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Adatok az intézet 1914—1915-ik tanévi történetéhez:
A világháború eseményei kihatnak állami, társadalmi életünk minden mozza
natára, összes intézményeink munkakörére, befolyásolták tehát főgimnáziumunk
1914—1915. tanévi beléletét is.
Főgimnáziumunk lefolyt tanévi története nem is mozgott régi med
rében. Egyrészt az általános háborús állapot, városunk harctéri perifériális
fekvéséből folyó viszonyok, másrészt az elvont tanári munkaerő pótlása, az
intézetben megmaradt tanárok társadalmi munkája módosították intézetünk
megszokott keretét.
Nagyjelentőségű, lélekemelő ünnepélyre készültünk a nagy szünidő első
felében.
A tiszai ág. hitv. ev egyházkerület augusztus második felében az iglói
ev. egyházközség kebelében, főgimnáziuma falain belül akarta rendes évi 'közgyű
lését megtartani, hogy evvel kapcsolatban, az ev. egyetemes egyház bevonásával
megünnepelhesse a szepesváraljai zsinat 300-os évfordulóját.
A kerület befogadására megtettük volt a szükséges előkészületeket, azonban
a rohamosan egymást követő országos események megakadályozták kulturális
életünk ezen megnyilatkozását is.
A mélységes gyász, a viharzó felháborodás, melyet a serajevói tragédia
a népiélekből kiváltott, Jglón is reányomta bélyegét a közérzületre s annak
expanzív erejére valóságos megkönnyebbülés volt kormányunknak Szerbiához
intézett ultimátuma.
Ő felségének hadüzenete pedig körünkben is a trón iránti rajongó szeretetet, a nemzeti becsületen ejtett sérelem megtorlását követelő, kitörő harci
kedvvel olvasztotta egybe.
Ilyen hangulatban találta a várost a legfőbb hadúrnak az általános mozgó
sítást elrendelő parancsa.
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Órák alatt megváltozott a város képe. Lelkes csoportok zászlók alatt
vonultak végig a fellobogózott utcákon. Hazafias ének, éljenzés hangzott min.
denfelé. Iglóíüred egy-két nap alatt kiürült. Túlzsúfolt vonatok hozták és vitték
a tartalékos katonák százait, akik a honvédlaktanyában jelentkeztek s átvették
igazolványaikat és utasításaikat.
Főgimnáziumunk készséggel nyitotta meg termeit éjjeli szállásra azoknak,
akik este érkeztek Iglóra és sem a laktanyában, sem magánházakban nem
kaptak szállást.
Annak idején felajánlottuk főgimnáziumunk épületét tartalékkórháznak,
azonban a katonai hatóság ezen célra elébb az állami intézetek: az iglói
állami tanítóképző intézet, állami polgári fiúiskola és állami népiskola épületeit
vette igénybe és rendeztette be.
Épületünk a katonák elszállásolására volt fenntartva és ezt a célt szolgálta
augusztustól decemberig.
Augusztus hónapban a 9-ik honvédgyalogezred iglói zászlóaljának egyik
százada volt a tornacsarnokban s a földszinti tantermekben elszállásolva és a
pénztári helyiségben, valamint az ifjúsági olvasóteremben volt a század parancs
nokságának irodája elhelyezve.
A zászlóaljnak a harctérre való elvonulása után, szept. 1-től szept. 15-ig
az említett intézeti helyiségeket a zászlóaljnak pótszázada foglalta el.
Október hónapban egy üteg tüzérség (Reitende Batterie No. 1.) volt a
tornacsarnokban és a tornatéren elhelyezve.
Nov. 1— 16-ig az egyévi önkéntesek tartaléktiszti iskolája volt intéze
tünkben elhelyezve s 220 egyévi önkéntes a tornacsarnokban elszállásolva.
Nov. 16-tól december 1-ig az osztrák Landwehr galíciai vasútbiztosító
ezredének egyik százada tanyázott tornacsarnokunkban.
November elején rövid ideig a lembergi hadtest haditörvényszéke is ülé
sezett dísztermünkben.
A reggeli ébresztő, az estveli takarodó, az ágyupark és trén a tornatéren,
a gyalogság és tüzérség gyakorlatozása, a napiparancs kiosztása, katonák a
folyosókon és irodák előtt, az éjjeli őrök, a katonaság élelmezése az udvaron
laktanyai jelleget kölcsönöztek épületünknek s némi zavart is okoztak iskolai
munkánkban. Azonban készséggel igyekeztünk a támasztott igényeknek meg
felelni s nem bántott a zavar sem, hiszen a harctérre induló katonáinkról, hős
magyar fiainkról volt szó.
Augusztus elején négy tanárunk vonult be, hogy a harctéren teljesítse
legszentebb hazafiúi kötelességeit:
Bogsch László népfölkelő hadnagy, dr. Bruckner Győző tartalékos élel
mezési segédtiszt, Hoch Ferenc népfölkelő tizedes, Wiese Gyula póttartalékos
honvéd, néhány hónap múlva szakaszvezető. Bogsch László május hónapban
főhadnagygyá és dr. Bruckner Győző élelmezési tisztté lépett elő. Wiese
Gyula márc. 16-án az északi harctéren balszemén megsebesült és hosszabb
ideig egy wieni kórházban gyógykezeltetett.
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Bogsch László és Hoch Ferenc a vasútbiztositó osztagnál szolgáltak a
Szepességen. Dr. Bruckner Győző és Wiese Gyula augusztus hónapban az
északi harctérre vonultak.
Négy tanárunk óráinak betöltéséről kellett tehát gondoskodnunk.
Az előző tanév utolsó tanári értekezlete foglalkozott a jövő tanévi tan
tárgybeosztással.
A hozott határozat értelmében a hadbavonult tanárok tantárgy- ér óra
beosztása volt:
Bogsch László: magyar IV. 3, V. 3 ; német 111. 4, Vü. 3 ; bölcsészet VIII. 3.
dr. Bruckner Győző: latin II- 6, IV. 6 ; történet IV 3, V. 3.
Hoch Ferenc: latin III. 6, VII. 5, VIII. 4; német I. 1, II. 1.
Wiese Gyula: latin V. 6, görög V. 5, VI. 5 ; pótló magyar VIII. 2.
Ezen 69 órának ellátása vált tehát szükségessé. Hogy a csökkent munka
erő mellett is biztosítsuk a tanulmányi eredményt, a VII. és VIII oszt. görög
nyelvi és görögpótló irodalmi óráit, valamint az I. II., a III. IV., az V. VI. és a
VII. Vili. osztályok tornaóráit egyesítettük s a tornatanár felszabadult óráit
arra használtuk fel, hogy reábiztuk egyes osztályokban a szaktanár által fel
adott tételek Írásbeli kidolgozásának felügyeletét
Őszinte, mély hálára lekötelezett minket Guhr Márton főgimnáziumunk
nyugalmazott tanára, aki az igazgató megkeresésére késznek nyilatkozott arra,
hogy a Il-ik osztályban hetenkénti 6 órában a latin nyelv tanítását elvállalja.
Áldozatkészségével beigazolta ragaszkodását azon intézethez, melynek felvirá
goztatására 43 évi áldásos munkában gazdag tudását, hivatása nemes céljai
iránti lelkesedését szentelte.
Ezen az alapon készítettük el a helyettesítési tantárgybeosztást Az
igazgató felszólítására az intézetben maradt tanárok hazafias érzületüktől dik
tált kütelességérzettel vállaltak óratöbbletet és idegen tantárgyakat.
Mindössze 7 óra maradt betöltetlen: görög VII. oszt. 1 óra, görög VI.
oszt. 1 óra, latin IV. oszt. 1 óra, latin V. oszt. 1 óra, pótló magyar V. oszt.
1 óra, pótló magyar VI. oszt. 1 óra és pótló magyar VII. oszt. 1 óra.
Ezen deperditummal szemben van azonban 4 olyan tanóránk, mely az
állami tantervben nem fordul elő (német I. oszt. 1 óra, német II. oszt. 1 óra,
ének I —II. oszt. 1 óra és ének I —IV. oszt. 1 óra), úgy hogy veszteségünk
voltaképen csak 3 óra volt hetenként.

Bár a tanulók beírását szept. elsején kezdtük meg, a tanügyi kormánynak
117621 számú rendelete és főhatóságunknak 3524 sz. intézkedése értelmében
az intézeti munka megkezdését szept. közepére halasztottuk.
Szeptember 16-án volt megnyitó ünnepélyünk, melyen az igazgató a
fenntartóhatóság képviselőinek s a tanári karnak jelenlétében a következő
szavakat intézte az ifjúsághoz:
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„E teremben két hónappal ezelőtt rekesztettem be az iskolai évet. Öröm
és büszkeség sugárzott felénk a tanulók szeméből; öröm annak a tudatában,
hogy a hosszú, fárasztó munka után élvezhetik a szünidő gyönyöreit; büsz
keség annak a tudatában, hogy megfeszített erőink ismét egy fokkal közelebb
hozták őket középiskolai tanulmányaik végcéljához.
Az ösztöndíjak és jutalomdijak kiosztása emelte, bensőbbé tette az ünne
pélyen résztvevőknek hangulatát: tanárokét, mert igazolta, hogy törekvésüket
a tanulók nemes ambíciója támogatta; szülőkét, mert sokan közülök reményük
teljesedését, a jövőnek zálogát látták; tanulókét, mert a kitüntetettek kitartó
szorgalmuk méltánylásának külső megnyilatkozását tapasztalták.
Évzáró ünnepélyünk egyszerűségében is lélekemelő kulturünnepély volt,
mert az ősrégi intézet évszázados múltjának egyik stációján újból igazolta,
hogy milyen fontos tényező hazánk kulturális munkamezején.
Verőfény volt akkor a természetben, verőfény a lelkekben Mintha a
múzsák maguk jelentek volna meg körünkben, hogy köszöntsék azokat, akik
tiz hónapig tartó utón hü kísérőik valának.
Az azóta elmúlt két hónap milyen változást idézett elő !
A serajevói aljas gyikosság mély gyászba ejtette ősz királyunk nemes
szivét, megrend tette a monarchia lakosainak millióit. A lefolytatott vizsgálat
kiderítette a királygyilkos Szerbia hivatalos köreinek bűnösségét
Ő felsége, legfőbb hadurunk, hogy megtorolja a dinasztia elleni gyalá
zatos merényletet, a monarchia becsületén, önérzetén ejtett sérelmet, hogy egy
nagyhatalom vértezett kezével visszaverje a birodalom integritása elleni titkos
merényletet, fegyverbe szólította haderejét.
A részletes s utána az általános mozgósítás mozgalmas napjai követ
keztek ezután.
Megváltozott társadalmunk s közéletünk külső képe. Főgimnáziumunk
épületébe, a tudományok csendes csarnokaiba is más élet költözött.
Elköltöztek innen a múzsák, helyöket dübörgéssel Mars foglalta el.
A vig, gondtalan deáksereg helyett derék honvédőink százai tanyáztak
itten, Deákének, régi intézetünk harangja helyett kommandó, bakanóta, kürtszó
hangja töltötte be a folyosókat. A tudomány és művészet alkotásait ábrázoló
képek helyett Mannlicher-puskák csüngtek a falakon.
Az intézeti udvaron nyüzsgő fiuk helyett hölgyek sürögtek, hogy meleg
szeretettel készítsenek, csomagoljanak utravalót búcsúzó honvédeink számára.
Majd amikor zászlóaljunk a harctérre való elutazása előtt a főgimnázium
előtt sorakozott s a kürtszó mélabus hangja imára szólított, a lakosság ezreinek
könnybe lábadt szeme tekintett a csillagos ég felé, s ezrek szivéből szállt fel az
Egek Urához a néma sóhaj: adj Uram győzelmet fegyvereinknek s ezrek
ajkáról felhangzott lelkesen: éljen a király, éljen a hadsereg !
Felejthetetlen, lélekemelő képek
Gyors egymásutánban következtek ezután a világraszóló események.
Az északi deszpota csóvát dobott a pánszláv chimaerák tűzfészkébe.
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Lángra lobbant tőle a keleti s északi horizont; lángra gyulladt a nyugati
horizontnak revanche-gyülölködése s a tengeri hegemóniának féltékenykedő
kalmár szelleme.
S a szenvedélyek ezen háborgó tengeréből a jog, igazság és morál
sziklatalapzatán, az emberi bölcsesség és lángész fényözönében, az emberi
nagyság nyugodt méltóságában kiemelkedett két dicső hérosz: a magyar király
s hü szövetségese a német császár!
Mink mindnyájan, akik a most élő nemzedékhez tartozunk, megborzadva
gondolunk arra, hogy mink értük meg a világtörténelem legnagyobb háborúját,
melyhez képest a katalauni, a leipzigi, a port-arthuri csaták is eltörpülnek.
Elszorul a lelkünk, ha e háború rettenetes pusztításaira, ha arra gon
dolunk, hogy a kulturális intézmények mennyi romja fogja a közgazdaság, a
tudomány, a művészet színhelyeit borítani.
Nemzedékek, amelyek a béke áldásait élvezték és melyek büszkék az
emberi szellem csodás kulturális alkotásaira, a tudomány vívmányaira, remegve,
szivszorongva nézik a minden irányban tornyosuló vészfellegeket.
És mégis, a világháborúnak egyre nagyobbodó arányaival szemben meg
szólal lelkűnkben egy érzés, amelytől magasra lendül hazafias öntudatunk.
Amikor a népek rettenetes drámájának egyes felvonásait szemléljük,
amikor az együvétartozás, a közérzület, a felháborodás, a fellángolás, a harci
kedv hatalmas áradatára gondolunk, mely a magyar, osztrák és német hatá
rokon belül végighömpölyög, meghatva állunk meg azon lelket megrázó,
nagyszerű látvány előtt, mikor népek milliói, áthatva történelmi hivatásuk
tudatától, véráldozattal intézik sorsukat, jövőjük alakulását.
Képek tűnnek föl s vonulnak el szemünk előtt, melyek önfeláldozásban,
hősiségben túlszárnyalják a homéroszi époszokat.
Mikor láttuk azelőtt az általános fellángolásnak ezt a tüzes, a nép minden
rétegét magával ragadó, minden gátló akadályt ledöntő folyamát ?
Nekünk magyaroknak a 48-iki szabadságharc legdicsőbb emlékeit kell
szemünk elé idéznünk, hogy a sziveknek és telkeknek ezen magasztos össze
olvadását megállapítsuk.
S mégis, ezen nagy idő sem emelkedik a mostani napok érzületi
magasságáig.
A hazafias lelkesedés általános füzében, a haza iránti szent kötelességek
köztudatában összeomlottak most azok a válaszfalak, melyeket nemzetiségi
külön törekvések, egyházi, politikai és társadalmi differenciák emeltek.
Bátran állíthatjuk: az utolsó hetek megteremtették évszázadok ábrándját:
az egységes magyar államot.
Katonáink, magyarok, németek, tótok, oláhok egyaránt annyi harckész
séggel sietnek a legfőbb hadúr parancsára a zászlók alá, izzó lelkesedésük
annyira viszhangja a nemzeti érzületnek, hogy bátran állíthatjuk: táborban
van Magyarország!
Az önzetlen, mindent feláldozó hazaszeretet nyomta reá bélyegét családi,
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társadalmi életünk minden fázisára s ezen szent érzelem párosul e nagy
napokban egy másik nem kevésbbé szent érzelemmel: a királyhüséggel.
A sors királyunkat mint ifjút a balvégzetek, belviszályok, polgárháború
sötétségeibe helyezte s ő nemes szivével, fennkölt lelkületével, lovagiasságával,
igazságosságával, erős akaratával, hü kötelességérzetével és egy asszonyi
őrangyallal az oldalán megtalálta az utat a sötétségből a világosságba az
egész világ hódoló tiszteletéhez, népei rajongó szeretetéhez.
Békében szerette volna eltölteni élete utolsó éveit. Ezt vallotta, katonáihoz
intézett szózatában ez a fejedelmi aggastyán.
A végzet másként döntött s ő megifjodva a kötelességérzet által kardot
rántott, Szent István kardját, melyet a koronázási dombon a négy világtáj felé
emelt, annak jeléül, hogy megvédi koronája országait minden ellenség ellen.
Ha őfelsége most végignéz hosszú életén, súlyos megpróbáltatásain,
nehéz sorscsapásain, csodás eseményein és most hallja a lelkesedés viharját,
látja nemzete hűségét, kitörő szeretetét: nem borul-e Sírva asztalára, mint a
katonadal mondja és hullat öreg szeméből öröm és hálakönnyeket ?
Az ég minden jósága, minden áldása, minden ihlete szálljon koronás
fejére és vállai ne roskadjanak meg az öröm és dicsőség alatt, melyet neki
ezen nehéz időben szántak hü magyar nemzete és vitéz katonái.
Kedves ifjúság! Nem a megszokott eszmekörben mozog a mai évmeg
nyitó beszédem, mint ahogy nem a rendes mederben hömpölyögnek jelenleg
az élet hullámai.
Az utolsó hetek jelenségeinek vázolására szorítkoztam, mert maga az eleven
élet szól hozzátok, mert annak, amit most láttok, amit most tapasztaltok
nagyobb a képző, fejlesztő, nemesítő hatása, mint egy demosthenesi beszédnek.
Nyissátok ki sziveteket maradandó impressziók befogadására. Ne feled
jétek el sohasem e nagy idők lélekemelő képeit; ne feledjétek el sohasem e
nagy események mozgató erőit: a hazaszeretetei és királyhüséget!
Azt a hazaszeretetei, mely tettekben nyilatkozik meg, mely mindent képes
feláldozni, nemcsak azt, ami kedvessé, kellemessé teszi az életet, amiért küzdöt
tünk, aminek megszerzéséért évekig, évtizedekig fáradtunk, de képes feláldozni leg
drágább kincsünket, magát az életet is akkor, amikor hazánk veszélyben forog.
S azt a királyhüséget, amely egy évezred viszontagságai közepette is
mindenkor elválaszthatatlan fogalom volt a magyar nemzettől, mely összeforrt
a hazaszeretettel, mint ahogy a magyar szent korona is közjogilag egy a
magyar birodalommal.
E két magasztds eszmével: hazaszeretet- és királyhüséggel ajkamon for
dulok hozzátok, amikor ezen ünnepélyes órában felszólítlak, hogy híven telje
sítsétek kötelességeiteket, gyarapítsátok szellemi és testi erőiteket, hogy majdan
mint a magyar intelligencia tagjai, mint társadalmi törekvéseink számottevő,
irányitó tényezői ti is híven teljesíthessétek kötelességeiteket békében és hábo
rúban egyaránt közös édes anyánk, magyar hazánk javára.
Úgy legyen 1“
_________
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Szeptember 17-én kezdtük meg a tanítást a háborús viszonyok miatt
módosított állami tanterv szerint. Minthogy a tornacsarnok katonai beszállásolás
miatt nem állott rendelkezésünkre s a tornateret is a katonaság foglalta el, a
tornaórákat menetelési gyakorlatokra használtuk fel.
Tanításunk december elejéig zavartalanul folyt.
November második felében az oroszoknak a szomszédos Sárosmegyébe
történt betörése miatt nyugtalanság, aggodalom, majd félelem terjedt el a Szepességen is. Sok vidéki szülő hazahívta gyermekét, az iglói tanulók család
jainak egy része elutazott s előfordult azon eset is, hogy egyes szállásadók
elutaztak s magukra hagyták diákjaikat.
Az igazgató elkövetett ugyan mindent, hogy józanságra, a fejlemények
nyugodt bevárására bírja a szülőket és szállásadókat, azonban a folyton szé
lesedő körben terjedő félelemnek gátat vetni nem tudott, főleg akkor, amikor
hire érkezett annak, hogy az ellenség Bártfát megszállotta s hogy Sárosmegye
északi részén csapataink nagy csatát vívnak az orosszal.
Nagy mértékben fokozta a nyugtalanságot a galíciai menekülteknek Iglón
való tömeges megszállása, főleg a sárosmegyei menekülteknek Iglón való
átutazása.
Szorgalmi időnkre döntő befolyással volt Szepesvármegye alispánjának
hivatalos távirati értesítése, hogy a közveszély beállta miatt az államjavak
biztonságba helyezendők.
Jly körülmények közt iskolai munkánkat nyugodtan folytatnunk nem
lehetett s a viszonyok kényszerítő hatása alatt kénytelenek voltunk a kará
csonyi szünidőt már december 4-én kiadni. Főhatóságunk ezen intézkedésün
ket indokoltnak találta és helyeslőleg tudomásul vette.
A karácsonyi szünidő után január 4-én újból kezdtük meg a tanítást.
Növendékeink majdnem kivétel nélkül, mind visszatértek az intézetbe. Csak
egynéhány szülő tartotta távol gyermekét. Ezek mint magántanulók folytatták
tanulmányaikat s vizsgáztak a tanév végén.
Zavartalanul folyt intézeti munkánk a húsvéti szünideig is, melyet már
cius 27 én adtunk ki.
Mig egyrészt a katonai beszállásolás dacára is teljesítettük hivatásszerű
kötelességeinket, addig másrészt hazafias kötelességünknek ismertük, hogy
segítségére legyünk azon iglói rokonintézeteknek, melyeknek munkája az
épületükben berendezett tartalékkórház s a katonák körében fellépett ragályos
betegségek miatt magakadt.
Készséggel nyitottuk meg tantermeinket délutáni tanításra az iglói állami
tanitóképzőintézetnek és az iglói állami polgári fiúiskolának.
A tanitóképzőintézet november 23-tól december 1-ig az első és máso
dik emeleti tantermek egyrészében, a polgári iskola pedig november 16-tól
december 5-ig a földszinti tantermekben tanitott.
Zavartalanul folyt a tanítás a húsvéti szünidő után is.
Tekintettel egyrészt a jelenlegi rendkívüli gazdasági helyzetre, me’ynél
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fogva a tanulók iskoláztatása nagy költséggel s egyéb nehézségekkel jár, tekin
tettél másrészt arra, hogy a tanulók egy részének segítségére a szülői háznak
is szüksége van gazdasági s egyéb munkák elvégzésénél, a vallás- és köz
oktatási miniszter úr 1915 május 4-én, 44618 sz. rendelettel megengedte, hogy
az {.—VII. osztályú rendes tanulókra nézve az iskolai év már május 22-én
befejeztessék.
Felekezeti főhatóságunk ezen intézkedéshez 1915 május 4-én, 1658. sz. a.
kelt leiratában hozzájárulván, főgimnáziumunk május harmadik hetében ejtette
meg az I.—VII. osztályok évvégi vizsgálatait s a tanévet május 31-én rekesz
tette be.

