula tanár úrnak, aki a 
műemlékeknek helyszínen való lefényképezésére szíves volt egy darab tíz 
koronás aranyat adományozni.

A történelmi szemináriumnak ez évben (VI—Vili. o.) 130 tagja volt.
A történelmi szeminárium az idén egy kétnapos és egy egynapos kirán

dulást rendezett.
A) I A szeptember hó 13-án és 14-én tartott krasznahorkaváraljai—rozs- 

nyói^-dobsinai és dobsinai jegybarlangi kiránduláson részt vett a történelmi 
szeminárium 30 tagja Jamrich Béla, Thirring Gyula és Wiese Gyula tanárok 
vezetése alatt.

A kirándulást megelőző napon a szeminárium vezetője ismertette Dobsina 
és Rozsnyó városok vázlatos történetét.

Az utat Iglótól Szomolnokhutág vonaton tettük meg s onnan 5 órai 
gyaloglás után elértük Krasznahorkaváralját.

Krasznahorkaváralján megfelelő magyarázatok mellett megtekintettük az 
Andrássyak meglehetős jó állapotban levő várát:

1. A főkapu előtti Bebek ágyukat.
2. A királyszobrokkal díszített főkaput.
3. A vár múzeumát, valamint az Andrássy Dénes gróf által létesített 

„ Franciska“ múzeumot.
4. A lovagtermet.
5. A Szent háromság szobrot.
6. A „Rákóczi“ szobát, a gyönyörűen faragott „Rákóczi“ szekrénnyel.
7. Az Andrássyak családi sírboltját.
8. A várkápolnát és ott az üvegkoporsóban nyugvó kuruegenerális, 

Andrássy István hitvesének Serédy Zsófiának holttestét.
9. A várban levő számos régi képet, festményt, bútort és fegyvert.
A Bebek ágyúk mellett ismertette a szeminárium vezetője a vár rövid 

történetét, beleszőve Jókai Mór: „A lőcsei fehérasszoty“ című regényének 
tartalmát.



A tekealaku hegyen épült várból nyiló kilátás a gyönyörű, tiszta időjárás 
mellett feledhetetlen nyomot hagyott mindenkiben.

A várból lemenve megtekintettük az Andrássy Dénes gróf által óriási 
költséggel épített gyönyörű mausoleumot, ahol a gróf és neje hamvai pihennek 
művészi faragása sarkophagokban.

Krasznahorkaváraljáról egész órai gyaloglás után érkeztünk Rozsnyóra.
Rozsnyón megtekintettük a város piacán levő őrtornyot, a városházát a 

város címerével és a Nehrer házat, ahol állítólag II. Rákóczy Ferenc tartóz
kodott az ónodi országgyűlés megnyitása előtt; végül a Kossuth szobor előtt 
az ifjúság lerótta a nagy férfiú iránt érzett kegyeletét.

Rozsnyóról vonattal folytattuk tovább utunkat Dobsinára, ahol Hanvai J. 
F.de polgári iskolai igazgató úr volt szíves gondoskodni az ifjúság ellátásáról 
és elszállásolásáról, akinek szíves fáradozásáért ez úton is hálás köszönetét 
mondunk.

A második napon Dobsinán megtekintettük a husziták idejéből való ev. 
templomot és magát a várost.

Dobsináról létrás szekereken folytattuk utunkat a Jégbarlanghoz a gyö
nyörű stracenai völgyön és sziklakapun át, ahol Thirring Gyula tanár úr 
ismertette röviden a barlang keletkezését és fölfedezését. A Jégbarlangtól 
ugyancsak létrásszekereken mentünk hazafelé a Vernári szoroson és Virág
völgyön át.

A kétnapos kirándulás összes költsége fejenként 14 korona volt.
A krasznahorkaváraljai, rozsnyói és dobsinai műemlékek ismertetésére 

hirdetett pályázaton három munka, 36 színes rajz és 22 fénykép érkezett be. 
E munkák közül négy drb tíz koronás aranyat nyert Flachbarth Ernő Vili.
o. t. ; két drb tíz koronás aranyat Hensch Aladár VII o. t. Dicséretet nyertek 
Rosenthal Aurél VII. o. t és Rauchwerger Ottó VI. o. t A színes rajzok közül 
két drb tíz koronás aranyat nyert Hensch Aladár VI. o. t . ; egy drb aranyat 
Halmi Gyula Vili. o. t. Dicséretet nyert Scherffel Aladár VII. o t.

A Wiese Gyula tanár úr által adományozott egy darab tíz koronás 
aranyat Hensch Aladár VII. o t. nyerte el.

II. A május 2-iki késmárki kiránduláson részt vettek Bogsch László, 
Jamrich Béla, Stromp József és Them László tanárok vezetése alatt 65-en.

A kirándulást megelőző napon a szeminárium vezetője ismertette Késmárk 
város vázlatos történetét.

A következő műemlékek voltak a tanulmányozás tárgyai:
1. A harangtorony..
2. A XV. század végén épült gótikus „Szent Kereszt“ templom. (Építése, 

szerkezete, belső berendezése, XV. századbeli főoltára és annak szárnyképei, 
a Szent Katalin, Szent Anna, Mária koronáztatásának és az Apostolok oszlá
sának emlékére emelt oltárok szárnyképeikkel, a szentségház, a XVI. század 
elejéről való stallumsor, Warkócz Kristóf síremléke 1520-ból s végül a XV. 
századbeli keresztelő medence.)



60

o A Thököly várkastély. (A vár szerkezete, kapui, lovagterme és udvara.)
4. A II Thököly Istvántól 1058-ban renovált várkápolna (Külseje, 

barokk oltára a Thökölyek címerével, Láng Kristóf imaszéke 1544-ból és 
1757-ben készült stukkó mennyezete)

5. A rokokkó stílusban épült városháza.
6 Az 1717-ben épült evangélikus fatemplom Szerkezete, barokk-rokokkó 

oltára a feszülettel és Szent Háromsággal, az 1718-ból való gyönyörűen faragott 
és erősen aranyozott szószék. Jézus, a próféták és apostolok faszobraival, 
festményei és 1690-ből való kőből faragott keresztelő kútja)

7. Az új evangélikus templom gróf Thököly Imre mausoleumával.
A museleum előtt a szeminárium vezetőte megemlékezett a nagy „kuruc 

király“ érdemeiről, Krucskó József Vili. o t. pedig elszavalta Pósa Lajos 
„A haza“című költeményét.