Áthatva attól a tudattól, hogy mindnyájunknak részt kell vennünk a harc
téri küzdelmet kiegészítő, társadalmi segítő munkában, már augusztus hónap
ban gyűjtöttünk pénzt, folyamodtunk az iglói hölgyek nemes szivéhez, hogy a
harcbavonuló iglói honvédeknek nyújtandó szeretetadományokkal kifejezze
társadalmunk együttérzését katonáink iránt.
Nem nagy fáradság kellett e cél megvalósításához. Hölgyeink körében
lángra lobbant az eszme. Lelkes buzgósággal teremtettek elő élelmiszert,
szivart, cigarettát s honvédzászlóaljunk harcbavonulásának napján intézetünk
udvarán készítettek szeretetcsomagokat s a főgimnázium épülete előtt felvonult
zászlóalj minden egyes harcosának nyújtottak át annyi melegérzéssel, hogy
nem egy edzett katonának könnybe lábadt tőle a szeme
Ugyanakkor a városi tanács is intézetünk udvarán frissítőkkel vendégelte
meg honvédeinket.
Minthogy a társadalom minden rétegének, a közintézmények mindegyiké
nek hazafias kötelessége anyagi erői latbavetésével támogatni a hadvezető
séget abban a törekvéseben, hogy vitéz hadseregünk hadifelszerelése a nagy
igényeknek megfelelő, hogy ruházata olyan legyen, mely képes katonáinkat az
északi zord tél ellen megvédeni, az igazgató, hogy főgimnáziumunk ezen ak
cióban is kivegye a maga részét, azt az indítványt terjesztette a tanári
testület és fenntartóhatóság elé, hogy főgimnáziumunk ösztöndijait a folyó
1914 —1915. iskolai évben kivételesen hadbavonult katonáinknak téli ruhával
való felszerelésére fordítsa.
Minthogy a rendkívüli idő rendkivüli intézkedéseket tesz szükségessé
és indokolttá, úgy a fenntartóhatóság, mint a tanárikar magáévá tette az indít
ványt s az ügynek a főhatóság s a tanügyi kormányhoz való felterjesztését
határozta el.
Főhatóságunk 1914 évi november 20-án 4378 szám alatt kelt leiratában
arról értesített minket, hogy hazafias határozatunkhoz hozzájárul s hogy bead
ványunkat pártolólag terjesztette fel a tanügyi kormányhoz.
A vallás- és közoktatásügyi miniszter úr 1914 évi november 21-én
152085 szám alatt kelt következő rendelettel válaszolt felterjesztésünkre;

/
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„Méltóságos és Főtisztelendő Püspök Úr! Az iglói ág. hiív. ev. főgimnázium
rendelkezésére álló mintegy 2000 koronát kitevő ösztöndíjaknak a hadbaívonult
katonáknak téli ruhával való felszerelésére leendő felhasználása ügyében folyó
évi november hó 11-én 4180 szám alatt kelt becses átiratára hívatközólag van
szerencsém Méltóságodat értesíteni, miszerint az iglói ág hitv. ev. főgimnázium
iskolatanácsa és tanári testületének folyó évi október hó 27-én 1205 szám
alatt kelt s hozzám intézett ama kérelméhez, hogy az ezen főgimnáziumnál
rendelkezésre álló mintegy 2000 koronát kitevő ösztöndíjak a folyó iskolai
évben kivételesen a hadba vonultaknak téli ruhával való felszerelésére fordittassanak, hozzájárulok.
Fogadja Méltóságod őszinte tiszteletem nyilvánítását, Budapest, 1914 évi
november hó 21 én
Jankovich.
Minden tanuló, akit a gimnáziumi tanács vagy a' tanári testület méltó
nak Ítélt valamely igénybe vett ösztöndíjra, az évzáró ünnepélyen egy oklevelet
kapott arról, hogy ő is áldozatot hozott a haza szent céljainak szol
gálatában.
Rendelkezésünkre álló ösztöndíjakból eddig 1400 koronát fordítottunk a
mondott célra. Fischer Miklósné és Folgens Cornélné úrnők 1914 évi decem
ber hónapban Budapesten lekötelező szívességgel szerezték be katonáink szá
mára a ruhaneműt. A magy. kir. honvédelmi minisztérium hadsegélyző . hiva
talának beszolgáltatott ruhanemű a következő: 164 meleg ing; 164 meleg
lábravaló ; 210 pár kapca; 76 pár téli kesztyű; 140 darab mell- és hátvédő,;
288 darab zsebkendő.
Az ország jelenlegi nehéz pénzügyi helyzetére való tekintettel a vallásés közoktatásügyi magy. kir. miniszter kérdést intézett főgimnáziumunk fenn
tartó hatósághoz, vájjon a szerződésileg biztosított fenntartási államsegély az
1914 - 1915 ik iskolai évben volna-e s milyen mértékben leszállítható?
A fenntartóhatóság a gimnáziumi tanács és egyháztanács előterjesztésére
a folyó tanévre előirányzott tanszerátalánynak, valamint a játékdélutánokért
folyósított tiszteletdijnak, a játékdélutánok egyidejű beszüntetése melletti
törlését hozta javaslatba s arról főhatóságunk utján a tanügyi kormányt
értesítette
Felterjesztésünkre a vallás- és közoktatásügyi m kir. minisztérium a
következő rendelettel válaszolt:
15,7772 sz. Méltóságos és Főtisztelendő Püspök Úr! Folyó évi novem
ber hó 25-én 4412 szám alatt kelt becses előterjesztését arra vonatkozólag,
hogy az iglói ág. hitv. ev. főgimnázium fenntartótestülete 1850 koronáról a
folyó tanévre az ország jelenlegi nehéz pénzügyi helyzetére való tekintettel,
hazafias áldozatkészséggel lemondott, a legnagyobb elismeréssel tudomásul
veszem. Fogadja Méltóságod őszinte tiszteletem nyilvánítását. Budapest,
1914 december hó 3-án. A miniszter helyett dr. Ilosvay Lajos államtitkár.
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Hogy főgimnáziumunk a háborúval kapcsolatos társadalmi misszióját
minél szélesebb körben betöltse, az igazgató a tanári kar segítsége mellett
hadbavonult katonáink javára háborús délutánokat rendezett.
Az 1914 évi november 15-én délután 5 órakor a főgimnázium díszter
mében rendezett I-ső háborús délután újból igazolta, hogy Igló lelkes közön
sége mennyire fogékony minden törekvés iránt, melyet közérdek vagy köz
érzület hoz felszínre.
Nemes, humánus cél lebegett szemünk előtt. Az iglói és más kórházak
ban ápolt sebesült és beteg katonáknak karácsonyi örömöt szerezni, volt a
törekvés külső formája. Tartalma, szelleme pedig: hogy társadalmilag kifeje
zésre juttassuk mélységes szeretetünket, hálánkat azok iránt, akik mindnyá
junkért szenvednek és véreznek, hogy a szeretetnek ezen szent ünnepén hős
katonáink a messze távolban is érezzék a családi otthon közelségét.
S hogy a humánus törekvés mennyire megfelelt a közóhajnak s hogy
az előadások tartalmilag és alakilag mennyire megfeleltek a hallgatóság mos
tani szellemi szükségletének és kedélybeli hangulatának, azt igazolta a százakra
menő intelligens közönség, mely az intézet dísztermét betöltötte, az az áhitat,
mellyel az előadásokat hallgatta s az az emelkedett hangulat, melyben haza
távozott.
Az I ső háborús délután 701 koronát eredményezett, mely összeget a
Vöröskereszt egyesület iglói fiókja pénztárának beszolgáltattunk. Ezen összeg
ből 150 csomag karácsonyi szeretetadomány jutott a Kárpátokban harcoló hős
katonáinknak. (Minden csomagnak tartalma v olt: egy imakönyv, szerkesztette
Raffay Sándor ev. lelkész; egy pár kapca; egy zsebkendő; egy öngyújtó ;
egy fésű; 3 levelező-lap ; szappan ; kenőcsök ; 3 teakocka; 3 leveskocka ;
szivar, cigaretta ; csokoládé; szalonna, só, paprika; köhögés elleni cukor;
kockacukor; ceruza; gomb, tü, fekete-fehér cérna; mézes kalács : bőrből
készült cipőzsinór.)
Ugyancsak az I-ső háborús délután jövedelméből jutott az iglói vörös
keresztegyesületi kórházban ápolt sebesült és beteg katonáknak : 25 darab hosszú
meleg kabát; 30 darab cigarettatárca ; 60 db. zsebkendő és 25 db. meleg ing.
Fischer Miklósné és Folgens Cornélné úrinők voltak szívesek ezen szeretetadományokat is Budapesten beszerezni.
1915 évi február hó 21-én rendeztük a Kárpátokban harcoló hős katonáink
javára a Il-ik háborús délutánt az intézet dísztermében, mely ezúttal is nemcsak
szűknek bizonyult, hanem épenséggel nem volt képes befogadni a nagyszámú
közönséget.
Most is számos felülfizetésben megható módon nyilvánult közönségünk
lelkes áldozatkészsége.
A második háborús délután 844 koronát eredményezett, mely összegből
100 korona jutott a Vöröskeresztegyesület iglói fiókjának s a néhány korona
kiadás levonása után fennmaradt összegért katonáink számára a követ
kező szükségleti cikkeket szereztük be és március hó 6-án küldtük el a magy.
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kir. honvédelmi minisztérium hadsegélyző hivatalának Budapestre. Küldemé
nyünk tartalma volt: 112 meleg ing; 116 meleg lábravaló; 319 pár kapca;
12 drb. thermos flanelltokban; 70 drb. fésű; 44 drb. törülköző; 132 drb.
zsebkendő; 36 drb. nyakvédő; 50 drb. fogkefe; 5 drb. hajnyiró gép; 12 kiló
szappan; 12 csomag szeretetadomány ; érmelegitők, harisnyák, hósapkák;
1700 darab cigaretta.
A főgimnázium tanulóifjúsága a Vöröskeresztegyesület javára a maga
körében 75 koronát gyűjtött, melyet az egyesület iglóí fiókjának beszolgál
tattunk.
A főgimnázium tanári kara és tanulóifjúsága a hadbavonult katonák
karácsonyára 195 koronát adományozott, mely összeget'a budapesti hadsegélyző
hivatalnak küldtünk be. A főgimnázium tanárainak egyénenkénti adományai
ezekben a kimutatásokban nem szerepelnek.
A Vl-ik osztály tanulói Jamrich Béla tanár nevenapja alkalmából 25 ko
ronát adományoztak a megvakult katonák javára.
A III-ik háborús délutánt az iglói állami tanítóképző intézettel együtt
a szabadság ébredése napjának évfordulója alkalmából 1915 évi március hó
14-én délután 6 órakor a Vigadó nagytermében, a Kárpátokban harcoló kato
nák és a háborúban megvakult harcosok javára rendeztük s a bevétel foko
zása céljából a háborús délutánt teaestéllyel kötöttük össze.
1600—2000 ember jelent meg ünnepélyünkön, melynek hangulatáról a
helyilap egyebek közt következőleg emlékezik meg :
„Gyönyörű, fennkölt lélekből, nemes szivből fakadó gondolat volt ezt az
emlékünnepet ezidén összefűzni egy háborús délutánnal, ahol megemlékezvén
a negyvennyolcas nagy idők héroszairól, áldozatot mutatunk be a most dúló
harcok hőseinek, a Kárpátokban harcoló katonáknak és a háborúban megva
kult harcosoknak.
És amikor az előadások során elkövetkezett az a pillanat, hogy felzendültek a Hymnus kezdő akkordjai, ezer meg ezer ember megilletődve,
könnytelt szemekkel kezdett az imádságba és énekelte áhítattal igaz
könyörgését: „Isten áldd meg a magyart“ !
Felejthetetlen szép, magasztos pillanat !
Templomban hittük magunkat!
Ez alkalommal újból nyilvánult Igló város közönségének hazafias érzü
lete, az a törekvése, hogy beigazolja, mennyire át van hatva attól a tudattól,
hogy ebben a válságos időben mindnyájunknak szent kötelessége csökkenteni
a világháború csapásait, enyhíteni azok fájdalmát, akik mindnyájunkért a haza
oltárára véráldozatot hoznak.
Őszinte hálaérzettel kell megemlékeznünk Igló város hazafias tanácsáról,
mely rendelkezésünkre bocsátotta a Vígadó nagytermét s ezáltal lehetővé tette,
hogy a III-ik háborús délutánt katonáink javára a szokottnál tágasabb
keretben rendezzük.
Mély hálával kell megemlékeznünk azon fennkölt gondolkozásu hölgyek
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ről, akik nemes szívük sugallatát követve készséggel elvállalták a teaestély
körüli teendőket s hozzájárultak annak anyagi sikeréhez s ahhoz, hogy a
hazafias felbuzdulásban, vitéz katonáinkkal való együttérzésben, a szenvedők
iránti részvétben emelkedett és nemes hangulatú ünnepélyünk egyúttal csa
ládias jellegűvé is vált.
A harmadik háborús délután 1651 korona bevételt eredményezett.
Ezen Tglón is szokatlan anyagi siker csak úgy volt elérhető, hogy társa
dalmunk széles körben, lelkes áldozatkészséggel pénzadományokkal, a teaestély
hez szükséges készletekkel megható és lekötelező módon támogatta a rende
zőséget a hazafias és humánus cél megközelítésére irányuló törekvésében.
Fogadják mindannyian sokat szenvedő hős katonáink nevében őszinte
elismerésünket, mélyen érzett hálánkat.
A teaestélyből felmaradt készleteket 120 korona értékben az iglói tartalék
kórházaknak juttattuk; a pénzbevételből 800 koronát a háborúban megvakult
katonák javára az „Est“ szerkesztősége révén a hadsegélyező hivatalnak
küldtük; a bevételnek másik felét pedig a Kárpátokban harcoló vitéz kato
náink javára fehérnemű és más szükségleti cikkek beszerzésére használtuk
fel és 1915 évi március 29-én* a 67. gyalogezred pótzászlóálja parancsnokságának
Füzesabonyba küldtük.
Küldeményünk tartalma volt:
1.
100 darab ing; -2. 97 darab lábravaló; 3. 401 pár kapca; 4. 52 drb.
törülköző; 5. 200 drb zsebkendő: 6. 101 darab fésű; 7. 10 darab olló; 8.
10 kilogramm szappan ; 9. 50 pár bőrzsinór bakkancsra; 10. 1500 drb. ciga
retta; 1200. drb. sütemény.
Ezen kívül az iglói kórházakban ápolt sebesült és beteg katonáknak
jutott : 2000 darab cigaretta és 2000 darab sütemény.
A IV-ik háborús estélyt április hó 25-én rendeztük a főgimnázium dísz
termében.
Ez alkalommal is ugyanarról az érdeklődésről számolhatunk be, mely
végig kisérte a sorozatos előadások mindegyikét.
Ezen háborús estélynek célja volt: megvetni alapját egy tőkének,
mellyel a harctéren megsebesült vagy megbetegedett s az iglói kórházakban el
hunyt katonáink sirhantjai fölé, a minden egyes hősnek nevét hirdető közös,
díszes síremlék fog állíttatni.
Hazánk jövőjéért rótták le legszentebb honfiúi kötelességeiket; értünk
áldozták fel életüket; távol szeretteiktől pihennek a hősiesen megvédelmezett
magyar föld ölén.
. A mi szent kötelességünk a hálás utókor számára megőrizni emléküket;
a mi testvéri feladatunk a szerencsétlen szülőket, a bánatos özvegyeket, a
lesújtott gyermekeket helyettesíteni örök nyugvóhelyük szeretetteljes gondo
zásában.
Az estély 370 korona bevételt eredményezett. Az egész összeget a fel
merült költségek levonása nélkül a Szepesi városi takarékpénztárban 25200

Számú takarékpénztári könyvecskére „Katonai siremlékalap“ jelzéssel gyümölcsözőleg helyeztük el.
További gyarapítása feladatát fogja képezni az iglói évang. főgim
náziumnak.
Igló város hazafias lelkületű közönsége bizonyára a jövőben is azon
nagylelkű támogatásában fogja részesíteni törekvésünket, melyet eddig tapasz
taltunk.
Az emlékmű legyen méltó a nagy áldozathoz és méltó mélységes
hálánkhoz.
A főgimnázium az 1914/5 iskolai évben 7731 koronát áldozott katonai
célokra s gyűjtött katonáinknak téli ruhával való felszerelésére és sebesült
harcosainknak ápolására.
I. Az 1914 évi nov. 15-én rendezett „Háborús délután“ műsora volt:
1. Mária Dorottya főhercegnő : „Honvédek királydala.“
2. a) Horváth Sándor: „Ima.“ b) Wilhelm Leppmann: „In stiller Nacht.“
Előadja Schermann Sári úrhölgy.
3. a) Wagner: „0 weine nicht.“ b) Andrássy Tivadarné grófnő: „Krasznahorka büszke vára.“ Énekli Zimann Lenke úrhölgy.
4. „Nők a háborúban.“ Irta Lux Terka. Felolvassa Esztel Józsefné úrnő,
5. Kiss József: „Kötőtűk.“ Előadja Heyszl Gizella úrhölgy.
6. „Lengyel dalok.“ Énekli az Iglón állomásozó egyévi önkéntesek
dalköre.
7. „Himnusz.“ Énekli a közönség.
II.
Az 1915. február 21-én, délután 5 órakor az ev. főgimnázium dísz
termében a Kárpátokban harcoló katonák javára rendezett ,;Háborus délután“
előadásainak sorrendje volt:
1. a) Wilhelm Károly: Die Wacht am Rhein; b) Schuber! Ferenc:
Gebet während der Schlacht. Előadja: a főgimnáziumi és tanitóképzőintézeti
egyesitett énnekkar.
2. Kozma Andor: „Előre“. Szavalja: Langsfeld Béla VII. o. t.
3- a) Grieg : Albumlap ; b) Galkine : Szerenád; c) Rameau : Gavotte.
Hegedűn előadja: Marcsek Zoltán, zongorán kiséri: Marcsek Andor.
4. a) E. Krafft: Sei getreu bis in den Tod; b) Theo Sommerlad: Die
viertausend von Tsingtau. Szavalja: Philipp Edit.
5. á) Schubert: Ave Maria; b) Magyar dalok. Énekli: Zimann Lenke,
zongorán kiséri: Langsfeld Béla.
6. Aggházy Károly: Elégia. Zongorán előadja: Barányi Ilona.
7. A szökevény. Drámai jelenet. Irta Gonda Elemér. Személyek: A leány,
Jeszenszkyné Széli Erzsi. A komédiás, Jeszenszky Dezső.
8. a) Köveskuti: Ima a hazáért; b) Pogátschnigg: Csak magyarok
legyünk. Előadja: a tanitóképzőintézeti énekkar.
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III. Az iglói ev. főgimnázium és állami tanitóképzőintézet által a sza
badság ébredése napjának évfordulója alkalmából 1915 évi március hó 14-én,
délután 6 órakor a „Vígadó“ nagytermében a Kárpátokban harcoló katonák
és a háborúban megvakult harcosok javára rendezett, teaestéllyel egybekötött
„Háborús délután “ műsora v olt:
1.
Erkel Ferenc: Nyitány Hunyady László ciinü dalműből. Előadja a
főgimnázium és tanitóképzőintézct alkalmi zenekara.
2 Ábrányi Emil: Március 15. Szavalja: Koromzay Frigyes főgimnáziumi
VIII. o. t.
3. a) Kern Aurél: Nyári est. b) Kacsóh Pongrácz; Rákóczi megtérése.
Énekli: Dudinszky Györgyné, Seltenreich Erna úrnő; zongorán kiséri Marcsek
Andor főgimnáziumi tanár.
4. Alkalmi beszéd. Tartja: Jamrich Béla főgimnáziumi tanár.
5. a) Bohm Károly: Bölcsődal. b) Kún László: Serenade Előadják:
Gömöri István gimn. VI. o. t., Marcsek Dezső gimn. VI. o. t., Schermann
Sándor gimn. V. o. t. és Pauliny Gábor tanitókép. III. éves növ.
6. Ábrányi Em il: Mi a haza ? Melodráma. Zenéjét szerzé dr. Horváth
Ákos. Előadja: Horváth János tanitókép. IV. éves növ., zongorán kiséri:
Matuska János tanitókép. IV. éves növ. és hegedűn Pauliny Gábor tanitókép.
Ifi. éves növ.
7. Arany János: Falu végén. Előadja a tanitóképzőintézeti dalkör.
8. Kiss Menyhért: Censtohói legenda. Szavalja: Kopper Miksa gimn.
VII. o. t.
8. Hymnus. Énekli a közönség.
IV. Az 1915. évi április hó 25-én, vasárnap, este 8 órakor az ev. fő
gimnázium dísztermében rendezett „Háborús estélyinek műsora volt:
I. rész. 1. a) Carey H .: Heil dir im Siegerkranz, b) Schermann Samu:
Magyar királyhimnusz. Énekli a főgimnáziumi dalkör.
2 a} Pósa Lajos: Imádság, b) Katona Árpád: Rongyos koldus. Szavalja
Daverióné Demjén Anna úrnő.
3. Németh Béla: Katona dalok. Énekli Weisz Margit úrhölgy. Zongorán
kiséri Marcsek János úr.
4. a) Farkas Im re: Az apa elment, b) Lamperth Géza: Német dobosok.
Szavalja Nádas Gabriella úrhölgy.
5. Hänsel A .: Quartett op. 79. Előadják Gömöri István, Marcsek Dezső,
Schermann Sándor gimn. tanulók és Pauliny Gábor tanitóképzőintézeti tanuló.
II. rész. a) A világháború előjátéka, b) A déli harctér. Felolvasás vetített
képekkel, tartja Jamrich Béla főgimnáziumi tanár. A képvetítést eszközük:
Altmann Géza és Hajts Béla tanárok.
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Az 1886. évi XX. t. c. alapján Szeptember hónapban megtartott népfölkelői szemlén három tanulónk soroztatott b e : Rokiczky Béla VII. o. tanuló,
ki bevonult, de betegség miatt szabadságoltatott s mint rendes tanuló foly
tatta tanulmányait; továbbá Schramkó István VIII. oszt. tanuló és Scherffel
Gusztáv VIII. oszt. magántanuló.
A falragaszokon 1915. évi január 27-én közzétett hatósági felhivás értel
mében január 28-án az igazgató vezetése mellett 34 (20 VIII. o. t., 11. VII.
o t., 2 VI. o. t. és 1 V. oszt.) 1895. vagy 1896. évben született tanulónk
jelentkezett népfölkelői összeírás végett a városi rendőrségi hatóságnál.
Ezen tanulók 1915 március 10-én jelentek meg az iglói honvédlak
tanyában megtartott népfölkelői szemlén.
A sorozó bizottság 24 tanulót talált katonai szolgálatra alkalmasnak,
még pedig 14 tanulót a VIII. osztályból, 8 tanulót a VII. osztályból, 1 tanulót
a VI. osztályból és 1 tanulót az V. osztályból. Ezen kívül egy VIII osztályú
magántanulónk Zsolnán soroztatott be.
Besorozott tanulóink a magy. kir. honvédelmi miniszternek rendelete
értelmében tényleges katonai szolgálatra május hó 15-én vonultak be.
Névsoruk, beosztásuk és bevonulási helyük a következő:
Bárdossy Jenő VIII. o t. besoroztatott a honvédséghez; bevonult az
iglói honvédkiegészitő parancsnoksághoz.
Berthóty Antal besoroztatott a honvédséghez; bevonult az ungvári
honvédkiegészítő parancsnoksághoz.
Freund Sándor Vili. o. t. besoroztatott a hadsereghez; bevonult az eper
jesi kiegészítő kerületi parancsnoksághoz.
Kaczián Jenő Vili. o. t. besoroztatott a honvédséghez; bevonult a buda
pesti hadkiegészítő parancsnoksághoz.
Lang Vladimir VIII. o t. besoroztatott a honvédséghez; bevonult az
iglói honvédkiegészitő parancsnoksághoz.
Matterny István VIII. o. t besoroztatott a honvédséghez; bevonult a
munkácsi hadkiegészitő parancsnoksághoz
Noge Ernő VIII. o. t. besoroztatott a hadsereghez ; bevonult az eperjesi
kiegészítő kerületi parancsnoksághoz.
Pekarik Jenő VIII. o t. besoroztatott a honvédséghez; bevonult az iglói
honvédkiegészitő parancsnoksághoz.
Podhajeczkv Sándor VIII. o. t. besoroztatott a hadsereghez; bevonult az
ungvári kiegészítő kerületi parancsnoksághoz.
Polsch Géza Vili. o. t. besoroztatott a honvédséghez; bevonult az iglói
honvédkiegészitő parancsnoksághoz
Rosenthal Aurél VIII o. t. besoroztatott a hadsereghez; bevonult az
eperjesi kiegészítő kerületi parancsnoksághoz.
Schweiczpacher Lajos VIII o. t. besoroztatott a hadsereghez; bevonult
a trencséni kiegészítő kerületi parancsnoksághoz.
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Tóth Rezső VIII. o. t. besoroztatott a hadsereghez; bevonult a kassai
kiegészítő kerületi parancsnoksághoz.
Tutkovich Miklós VIII. o. t. besoroztatott a honvédséghez ; bevonult a
kassai honvédkiegészitő parancsnoksághoz.
Feuermann Albert VIII. o. mgt. besoroztatott a honvédséghez; bevonult
a trencséni honvéd kiegészítő parancsnoksághoz.
Antal János VII o. t. besoroztatott a hadsereghez; bevonult az eperjesi
kiegészítő kerületi parancsnoksághoz.
Bőtös Kálmán VII. o t. besoroztatott a hadsereghez; bevonult az ung
vári kiegészítő kerületi parancsnoksághoz.
Czengel József VII o. t. besoroztatott a hadsereghez; bevonult a tren
cséni kiegészítő kerületi parancsnoksághoz.
Fischer Márton VII. o. t. besoroztatott a honvédséghez; bevonult az
iglói honvédkiegészitő parancsnoksághoz.
Hőnél Ede VII. o. t. besoroztatott a hadsereghez; bevonult az eperjesi
kiegészítő kerületi parancsnoksághoz
Mack István VII. o. t. besoroztatott a honvédséghez; bevonult az ung
vári honvédkiegészitő parancsnoksághoz.
Morvái Kálmán VII. o. t. besoroztatott a hadsereghez; bevonult a tren
cséni kiegészítő kerületi parancsnoksághoz.
Szlavkovszky András VII. o t. besoroztatott a hadsereghez ; bevonult az
eperjesi kiegészítő kerületi parancsnoksághoz.
Mészáros János VI. o. t. besoroztatott a hadsereghez; bevonult az eper
jesi kiegészítő kerületi parancsnoksághoz
Mészáros István V. o. t. besoroztatott a hadsereghez; bevonult az eper
jesi kiegészitő parancsnoksághoz.
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter úrnak 1915. évi január hó
25-én 913 szám alatt kelt rendelete értelmében március 12 és 13-án ejtettük
meg a besorozott VIII. o. t. és március 22-én a besorozott VII, VI. és V.
oszt. tanulóknak osztályvizsgálatait.
1915. évi március 17-én a főhatóságnak március 8-án 789 sz. a kelt
intézkedése értelmében dr. Walser Gyula iglói ev. lelkész elnöklete mellett az
érettségi vizsgáló bizottság tartotta meg értekezletét, melyben megállapította a
besorozott VIII. oszt. tanulóknak érettségi osztályzatát és érettségük fokát. Az
érettségi vizsgáló bizottság érettnek nyilvánított 14 tanulót, még pedig jelesen
érettnek 2 tanulót, jól érettnek 4 és érettnek 8 tanulót.
A követelményeknek jelesen megfeleltek: Noge Ernő és Rosenthal Aurél.
Az igazgató 1915. évi március 26-án ünnepélyesen nyújtotta át az érett
ségi bizonyítványokat.
A besorozott VII., VI. és V. o. t. márc 27-én kapták ki oszt.-bizonyitványaikat.
Ezeken kívül mint önkéntes két tanulónk jelentkezett katonai szolgálatra:
Bartha Jenő VII. o t. és Szabó Tibor VI. o. t.
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Az 1914—1915-ik tanév rendes mozzanatai közül a következőket
emeljük k i:
Még a szünidőben augusztus 31-én intézte el a gimnáziumi tanács a
tápintézeti díjak elengedése végett benyújtott kérvényeket. Minthogy a folyton
emelkedő drágaság miatt tápintézetünk is nehéz helyzetbe jutott, bár minden
benyújtott kérvényt tekintetbe vettünk, 10 tanulónak csak 234 koronát enged
hettünk el az előirt dijakból.
Aug. 31-én ejtettük meg a javító-, felvételi- és magánvizsgálatokat. Az
előző tanév végén javitó vizsgára utasított tanulók valamennyien kielégítő
eredménnyel állották meg a javitó vizsgát.
Aug. 31-én három polgári iskolai, egy tanitóképzőintézeti tanuló tett
kiegészítő vizsgát, valamint az előző iskolai évben beirt két magántanuló
magánvizsgálatot.
A rendes tanítás szept. 17-én vette kezdetét A tanári kar a tanítás terén
szerzett gazdag tapasztalatainak felhasználásával, a szemléltető eszközök igénybevételével azon fáradozott, hogy az iskolai év tanulmányi sikerét biztosítsa.
Testületi értekezleteink fontos tárgyát képezték a kiszabott tananyag fel
dolgozásának módszertani követelményei, valamint a zavartalan haladást gátló
akadályok elhárításának eszközei.
A túlterhelés mellőzése és a házi munkásság megkönnyítése érdekében
a szaktanárok törekvése odairányult, hogy a tanulók lehetőleg a tanórák alatt
sajátítsák el a szükséges ismereteket s hogy azokat a célszerűen megválo
gatott magánolvasmányokkal kibővítsék. A gyakori ismétlések ébrentartották az ismeretek összefüggését és szoktatták a tanulókat nagyobb ismeret
körök összefoglalására
A tanultak értelmes, szabatos és folyékony előadása, valamint Írásban
való tudatos és szabad felhasználása képezte egyik célját didaktikai munkánknak.
Atyai jóindulat, az ifjúság iránti szeretet volt a tanári testület munká
jának irányitója. Serkentő vagy feddő szavak, dicséret, elismerés vagy, ha
annak szüksége fennforgóit, szigor voltak eszközei.
A tanulmányi siker érdekében igénybe vettük a szülői háznak közre
működését. A szülői tekintély latbavetésével igyekeztünk elhárítani vagy
csökkenteni azokat az akadályokat, melyeket restség vagy akaratbeli gyen
geség okozott.
A protestantizmusnak elévülhetetlen érdeme, hogy templomaiban és
iskoláiban mindenkor hirdette, ébresztette, terjesztette a magyar nemzeti szel
lemet, élesztette a hazafiságnak lelkesítő tüzét.
A protestantizmusnak ezen lángoló, önzetlen hazaszeretetben, vallás
erkölcsi humanizmusban megnyilatkozó szelleme képezi az intézetnek tradí
cióit, ezen szellemnek ápolása képezi a tanáritestületnek szent kötelességét.
Sohasem volt annyi alkalom, mint ezen nehéz esztendőben ezen köte
lességek teljesítésére, az ifjúság előtt annak kimutatására, hogy mivel tartoznak
hazánk múltjának és mivel jövőjének.
2*
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A múltnak a legmélyebb hála és kegyelet adójával azok iránt, akik
megvédelmezték hazánk szabadságát, függetlenségét, akik vezetői, irányitói
voltak véderői, kulturális, gazdasági fejlődésének utján. A jövőnek pedig azzal,
hogy a jelen véráldozataival megtartsuk, biztosítsuk mindazt, ami ezeréves,
küzdelmes múltúnkból örökségként reánk szállott.
Október 4-én a tanári kar és tanulóifjúság testületileg vett részt az ő
császári és kir. felsége nevenapja alkalmából megtartott hálaadó istentiszteleten.
November 1-én az ifjúság megkoszorúzta a szabadságharcban a város
területén elvérzett honvédeknek sírját s ugyanakkor szintén hazafias ünnepély
keretében koszorút helyezett azon hősök sírjára is, akik a most dúló hábo
rúban megsebesültek vagy megbetegedtek s az iglói katonai kórházakban meg
haltak.
A szabadság ébredésének évfordulóját a Ill-ik háborús délután keretében
ünnepeltük meg.
Ifjúságunk különben élénk érdeklődést tanúsított a háborús események iránt.
Kedves vonásként említjük, hogy Bukovina visszafoglalásának s a
mazuriai győzelmek hírére az osztályok fenyőágakkal, magyar,
osztrák,
német, török zászlókkal díszítették fel tantermeiket.
Tanulóink készséggel segédkeztek a katonáink érdekében kifejtett hu
mánus akciónknál. Közreműködtek a háborús délutánok rendezése körüli
teendőknél, gyűjtésnél, sebesült katonáknak az állomáson frissítőkkel való
ellátásánál, csomagolásnál, cigarettakészitésnél, a sebesült katonáknak hordágyakon a kórházakba való szállításánál. Meleg érdeklődéssel viseltettek a
tanulók minden esemény iránt, amely a világháborúval kapcsolatban volt.
Mindenkor készséggel és örömmel szolgálatára állottak a katonaságnak.
A városi tanácstól nyert megbízás alapján négyes csoportokban házrólházra járva gyűjtöttek fémeket és sok mázsa fémet szolgáltattak be.
A tápintézet számára két holdnyi bérelt területen burgonyát ültettünk.
Tanulóink szivesen végezték a mezei munkát.
Általában áldozatkészség és lelkes hazafias érzület jellemezte az ifjúságmagaviseletét, amit a következő adatok is igazolnak:
A Petőfi önképző-kör, a Tököly-kör s a VII-ik osztály összegyűjtött
filléreiből egyenként 100—100 korona hadikölcsönt jegyzett.