Ebéd után a szeminárium vezetője előadta röviden a Thököly vár 
történetét.

Végül a Wein és Társai lenszövőgyárának megtekintése után kimentünk 
a temetőbe, ahol a szeminárium vezetője megemlékezett az ott nyugvó három 
vértanúról (Kray, Lányi és Toperczer), Marcsek Zoltán VIII. o. t. pedig el
szavalta Váradi Antal „Késmárki vértanúk“ című alkalmi költeményét.

A temetőből erős hózivatarban értünk ki az állomásra.
Ezúton is hálás köszönetét mondunk a késmárki ev. líceum igazgatósá

gának, különösen Banczik Samu dr. alumneumi gondnoknak, aki úgy a tanárokat, 
mint az ifjúságot igen jó, ízletes és olcsó ebéddel látta el.

Ezen kiránduláson a műemlékek iránt érdeklődő hölgyek is részt vettek.
Ezen műemlékek ismertetésére 3 munka, 18 színes rajz és 28 fénykép 

érkezett be.
B) A tanév alatt a szeminárium három lelkes tagja, Flachbart Ernő, 

Sarudy István és Wesselénji István Vili. o. t. sikerűit és tanulságos felolva
sást tartottak a kiegyezéstől napjainkig terjedő korszakról.

Ősszel tervbe van véve egy kétnapos kirándulás (Sárospatak — Sátoralja
újhely— Borsi—Tokaj —Miskolc) és egy tíznapos kirándulás a húsvéti szünidő 
alatt Erdélybe (Debrecen - Nagyvárad—Kolozsvár—-Brassó — Tusnádfürdő — Szt. 
Annató —Gyulafehérvár—Vajdahunyad —Arad).

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

A kör elnöke Them László vallástanár. Tisztviselői: Marcsek Zoltán 
Vili. o. t. titkár, Flachbart Ernő Vili. o. t. főjegyzői Stojanov György Vili.
o. t. pénztáros, Pálka Géza Vili. o. t. laptáros, Hensch Aladár VII. o. t. 
kisegítő jegyző, Gömöri K. Nándor VII. o. t. kisegítő laptáros és Koromzay 
Frigyes VII. o. t., Bőtös Kálmán VI. o. t., Kerekes László V o. t. kisegítő 
pénztárosok.

A körbe 70 V—Vili. osztályú tanuló lépett be.



G l

A kör 13 összejövetelt tartott, melyeken bibliamagyarázatokon kívül egy
házunk múltjának egyes nagy alakjaival, küzdelmeivel és szenvedéseivel s jelen 
helyzetével foglalkozott. Hetenként tartottunk olvasó órát, melyen lapjainkat 
és egyháztörténeti elbeszéléseket olvastunk. Ezen olvasó órákon időről-időre az 
I—IV. osztály ev. prot. tanulói is részt vettek.

Október 31-én a reformáció emlékét ünnepelte meg körünk az egész 
ev prot. tanuló ifjúsággal és az iglói ág. hitv. evang. egyházközség érdeklődő 
tagjaival együtt.

Köri ünnepély keretében megemlékeztünk az 1614. évi szepesváraljai 
zsinat háromszázados évfordulójáról. Február 18 án, Luther Márton halálának 
évfordulóján vetített képekkel bemutattuk a nagy reformátor életét.

Február 25-én a „M. Ev. Kér. Diákszövetség“ utazó titkára, Gombos 
Ferenc úr látogatta meg körünket, ki érdekfeszítő előadásában a diákszövetség 
célját ismertette és rámutatott a magyar tanulóifjúság számos bajára és ezen 
bajok okaira.

A kör céljának megfelelő több művet szerzett és járatta a következő 
folyóiratokat és lapokat: mint a „Luther Társaság“ rendes tagja az „Ösvényt“, 
mint a „Prot irod. társaság“ pártoló tagja a „Protestáns Szemlét“, mint az 
„Ev. misszióegyesület“ tagja a „Missziói Lapot“; továbbá az „Ébresztőt“, a 
„Diákvilágot“, az „Ifjú Éveket“ és a „Szövétneket“. A „Gyámintézetet“ szer
kesztőjének : Bognár Endre úrnak szívességéből olvashatták a tagok.

Pálka Géza, körünk buzgó laptárosa, a „Luther Társaság“ kiadásában 
megjelent következő nagyobb művekkel gyarapította könyvtárunkat: Mayer E .: 
„Vandrák András élete“, Raffay S. : „Házi oltár“, Gagyhy Dénes: „Hitért, 
hazáért“, Klaveness: „Az evangélium a jelen kornak hirdetve“, Nielsen: „A 
kér. egyház története“, Szelényi Ö.: „Vallásos áramlatok a modern irodalomban“, 
Csengey G .: „Vallásos költemények és énekek“, Hörk J : „Die ev. Märtyrer 
Familie Ketzer“, Kapi Béla: „Hitünk igazságai“, Szelényi Ö .: „A vallás hely
zete a jelen kor szellemi életébén“, Raffay S .: „A reverzalis“. Azonkívül még 
32 darab kisebb művet ajándékozott könyvtárunknak. Fogadja e helyen is 
köszönetünket.

M arkovits-gyorsírókör. A „Markovits-gyorsírókör“ az 1913—14-iki 
iskolai év elején 46-odszor alakult meg abból a célból, hogy a múlt évekhez 
híven a gyorsírást az ifjúság körében megkedveltesse és terjessze.

A kör szeptember 18 án tartotta meg alakuló-gyűlését, melyen a tan
folyamvezetők választattak meg. A gyakorló tanfolyam kéthetenként három, 
a  levelezők két tanfolyama heti két órában tanulta a gyorsírást. A gyakorló 
tanfolyamot Flachbart Ernő vezette, míg a levelezők első tanfolyama élén 
Judik Kálmán, a második élén pedig Thirring Gyula tanárelnök állott.