Szem előtt tartván a vallás-erkölcsi nevelésnek követelményeit, igyekez
tünk a tudományok alkalmas mozzanatait jellemképzésre, az akaratnak a jóban
való megszilárdítására felhasználni s tiszteletben tartván a más vallásu ta
nulóink egyházi hatóságának a vallási érzület fejlesztésére irányuló intézke
déseit, fontos kötelességünknek ismertük, hogy saját vallásu növendékeinkből
egyházunknak hithű, lelkes tagjait neveljünk.
A protest, vallásu ifjúság vasár- és ünnepnapokon tanári felügyelet alatt
részt vett az iglói ev. egyházközségnek istentiszteletén. A téli hónapokban
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vasárnaponként az intézet dísztermében ifjúsági istentiszteletet tartottunk, melyen
vallástanárunk végezte a hitszónoki és lelkészi teendőket. Az I—IV. osztályú
prot. vallásu tanulók hetenként egyszer egyházi énekek begyakorlására szánt
énekórán is vettek részt.
A világháború eseményeire való utalás úgy az ifjúsági istentiszteleten,
mint a tanórákon sok motívumot nyújtott arra, hogy istenfélelemre, istenbe
vetett bizalomra, isten akaratában való meynyugvásra s e mellett részvétre,
könyörületességre neveljük az ifjúságot.
Megünnepeltük október 31 ét Ünnepélyünk előadásainak sorrendjét későbbi
helyen közöljük.
A tanári kar a prot vallásu ifjúsággal kétszer járult az Úr asztalához:
október 3l-én és május 8-án.
A kath. és izraelita vallású tanulók saját hitoktatóik felügyelete alatt
vettek részt saját egyházuk, illetve hitközségük istentiszteletén.
A katholikus vallású tanulók a tanév folyama alatt két Ízben gyóntak
és áldoztak.
Ifjúságunk a lefolyt iskolai évben is áldozott a jótékonyság oltárán. Az
ifjúság havi filléres gyűjtéséből jutott az egyetemes gyámintézetnek 60 korona
és a rozsnyói kerületi árvaháznak 40 korona.
A confirmátióra előkészítő oktatás, melyet dr. Walser Gyula ev. lelké
szünk végzett s melyben 2 gimnáziumi tanuló vett részt, febr. 19-én kezdődött,
és május 13-ig tartott.
Más években az igazgató vi muneris vagy mint választott tag résztvett
egyházkerületi, egyetemes egyházi közgyűléseken, kerületi és egyetemes
közgyűlési bizottsági üléseken, amivel fenntartotta a közvetlen érintkezést
önkormányzati egyházi és iskolai életünk testületéivel.
A lefolyt iskolai
évben a háborús viszonyok megakadályozták egyházi közigazgatási testületeinknek összehívását.
Május 27-én az igazgató résztvett Budapesten az egyetemes tanügyi
bizottság ülésén
A magyarhoni ág. hitv ev. egyetemes egyháznak törvényhozó testületé
még 1913 évi december hó 8-án tartotta meg alakuló gyűlését.
1914 évben a zsinat bizottságai végezték előkészítő munkájukat. A zsinat
tanügyi bizottsága 1914 évi február, május és június hónapokban Budapesten
tartott üléseiben tárgyalta s úgy általánosságban mint részleteiben elfogadta
az igazgatónak mint tanügyi előadónak tanügyi törvénytervezetét.
Egyházi törvényhozó testületünk 1914 év második és 1915 év első felé
ben a háborús viszonyok miatt második ülésszakára nem volt összehívható.

A tanári karnak hagyományos törekvése, hogy az ifjúságnak önképzőköri
tevékenysége révén is megközelítse azokat a célokat, melyeket a tanterv a
szellemi és testi nevelés terén eléje tűz.
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A lefolyt tanév elején megalakult a Petőfi-önképzőkör, a gyorsírókor, a
Thököly-kör, a dalkör és a zenekör. Minthogy a tornaterem katonai beszálláso
lás miatt decemberig nem állott rendelkezésünkre, tavasszal pedig a felsőbb
osztályok tanulóinak egy része katonai szolgálatra bevonult, a lefolyt iskolai
évben a tornakört nem alakithattuk meg
Minden önképzőkör tanárnak vezetése alatt állott, ki gondosan őrködött,
hogy a tagok működése az önképzésnek szükséges szabadsága mellett a ki
tűzött célokat illetőleg ne terjeszkedjék túl a tanulók szellemi nívóján, a tevé
kenység terjedelmét illetőleg pedig ne hátráltassa a rendes tanulmányi elő
menetelt.
A tanárelnökök irányitó, buzdító vezetése mellett az önképzőkörök ülésein,
gyakorlatain a felsőbb osztályok ifjúsága hasznos és élvezetes órákat töltött.
A Petőfi-önképzőkörnek tagjai igénybe vehették a kör gazdag könyvtárát s
intézetünk olvasótermében a serdültebb ifjúságnak rendelkezésére állottak napi
lapok, tudományos és képes folyóiratok, valamint dominó és sakktáblák-

A tanári testület szigorúan ellenőrizte az ifjúságnak nemcsak az intézet
ben, hanem az iskola falain kívül is tanúsított magaviseletét. Az osztálytaná
rok gyakran szállásukon keresték fel a tanulókat s a rendes havi tanácskoz
mányok behatóan foglalkoztak az ifjúságnak erkölcsi magaviseletével.
Előfordultak ugyan gyermeki pajkosságra, könnyelműségre, szórakozott
ságra visszavezethető kisebb fegyelmi esetek, ami ilyen magas létszámmal biró
intézetben természetes is, azonban rosszindulatból vagy romlottságból folyó
súlyosabb fegyelmi esetekkel a tanári karnak nem kellett foglalkoznia.
Általában kielégítőnek, sőt dicséretesnek minősíthetjük az ifjúságnak a
lefolyt iskolai évben tanúsított magaviseletét. Általános impressziónk, hogy
ebben a komoly időben megkomolyodott az ifjúság is.
Jó volt az ifjúságnak egészségi állapota is. Súlyosabb természetű meg
betegedés csak elvétve fordult elő Valamennyi betegség enyhe lefolyású volt.
Egy halottunk is volt a lefolyt iskolai évben : Propper József I. oszt tanuló, aki
szívbajban szenvedett, 1915 május 8 án váratlanul elhunyt. Május 9-én a tanári
kar és osztálytársai kisérték ki örök nyugvóhelyére.
A szemvizsgálatot, valamint a kötelező újraoltást a városi tiszti orvosok
végezték.
Kellő gondot fordít intézetünk az ifjúság testi nevelésére is. A tanulók
a tanórák közötti szabad idejüket az intézetnek befásitott udvarán és tornate
rén töltötték és gyakran tettek kirándulásokat tanárok vezetése alatt is — a
várost környező vadregényes hegyekre, völgyekbe, erdőkbe. Ezen életmód,
nemkülönben hegyvidékünk egészséges levegője, a városnak vízvezetéki forrás
vize, valamint tápintézetünk, mely olcsó és tápláló eleséget nyújt, biztosítják
ifjúságunk kedvező testi fejlődését.
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A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter 1914 évi szeptember 19-én
126756 szám alatt kelt rendelettel Jurkovich Emil besztercebányai kir. fő
igazgatót bízta meg az 1883 évi XXX t. c.-ben gyökerező felügyeleti jogának
főgimnáziumunkban való gyakorlásával A tanügyi kormánynak megbízottja
február 28-án, március 1, 2 és 3-án teljesítette intézetünkben a hivatalos
vizsgálatot; megtekintette az intézetnek épületét, felszerelését, berendezését,
résztvett az osztályoknak tanóráin, megvizsgálta a tanulók Írásbeli dolgozatait,
rajzait és a megtartott tanári tanácskozmányban a tapasztaltak feletti teljes
megelégedését fejezte ki.

A felekezeti középiskolák 1914— 1915 tanévi történetének fontos mozza
natát képezi az uj nyugdíjtörvénynek életbe léptetése.
Ezen „1914 évi XXXVI. törvénycikk a nem állami tanárok, felső népés polgári iskolai, valamint gyógypaedagogiai tanítók s azok özvegyeinek és
árváinak ellátásáról“ szentesítést nyert 1914 évi augusztus 21-én.
Mély hálaérzettel fogadtuk mink is e törvénynek megalkotását, mert
újabb bizonyítékát képezi annak, hogy a tanügyi kormány az anyagi elismerés
tekintetében egyenlő elbánásban akarja részesíteni a középfokú oktatás összes
munkásait.
A törvénynek végrehajtása tárgyában a vallás- és közoktatásügyi minisz
ternek 115000/1914 számú rendelete intézkedik.
Ezen rendelet értelmében főgimnáziumunk is megtette a szükséges felterjesztést.
Minthogy az 1914 évi XXXVI. t. c. 91 §-a szerint jelen törvénynek
minden rendelkezése az ezen országos nyugdíjintézet kötelékébe tartozó azokra
az alkalmazottakra terjed ki, akik az 1913 év.i január hó elseje után kerültek
nyugdíjra jogosító állásba, inig a fenti időpontot megelőzőleg véglegesen alkal
mazottak közül teljes egészben csak azokra terjed ki, akik a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez címzett, hozzá hivatalos utón 1915 évi február hó
végéig benyújtandó nyilatkozatban kijelentik, hogy ennek a törvénynek rendel
kezései alá kívánnak tartozni, tanáraink éltek a szabad választás jogával és
Fischer Miklós igazgató, Marcsek Andor, Schermann Samu, Stromp József,
Them László és Thirring Gyula tanárok terjesztették fel nyilatkozataikat a
tanügyi kormányhoz.

1915 évi május 6 án foglalkozott a fenntartó hatóságnak kiküldött bizott
sága a tandijelengedés végett benyújtott kérvényekkel és 23 tanulónak 632
koronát engedett el az előirt dijakból.
Főgimnáziumunk tehát a lefolyt iskolai évben tápintézeti és tandij
elengedés címén összesen 866 koronával csökkentette a szegénysorsu és tö
rekvő tanulók neveltetésével járó terheket.
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A tanév folyama alatt a gimnáziumi tanács 4 ülést tartott s a tanári
kar 22 tanácskozmányban foglalkozott az ifjúság tanulmányi és fegyelmi
állapotával, a tanügyi kormánytól és a felekezeti főhatóságtól az igazgató
sághoz érkezett hivatalos leiratokkal, valamint az intézet beléletére vonatkozó
adminisztratív ügyekkel
A Vlll-ik osztály tanévi vizsgálatait május hó 17, 18, 19-én ejtettük meg.
Május hó 17-én volt a Vlll-ik osztálynak vallástani vizsgája, melyen a feleke
zeti főhatóságnak intézkedése értelmében az igazgató, mint kerületi biztos
elnökölt.
Május hó 20, 21 és 22 ik napjain voltak az Írásbeli érettségi vizsgálatok.
Május 14 és 15-én ejtettük meg a Vili osztály magánvizsgálatait.
Május hó 27, 28 és 29 én folytak az I—VII osztály évvégi vizsgálatai s
május 31-én tartottuk meg az évzáró ünnepélyt.
A magántanulók vizsgálatait junius 1 és 2-án tartottuk meg.
Junius 7, 8 és 9-én folytak a szóbeli érettségi vizsgálatok.
Az évzáró ünnepélyen az igazgató beszámolt a főgimnázium 1914—15-ik
tanévi történetének minden fontosabb mozzanatáról s a háborúval kapcsolatos
viszonyairól.
Beszédének bevezető része következőleg hangzott:
„Rendkívüli időben gyűltünk össze, hogy az iskolai év utolsó hivatalos
kötelességeit teljesítsük.
A világháború ól folyó gazdasági helyzet, mely súlyosan nehezedik a
szülők vállaira, valamint az a közóhaj, hogy a tanulók otthon, amennyire
tőlük telik, a hadbavonultak munkaerejét pótolják, képezte indító okát a tan
ügyi kormány és a felekezeti főhatóság azon intézkedésének, hogy már május
hónapban fejezzük be az iskolai munkát
Rendkívüli időben fejezzük be az iskolai évet, nemcsak kulturális mun
kánk szüle körében, hanem a világtörténelem folyásában is.
A világháború fergetege ott tombol még a látóhatár minden táján. A
nyomába lépő nyomor, fájdalom, gyász képe ott emelkedik ki az égő városok
füst fellegeiből, a kiöntött vér, a könnyár párázatából.
Az iskolai év utolsó órájának a feladata, hogy visszapillantást vessen az
intézeti munka tartalmára, eredményére tanulságaira
A világháború grandiózus háttere mellett azo ban eltörpült minden. Lel
künk, mely e világtörténelmi háttér eseményeiben aggódó reménykedéssel
keresi a nemzeti jövőnek biztató jeleit, ezen háttér távlatából Ítéli meg a
jelent is.
Az iskolai évnek 9 hónapja van mögöttünk. S milyen 9 hónap! Ezen
idő alatt nemcsak a stúdiumoknak, hanem a világháború eseményeinek isme
retével gazdagodott a lelkünk.
T íz hónappal ezelőtt az a tudat emelte nemzeti önérzetünket, hogy őfelsége,
a legfőbb hadúr az általános mozgósítást elrendelő parancsára gyorsan és zavar
talanul folyt le haderőnk felvonulása s az a tudat, hogy a magyar ezredek,

25
a magyar honvédek határtalan harckészséggel, lelkesedéssel siettek a zászlók
alá, hogy megtorolják a nemzeti becsületünkön ejtett sérelmet, hogy vérbe
fojtsák az ententenak évtizedek óta előkészített gonosz terveit.
Most magasra lendíti nemzeti büszkeségünket az a tudat, hogy fiaink,
testvéreink kardjuk élével, szuronyuk hegyével odaírták a világtörténelem lap
jaira a „magyar katona“ szó mellé a „hős“ jelzőt.
Az utolsó tiz hónap változatos, megrendítő, nagyszerű körképéből ki
emelkedik Longwy, Lüttich, Namur várak elfoglalása; Antwerpen, Brüssel
eleste; Belgium meghódítása ; tiz francia département megszállása.
Emlékezetünk felidézi a mazuri tavakat, Krasznik, Komarov, Lodz,
Limanov véráztatta mezőit, melyeken uj babért szereztünk zászlóinknak, uj
dicsőséget nemzetünknek, uj tiszteletet a magyar névnek.
Visszagondolunk azokra a napokra, amikor az orosz hazánk északi
határai ellen intézett háromszoros ofíenzivát, a mikor a nemzet aggódó lelke
ott virrasztóit a Kárpátok hófödte bércei, völgyei felett.
Mélységes hála, büszkeség tölti be szivünket azok iránt, akiknek hősi
ességén — mint ércfalon — összeomlott minden túlerő, minden kegyetlen
emberáldozat azok iránt, akik megvédték állami létünket, nemzeti jövőnket,
S most Tarnov, Gorlice után növekvő bizalmunk, reményünk kiséri hős
seregünket diadalmas felszabadító utján Galicia harcmezőin.
De vájjon honnan ered, milyen forrásból az a csodálatos nemzeti erő,
mely ilyen lendületet, ilyen elszántságot, ilyen ellenállást képes teremteni ?
A haza, a nemzet fogalma e forrás, mely mint élő valóság, mint fenséges
erkölcsi hatalom megragadja egyesek, családok lelkét és a legnagyobb áldo
zatra felemeli, képesíti a népet.
Az emberi életnek egyetlen megpróbáltatása sem képes olyan ragyogó,
olyan meggyőző világításba állítani a haza, a nemzet ideáljait, mint a háború.
S épen ebben rejlik — a háború minden borzalmassága mellett is —
annak megtisztító, felemelő, nemesitő hatása.
Ezt kell nektek is éreznetek kedves ifjak.
A haza, a nemzet mindent, életünket is követelheti tőlünk. S nekünk
minden áldozatot kell meghoznunk.
Reátok nézve, kik hazánk jövőjének képezitek a zálogát, kiknek hivatása,
hogy a szellemi munka terén fölváltsátok a mostani munkásokat, hogy
ha
annak a szüksége fennforog, — a közel vagy távolabbi jövőben a lövészárok
ban is felváltsátok a mostani hősöket, reátok nézve ennek a felismerése, ennek
az átérzése képezze a lefolyt iskolai évnek legszentebb, legfontosabb tanulságát!“

II.

A tanév folyama alatt az igazgatósághoz érkezett fontosabb
hivatalos iratok:
1914. évi julius 9-én, 68541 sz. a. Vallás- és közoktatási minisztérium:
Velkey Béla iglói főgimnáziumi tanuló 120 kor. tanulmányi segélyben részesült.
1914. évi julius 9-én, 33538 sz. a. A posta- és távirda vezérigazgatójá
nak intézkedése a tanintézetek radiotelegrafikus berendezését illetőleg.
1914. évi julius 22-én, 64529 sz a. A vallás- és közoktatásügyi m. k.
minisztériumnak rendelete a tanárok magánfoglalkozását illetőleg.
1914. évi augusztus 7-én, 109573 sz. a. Vallás és közoktatásügyi m k.
minisztérium: a katonai szolgálatra bevonult tanárokra vonatkozó adatok felterjesztendők.
1914. augusztus 8 án. Geduly Henrik tiszakerületi ev. püspök távirati
intézkedése, hogy a főgimnázium épü étét szükség esetén tartalékkórház cél
jaira engedjük át.
1914. augusztus 17-én 3251 sz. a. Tiszakerületi ág. hitv. ev. püspöki
hivataltól: a vallás- és közoktatásügyi minisztérium 108304 sz. leirata Szénfy
Zoltán helyettes tanárnak rendes tanárrá való kinevezése tárgyában.
1914. augusztus 24-én, 116197 sz. a. A vallás- és közoktatásügyi m.
kir. minisztériumnak rendelete az ismétlő érettségi vizsgálatoknak kivételes idő
ben való megtartása tárgyában
1914. augusztus 27-én, 117621 sz. a. A vallás- és közoktatásügyi m.
kir. miniszter intézkedése az 1914— 1915 isk évnek megkezdésére.
1914. szeptember 19-én, 126756 sz. a. Vallás- és közoktatásügyi m. kir.
minisztérium: a tanügyi kormány felügyeleti jogának az iglói ev. főgimnázium
ban való gyakorlásával Jurkovich Emil beszterczebányai tank. kir. főigazgató
bízatott meg.
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1914. évi szeptember 28-án 3780 sz. a. Tiszakerületi ág. hitv. ev. püspöki
hivataltól: a főhatóság intézkedése az október hónapban megtartandó érettségi
vizsgálatok tárgyában.
1914. szeptember 25-én, 131774 sz. a. Vallás és közoktatásügyi m. kir.
minisztérium: jelentés terjesztendő fel, vájjon az intézet épülete igénybe vétetett-e katonai célokra ?
1914. október 1-én, 437 sz. a. Mezőtúri ref. főgimnázium igazgatóságá
nak jelentése Szabó György I. o. t. és Szabó Zoltán III. o. t. javitóvizsgálatáról.
1914. október 9-én, 222 sz. a. Cs. és kir. hadkiegészítő kerületi parancs
nokság Eperjes: a tanári karból kik volnának hajlandók hadapródiskolákban
tanári állást vállalni ?
1914. október 18-án, 461 sz. a. Rimaszombati egyes. prot. főgimnázium
igazgatósága : jelentés az október hónapban megtartott érettségi vizsgálatokról.
1914. október 20-án, 1260 sz. a Tankerületi kir. főigazgatóság Beszterczebányán: folyik-e a tanítás, milyen a helyettesítési tantárgybeosztás?
1914. október 21-én, 56 sz. a M. kir. 9-ik honvédgyalogezred pótzászlóalja visszakéri a lövésztanfolyamnak kiszolgáltatott lőfegyvereket
1914. október 23-án, 136478 sz. a. A vallás- és közoktatásügyi minisz
tériumnak rendelete özv. Zimann Jánosné és özv. Marcsek Andorné nyugdijának
az 1914 évi XXXVI. t. c. értelmében való felemelése tárgyában.
1914 október 24-én 4098 sz. a. Tiszakerületi ág. hitv. ev- püspöki hiva
taltól : Steier Lajos 1903 évben kelt érettségi bizonyítványának másod
lata kiállítható — 4179 sz. a. Molnár Béla érettségi bizonyítványának másodlata
kiállítható.
1914. október 29-én, 5074 sz. a. Vallás- és közoktatásügyi minisztérium:
a népfölkelői fegyveres szolgálatra bevonult gimnáz. tanulók egyévi önkéntesi
jogának biztosítása tárgyában.
1914. évi október 3-án, 125758 sz. a. Vallás- és közoktatásügyi minisz
térium : a kettős ösztöndíjakat élvező tanulók névjegyzéke felterjesztendő.
1914. október 27-én, 120763 sz. a. Vallás- és közoktatásügyi miniszté
rium: rendelet az 1914 évi XXXVÍ. t. c. végrehajtása tárgyában.
1914. november 7-én, 5208 sz. a. Vallás- és közoktatásügyi minisztérium:
rendelet a népfölkelői szolgálatra kötelezett tanárok hadmentesitése tárgyában.
1914. november 26-án, 4431 sz. a. Tiszakerületi ág. hitv. ev. püspöki
hivatal: tornaalóli felmentések a felterjesztett orvosi bizonyítványok alapján.
1914. november 30 án, 4473 sz. a- Tiszakerületi ág. hitv. ev. püspöki
hivatal: a vallás- és közoktatásügyi minisztérium 5461 ein. sz. rendelete a
most folyó háborúval kapcsolatos intézeti események feljegyzése tárgyában.
1914. november 26 án, 153420 sz a. Vallás- és közoktatásügyi miniszté
rium : Jancsó Mátyás volt késmárki ev. főgimnáziumi tanuló nemzetiség elleni
izgatás miatt az ország összes középiskoláiból kizáratott.
1914. december 3-án, 157742 sz. a. A vallás- és közoktatásügyi m. kir.
miniszternek köszönő irata azért, hogy az iglói ev. főgimnázium az ország
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jelenlegi nehéz pénzügyi helyzetére való tekintettel a szerződésileg biztosított
fenntartási államsegélyből 1850 koronáról lemondott.
1914. december 15-én, 155116 sz. a. Vallás- és közoktatásügyi minisz
térium: rendelet az 1914 évi XXXVI. t. c. végrehajtása tárgyában. A tanárok
nyugdíjjogosultsága.
1914 december 22-én, 4740 sz. a. Tiszakerületi ág. hitv. ev püspöki
hivatal: a főgimnázium részéről történt-e jegyzés a hadikölcsönre ?
1915. évi január 1-én. 38 sz. a. Tiszakerületi ág. hitv. ev. püspöki hiva
taltól : a püspök urnák a tanári karhoz intézett leirata újév alkalmából.
1915. évi január 4-én, 5. sz. a. Iglói polgármesteri hivataltól: tudnivalók
koleraveszély esetére
1915. január 26-án, 913 ein. sz. a. Vallás és közoktatásügyi m. kir.
minisztérium: A kormány intézkedése a népfelkelői szemlén besorozott gim
náziumi tanulók osztályvizsgálatait és érettségi vizsgálatát illetőleg.
1915. február 1-én, 2889 sz. a. Az országos paedagógiai könyvtár és
tanszermúzeum elnökségétől: Köszönő irat intézetünk részéről megküldött
paedagógiai művekért.
1915. február 1-én, 7921 sz. a. Vallás- és közoktatásügyi minisztérium
rendelete a tandíjfizetésnél engedélyezhető halasztás tárgyában.
1915. február 2-án, 340 sz a. Tiszakerületi ág. hitv. ev. püspöki hiva
táltól: a vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter 913 ein. sz. rendeletének
kedvezményei nem terjeszthetők ki azon középiskolai tanulókra, akik még nem
hadkötelesek, de akik önként jelentkeztek katonai szolgálatra.
1915. február 10-én, 415 sz. a. Tiszakerületi ág. hitv. ev. püspöki hivatal:
az évvégi osztály- és érettségi vizsgálatok ideje felterjesztendő.
1915. február 17-én, 526 sz. a. Tiszakerületi ág hitv. ev. püspöki hivatiltól: a vallás- és közoktatásügyi m. kir, miniszternek 1277 ein. sz. leirata
szerint a honvédelmi m. kir. miniszter Altmann Géza és Marcsek Andor taná
rokat a tényleges népfölkelői szolgálat alól felmentette.
1915. február 22-én, 17923 sz a. Vallás-és közoktatásügyi minisztérium :
az 1914. évi XXXVI t. c. 91 -ik §-ban megjelölt határidő a katonai szolgá
latot teljesítő tanárok nyilatkozatainak beküldésére meghosszabbittatott.
1915. február 26-án, 47313 sz. a. M. kir. honvédelmi minisztérium: a
a besorozott gimnáziumi tanulók április 15-ére hivandók be tényleges szol
gálatra.
1915. évi március 8 án, 789 sz. a. Tiszakerületi ág hitv. ev.. püspöki
hivataltól: a vallás- és közoktatásügyi m kir. miniszter 913 sz. rendelete értel
mében f. é. március 17-én megtartandó érettségi osztályozó értekezlethez az
egyházkerületi főhatóság képviseletében dr. Walser Gyula iglói ev. lelkész
küldetett ki.
1915. március 9-én, 26876 sz. a. Vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisz
térium : a tankönyvváltoztatásokat tárgyaló tanári értekezlet tekintettel a kü
szöbön álló középiskolai reformra elhalasztandó.
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1915. március 19-én, 899 sz. a. Tiszakerületi ág. hitv. ev. püspöki hiva
taltól : utasítás az érettségi osztályozó értekezlet számára.
1915. március 22-én, 939 sz. a Tiszakerületi ág. hitv. ev. püspöki hiva
taltól : a VIII. osztály folyó tanévi vallástani vizsgálataihoz az egyházkerületi fő
hatóság képviseletében elnöknek az igazgató küldetett ki.
1915. évi március 24-én, 983 sz. a Tiszakerületi ág. hitv. ev. püspöki
hivataltól: az ág. hitv. ev. középiskolák igazgatóinak, tanárainak és tornatanitóínak az 1915 év első felére engedélyezett személyi pótlékáról szóló kimutatás.
1915. március 25-én, 989 sz. a. Tiszakerületi ág. hitv ev. püspöki hiva
taltól: a folyó tanévi junius havi érettségi vizsgálatokhoz a főhatóság képvise
letében elnöknek dr. Walser Gyula iglói ev. lelkész küldetett ki.
1915. március 26-án, 1001 sz. a. Tiszakerületi ág. hitv. ev. püspöki hiva
taltól : dr. Veszély János számára kiadható érettségi bizonyítványának másodlata.
1915. évi március 27-én, 1009 sz. a Tiszakerületi ág. hitv. püspöki
hivataltól: a püspök úr köszönő irata a katonáink javára megtartott háborús
délutánok rendezéséért.
1915. március 31-én 1096 sz. a. Tiszakerületi ág, hitv. ev. püspöki hiva
taltól: intézkedés a tanévi statisztikai jelentés felterjesztése tárgyában.
1915, március 31-én, 1940 sz. a. Vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisz
térium rendelete a tankönyvváltoztatást tárgyaló tanári értekezletek tárgyában.
1768 sz. a. Magyar kir. központi statisztikai hivataltól; felhívás, hogy
az igazgatóság terjesszen fel statisztikai kimutatást arról a jótékony akcióról,
melyet az intézet a hadbavonult katonaság javára kifejt.
1915. április 25-én, 1456 sz. a. Tiszakerületi ág. hitv. ev. püspöki hiva
taltól : pályázati hirdetmény a cs. és kir. hadapródiskolákban magyar honos ifjak
részére fenntartott s az 1915/1916 isk. év kezdetén betöltendő alapítványi helyekre.
1915. április 27-én 1497 sz. a. Tiszakerületi ág. hitv. ev. püspöki hiva
taltól: a főgimnázium 1914—1915 tanévi történetének a háborúval kapcsolatos
adatairól részletes jelentés terjesztendő fel.
1915. április 29-én, 43012 sz. a. Vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisz
tériumtól : folyó tanév első felében katonai szolgálatra bevonult VIII. oszt. tanu
lók bármikor tehetnek osztályvizsgálatot s ennek sikeres letétele esetén ré
szükre éretts, bizonyítvány kiállítható.
1915. május 4-én, 1658 sz. a. Vallás- és közoktatási minisztériumtól:
tekintve a jelenlegi viszonyokat, a folyó iskolai év már május 22-én fejezhető be,
1915. május 6-án, 1661 sz. a Tiszakerületi. ág. hitv. ev. püspöki hiva
taltól: a vkm. 1915 évi április 21-én, 38094 sz. rendelete, mellyel a folyó évi
éretts vizsgálatokhoz kormányképviselőnek dr. Habán Mihály liptószentmiklósi
áll. főgimnáziumi igazgató küldetett ki
1915 május 27-én, 55392 sz. a. Vallás- és közoktatásügyi m. k.
minisztériumtól: kimutatás a hadbavonult tanárokról közvetlenül a cs. és kir.
hadügyminiszterhez terjesztendő fel.
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III.

A gimnáziumi tanácsnak tagjai az 1914

1915 tanévben:

Folgens Cornél, egyházi és iskolai másodfelügyelő, a tanács elnöke.
Münnich Kálmán, m. kir. udvari tanácsos, egyházi és iskolai felügyelő.
Dr. Walser Gyula, ev lelkész.
Madarász Andor, egyházközségi pénztáros.
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 Márton,
Koromzay György,
a gimnáziumi tanácsnak választott tagjai.
Langsfeld Géza,
Róth Márton,
Széli Gyula dr.,
Széli Ödön,
Them László,
Br Wieland Aladár dr.

A g im n á ziu m i f e g y e lm i s z é k ta g ja i t
Folgens Cornél, egyházi és iskolai másod felügyelő.
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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JEGYZET. 1), 2), fakultativ tantárgyak az 1890. évi XXX. törvénycikk
értelmében.
Az V. osztálynak hetenkénti óraszáma volt a görög nyelvi tanfolyamban
29, a görögpótló tanfolyamban 28; a VI. VII. és VIII. osztálynak úgy a görög
nyelvi, mint a görögpótló tanfolyamban 29.
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-tanfolyamnak 4 órája is.
A hetenkénti egy rendes énekórában az I. és II. osztály egyesítve volt.

52
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 órában taníttatott.
A Petőfi-önképzőkör hetenként egyszer tartott gyűlést, a gyorsíró-,
zene-, dalkörök pedig hetenként kétszer gyakorlatokat.
Az önként jelentkező tanulók hetenkénti 2 órában szabadkézi rajzban
nyertek oktatást.
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T a n á ri é v e i
n e k sz . az
ig ló i g im u .

i F o ly ó sz á m
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V .
Tanári testület
É sz r e v é te le k

8

K ir. ta n á c s o s , a F e r e n c
J ó z s e f-re n d lo v a g ja , a z
O rsz. K ö z o k t. T a n á c s
ta g ja . Ig a z g a tó . A te rm é s z e tta u i s z e r tá r ő re.

m e n n y i s é g t a n 11. 4, IV . 3,
m a g y a r 1 4.
f ö l d r a j z 11. 3,
t ö r t é n e t V . 3,
l a t i n 1. 5.

22

o k i. h e ly e tte s t a n á r ;
o s z t á l y f ő n ö k a 11. o s z t.
a fö ld r a jz i s z e r t á r ő r e :
a I I I — IV . o s z t ifjú s á g i
k ö n y v tá r á n a k ő re.

i3

r a j z o l ó m é r t a n I , 3, I I . 3. IIT . 2, IV . 2,
g ö r ö g p ó t l ó r a j z V. 2, V I . 2, V I I . 2,
V i l i . 2,
m e n n y i s é g t a n I, 4.

22

o s z t á l y f ő n ö k a z 1 0 .;
a r a jz s z e rtá r ő re ;
a z I — 11. o s z t. i f j ú s á g i
k ö n y v tá r á n a k ő re.

Bogscli László

l6

1914. é v i a u g u s z t u s h ó e l e j é n h a d 
b a v o u ü lt.
A z 1914— 1915 i s k . é v 
b e n n e m ta n íto tt.

—

5 dr. Bruckner Győző

12

1914. é v i a u g u s z t u s h ó e l e j é n 1 a d b a v o n u l t . A z 1914— 1 9 '5 i s k . é v 
b e n n e m ta n íto tt.

—

I tan ár n e v e

1

Fischer Miklós

o

Altmann Géza

3

Berzeviczy Béla

4

3 5

2

T a n tá rg y , m e ly e t ta n íto tt
te rm é s z e tta n

V I I . 4 ., V I I I . 4.

6

Guhr Márton

44

l a t i n n y e l v I I . 6,

7

Hoch Ferenc

*5

1914. é v i a u g u s z t u s h ó e l e j é n h a d b a v o u u l t . A z 1 9 1 4 —1915 i s k . é v 
b e n n e m ta n íto tt.

8

Jamrich Béla

9

K iss Albert

10

4

22

M arcsek Andor

6

I 1

Schermann Samu

40

I 2

Stromp József

1

e g y e te m i m a g á n ta n á r .

6

l a t i n I V . 4, V. 4. V I. 5.
tö rté n e t
VI. 3, V ili. 3.

n y u g a lm a z o tt ta n á r .

—

V i l i . 4.
23

o k i. h e ly e tte s t a n á r ,
o s z t á l y f ő n ő k a V l l 0 .;
ta n á ri ta n á c sk o z m á n y i je g y z ő ; a f ilo ló 
g ia itö r t. m ú z e u m ő re:
a tö rté n e lm i s z e m i
n á r iu m v e z e tő je .

l a t i n 111. 5, V ll. 5,
g ö r ö g V . 4 , V I. 4, V l l — V i l i . 4.

22

o s z t á l y f ő n ö k a 111. 0 .
a ta n á ri k ö n y v tá rn a k
és a z ifjú s á g i s e g é ly 
k ö n y v tá r n a k ő re.

m a g y a r V I I . 3,
n é m e t V . 3, V I. 3. V ll. 3, V I I I . 3,
p ó t l ó m a g y a r V . 2, V I I —V ili. 2
t ö r t é n e t V I I . 3.

22

o s z t á l y f ő n ö k a V ll. 0 .
a z V. 0 k ö n y v t á r á n a k
ő re.

t o r n a 1 II I I I - I V . V -V I. V l I - V I l I . 2 — 2,
é n e k I —I I . 1, e g y h . é n e k I — IV . 1,
s z é p í r á s I . 1. I I . 1,
n é m e t 1. 1. I I . 1,
h e t e n k i n t 7 ó r á b a n f e lü g y e lő ta n á r
írá s b e li d o lg o z a to k k é s z íté s é n é l.

2 1

a d a l- é s z e n e k ö rö k
.e l n ö k e ; t o r n a t a n á r .

7

m a g y a r 111. 4 . IV . 4, V .3 , V l. 3, V ili. 3.
p ó t l ó m a g y p r V I. 2,
n é m e t I V . 3,

22

o s z tá ly fő n ö k a IV . 0 . ;
a P e tő fi-ö n k é p z ő k ö r
e ln ö k e ; tá p in té z e ti
gondnok.

*3 Szénfy Zoltán

7

m e n n y i s é g t a n III, 3,
V I I . 3 , V I I I . 2,
m a g y a r 11. 4,
t ö r t é n e t 111. 3.

22

o k i. h e ly e tte s t a n á r ;
o s z tá ly fő n ö k a V I. 0 .

Them László

25

v a llá s I — V ili. o s z t 2— 2 ó ra .
t ö r t é n e t I V . 3,
b ö l c s é s z e t V ili. 3.

22

v a llá s ta n á r ;
a T h ö k ö ly - k ö r e ln ö k e .

t e r m é s z e t r a j z I. 2, 11. 2, I V . 3
V. 3, V I. 3,
f ö l d r a j z 1. 3. III. 2.
n é m e t i ll . 4.

22

o s z t á l y f ő n ö k a z V. 0 .
g im n á z iu m i p é n z tá 
ro s ; a g y o rs író k o r e l
n ö k e ; a te rm é s z e t
ra jz i s z e r tá r ő re.

1914. é v i a u g u s z t u s h ó e l e j é n h a d b a v o u u l t . A z 1 9 1 4 — 1915 i s k o l a i
é v b e n n e m ta n íto tt.

—
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r5 Thirring Gyula
l6

W iese Gyula

1O

7

V. 3, IV . 4,

1

3

34
Az 1914—1915 ik iskolai évben mint róm. kath hitoktatók működtek:
az I—IV. osztályban Kosztik József segédlelkész, az V—VIII. osztályban
pedig Pataky Béla segédlelkész. A róm kath. vnllásu tanulók vallástani óráin
megjelentek a görög kath. vallási! tanulók is
Az izraelita vallási! tanulóknak hitoktatója Krausz Áron iglói főrabbi volt.

V I.

Jelentés az osztályok tanulóiról és végzett tananyagáról.
I. o sz tá ly .
Osztályfőnök: Brrzrviczy béra.
a) Tanulók:

Bacsányi József ág. h. ev.
igló.
Baldinger Jenő izr. Igló.
Bartos Ferenc r. k. Szepessümeg, Szepes m.
Bartsch István r. k. Igló.
5 Dávid János r. k. IglóDobozi Gyula r. k. Igló.
Drávetzky Koós László Ká
posztafalu, Szepes m.
Emericzy Ervin ág. h. ev.
Duránd, Szepes m.
Ferencz Zoltán izr. Igló10 Főző Elemér ref. Korompa,
Szepes m.
Gleviczky Ernő r. k. Igló.
Heutschy Béla ág. h ev.
Igló.
Hexner Vilmos izr. Igló.
Huszkó István r. k. Igló.
15 Janecskó V. András r. k Igló.
Jantner György ref. Kiskinizs, Abauj T. mKrál Aladár r k Igló.