A tisztviselőkar ez évben a következő volt: Flachbart Ernő Vili. o. t. 
ifj. elnök, Krucsko József VIII. o t. titkár, Judik Kálmán VIII. o. t. jegyző, 
Szakáll Gyula VIII. o. t. pénztáros, Kovács Albert VII. o. t. később Velkey 
Miklós VII. o. t. könyvtáros. A kör védnöke ez évben is Kövi Imre, nyug.
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főginm. tanár, tiszteletbeli elnöke Berzeviczy Béla, vezető tanárelnöke pedig 
Thirring Gyula tanár volt.

A körnek az év elején 43 tagja volt: 4 gyakorló, illetve vitaíró és 40 
kezdő. Ezek közűi az év folyamán 2 kilépett és 1 kizáratott. így tehát az év 
végén a tagok száma 41 volt. Tagsági díj fejében tagjaink egész évre 2 K-t 
fizettek.

A kör az év folyamán 1 alakuló, 12 rendes és 1 zárógyűlóst tartott. A 
tagok 17 stenogrammot adtak he megbírálás végett. Ezek közül a kör elisme
réssel fogadott 6 ot, egyszerűen tudomásul vett 11 stenogrammot. A könyv
tárban, hol ez évben külön bizottság a hiányt is számbavette, 204 mű állott 
a tagok rendelkezésére, levéltárunk pedig 179 stenogrammot és iratot tar
talmazott.

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

Körünk szokásos írásversenveit ez idén is megtartotta. A levelezők szójel- 
versenye december lo-án volt. Az I. tanfolyamban első díjat (könyvjutalmat) 
nyert: Herczeg Aladár VI. o. t. ; második díjat (oklevelet) Szakáll Gyula Vili.
0. t. A II. tanfolyamban az első díjat (könyvjutalmat): Weisz Zoltán IV. o. t., 
a második díjat (oklevelet) Fischer Márton VI. o. t. nyerte el. Jegyzőkönyvi 
dicséretet nyertek: Stein Hugó IV. és Lorber László VI. o. t.

Az évvégi versenyt a gyakorló tanfolyamban május hó 13 án ejtette meg 
a kör. I. díjat (20 K) nyert Flachbarth Ernő. II. díjat (10 K) Judik Kálmán. A 
levelezők versenyét május 12-én tartotta a kör. Eredménye: az első tanfolyam
ban : I. díj (10 K) Herczeg Aladár VI. o. t. II. díj (5 K) Szakáll Gyula Vili. 
o- t. III. díj (könyvjutalom) Müller János V. o. t. IV. díj (oklevél) Rosenthal 
Aurél Vll. o t. A második tanfolyamban: I. díjat (10 K) nyert Fischer Márton
VI. o. t. II dijat (5 K) Lorber László VI. o. t. III. díjat (könyvjutalom) Weisz 
Zoltán, IV. díjat (oklevél) Herczeg Zoltán IV. o. t.

Körünk szabatos levelező és vitaírásra is hirdetett pályázatot, melyen
1. díjat nyert Flachbart Ernő (könyvjutalom), II. díjat Fischer Márton VI. o. t. 
(oklevelet), III. dijat Propper Elek VI o. t. (oklevelet).

Körünk részt vett az 1913. év nyarán megtartott orsz. gyorsírási kiállí
táson, ahol kiállított könyveivel és stenogrammjaival bronzérmet nyert.

Ugyanezen tárgyakat a lipcsei nemzetközi kiállításra is elküldötte körünk
A kör zárógyűlését május 18-án tartotta meg, melyen az ezidei tiszt

viselőkar lemondott s a jövő évre a következőket választotta meg a kör: 
ifjúsági elnökül: Velkey Miklós Vll. o. t., titkárául: Rosenthal Aurél Vll. o. t., 
jegyzőül: Szabó Gyula Vll. o. t., pénztárnokul: Gömöri Nándor Vll. o. t. és 
könyvtárnokául: Propper Elek Vll. o. tanulót
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V. D alkör. A főgimnázium kebelében fennálló dalkör lö l3. évi szept. 
21-én tartotta alakuló gyűlését Schermann Samu tanár elnöklete alatt. Ez évi 
tisztviselők voltak: Pesehke Walter Vili. o. t. főjegyző, Judik Kálmán Vili.
o. t. pénztáros, Krucskó József Vili. o. t. kottatáros és Pitzey Árpád VII. o. t. 
aljegyző. A körnek 54 tagja volt. Tagsági díj volt 50 fillér. A kör hetenként 
egyszer, vasárnap 11 órakor tartotta gyakorlatait és részt vett a május 16-án 
tartott intézeti hangversenyen és egyéb iskolai ünnepélyeken.

VI. Tornakor. Elnöke: Schermann Samu tanár. Alakuló gyűlését 1913. 
évi szept 19-én tartotta Tisztviselők voltak: Benyaskó Andor VIII. o. t. al- 
elnök, Franek József VIII. o. t. főjegyző, Dúrbán Ferenc Vili. o. t. pénztáros, 
Noviszedlák János VIII. o t., Krucskó József Vili. o. t., Erőss Lajos VII. o. t. 
és Dajka László VII. o. t. előtornászok. Tagjainak száma 46. Tagsági díj 
1 korona. A kör hetenként egy rendes és két gyakorló órát tartott.

Május hó 24-én intézetünk 60 tanulóval, a lőcsei áll. főreáliskola és a 
lőcsei kir. kath. főgimnázium összes tanulóival együtt részt vett a Lőcsén 
tartott középiskolai torna versenyen. A magas ugrás és súlydobás kombinált 
főversenyben csapatunk 9'42 átlaggal az e'ső díjat nyerte. Minden résztvevő 
ezüst érmet kapott A győztes csapatnak tagjai voltak: Benyaskó András 
VIII., Noviszedlák János VIII., Dajka László VII, Tutkovits Miklós VII., 
Csencsik Sándor VII. és Lázár Károly V. o. tanulók. A stafétafutás győztesei: 
Gaál Barna VIII, Polsch Géza VII., Schweizpacher VII. és Schiller Ernő VIII.
o. tanulók szintén ezüst érmet nyertek. — A 100 méteres síkfutásért ezüst 
érmet kaptak: Gaál Barna VIII. és Horváth János V. o. t . ; nagy bronz érmet: 
Schiller Ernő Vili. és Polsch Géza VII. o. t ; kis bronz érmet: Váry Rezső
VII. és Szlavkovszky István VI. o. tanulók. — A távolugrás győztesei: 
Benyaskó András VIII., Vary Rezső VII. és Rauchwerger Béla V. o. tanulók 
a nagy bronz érmet, Gaál Barna VIII. o. t. pedig a kis bronz érmet kapták.

VII. Z enekör. Elnöke: Schermann Samu tanár. Az intézet kebelében 
fennálló zenekör 1913. évi szeptember 27-én alakult meg. A kör célja a zenei 
érzék ápolása és fejlesztése, a zene szeretetének' a kör tagjai között való 
terjesztése. A körbe belépett a felsőbb osztályok 28 tanulója. A kör tisztviselői 
ez évben a következők voltak: Marcsek Zoltán VIII. o. t. titkár, Stojanov 
György VIII. o. t. pénztáros és Krucskó József Vili. o. t. kottatáros. Tagsági 
díj fejében két koronát fizettek a működő tagok. A kör a tanárelnök vezetése 
mellett hetenként egv rendes és egy gyakorló órát tartott és szép sikerrel 
működött közre május 16 án az intézeti hangversenyen.
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Az 1913—1914. iskolai évben rendezett ünnepélyek sorrendje:
I. Az aradi vértanúk és a branyiszkói csatában elesett hősök emlékére 

1913. évi október tí-án a Branyiszkón rendezett ünnepély műsora:
1. „Himnusz“ énekli a gimnáziumi ifjúság.
2. „Tizenhárom“ Váradi Antaltól, szavalja Koromzay Frigyes VII. o. t.
3. Alkalmi beszéd, tartja Wesselényi István VIII. o. t.
4. „Tizenhárom“ Ábrányi Emiltől, szavalja Marcsek Zoltán VIII. o. t.
5. „Szózat“ énekli a gimnáziumi ifjúság.
II. A z 1913. évi október 31-én, a reformáció emlékünnepén d. u. V2(> 

órakor az intézet dísztermében rendezett ünnepélynek műsora volt:
1. „Erős vár a mi Istenünk“ . . . énekli az egész közönség.
2. „Október 31-én“ írta Porkoláb Gyula, szavalja Koromzay Frigyes VII. o. t.
3. „A reformációnak a magyar nemzet művelődésére gyakorolt hatása“, 

írta és felolvassa Flachbarth Ernő Vili. o. t.
4. „Nehéz időkben“ írta Csengey Gusztáv, szavalja Marcsek Zoltán 

Vili. o. t.
5. „Térj magadhoz drága Sion“ . . . énekli az egész közönség.
III. A szabadságharcban a város területén elvérzett honvédek sírjánál 

1913. évi november 1-én rendezett ünnepélynek műsora volt:
1. „Himnusz“ énekli a gimnáziumi ifjúság.
2. „Honvédek sírjánál“ Csatári Imrétől, szavalja Krucskó József VIII. o. t.
3. Alkalmi beszéd, tartja Wesselényi István Vili. o. t.
4. „Honvédek sir'a fellett“ Ábrányi Emiltől, szavalja Marcsek Zoltán

VIII. o. t.
5. „Szózat“ énekli a gimnáziumi ifjúság.
IV. Br. Eöivös József születésének 100 éves évfordulóját az önképzőkör 

1913. évi november 21-én ünnepelte meg Az ünnepély műsora a következő volt:
1. „A megfagyott _gyermek“ br. Eötvös Józseftől, szavalja Marcsek 

Zoltán Vili. o. t.
2. „Br. Eötvös József élete és működése“, írta és felolvassa Sarudy 

István VIII. o. t.
3. „Búcsú“ br. Eötvös Józseftől, szavalja Krucskó József VIII. o. t.
V. Petőfi ünnepélyét az önképzőkör 1914. évi január 17-én tartotta meg. 

Műsora a következő volt:
1. „Himnusz“ énekli az ifjúság.
2. „A hazáról“ Petőfi Sándortól, szavalja Kováts Albert VII. o. t.
3. Alkalmi beszéd, tartja Wesselényi István VIII. o. t
4. „A rab“ Petőfi Sándortól, szavalja Zajaczkovszky Antal VIII. o. t.
5. „Szózat“ énekli az ifjúság.
VI. Kiss József születésének 70-ik évfordulóját 1914. évi február 13-án 

ünnepelte meg az önképzőkör. Az ünnepély műsora a következő volt:
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1. „Nápolyi emlék“ Kiss Józseftől, szavalja AJichalkó János VIII. o. t.
2. „Kiss József élete és működése“, írta és felolvassa Flachbarth Ernő

VIII. o. t.
3. „Gedővár asszonya“ Kiss Józseftől, szavalja Podhajeczky Sándor

VII. o. t.
4. Velkey Miklós VII. o. t. szabad előadást tart Kiss József költészetéről.
5. „Tüzek“ Kiss Józseftől, szavalja Krucskó József Vili. o. t.
VII. 1914. március 14-én este 7 órakor a helybeli tanintézetek összes 

ifjúsága rendezett nemzeti ünnepélyt, mely alkalommal az ünnepi beszédet 
Wesselényi István VIII. o. t. tartotta.

VIII. Az 1914. május hó 16-án este 8 órakor az intézet dísztermében 
a főgimnáziumi kirándulási alap gyarapítására rendezett hangversenynek 
műsora volt:

1. Kőszegi Sándor: „Sicilienne“ játsza a zenekör.
2. „A lengyelek fehér asszonya“ Jókai Mórtól, szavalja Koromzay Frigyes 

Vll. o. t.
3. Révfy Géza: Három dal. Énekli a dalkör.
4. „Cinka Panna“ melodráma, irta Farkas Imre, zenéjét szerzé Alföldi 

László; szavalja Krucskó József Vili. o. t , zongorán kiséri Stojanov György 
Vili. o. t., hegedűn Marcsek Zoltán Vili. o. t.

5. a) Rurmester-Hummel: Walzer.
b) J. S. Svendsen: Romanze.
c) H. Wieniavvsky : Kuiawiak, hegedűn előadja Marcsek Zoltán Vili. o. t., 

zongorán kiséri Schermann Sándor IV. o. t.
6. „A cilinder“ monológ Gabányitól, előadja Langsfeld Béla VI. o. t.
7. a) Dürner: „Viharban“.

b) Dr. Horváth Ákos: „A magyarok Istene“, énekli a dalkör.