Kukura Kálmán r k Igló.
Kuzel Ede r. k. Igló
20 Kürthy István ref- Dombrád,
Szabolcs m.
Letko István r- k. Korompa.
Szepes m.
Lingsch Dezső Gusztáv ág.
h. ev. Igló.
Molnár István r. k. Pálma
falu, Szepes m.
Molnár Lajos r, k. Igló.
25 Müller Gyula r. k. Jolsva
Gömör m.
Nádas Károly ág.h. ev. Igló.
Oltványi István r. k. Igló.
Pridavok Antal r- k. Igló.
Prikryl József r. k. Bindtbánya, Szepes m.
30 Számét Andor izr Márkusfalva, Szepes m.
Schmidt Géza r k. Igló.
Schramkó Ferenc r. k. Igló.
Scholcz László ág. h. ev.
Merény, Szepes m.
3*

Szalai László izr ígló
40 Sztanyik Ferencz r. k- Várna,
Trencsén m.
Tábori László r. k. ígló.
Wiecha József r. k.
ígló
Winter Gyula izr.
Ígló

Schwabik Kornél Mihály r k.
ígló.
35 Schwartz Ervin ág. h. ev.
Szepessümeg.
Schwartz József r k. Ígló.
Sunyavetz Gyula r k. ígló.
Szakáll János ref Korompa,
Szepes m.

Magántanulók:

Scherfel László ág. h ev Szepesolaszi.
45 Sóhalmy Lajos ág. h ev. Tállya, Zemplén m.
Kilépett:

Forgách Sándor r. k. Korompa, Szepes m
Ivánka Imre ág h. ev. Poprád, Szepes mSzaluga János r. k. Kluknó, Szepes m.
Meghalt:

Propper József izr. ígló.
b) Tantárgyak:
1 V a llá sta n , hetenként 2 óra K. k. Bereczky S .: „Ó 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
Thern.
2 M agyar n y e lv , hetenként 4 óra. K k. Szinnyei József: „Iskolai
magyar nyelvtan I.“ és „Magyar olvasókönyv I.“ Hangok, szavak, szófajok és
mondatrészek. Mondatok fajai. Igeragozás. Helyesírás gyakorlása. Olvasmányok
nyelvtani elemzése, hangsúlyos olvasása és tartalmuk szabatos elmondása.
Költemények könyv nélkül. Kéthetenként Írásbeli dolgozat.
Ai.tmann .
3 L atin n y e lv , hetenként 5 óra. K. k. Pirchala Imre: „Latin nyelvtan“
és „Latin olvasó- és gyakorlókönyv.“ Nyelvtan: olvasás, a főnév és nemei,
a declinatio, a melléknevek declinatiója és comparatiója, a névmások, szám
nevek, „esse“ segédige ragozása, az activ igék ragozása. Olvasmányok: Schola.
Hungária. De formica et columba. De campo. De vulpe et corvo. De origine
gentis Lalinae. De cervo fabula. De rebus gestis maiorum. De hello Troiano.
De Iphigenia. Thersites in contione verba facit. Fordítási gyakorlatok fenti
olvasmányok alapján. Havonként két Írásbeli dolgozat.
Altmann .

4 F öld rajz, hetenként 3 óra. K. k. Dr. Simonja Jenő : „Földrajz 1“
Földrajzi alapismeretek. Térképolvasás. Magyarország leírása. Alföldek. Domb
vidékek Hegyvidékek. A magyar tengerpart. Térképvázlatok készítése.
T h ir r in g .
5 T erm é sz etra jz, hetenként 2 óra K. 1c. Dr Szterényi Hugó: „Ter
mészetrajz “ Őszi gyümölcsök leírása és a termések csoportosítása. Házi
állatok A ház körül, a mezőn és erdőben tartózkodó emlős állatok. Az em
lősök összefoglalása és csoportosítása Közönségesebb fenyők. Néhánj' közön
ségesebb tavaszi virágos növény. A növény szervei. Növénygyüjtés.
T h ir r in g .
6 M en n y iség ta n , hetenként 4 óra K. k. Dr. Beke Manó: „Számtan.“
Számirás és olvasás. Négy alapművelet egész számokkal és tizedes számokkal.
Számok tulajdonságai. Számolás közönséges törtekkel. Havonként írásbeli
dolgozat.
Berzeviczy .
7. R a jzo ló g e o m e tr ia , 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 diszitményi rajzok kapcsolatosan a végzett
anyaggal, színezéssel.
Berzeviczy .
8. T o rn á zá s, hetenként 2 óra Szabad-, rend- és szergyakorlatok.
SCHERMANN.
9. S zép ír á s, hetenként 1 óra. Magyar folyóírás az ütemes módszer
szerint.
Schermann .
10 É n ek , hetenként 2 óra. Schermann S. Gyak. énektana és dalfüzére
nyomán. Egy-, két- és többszólamú dalokgyakorlása. Több egyházi ének a
a prot. vallási! tanulókkal begyakorolva.
S chermann .
11.
N é m e t n y e lv , mint rendkívüli tantárgjg hetenként 1 óra. K. k,
Schuster Alfréd: „Német nyelvtan 1.“ Az Írásjelek használata A helyes olva
sás és írás állandó gyakorlása. Beszédgyakorlatok a mindennapi életből.
Schermann .
II. o s z tá ly .
Osztályfőnök: Altmann Géza
a) Tanulók:

Andreánszky Imre r. k Igló.
Antal Aladár ág. h. ev. Ká
posztafalu, Szepes m.
Barek László r. k Nyirlugas,
Szabolcs m.
Binder Gyula r k Igló.

5 Bogsch László ág. h. ev. Igló
Brandobur Mihály r. k Szepessümeg
Csadényi Jenő r. k Igló
Erős József izr. Betlenfalva,
Szepes in.
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Fischer Vilmos ág. h ev. Igló10 Fleischer Gyula ág. h ev.
Merény.
Frank Ferenc r. k. Ólubló,
Szepes m.
Gánóczy Péter r. k. Prakfalva,
Szepes m
Gura Jenő ág. h. ev. Merény,
Szepes m.
Gyurica Alajos r. k. Krivány,
Sáros m.
15 Honti Lajos ág. h. ev Korompa, Szepes m.
Hornicsek Dezső r. k. Igló.
Kapsdorfer József r k- Szepessümeg.
Kiszely József r. k- Igló.
Koch Géza r. k Érmihályfalva, Bihar m.
20 Korbász Kálmán r- k IglóKöhler Zoltán ág. h ev. Igló
Krakovics Miksa izr. Igló.
Krancziczky András r. k.
Margitfalva, Szepes mKubinyi Ferenc ág h ev.
Korompa, Szepes m.
25 Kubenko Ede r k. Igló.
Kvaszinger Jenő r. k. Meszes
major, Zemplén mLáng Jenő izr- Márkusfalva,
Szepes m.
Lelko Jenő ág h.ev. Rózsa
hegy, Liptó m.
Milder János ág. h. ev. Szepesváralja.

30 Nádler Ödön ág h. ev. Igló.
Nécs Jenőr. k. Gölniczbánya,
Szepes m.
Németh Camillo r. k. Igló
Popper Zeno izr Igló.
Pridávok Péter r. k. Igló.
35 Repesik Ferenc r. k. Igló
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.
40 Schwartz Artur izr Márkus
falva, Szepes m.
Slifka György r. k. Igló.
Soltész Ferenc r. k Igló.
Somogyi László ref. Dombrád, Szabolcs m.
Stuckner Géza r. k. Igló.
45. Széli László ág. h. ev. Igló.
Tobák József r. k Igló.
Tar István r. k. SzepesváraljaThem László ág. h. ev Igló.
Thurzó Béla ág. h. ev- Igló.
50 übelauer Károly ág. h. ev.
Igló.
Váradi László ág. h. ev. Igló.
Várady Gábor ref Székelyhid, Bihar m.
Wachs Zoltán ág h. ev. Igló
Wiecha Gusztáv r k. Igló.
55 Zinner Dezső izr. Igló.
Zwicker Ödön ág. h. ev. Igló.

Magántanuló:

Sóhalmy György ág. h ev. Tállya, Zemplén m.
Kilépett:

Lavotha Ernő ág. h. ev. Szepesváralja.
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b) 'lantárgyak;
1 V a llá sta n , hetenként 2 óra. K. k. ßereczky 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 hkkn .
2. M agyar n y e lv , hetenként 4 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,
Szénfy .
3. L atin n y e lv , hetenként 6 óra. K k. Pirchala Imre: „Lalin nyelv
tan“ és „Latin olvasókönyv.“ Nyelvtan: Az I. oszt nyelvtani anyagának
tüzetes átismétlése és kiegészítése u tán: a passiv igék ragozása, álszenvedő,
rendhagyó és hiányos igék, perfectum és supinum képzés, az accus, c. inf.,
ablat. absol., szóképzés és szóösszetétel. Olvasmányok: De adventu Hunnorum. — De Attiláé aedibus. — De equo ligneo. — De inccndio Troiae. — De
Ulixe in Ogygia morante. — De Nausicaa. — De Phaeacibus. — Ulixes
nőmén suum aperit — Ulixes in pátriám redit. — Ulixes apud Eumaeum.
— Ulixes se filio aperit — De Tarquinio Superbo De Horatio Coclite.
De Mucio Scaevola. Latin közmondások. — Fordítási gyakorlatok a fenti
olvasmányok alapján. — Kéthetenként iskolai Írásbeli dolgozat.
Guhr .
4 F öldrajz, hetenként 3 óra. K. k. Dr. Simonyi Jenő : „Földrajz II.“
Részletesebben : Ausztria, főbb vonásokban Európa többi országa, Ázsia és
Afrika vízszintes és függőleges tagozottsága, vízrendszere, flórája, faunája,
lakosai s nevezetesebb városai. Térképvázlatok készítése.
Altmann .
5 T e r m é sz e tr a jz , hetenként 2 óra. K. k. Dr. Szterényi Hugó : „Ter
mészetrajz II “ Néhány őszi virágos növény. Majmok. Tengeri és erszényes
emlősök. A ház körül, mezőn, erdőben tartózkodó madarak; vizi madarak.
A madarak összefoglalása és csoportosítása. Csúszó-mászó állatok Kétéltűek.
Halak. Csigák. Kagylók. Hasznos és kártékony bogarak. Közönségesebb nappali
és éjjeli lepkék. A méh, a hangya. A szöcske, a sáska. A szitakötők. A házi
légy, a szúnyog. Keresztes és házi pók. Folyami rák. A pióca. Néhány tavasszal
virító erdei bokor és gyümölcsfa Rovar- és növénygyüjtés.
T h ir r in g .
6.
S zám ta n , hetenként 4 óra. K. k. Dr. Beke Manó : „Számtan.“ Vég
zett anyag: Szakaszos tizedes-törtek. Számítási könnyítések. Korlátolt pontos
ságú szorzás és osztás. Egyszerű hármasszabály. Arányok, aránypárok és
alkalmazásuk az egyszerű hármasszabály megoldásánál. Százalékszámítás és
alkalmazásai. Árúsúly-számitások, árúérték-számitások. Legegyszerűbb százalék
számítások grafikai szemléltetése. Havonként egy iskolai Írásbeli dolgozat.
Altmann ,
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7. R a jzo ló g e o m e tr 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. Egye
nesnek és síknak kölcsönös helyzete. Két és több síknak kölcsönös helyzete.
A testek szimmetriája és hasonlósága Modellek készítése és geometriai rajz
kapcsolatosan a végzett anyaggal.
Berzeviczy .
8. T o rn á zá s, hetenként 2 óra Szabad-, rend- és szergyakorlatok.
SCHERMANN.
9. S zép ír á s, hetenként 1 óraNémet folyóírás
az ütemes módszer
szerint.
Schermann .
10. É n ek , hetenként 2 óra. Együttesen az I. osztállyal, mint az I.
osztályban.
Schermann .
11. N é m e t n y elv , mint rendkívüli tantárgy, hetenként 1 óra, K. k
Schuster Alfréd „Német nyelvtan I“. A helyes olvasás és írás gyakorlása.
Névragozás. Igeragozás. Prózai olvasmányok A helyesírás gyakorlása.
Schermann .
III. o s z tá ly .
Osztályfőnök: Kiss ai.berT.
a) Tanulók :

Csizmár János r. k. Igló
Eggenberger Ödön ág h. ev
Igló.
Elfenbein László izr. Igló
Frank László r. k. Ólnbló,
Szepes m
5 Fuchs Győző izr. Káposzta
falu, Szepes m.
Gábris Rezső r. k. Csaca,
Trencsén m
Halasi István ág. h ev.
Cirókaófalu, Zemplén m
Horn Zoltán izr Korompa,
Szepes m.
Hölbling János r. k Igló
10 Hunyor Gyula r k. Igló.
Jamniczky Ferenc r. k. Igló
Jávorszki József r. k. Savaik,
Szepes m
Jekel Tibor r k Igló.

Juhász Ferenc r. k. Igló.
15 Kádár József ref. Vizsoly,
Abauj m.
Kováts Tamás ág h. ev.
Abaujnádasd.
Köhler Gusztáv ág. h ev. Igló.
Kühbácher Ödön ág. h ev.
Igló
Lorber Ernő izr. Igló.
20 Martinkó András r. k. Savnik,
Szepes mMárkus Dezső r. k. Korompa,
Szepes m
Mestyanek István r. k Igló
Meyer Tibor ág h. ev. Buda
pest.
Mischitz Herbert r. k. Márkusfalva, Szepes m.
25 Négyessy László r. k. Ko
rompa, Szepes m-
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Niksch Géza r. k. Igló.
Szakai László ref. VámosPólay Dávid ág: h. ev. Szelucska, Ung m.
pesváralja.
Szitár Odón izr. Igló.
Pollák Ernő izr. Rimakokova,
Szlaby István r k. Igló.
Gömör m.
40 Tisza Lajos ág. h ev. SzeRauchwerger Imre izr. Igló.
pesváralja.
30 Rétháti Géza r. k. SzepesTürk László r. k. Igló.
remete
Tyroler Károly izr Takcsány,
Schrenkel Emil r. k. Igló.
Zemplén m.
Singer Zoltán izr. Poprád,
Vanyó József r. k SzepesSzepes m.
olasziSlifka Lajos r. k. Igló
Várady Pál ref. Székelyhid,
Sohlmann Gyula ág- h. ev
Bihar m.
Svedlér, Szepes m.
45 Vaskó Ferenc r k. Igló
35 Sohlmann ]ános ág. h. ev
Vojnár Tibor r. k Igló.
Svedlér, Szepes m.
Vollay Aurél r. k. Igló.
Sommer Bertalan r. k.
Wiener Lajos izr. Igló.
Zimmermann Vilmos izr. Igló.
Igló
Magántanuló:
50 Gottesmann Lipót izr. Szomolnok, Szepes m.
b) lantárgyak:
1. V a llá sta n , hetenként 2 óra K. k. Bereczky : „A keresztyén egyház
rövid története“. Segédkönyv: „Újszövetség“. „Kér. énekeskönyv.“ Tananyag:
A keresztyén egyház története annak megalapításától a legújabb időkig, külö
nös tekintettel a reformációra és a magyar ev. prot. egyházra Válogatott
szentirási szakaszok olvasása és magyarázása.
T hekn .
2. M agyar n y e lv , 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.
Stromp .
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, Cimon, Thrasybulus. Költői olvasmány Phaedrus mesegyüjte
ményéből: Lupus et agnus Canis per fluvium carnem ferens. Vacca, capella,
ovis et leo. Vulpes et corvus. Rana rupta et bős. Vulpes et ciconia. De vulpe
et uva. De vitiis hominum Taurus et vitulus Ni'elvtanból az alaktan tüzetes
átismétlése után az egyszerű mondat syntaxisa. Magyar szöveg latinra for
dítása. Kéthetenként iskolai írásbeli dolgozat,
Kiss.
4.
N ém et n y e lv , hetenként 4 óra K. k. Schuster Alfréd: „Német
nyelvtan I.“ Az Írásjelek használata, olvasás, helyes kiejtés. A névelő, főnév,
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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.
T h ir r in g .
5. T ö r té n e le m , hetenként 3 óra. K. k. Dr. Szigethy Lajos: „Magyarország története I.“ 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.
Szénfy .
6. F öld rajz é s fizik a i fö ld ra jz, hetenként 2 óra. K. k. Varga O ttó:
„Földrajz I I “ 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 ir r in g .
7. M en n y iség ta n , hetenként 3 óra. K k. Dr. Beke Manó: „Számtan.“
Végzett anyag: Összetett következtetések. Egyszerű kamatszámítás. Kamatos
kamatszámítás- Értékpapír számítások. Arányos osztás és középértékszámitás.
Arany és ezüst érmekkel való számolás. Láncszabály. Havonként Írásbeli
dolgozat.
Szénfy .
8. R a jzo ló g e o m e tr 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. Sikdiszitinények rajzolása és színezése a Váradi , Boross- és Zsitvay-féle lap
minták után. Kézügyesitő 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.
Berzeviczy .
9. T orna, hetenként 2 óra. Szabad-, rend- és szergyakorlatok.
S che;rm ann ,
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IV. o s z tá ly .
Osztályfőnök: Stromp J ózskf.
a) Tanulók :

5

10

15

20

Babik Oszkár r. k. Szlatvin,
Szepes in.
Bacsinszky Béla g. k Vereshegy, Szepes m.
Bárdossy Dezső g. k. Tarczafő, Szepes mBendik János r. k. Létánfalva, Szepes m.
Buchner Géza r. k. Kassa
Abauj m.
Bukovinszky Ferenc r. k.Igló.
Daday Endre r. k. Gölnicbánya, Szepes m.
Drechsler Rezső izr. IglóErős Rezső ág. h. ev. Igló.
Flachbarth Jenő ág. h ev.
Gölnicbánya, Szepes m.
Fried László izr. Szomolnok,
Szepes m.
Fürst Ervin ág. h ev. Szepesolaszi.
Gleviczky Géza r. k Igló.
Gömöri Sándor ref. Igló.
Hamornik László r. k. Korompa, Szepes m.
Havas Rezső r. k. Csorba,
Liptó m.
Ipolyi Albin r. k. Igló.
Jánosik Jenő r. k. Márkusfalva, Szepes m.
Jureczky Tibor ág. h ev.
Jolsva, Gömör m.
Kardos Lajos izr. Igló.
Kéri Kálmán r. k. IglóKircz Géza izr. Vágfalva,
Liptó m.