5



IX.

Tápintézet.

G ondnok: St r o m p  J ó zsef  tanár.

Az iglói ág. hitv. ev. főgimn. fentartó hatósága által alapított és fentartott 
tápintézetbe az 1913/14-ik tanévben 164 tanuló vétetett föl. Ezek közűi ebédre 
és vacsorára járt 141, csak ebédre 23 tanuló. A beirt tanulók közűi évközben 
kimaradt az intézetből 10 tanuló, úgy hogy a tanév végén 154 tanuló nyert 
élelmezést a tápintézetben A beirt 164 tanuló közűi volt 135 (4-el több mint 
az előző évben) gimnáziumi, 17 (2-vel több mint az előző évben) áll. polgári 
iskolai és 12 (3-al kevesebb mint az előző évben) áll. faipari szakiskolai növendék.

A 135 gimn. tanuló az egyes osztályok szerint a következőleg oszlik 
meg: Az első osztályba járt 8 (6-al kevesebb mint a múlt évben), a II-ba 11 
(4-el kevesebb), a III-ba 20 (5-el több), a IV-be 17 (4-el több), az V-be 20 
(5-el több), a Vl-ba 17 (ugyanannyi), a Vll-be 20 (ugyanannyi), a Vili ba 22 
(ugyanannyi mint az előző évben).

Vallásra nézve a 135 gimn. tanuló közűi volt: ág hitv. ev. 33, ref. 32, 
r. kath. 58, gör. kath. 10, izraelita 2.

A Hubay-féle 40—40 koronás tápintézeti segélyben részesült: Molnár 
Árpád vili. és Czölder Károly VI. o. tanuló.

A gimn tanács az 1913—14 tanévben 16 tanulót részesített 620 korona 
elengedésben. Elengedésben részesültek a Vili. osztályból: Judik Kálmán 30 
kor., Szakai! Gyula 30 kor., Rohoska Pál 50 kor., a Vll. osztályból: Pitzey 
Árpád 160 kor., Láng Wladimir 20 kor., a VI. osztályból: Scherffel Lajos 
50 kor., Czölder Károly 50 kor., az V. osztályból: Lázár Károly 10 kor, Szabó 
János 30 kor. a IV. osztályból: Szmik János 40 kor., a 111. osztályból: Fürst 
Ervin 20 kor, Bendik János 20 kor., a 11. osztályból: Toperczer Vilmos 50 
K or., Kubovcsik Imre 20 kor., Dócza Gyula 20 kor , Négyessi László 20 kor.
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A tanulók a következő ellátásban részesültek:
a) Ebédre volt hetenként 6-szor húsleves, elegendő hús és főzelék, 

amelyre sült föltét, vagy tepertő került; egyszer burgonya, vagy borsópiré 
leves pirított kenyérrel és galuska. Minden ebédhez 40 dekagrammnyi rozskenyér.

b) Vacsorára volt hetenként egyszer kukoricakása tejjel, kétszer gulyás 
vagy székelygulyás, kétszer főzelék, hurka vagy sült föltéttel és kétszer főzelék 
tepertő föltéttel.

Az étkezés javítása céljából minden hónapban levágtak 1—2 darab 
házilag hizlalt sertést, amikor az ifjúság föltétül hurkát vagy sertéssültet kapott 
hetenként 3-szor. Vasárnapokon és ünnepnapokon az ebédhez igen gyakran 
süteményt is kapott az ifjúság.

Egyes nemesszívű emberbarátok ez évben sem feledkeztek meg az intéz
mény humánus voltáról és kegyes adományaikkal hozzájárultak az ifjúság 
étkezésének megjavításához. Ezen nemesszívű adakozók a következők:

Friedmanszky Mihály úr, Lassúpatak 10 kor. Blockner Gyula faipari 
szakiskolai tanár úr süteményre 20 kor, ugyancsak süteményre ajándékozott 
20 kor. Kircz József úr, Vágfalváról. Sommer Károly úr, Korompa 10 kor. A 
húsvéti ünnepekre levágott sertés árához hozzájárúltak: Koromzay György 
úr 20 kor. Széli Ödön, dr. Wesselényi Mátyás és Förster Sándor urak 10—10 
koronával. Molnár Lajos úr, nagyváradi szőlőbirtokos, a főgimn. egykori 
tanulója 30 kgr. szőlőt küldött az ifjúság számára. A gazdasági udvar rendbe
hozatalára a Rózsahegyi Cellulose gyár iglói telepe 6 köteg tetőlécet, 8 drb. 
támaszfát és 8 drb. deszkát ajándékozott a tápintézetnek. Hunyor Bálint úr 
1 zsák árpát

Midőn a tápintézet gondnoksága e helyen is hálás köszönetét mond a 
nemesszívű adakozóknak, egyúttal arra kéri az ifjúság jótevőit, hogy a jövőben 
sem vonják meg áldozatkészségüket emez emberberbaráti intézménytől, ahol 
oly sok szegénysorsú tanuló részesül felekezeti különbség nélkül, — igazán 
csekély díjazásért — elegendő, egészséges és tápláló élelmezésben.

Az 1913 — 14. tanévben fizettek a tanulók ebéd és vacsoráért egész évre, 
egyenként 160 koronát, csak ebédért 140 koronát. Ezen díjak megmaradnak 
az 1914—15 tanévre is.

5*



X.

Jelentés az érettségi vizsgálatról.

Az előző 1012— 1913. iskolai évben 61 tanuló tett írásbeli- és ugyan
annyi szóbeli érettségi vizsgát.

A vizsgálóbizottság 1913. évi junius 25-én tartott értekezletében jelesen 
erettnek nyilvánított 11 tanulót, (az illetők: Ballaseh Mihály, Benigny Andor, 
Fábián Aladár, Fröhlich János, Kulmann Ilonka Eleonora, Marton Kálmán, 
Schermann Szilárd, Schmidt Gizella, Széli Ödön, Weisz Lajos és Wolf Béla); 
jól érettnek 14 tanulót, érettnek 30 tanulót és 6 tanulót utasított egy-egy 
tantárgyból a rozsnyói ev. főgimnáziumban megtartandó javító-érettségi vizs
gálatra.

Az 1913—1914. iskolai évben 46 tanuló tett 1914. évi május 18,. 19 
és 20-ik napjain írásbeli érettségi vizsgát.

A kitűzött tételek voltak:
I. A magyar nyelv és irodalomból: Lirai költészetünk a szabadság- 

harc után.
II. A latin nyelv és irodalomból: Livius: ab űrbe condita, II. 60—72.
III. A mennyiségtanból: 1. Algebrából. 21 +  3y =  19; 22x —f- 32y = 2 6 5  

exponentialis egyenletrendszer feloldása. 2. Geometriából. Valamely folyó 
innenső partjáról látjuk a túlsó part (A) pontját s a folyó egyik szigetének 
(B) pontját. Határozzuk meg AB =  x távolságot, ha sem (A)-hoz, sem (B)-hez 
nem férhetünk hozzá. Állásvonal d =  350 m, a lemért szögek: 3 =  82° 30’ 
46” ; 7i =  49° 40’ 10” és f.2 =  18° 35’ 17”.

A szóbeli érettségi vizsga 1914. évi junius 22-én vette kezdetét és junius 
27-ig tartott. A főgimnáziumnak tőhatósága 1914. évi április 6-án 1211 szám 
alatt kelt rendelettel Adamis Gusztáv rozsnyói ev. főgimnáziumi igazgatóra 
ruházta a vizsgáló bizottság elnöki teendőit s a vallás- és közoktatási m. kir. 
miniszter 1914. évi május hóban kelt rendeletével az érettségi vizsgálatokhoz 
kormányképviselőnek dr. Haendel Vilmos • debreceni ref. jogakadémiai tanárt 
küldte ki.



XI.

Jótékonysági rovat.

Főgimnáziumunk a lefolyt iskolai évben a következő jótéteményekben 
részesült:

1. Á Szepesi XVI Városi Takarékpénztár két 30 koronás ösztöndíjra 60 
koronát adományozott.

2. Az Iglói Takarék- és Hitelintézet 50 kor. adományozott.
3. Dr. Vancsó Gyula budapesti ügyvéd ösztöndíjra 20 kor. adományozott.
4. Az önképzőkörökben sikeres munkásságod tanúsított tanulóknak,- 

valamint jómagaviseletű, szorgalmas növendékeinknek jutalomdíjakkal és juta
lomkönyvekkel váló kitüntetésére adakoztak: Bömisch Edené, Dörner Gyula, 
Rauchvverger testvérek 10—10 kor., Heyszl J. 2 kor.

Azon kikötéssel, hogy az adományozott összeg -/s részben a gimnáziumi 
tanulók jutalmazására, 1/3 részben pedig a helybeli ev. polgári leányiskola 
növendékeinek jutalmazására fordíttassék, adakoztak : Münnich Kálmán, Folgens 
Cornél, dr. Walser Gyula, Ritter Sándor, dr. Lorber Adolf, Melczer Ágost, 
Fábián László, báró Wieland Aladár dr., Guhr Márton, Széli Ödön, Ferenc D., 
Koromzay György, dr. Wesselényi Mátyás, dr. Teschler Antal, dr. Simenszky 
Sándor, Antal Samu, Schmál Miksa 10 -1 0  kor.; Rosenthal Vilmos, Jantner 
Aurél, Jantner Armand, Nadler Gyula, Sztrelko Károly, Scherffel Aladár, 
Marschalkó Elemér 6—6 kor.; Madarász Andor, Reich A., Them Gusztáv, 
Friedmann Arnold, Marcsek Aladár, dr. Grünbaum Imre Klein Aladár, Singer 
Alfréd, Bartsch Gusztáv, P'örster Sándor, Fest Aladár 5 — 5 kor.; Tasnády Antal 
4 kor.; Fest Ottó 3 kor.; Fóliák Simon, dr. P'orberger Béla, G. E. 2—2 kor.

P'ogadják a nemesszívü adományozók a tanári karnak hálás köszönetét*
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Ösztöndíjak, jutalmak és egyéb segélyezések.

a) Ö sztöndíjak .

1. A gróf Teleki-Róth Johanna-féle 65 koronás ösztöndíjat az ág. hitv. 
ev. egyetemes ösztöndíjosztó bizottságnak 1914. évi május hó 15-én hozott 
határozata értelmében kapták: Sarudy István Vili o. t. és Rohoska Pál VIII. o. t.

2. A Tavasi Lajos-féle 100 koronás ösztöndíjat a tanári kar Marcsek 
Zoltán VIII. o. t. Ítélte oda.

3. A Loisch Eduard és Ottilia szül. Melczer-féle ösztöndíjat, 100—100 kor. 
a gimnáziumi tanács Flachbarth Ernő VIII. o. t. és Gánóczi Mihály VIII. o. t. 
.télte oda.

4. A Scholtz-Railing Amanda-féle 80—80 koronás ösztöndíjat a gimnáziumi 
tanács Hensch Aladár VII. o- t. és Koromzay Frigyes VII. o. t. Ítélte oda.

5. A Pákh Károly-féle 90 koronás ösztöndíjat a tanári kar Wesselényi 
István VIII. o. t. ítélte oda.

6. A Dobos Kálmán-féle 80 koronás ösztöndíjat a gimnáziumi tanács 
határozata szerint kapta Czölder Károly VI. o. t

7. A Schwartz Károly-féle 44 koronás ösztöndíjat a gimnáziumi tanács 
határozata szerint kapta Scherffel Nándor Lajos VI. o. t.

8. A Szontágh Lajos-féle 40 koronás ösztöndíjat kapta Stromp Tibor
IV. o. t.

9. Az iglói izr. hitkö*ség 40 koronás ösztöndíját kapta Kopper Miksa 
VI. o. t.

10. A Hubay Miksa-féle 80 koronás ösztöndíjból nyertek 40—40 koronát 
Schermann Sándor IV. o. t , Bartsch Miklós IV. o. t. és Színik János IV. o. t.

11. A Hubay Miksa-féle 40—40 koronás tápintézeti segélyben része
sültek Molnár Árpád Vili. o. t. és Czölder Károly VI. o. t.