25

30

35

40

Klein Samu ág h. ev Svedlér, Szepes m
Kossányi Dezső r. k. Ötösbánya, Szepes m
Kováts Loránd ág. h. ev.
Abaujnádasd.
Kürthy Zoltán ref. Dombrád,
Szabolcs m
Láng László izr. Márkusfalva, Szepes m
Leichtag Elek izr. Igló.
Lorber Andor izr. Igló.
Marschalkó Jenő ág. h. ev.
Iglórosztoka, Szepes m.
Pallaghy István ref. Felsőméra Abauj m
Pataki Oszkár ág. h. ev
Igló.
Petrássovits Viktor g k.
Takcsány, Zemplén m
Pfliegel György r k Várna,
Trencsén m.
Rauchwerger Ernő izr. Igló.
Schneider Lajos ág. h. ev
Merény, Szepes m.
Scholtz Lajos ág- h. ev.
Merény, Szepes mSinger Ernő izr. Igló.
Szenykó Gyula g. k- Lőcse,
Szepes m.
Szörényi Rezső r. k. Igló.
Újj Andor ref. Csenyéte,
Abauj m.
Wiener Miklós izr. Igló.
Zustyák Viktor ág. h ev.
Vágfalva, Liptó m.
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Magántanulók:
Abaffy László r. k. Felsőlehota, Árva megye.
45 Gottesmann Emil izr. Szomolnok, Szepes m.
Gottesmann Sándor izr. Szomolnok, Szepes m
Sommer László r. k. Korompa, Szepes m
Tar Aladár r. k. Tarcafő, Szepes m
Varga Nándor r. k Liptóujvár.
Kimaradt:
50 Csajbók János r. k Jászberény, J. N. K. Szolnok m
b) 7antárgyak:
1. V a llá sta n , hetenként 2 óra. K. le. 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 er 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 niagyarossága. A jóhangzás, képes kifeje
zések és alakzatok. Verstan. Nemzeti és idegen versek. Polgári ügyiratok. A
prózai és költői olvasmányok hangsúlyos olvasása magyarázata; a szóképek,
alakzatok, ütemek, verslábak és rímek szerint való elemzése. Toldi olvasása és ma
gyarázata, három ének emlékelése Kéthetenként iskolai dolgozat. Stromp .
3. L a tin n y e lv , hetenként 6 óra. K. k. Pirchala I. „Latin nyelvtan“ ;
Fodor és Kurtz : „Latin olvasmányok.“ Prózai olvasmány C. Julius Caesar
„Commentarii de bello Gallico“ c. művéből: Gallia leírása (I. 1.) Caesar és
Ariovistus (I. 30—54). Költői olvasmány P Ovidius Naso Metamorphosisaiból:
Daedalus és Icarus (Vili 183 -235), Philemon és Baucis (VIII. 611—724),
Orpheus az alvilágban (X 1—63). Nyelvtanból a III. osztály anyagának átismét
lése u tán: az állítás módja (kijelentő, felszólító és óhajtó mondatok, kérdő monda
tok) ; 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.
Jamrich .
4. N ém et n y e lv , 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 az elvégzett
nyelvtani anyaggal.
Strom p .
5. T ö r té n e le m , hetenkent 3 óra. K. k. Dr. Szigethy Lajos: „Magyarok
története II.“ Kogutovitz Manó : „Tíz térkép a hazai történelem tanításához.“
-— A magyar nemzet története 1526-tól a legújabb időkig: A török hatalom
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terjeszkedése. A szabadságharcok kora. A királyaival kibékült Magyarország
a haladás útján. A mai Magyarország megalakulása. A magyar birodalom álta
lános ismertetése tekintettel az alkotmányra, a közös ügyekre és Ausztriára.
Thern .
6. Növénytan, hetenként 3 óra. K. k. Dr. Szterényi Hugó: „Növény
tan.“ Néhány őszi virágos, növény leírása után az általános növénytanból: a
növény szervei (gyökér, szár, levelek, virágok) s azok biológiája A sejt- és
szövettan elemei. Kémiai alapismeretek s a növény életére nézve fontos
elemek és vegyületek. A növény táplálkozása, lélekzése, mozgástüneményei és
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 korpafüvekRészletesebben: a virágos növények közül
a nyitvatermők (tűlevelűek) és zárvatermők (egy- és kétszikűek) főbb családjai
Növénygyűjtés.
T h ir r in g .
7. Mennyiségtan, hetenként 3 óra. K. k. König- Beke: „Algebra.“ —
Az algebra jelei. Algebrai egész kifejezések összevonása. A számfogalom kibőví
tése a negativ számok által Algebrai egész kifejezések szorzása. Commutativ,
associativ és distributiv tulajdonságok. Fontos szorzat-alakok. Algebrai kifejezé
sek osztása és a törtszámok. Legnagyobb közös osztó és legkisebb közös
többszörös. A függvény fogalma. Elsőfokú függvényeknek grafikai ábrázolása.
Az elsőfokú egyenlet. Havonként egy írásbeli dolgozat.
Ai/ l'.mann .
8. Rajzoló geometria, hetenként 2 óra. K. k. Dr. Horti Henrik :
„Rajzoló geometria.“ Tananyag: Planimetriai konstrukciók. A kör főbb tulaj
donságai. Két kör kölcsönös helyzete. Érintkező körök. Az ellipszis, parabola
és hiperbola főbb tulajdonságai A kúpszeletek összehasonlítása. Sik díszít
mények rajzolása és egyszerűbb színezése a Várdai-, Zsitvay-, Gróh- és a
Boros-féle lapminták után. Ecsetgyakorlatok. Kézügyesitő gyakorlatok színes
ceruzával. Különböző háztartási tárgyak természet után való rajzolása szem
lélet nyomán és táblai clőrajzolás után. Magyar diszitő elemek gyűjtése és
ezekből egyszerűbb térkitöltés. Geometriai rajz kapcsolatosan a végzett anyaggal.
Szerkesztési gyakorlatok.
BERZEVICzy.
9. Torna, hetenként 2 óra. S abad-, rend- és szergyakorlatok.
SCHERMANN.
V. osztály.
Osztályfőnök: T h ir r in g

gyui .a.

a) Tanulók:

I3artsch Miklós ág. h. ev Igló.
Csighv József g. k. Igló.
Dósa Pál r. k. Jászapáti,
Jásznagykunszolnok m

Fehér Béla r. k. Hegyeshely,
Trencsén m.
5 Fehér István izr.
igló.
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Fesztóry Miklós g. k. Isztáncs, Zemplén m.
Fisch Sándor izr Hluknó,
Szepes m.
Földváry Miksa r. k Igló.
Gróh László r. k. Korompa
Szepes m.
10 Herceg Zoltán izr. Igló.
llléssy Ferenc ref Nagykinizs, Abauj Torna m.
Klein Károly izr. Érköbölkut, Bihar m.
Klucsár András r k Leszkovány, Szepes m.
Koromzay Zoltán ág h ev.
igló.
15 Labanc István r. k. Korompa,
Szepes m.
Márkus László r. k Korompa
Szepes m.
Mészáros István r. k Igló.
Mokcsay Miklós ref. Göncruszka, Abauj-Torna m.
Müller Árpád ág. h. ev. Igló
20 Oheim Gyula ág. h. ev.
Szepesolaszi.
Palcsik Sándor r. k. Igló.
Pogorisky Pál ref. Garbócbogdány, Abauj-Torna m.
Rónay Sándor izr. Vilmány,
Abauj-Torna m.

25

30

35

40

Róth Nándor r- k. Márkusfalva, Szepes m
Schermann Sándor ág. h ev.
Igló.
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 Hugó izr. Igló.
Stein Jenő izr. Igló.
Straznicky Lajos r. k. Igló.
Stromp Tibor.ág. h. ev. Igló
Szászrivy Artur ág. h. evIgló.
Szmik János ág. h ev.
Illésfalva, Szepes m.
Thurzó Rezső ág. h. ev.
Igló.
Tkács József r. k. Védfalva, Szepes m
Török Béla r. k. IglóVárady István ref. Székelyhid, Bihar m.
Veszelenyák István g. k
Felsőszalánk, Szepes m.
Vozár József r. k. Igló.
Weisz Zoltán izr. Igló.
Záborszky Viktor ág. h. ev.
Korompa, Szepes m.

Magántanulók:

Dán Péter g. k. Huszt, Máramaros m.
45 Dzubay János g. k. Leisenring, Amerika.
Pócz János r. k. Jászberény J. N- K. Szolnok m.
Retter Pál r. k. Iglóhuta.
Scherffel Erzsébet ág- h. ev. Korompa, Szepes m.
Kilépett:

Dósa Béla r. k. Jászapáti, J. N. K. Szolnok m.
50 Haász Károly r. k. Ólubló, Szepes m.
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b) 7antárgyak:
1. V a llá s ta n . 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 mőködése.
T hern
2. M agyar n y e lv , hetenként 3 óra. K. k. Góbi Imre: „Retorika.“ Greguss—Beöthy: „Magyar balladák.“ — A prózai írásművek szerkezete: anyaggyűjtés, az anyag rendezése. A prózai írásművek fajai, megfelelő olvasmányok
alapján. Szemelvények a balladákból. írásbeli dolgozatok: 1. Igló város leírása.
2. A rétség lakójának élete Hermann 0. „Pákásztanya“ c. olvasmánya alapján. 3. A
tél. 4. Arany J. „Tetemrehivás“ c. balladája elbeszélés alakjában. 5. Önéletrajz.
6. A magyar nemes jellemzése az „Uj földesúr“ alapján. — 7. A szónoki
beszéd céljáról és hatásáról.
Strom p .
3. L atin n y e lv , hetenként 4. 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. müvéből: I. 539 skk, (Herkules legyőzi Cacust), II 385 skk. (A Lupercalia
eredete), IV. 809. skk. (Róma alapítása. Remus halála), III. 181 skk. (A nő
rablás), II 475 skk (Romulus halála), II. 641 skk. (Terminalia), 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, népgyülések, magistratus). — Havonként két Írásbeli dolgozat.
Jamrich .
4. G örög n y e lv , hetenként 4 óra. K, k. Erdős Tivadar: „Görög nyelv
tan és görög olvasókönyv. I. ré sz “ — Olvasmányok: 1— 15, 18—20, 25—28
3 0 -3 2 , 3 4 -3 5 , 37, 39—40, 42, 4 6 -4 7 , 54—58, 61, 6 3 -6 5 , 67—70, 73,
76, 80, 84, 86 -88 , 9 0 -9 1 , 95, 97, 102, 104, 116, 124. A nyelvtanból a
névszók és az „ó“ végű igék alaktana; mondattani sajátosságok — Kéthe
tenként iskolai írásbeli dolgozat.
Kiss.
5. G ö r ö g p ó tló iro d a lo m , hetenként 2 óra K. k. Dr. Csenged János:
„Homeros Iliasa.‘‘ Kempf József: „Homeros Odysseiája.“ Dr. Geréb József:
„Szemelvények Herodotos történeti művéből.“ Dr. Badics Ferenc: „Magyar
irodalmi olvasókönyv I.“ Homeros élete és müvei. Az Iliasnak és Odysseiának
szemelvényeken alapuló olvasása tárgyuk, szerkezetük és epikai előadásuk
megismertetésével. A homerosi kérdés ismertetése, a homerosi époszok törté
nete. A homerosi mithológia és reálék összefoglaló tárgyalása — Herodotos
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élete; történeti művének tárgya és szerkezete, világnézete, történetírói felfogása
és a mondákhoz való viszonya. Válogatott fejezetek történeti művéből. — A
magyar irodalmi olvasmányok tárgyául Tinódy Sebestyén, Gyöngyösi István és
Arany János épikus műveiből vett szemelvények szolgáltak. A magyar nyelvű
történetírás fejlődésének tárgyalása után a régi magyar történetírók közül Heltai
Gáspár, Kemény János, Szalárdi János, Bethlen Miklós gróf, Cserei Mihály és
Apor Péter báró szemelvények a'apján.
Marcsek .
G G ö r ö g p ó tló rajz, hetenként 2 óra. Síkidomok, stereometriai testek
(kocka, hasáb, gúla) és ezek összetételeinek, továbbá egyszerűbb edények,
használati tárgyak szemlélet alapján való rajzolása és festése. Vázlatkönyv.
Berzeviczy.
7. N é m e t n y e lv , hetenként 3 óra. K k. Dr. Schuster Alfréd : „Német
nyelvtan II. rész.“ Nyelvtan és mondattan tüzetes átismétlése. Olvasmányok
magyarázása, fordítása; költemények emlékelése Beszéd- és helyesírási gya
korlatok. Kéthetenként iskolai írásbeli dolgozat.
Marcsek .
8. T ö r té n e le m , hetenként 3 óra. K. k. Dr. Szigethy Lajos : „Az ókor
története.“ Helmár Á gost: 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 chaldáusok; assyrok és héberek A legrégibb zsidó törté
nelem bírálata. A phoenikiaiak kereskedelme és gyarmatai Brahmaismus és
Buddhismus. A babyloni és perzsa birodalom, c) Görög történelem. A ’hőskor
vázlatosan. Lykurgos törvényhozása. Az athéni állam történelme Solonig, kiter
jeszkedve a Drakon-féle eupatrida uralomra Solon timokratiája. Kleisthenes,
Aristeides, Ephialtes és Theramenes demokratiája. A 30 zsarnok uralma.
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 király
ság korszakának kritikája. Alkotmányos és jogviszonyok. Pártküzdelmek
a patríciusok és plebejusok közt. A néptribunság. A decemvirek. A pun és
makedón háborúk. A forradalmak korszaka a grachusi mozgalmaktól az
actiumi csatáig. Az imperium alapítása. A császárság fénykora, hanyatlása és
bukása 476. Az antik műveltség hanyatlása és bukása Az ókori történelem
kútfői és segédeszközei.
Aetmann .
9
Á lla tta n , hetenként 3 óra. K. k Dr Szterényi H ugó: „Állattan.“
Általános rész : a sejt- és szövettan elemei; a szervek (bőr, csontváz, izmok,
bélcsatorna, vérkeringés, lélekzés és kiválasztás szervei; idegrendszer, érzék
szervek s azok működése); a szaporodás ; az állatok életmódja. A rendszer
tanból : a gerincesek 5 osztályának (emlősök, madarak, csúszó-mászck, két
éltűek, halak) főbb rendjei; a puhatestűek (fejlábuak, csigák, kagylók); az
Ízeltlábúak (rovarok, százlábúak, pókfélék, rákfélék) fontosabb rendjei; a férgek
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(gyűrűs, fonál és lapos férgek); a tűskebőrüek (tengeri ugorkák, tengeri tüskés
állatok, tengeri csillagok és tengeri liliomok); bélnélküliek (medúzák és polipok,
korallpolipok, szivacsok); véglények (ázalékok és gyökérlábúak). T h ir r in g .
10. M en n y iség ta n , 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. Szénfy .
11. T orna, hetenként 2 óra. Gyakorlatok vasbotokkal és szergyakorlatok.
SCHERMANN.
12. É nek, (nem kötelező) hetenként egyszer a dalkörben. Schermann .
A kötelező heti órák száma a görög nyelvet tanulóknál és a görögpótló
tanfolyamban 27.
VI. o sz tá ly .
Osztályfőnök : Szénfy zoltán .
a) Tanulók:

Babura Gábor r- k Tak
sony, Pest m.
Ballasch Máté r. k Luciabánya, Abauj-Torna m
Bárdossy Elek g k. Tarcafő,
Szepes m.
Borza Zoltán ev- ref- Hetény, Komárom m.
5 Csadényi István r. k. Igló.
Cseh István r k. Szepessiimeg.
Dajka Miklós ref. Igló.
Drávetzky Ernő r- k. Ká
posztafalva, Szepes mDrechsler Manó izr. Igló.
10 Dula Gusztáv ref- Szepsi,
Abauj m.
Frenczel Dezső ref- Szászfa,
Abauj-Torna m.
Freund Zsigmond izr. Igló
Glattstein Dezső izr. Igló.
Gömöri István ág. h. ev.
Igló.
15 Harnicsár Gyula r. k. Igló.
Havas Mihály r. k Igló.

Horváth János ref. Nemesbikk, Borsod m.
Kauftheil Lipót izr. Igló.
Kerekes László ref- Felsőbarcika, Borsod m.
20 Klein Gyula izr. Érköbölkút,
Bihar m.
Kozmáry Zoltán r. k. Gönc,
Abauj-Torna m.
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.
Meyer Vilmos ág. h ev.Budapest.
Mészáros János r. k- Igló.
30 Michalsky József r k. Letánfalva, Szepes m.
Milecz János r. k. Zsolna,
Trencsén m.
4

BÖ

Müller ]ános ág. h ev Iglo
Nagy Tibor r. k. Czibakháza, Szolnok m.
Óvári Pál ref. Torna, Abauj m.
35 Pálmay Károly r. k. Igló.
Plank Sándor r k. Nagytálya, Heves in
Petrassovits Elek g k. Takcsány, Zemplén m.
Porubszky Oszkár ág h. ev.
Ruttka, Turóc m
Propper Lajos izr. Igló.
40 Rauchwerger Béla izr. Igló.
Répászky Ernő r. k. Igló.
Somogyi József ref. Dombrád, Szabolcs m.

Stromp Lajos ág h. evGölniczbánya, Szepes m.
Szabó János ref Torna,
Abauj Torna m.
45 Szabó Tibor r k Makiár,
Heves m.
Szeemann Béla r- k. Zsolna,
Trencsén m
Szilárdi Vilmos ág. h. ev.
Svedlér, Szepes m.
Sztanyik Mihály r. k. Várna,
Trencsén mVartovnik János r. k. Márkusfalva, Szepes m.
50 Viszlóczky Gyula g. k. Nagykunszfalu, Szepes m.