12. Az Újlaki Jenő-féle 40 koronás ösztöndíjat Folgens Arisztid IV. o. t. nyerte.
13. A Payer Jenő-féle 40 koronás ösztöndíjból nyertek 20—20 koronát 

Bogsch László I o. t. és Them László I. o. t.
14. A Dr. Münnich Aurél-féle 16 koronás ösztöndíjat a tanári kar Münnich 

Kálmán V, o. t. Ítélte oda.
15. A Fischer Miklós-féle 30 koronás ösztöndíjat a tanári kar Görnöri 

István V. o. t. ítélte oda.
16. A Scholtz József-féle 16—16 koronás ösztöndíj a jövő iskolai évben 

három tanulónak fog kiosztatni.
17. A Búzás Lajos-féle 8 koronás ösztöndíjat a gimnáziumi tanács 

Milder János I. o. t. ítélte oda.
18. A Fest Imre-féle 8 koronás ösztöndíjat a gimnáziumi tanács Somogyi 

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

díjat kapta Kuszmann Árpád II o. t.
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20. A Feigenbaum József-féle ösztöndíjból kaptak 100—100 koronát 
Propper Elek VI. o. t. és Drechsler Manó V. o. t.

21. A 20 éves jubileumi alapítvány 40 koronás ösztöndíját az 1912— 
1913 tanévben kapta Schermann Szilárd VIII, o. t. Az 1913—1914. iskolai 
évre eső ösztöndíj az érettségi vizsga után fog kiosztatni.

22. A Guhr Márton-féle 32 koronás ösztöndíjat kapta Horváth Jenő VI. o. t.
23. A Kobialka János-féle 40 koronás ösztöndíjat kapta Müller János

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

Marcsek Dezső V. e. t. ítélte oda.
25. A Pákh Lajos-féle 12 koronás ösztöndíjat a gimnáziumi tanács Honti 

Lajos I. o. t. Ítélte oda.
26. A Szepesi XVI Városi Takarékpénztár adományából 30—30 koronás 

ösztöndíjat nyertek Kürthy Zoltán III. o. t. és Klein Samu III. o. t.
27. Az Iglói Takarék- és Hitelintézet adományából 25—25 koronás ösz

töndíjat nyertek Gömöri Sándor III. o. t. és Kerekes László V. o. t.
28. A Fromhold Artur-féle 8 koronás ösztöndíjat kapta Záborszky Viktor 

IV. o. t.
29. A Schwartz Lajos-féle 24 koronás ösztöndíjat az 1912—1913. iskolai 

évben kapta Benigny Andor VIII. o. t. Az 1913 — 1914. tanévre eső ösztöndíj 
az egyháztanácsnak határozata értelmében fog kiosztatni.

30. A Wirtzfeld Béla-féle 10 koronás pályadíjat nyerte Flachbarth Ernő
VIII. o. t.

31. A Petőfi-önképzőkör millenniumi alapítványának egy évi kamatjai 
16 kor. Wesselényi István VIII. o. t. kapta.

32. Az 1891. évben érettségi vizsgát tett tanulók jutalomdíját 12 kor. 
kapta Marcsek Zoltán VIII. o. t.

33. Az 1881. évi maturánsok jutalomdíját 40 koronát Halmi Gyula 
VIII. o. t. kapta.

34. A Dr. Goldmann Simon-féle 36 K ösztöndíjat a gimnáziumi tanács 
Popper László VIII. o. t. ítélte oda.

35. A Dunay Ferenc-féle 46 koronás ösztöndíjat a tanári kar Velkey 
Miklós VII. o. t. Ítélte oda.

36. 40 koronás jutalomdíjat kapott Noge Ernő VII. o. t. és 20 
koronás jutalomdíjat Velkey Géza V. o. t.

37. Egy császári aranyat jutalomdíjként kapott Marcsek Zoltán Vili. o. t.

b) K ön yvju ta lm ak b an  r é s z e sü lte k :
Wesselényi István VIII. o. t. Radó Antal, Költők albuma.
Marcsek Zoltán VIII. o. t. Endrődi S., A magyar költészet kincsesháza. 
Flachbarth Ernő VIII. o. t. Zsilinszky Mihály, A magyarhoni prot. egyház 

története.
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Krucskó József Vili. o. t. Vörösmarty összes költői művei.
Judik Kálmán Vili. o. t. Petőfi összes költeményei.
Teschler Imre Vili. o. t. Jókai Mór, Csataképek 1848—1849-ből.
Stojanov György VIII. o. t. Kiss József, Levelek hullása.
Rosenthal Aurél VII. o. t. Endrődi Sándor, A magyar költészet kincsesháza. 
Herczeg Aladár VI. o. t. Kiss József összes költeményei.
Rauchwerger Ottó VI. o. t. Madách Imre, Az ember tragédiája.
Weisz László VI. o. t. Vörösmarty Mihály összes költői művei.
Dajka Miklós V. o. t. Endrődi Sándor, A magyar költészet kincsesháza. 
Milecz János V. o. t. Tóth Sándor, A legnagyobb magyar.
Koromzay Zoltán IV. o. t. Dr. Hankó Vilmos, Universum.
Lorber Andor III. o. t. Pasteiner Gyula, Római világ.
Flachbarth Jenő III. o. t. Tom Tit száz kísérlete.
Rauchwerger Imre II. o. t. Képes természetrajz.
Jekel Tibor II. o. t. Növények és ásványok képes természetrajza.
Kádár József II. o. t. Állatok képes természetrajza.
Márkus Dezső II. o. t. Vámbéry Ármin utazásai Ázsiában.
Schönwiesner Lajos I. o. t Böngérfi János, Harc a szabadságért.
Krancziczky András I. o. t. Bársony István, Mulattató vadászrajzok.
Erős József I. o. t. Jókai Mór, Kis Dekameron az ifjúság számára kiszemelve.

c) A z Ifjú ság i S eg é ly a la p

évi kamataiból a tanári kar az 1913—1914 ik iskolai évben 260 kor. erejéig 
11 szegénysorsu tanulót látott el téli ruhával és részesített egyéb támogatásban.

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

A gimnáziumi tanács 16 tanulónak összesen 620 koronát engedett el az 
előírt díjakból.

e) T a n d íje len g ed ésb en  r é sz e sü lte k ;

A VIII. osztályból: Halmi Gyula 15 K, Marcsek Zoltán 60 K, Michalko 
János 15 K, Rohoska Pál 20 K, Szakáll Gyula 15 K.

A VII. osztályból: Dajka László 62 K, Gömöri Károly 10 K, Noge Ernő 
15 K, Politzer Hugó 15 K.

A VI. osztályból: Kopper Miksa 15 K, Propper Elek 20 K.
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Az V. osztáfyból: Dajka Miklós 62 K, Drechsler Manó 20 K, Glattstein 
Dezső 10 K, Kerekes László 20 K, Müller János 20 K, Répászky Ernő 15 K.

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

A III. osztályból: Drechsler Rezső 15 K, Gömöry Sándor 15 K, Kürthy 
Zoltán 20 K.

A II. osztályból: Juhász Ferenc 20 K.
Az I. osztályból: Bogsch László 62 K, Milder János 10 K, Them 

László 62 K.
Ezeken kívül 5 kánens 310 K tandíjelengedésben részesült.
Az 1913— 1914-iki iskolai évben a tanulók segélyezésére és jutalmazá

sára a következőket fordítottuk:
1. Tandíjelengedes ... ... ... ...................  1129 K.
2. Tápintézeti segélyezés ._........................_ 620 „
3. Ifjúsági segélyalapból ... .........._ ... ... 260 „
4. Ösztöndíjakra fordítottunk.............  _ ... 1814 „
5. Jutalom és pályadíjakra ... ... ... ... 533 „

Összesen: 4356 K
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A jövő 1914—1915. tanévre vonatkozók.

1914. évi augusztus hó 31-én lesznek a felvételi-, pótló- és javító- 
vizsgálatok.

A  beiratások szeptember 1 2 . ,  3. és 4-én lesznek.
A z iskolai évnek ünnepélyes megnyitását szeptember 5-e'n reggel nyolc 

órára tűztük ki. A  tanítás szeptember 7-én veszi kezdetét.
A gimnázium első osztályába lépő tanulók születési bizonyítvánnyal tar

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

A  helybeli tanulók évi tandíja 50 K, mellékdíjak 14 K, (beiratási dij 
2 K, könyvtárra, értesítőre 6 K, berendezési célokra 2 K, iskolaorvosi dij 
címén 2 K, bizonyítvány dij 2 K) összesen 64 K.

A  vidéki tanulók évi tandíja 60 K, mellékdíjak 14 K, (beiratási dij 
2 K, könytárra, értesítőre 6 K, berendezési célokra 2 K, iskolaorvosi díj címén 
2 K, bizonyítvány dij 2 K) összesen 74 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 beiratás alkalmával tartozik 
fizetni.

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

A  mellékdijak, az országos tanári nyugdíjintézetre fizetendő 6 K  és a 
tandíjnak első fele a beiratás alkalmával, a tandíjnak második fele pedig 
február 1-én fizetendő.

Gimnáziumi pénztáros Thirring Gyula tanár.
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Szabadkézi rajz és festészetben mint rendkívüli tantárgyban nyerhetnek 
gimnáziumi tanulók az intézeti épületben oktatást. A hetenkénti 2 óráért 
egész évre fizetendő díj 10 K.

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

intézeti gondnok eszközük.
b) A 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 szabályokhoz alkalmaz
kodni tartozik.

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

Azoknál, kik a múlt tanévben is részesültek elengedésben, elegendő a 
folyamodvány beküldése bizonyítvány nélkül. A kitűzött határidőn tú^ 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 előmeneteli! tanulók. A folyamod
ványok benyújtásának határideje a folyó tanév január 15-ike. F'olyamodványok 
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 kivűl teljes 

ellátásért 26—32 koronát fizetnek havonként. A szülőknek, mielőtt ellátásba 
vagy lakásra elhelyezték a tanulókat, eziránt az intézeti igazgatóval vagy 
osztálytanárral kell érintkezésbe lépniök, nehogy a tanulók meg nem felelő 
helyre jussanak.

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

nek 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 előmenetelök a
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többi rendes tantárgyakban tanúsított előmenetelükkel egyenlő értékű beszá
mítás alá esik.

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

a) A magyar irodalom bővebb megismertetése, kapcsolatban a görög 
remekírók műveinek ismertetésével magyar fodításban 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, habár le is tették az érettségi vizsgálatot, a tudomány- 
egyetemnek és egyéb főiskolák hittudományi karára, vagy azok nyelvészeti, 
bölcsészeti és történelmi szakosztályaira nem bocsáthatók.

Ha azonban a görög nyelv és irodalomból pótló érettségi vizsgálatot 
tesznek, a főiskolák összes fakultásai előttük nyitva állanak.

Ezen törvényes intézkedés értelmében a görög nyelvi irány előképzést 
ad a tanulóknak a jogi, orvosi, papi, tanári, mérnöki, bányászati, erdészeti, 
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 leik 
tehetsége is. Oly tanuló, ki a nyelvekben nagyobb előmenetelt tanúsít, mint a 
mennyiségtanban és természettudományokban, 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 tan
folyamra iratkozik be.

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

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

Iglón, 1914. június hóban.

F isch er  M iklós
királyi tanácsos, főgimnáziumi igazgató





Tartalomjegyzék.

Oldal

I. Adatok a főgimnázium 1913—1914. tanévi történetéhez_ _ ... 3
II. A tanév folyama alatt az igazgatósághoz érkezett fontosabb iratok... 14

III. A főgimnáziumi tanácsnak tagjai az 1913—1914. tanévben ...........  17
IV. Az 1913 —1914. tanévben követett tanterv átnézete ................. . ...  18
V. Tanári testület... ... — .................. . ............................................  20
VI. Jelentés az osztályok tanulóiról és végzett tananyagáról ... ... _ 22
VII. Tanszergyűjtemények állapota és szaporodása ....................................  48

VIII. Önképzőkörök és azok tevékenysége .. ...  ...  ................. . ... 56
IX. Tápintézet.................. . ... ... ... ... ... ... ............................  66
X. Jelentés az érettségi vizsgálatokról......................................... ..................  68

XI. Jótékonysági ro v a t................. ................................................ . .... _ 79
XII. Statisztikai kimutatás a középiskola tanulóiról ....................................  74

XIII. A jövő 1914 — 1915. tanévre vonatkozók ...........................  ... ... 78