Magántanulók :

Münnich Kálmán ág. h. ev. Igló.
Sommer Margit ág. h. ev. Korompa, Szepes m
Sóhalmy Imre ág. h. ev. Tállya, Zemplén m
Ujházy László r. k. Főnixhuta, Sáros m.
b) Tantárgyak:
1. V a llá sta n , hetenként 2 óra. K. k. Pálfy-Bereczky; „A kér. anyaszentegyház története.“ „Újszövetség.“ „Kér énekcskönyv“ Végzett tananyag:
Az egyetemes kér. egyház története a ^vesztfáliai békéig, főtekintettel az egy
ház belső életére.
T hk rn .
2. M agyar n y elv , hetenként 3 óra. K k Riedl Frigyes: „Poétika.“
A művészetek elmélete. A verstan. A költői műfajok elmélete szemelvények
alapján. — Remekművek olvasása és tárgyalása: Zrinyiász, Zalán futása, Két
szomszédvár, Buda halála, Bánkbán, A kérők, Csalódások. — írásbeli dolgo
zatok: 1. Milyen viszonyban van a költészet a többi művészetekkel? 2. A hulló
falevelek. 3 Vörösmarty „Szép Ilonka“ c. költői elbeszélésének méltatása. 4. A
két szomszédvár c eposz poétikai fejtgetése. 5. Modern harcászati eszközök
a mai háborúban. 6. A komikum Kisfaludy K Csalódások c. vígjátékéban
7. Nem vérezünk hiába
S trom p .
3. L atin n y elv , hetenként 5 óra. K. k. Kalmár Elek: „Szemelvények
Titus Livius római történetéből“ III. kiadás. VVirth Gyula: „Szemelvények P.
Vergilius Maró Aeneiséből.“ Pirchala Imre: „Latin nyelvtan“ XI. kiadás. Dr.
Hittrich Ödön: „Római régiségek.“ Prózai olvasmány: Livius XXL 1—-2, 4
(a II. pún háború előzményei és Hannibal jelleme), XXI. 32, 33, 34, 35, 36
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(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 I. 1—369,
II. 1—250. Livius és Vergilius élete és müvei. A köztársaság kormányzása.
A hadügy. Vallásrégiségek Nyelvtani ismétlések Havonkét két Írásbeli dolgozat.
Jamrich .
4. G örög n y e lv , hetenként 5 óra. K. k. Erdős Tivadar: „Görög
nyelvtan és Görög gyakorló- és olvasókönyv II “ Végzett anyag : A nyelvtan
ból az V. osztályú anyag átismétlése után a |u végű igék alaktana, a rend
hagyó igék s a fő mondattani tudnivalók. Prózai olvasmány: 7—12, 14,
16— 17,20, 22, 25,27—31, 33—34, 36—38, 40 —43. Lirai szemelvények.
Hesiodos, Tyrtaios, Solon, Theognis, Mimnermos, Simonides, Archilochos,
Alkaios, Sappho és Anakreon költeményeiből. Kéthetenként iskolai írásbeli
dolgozat.
Kiss.
5. G ö rö g p ó tló iro d a lo m , hetenként 2 óra. K. k. Kincs G yula:
„Szemelvények a görög lira és a vele kapcsolatos magyar klasszikus költészet
termékeiből“, Sophokles „Antigone“ és „Elektra“ című drámája Csiky Gergely
fordításában. Szemelvények Kallinos, Tyrtaios, Archilochos, Mimnermos, Solon,
Xenophanes, Theognis, Keosi Simonides és Ion elegiai töredékeiből. Az epig
ramma Simonides, Anakreon és Platon alapján, Az aeol dalköltészet és a
dór karének költészete. A magyar klasszikus irányú lira 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.
Stromp .
6. G ö rö g p ó tló rajz, hetenként 2 óra. Stereometriai testeknek folytató
lagos rajzolása (mint az V. osztályban). Vázlatok színes krétával és ceruzával.
Kisebb méretű háztartási tárgyak és eszközök, továbbá gipsz, terrakotta ékít
mények és antik vázák, cserépedények, üvegek rajzolása és festése. A tan
terem berendezésének rajzolása. Csoportos rajzolás az udvaron.
Berzeviczy .
7. N ém et n y e lv , 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.
Marcsek .
8. T ö rtén elem , hetenként 3 óra. K. k. Dr. Szigethy Lajos: „Egye
temes történet 11.“ Közép és újkor a westfaleni 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 magalakulása. A keresztes háborúk kora. NyugatEurópa egységének felbomlása. A korlátlan királyi hatalom kifejlődése. A
nagy felfedezések és a renaissance. A reformáció és ellenreformáció. A harminc
éves háború. Szemléltető eszközök bemutatása.
Jamrich .
i
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9. M e n n y is é g ta n , hetenként 4 óra. K. k. Beke : „Algebra“ és Sárkány:
„Geometria.“ a) Algebra: Negativ és tört hatványkitevők. A logarithmus. Irra
cionális és kitevős egyenletek. Másodfokúra redukálható egyenletek. Számtani
és geometriai sor. b) Geometria: A kör kerülete. A kör és részeinek területe.
Trigonometria: A derékszögű, egyenlőszárú és ferdeszögü háromszögek meg
határozása. A szabályos sokszögek meghatározása. Heron képlete Havonként
iskolai írásbeli dolgozat.
Szénfy .
10. Á s v á n y ta n é s c k e m ia , hetenként 3 óra. K. k Dr. Szterényi
Hugó: „Ásványtan és chemia.“ A levegő. A kén és fontosabb vegyületei.
Chemiai alapfogalmak és törvények. A fontosabb ércek és terméselemek A
kősó A fluorit. Általános chemiai fogalmak. Kvarc. Opál Grafit. Drágakövek
(gyémánt, korund, berill, topáz, turmalin, türkisz, gránát). Kristályrendszerek
általában és a szabályos kristályrendszer. Vasércek (hematit, magnetit, limonit,
sziderit); vasolvasztás. Rézércek (cuprit, malachit). Barnakő. A négyzetes
kristályrendszer. Karbonátok (mészkő, aragonit, dolomit, magnezit, sziksó).
A hatszöges kristály rendszer. Salétrom. Szalmiák. Szulfátok (barit, coelesztin
gipsz, timsó, réz és vasgálic). A rombos-, egy és háromhajlású kr. rendszer.
Borax. Apatit. Összefüggés az ásványok chemiai összetétele, alakja és fizikai
tulajdonságai között. Szerves eredetű ásványok (borostyánkő, petroleum.,
kőszén). A világitó gáz; kátrány és alkotórészei. Szerves vegyületek (szénhidrogének, szénhidrátok, fehérjék, zsírok, alkohol, szerves savak és bázisok).
A viz és geol. működése. Vulkanizntus és hatásai. Vulkánok anyaga (gránit,
trachit, bazalt, szienit, gnajsz, csillámpala, fillit). A levegő és az élet geológiai
hatásai.
T h ir r in g .
11. Torm a, hetenként 2 óra. Gyakorlatok vasbotokkal; szergyakor
latok ; játék.
S chrrm ann .
12. Érnek, (nem kötelező) hetenként egyszer a dalkörben.
SCHKRMANN.

A kötelező heti órák száma a görög nyelvet tanulóknál 30, a görögpótló
tanfolyamban 29.
VII. osztály.
Osztályfőnök: Marcskk An dor .
a) Tanulók.

Antal Imre ág h. ev. Igló.
Antal János ág. h. ev- Igló.
Bartha Jenő ref Viss, Sza
bolcs m.
Bernáth György r. k. Gölniczbánya, Szepes m.
5 Bosnyák Gyula ref. Kérész,
Ung m.

Bőtös Kálmán ref. Málcza,
Zemplén mCzengel József r. k- Medzibrogy, Árva mCzölder Károly ág h. ev
Merény, Szepes m.
Dajka László ref.
igió.

10 Fischer Márton ág. h. ev.
Svedlér, Szepes m.
Folgens Arisztid ág. h. ev.
Igló
Hegedűs László ref Tiszakeszi, Borsod m.
Herczeg Aladár izr. Igló.
Horváth Jenő ág. h. ev. Igló.
15 Hőnél Ede ág. h. ev. Ma
lompatak. Szepes m.
Kempny Frigyes r. k. Ruttka,
Turóc mKiszely Gyula r k. Szepesváralja.
Koch Dénes r. k. Gálszécs,
Zemplén m.
Kopper Miksa izr. Poprád.
20 Korach Pál izr Otösbánya.
Szepes m.
Lábos Oszkár r k Trsztena,
Árva m
Langsfeld Béla ág. h. ev.
Igló.
Lángh József izr- Igló.
Lorber László izr. Igló.

25- Mack István r k. Sólymos
Ung. m.
Molnár János r k. Nagy
iadna, Sáros m
Morvái Kálmán r. k. Igló.
Propper Elek izr Igló.
Rauchwerger Ottó izr. Igló.
30 Rokiczky Béla g. k. Hornonnarokitó, Zemplén mScherffel N. Lajos ág. h. ev.
Korompa, Szepes m.
Soltész Ernő r- k. Igló.
Somoskeöy Antal r. k. Bártfa,
Sáros m.
Szakai Dezső ref. Vámoslucska, Ung m.
35 Szakai István ref. Vámoslucska, Ung m.
Szlavkovszky András r. k.
Káposztafalu, Szepes m.
Uhlyárik Márton r. k. Ruttka,
Turócz m.
Vollay Elemér r. k. Igló.
Weisz László r. k. Igló.
40 Zeilendorf Henrik izr. Igló.

Magántanuló :

Mangel Sándor izr. Szepesófalva.
b) Tantárgyak.
1. V a llá sta n , hetenként 2 óra. K. k. Bereczky: „Az egyetemes kér.
egyház története a westfáliai békétől korunkig és a magyar ev. egyház törté
nete.“ „Újszövetség.“ „Kér. énekeskönyv.“ Végzett anyag: a) az egyetemes
kér egyház története a westfáliai béke után különös tekintettel a külső és
belső missiókra; b) a magyar evang prot. egyház története; egyházunk
alkotmánya.
Th e r n .
2 M agyar n y e lv , hetenként 3 óra. K. k. Góbi Im re: „A magyar
nemzeti irodalom története I. rész.“ Szinnyei József: „A magyar nyelv.“ A
magyar nemzeti irodalom fejlődésének története a legrégibb időktől 1820-ig,
különös tekintettel az egyes korszakok műveltségi állapotainak jellemzésére s a
kiválóbb irói egyéniségek és irodalmi művek olvasmányokon alapuló ismerte
tésére. írásbeli dolgozatok: 1 Az ember tiszte, hogy. legyen békében, harc-
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ban ember. 2. Az ó-magyar nyelv legrégibb nyelvemlékünk alapján. 3. Mennyi
ben megteremtője a reformáció irodalmunknak ? 4. Franciaország fejlődésének
főbb mozzanatai. 5. Mikes egyénisége. 6. A franciás, a klasszikus és a
magyaros irodalmi irány összehasonlitó ismertetése. 7. Inter arma silent Musae.
Marcsek .
3. L atin n y e lv , hetenként 5 óra. K. k Wirth Gyula: „Szemelvények
P. Vergilius Maró Aeneiséből.“ Hittrich Ödön ; ,,C. Sallustius Crispus Bellum
Iugurthinuma.“ Várkonyi Odilo: „Szemelvények M. Tullius Cicero beszédeiből.“
Végzett anyag: Verg. Aen. I. 1—156. VI. 42— 155, 264—336, 384—476,
548—636, 703—751. — Sail. Bell. Jug. 1— 13. 15—16. 20—23. 25—29. —
Cic. In. Cat. or. I. —- Régiségtani összefoglalások, nyelvtani gyakorlatok. Két
hetenként iskolai Írásbeli dolgozat.
Kiss.
4. G örög n y e lv , hetenként 4 óra. K. k. Kempf József: „Szemelvények
az Iliasból“ Simon I. Sándor: „Szemelvények Platonból“. — Végzett anyag:
Horn. Iliad. I. 1—535. VI. 369—529. — Platon Kritonja. — Nyelvi, irodalmi
és régiségtani összefoglalások. — Havonként iskolai Írásbeli dolgozat.
Kiss.
5. G ö r ö g p ó tló iro d a lo m , hetenként 2 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. Részletek Thuky
dides történelmi művéből. Demosthenes élete, politikai szereplése, szónoki mű
vei. A Konon elleni beszéd, a III. olynthosi beszéd és a III philippika olva
sása és tárgyalása A magyar történetírás és a régi magyar szónoklat
történetének áttekintése. Szemelvények. A görög történetírás áttekintése.
Marcsek .
6. G ö rö g p ó tló rajz, hetenként 2 óra. Kisebb méretű stereometriai
testek, háztartási tárgyak és eszközök rajzolása. A tanterem berendezésének,
gipszdomborműveknek, antik edényeknek és madaraknak, továbbá drapériáknak,
szalagoknak rajzolása, festése és vázolása színes krétával, tollal és szénnel.
Csendéletfestés.
Berzeviczy .
7. N ém et n y e lv é s ir o d a lo m , hetenként 3 óra. K. k. Schuster Alfréd:
„Német irodalomtörténeti tankönyv I ‘ Lessing: „Minna von Barnhelm.“
magyarázta dr. Tbeisz Gyula. Irodalomtörténet: A német irodalomtörténet fel
osztása. A német nyelv eredete, fejlődése és rokonai. A pogány költészet kora.
Uifilas 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. Heinirch von Veldecke. Hartmann von
Aue. Wolfram von Eschenbach. Gottfried von Strassburg. A lovagi lira. Wal
ther von der Vogelvveide. A polgári költészet. A népdal. A reformáció kora.
Luther. Hans Sachs Az önállótlan utánzás kora. Opitz. Gottsched. Klopstock
Wieland. Lessing. — Olvasmány : Az irodalomtörténeti tanítás alapjául szol
gáló kisebb prózai és költői darabok. Lessing Minna von Barnhelm című vig-
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játéka Beszédgyakorlatok az olvasmányok alapján a nyelvtani ismeretek
ébrentartásával. Havonként házi vagy iskolai Írásbeli dolgozat.
Marcskk .
8. T ö r té n e le m , 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. Marcskk .
9. T e r m é s z e tta n , 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, hig és légnemű testek egyen
súlya és mozgása. Rezgéstan Hangtan. (Általános törvények, hangébresztők,
hangelemzés, hangvisszaverődés). Fénytan : elméletek a fény mibenlétéről, a fény
terjedése,fényvisszaverődés, fénytörés, szinszóródás, a szem.
F ischkr .
10 M en n y iség ta n , hetenként 3 óra K. k. Beke : „Algebra“ és Sárkány :
„Geometria“ a) Algebra: Kamatoskamat, betét- és járadékszámítás Kölcsöntörlesztés. 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 ki
számítása. Az analytikai geometria elemei. Havonként iskolai írásbeli dolgozat.
SzÉNFv.
11. T orn a, hetenként 2 óra. Szabad-, rend- és szergyakorlatok.
SCHKRMANN.
12. É n ek , (nem kötelező) hetenként egyszer a dalkörben.
Scherman .v.
A kötelező heti órák száma a görög nyelvet tanulóknál és a görögpótló
tanfolyamban. 29
V ili o s z t á ly .
Osztályfőnök: J amrich Béla .
a) Tanulók :

Bárdossy ]enő g. k. Tarcafő,
Szepes m.
Bertóthy Antal ref Igló.
Csencsik Sándor r. k- Salgó
tarján, Nógrád m.
Drechsler Gyula izr. Igló.
5 Freund Sándor izr Igló
Frniák Péter ág. h ev.
Rózsahegy, Liptó m.
Gömöri Károly ág h. ev. Igló.

Hensch Aladár ág h. ev.
Szepesszombat.
Kaczián Jenő ág. h. ev.
Budapest.
10 Kádár Béla ref. Szepsi,
Abauj-Torna mKornhäuser Jenő izr.
Igló.
Koromzay Frigyes ág. h. ev.
Igló.
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Kováts Albert ág- h. ev.
Abaujnádasd.
Lang Vladimir ág. h. evLiptószentmiklós.
15 Leichtag Jenő izr Igló.
Matterny István ág. h. ev.
Rimaszombat, Gömör m.
Nagy Zoltán ref. Nagyiéta,
Bihar m
Noge Ernő r k Newyork,
Észak-Amerika EgyesültÁllamok.
Pekarik Jenő r. k Eperjes,
Sáros m.
20 Petreász János ág- h. ev.
Kakaslomnicz, Szepes m.

Podhajeczky Sándor g. k
Takcsány, Zemplén m.
Politzer Hugó izr. Poprád,
Szepes, m.
Pollák Gyula izr. Igló.
Polsch Győző ág. h. ev. Igló
25 Rosenthal Aurél izr. Igló.
Schramkó István r. k. Igló
Schweiczpacher Lajos r. k
Igló.
Szabó Gyula r k Makiár,
Heves m
Tóth Rezső ref. Szepsi,
Abauj-Torna m30 Tutkovich Miklós g k. Filkefalva, Abauj-Torna m

Magántanulók:

Baldinger Gizella izr. Igló.
Dzubay Jenő g. k. Péczel, Pest m.
Feuermann Albert izr. Királylehota, Liptó m
Krausz Mór izr Szarvas, Békés m.
35 Lehotzky Gusztáv ág. h. ev Eperjes, Sáros m.
Pálfi Pál r k. Hernádszentistván, Sáros m.
Scherffel Gusztáv ág. h. ev. Igló
Singer Márkus izr. Liptószentmiklós.
b) Tantárgyak:
1 V a llá s ta n , hetenként 2 óra. K. k. Zsilinszky—Bereczky: „Kér. hités erkölcstan“ „Újszövetség“ „Kér. énekeskönyv“ Tananyag: Az ev. kér.
életfelfogás tekintettel a mai eszmeáramlatokra.
T h ek n .
2.
M a g y a r n y e lv , hetenként 3 óra. Góbi Imre: „A magyar nemzeti
irodalom története II. r.“ c. k. k. alapján a magyar nemzeti irodalom fedődése
1820-tól a legújabb időkig, megfelelő szemelvényekkel“. írásbeli dolgozatok:
1. „A nagy világon e kívül nincsen számodra hely“. 2. Irodalmunk állapota
a XIX-ik század elején. 3 Kisfaludy K. drámaírói munkássága. 4. A jelen
háború káros hatása hazánk nemzetgazdaságára. 0. A jó hazafi kötelességei a
király és haza iránt. 6. Az osztrák-magyar monarchia kialakulása. 7. A tör
ténet az élet mestere.
Stromp .
3 L a tin n y e lv , hetenként 4 óra. K. k Wirth Gyula: »Szemelvények
Qu. Horatius műveiből« ; Dr. Schmidt Attila: »Szemelvények P. Cornelius
Tacitus Annaleseiből« ; III. kiadás. Pirchala J : »Latin nyelvtan« ; Dr. Hittrich
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Ödön: „Római régiségek.“ Olvasmányok: H o r. Carm . 1. 1, 2, 3, 4, 11, 14,
20, 22, 24, 37. II. 7, 10, 14, 17, 18. 111. 1, 2, 3, 9, 13, 18, 21, 23, 29, 30.
IV. 7. E p o d 2 S a t I. 1. Ep. 11. 3. (szemelvényesen); T a c i t u s An n a l e s e i b ő l : I. 1—15 (Trónváltozás Rómában), 11. 53—55 (Germanicus keleten),
II. 69—73 (Germanicus halála), VI. 50—51 (Tiberius halála), Xlll. 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,
J amrich .
4. G örög n y e lv , hetenként 4 óra. K. k. Kempf József: „Szemelvények
az lliasból “ Simon J Sándor: „Szemelvények Platonból “ Végzett anyag: Az
Uiasból: I. 1 —535. VI. 369—529 Platonból Kriton, Nyelvi, irodalmi és
régiségtani összefoglalások. Havonként iskolai írásbeli dolgozat
Kiss.
5. G ö r ö g p ó tló iro d a lo m , 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 íejegetése 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 ö r ö g p ó tló rajz, hetenként 2 óra. Emberi fejek és testrészek
rajzolása gipszminták után. Szárított, élő növények, levelek és ágak, továbbá
lepkék, bogarait, kagylók, csigák és madarak rajzolása és festése, naturalisztikusan és sematizálva. Csendéletfestés.
Berzeviczy .
7. N é m e t n y e lv é s Irod alom , hetenként 3 óra K. k. Schuster
Alfréd: „Német irodalomtörténeti tankönyv II.“ Schiller: ,Wilhelm Teil“ magya
rázta dr. Theisz Gyula. Goethe : „Hermann und Dorothea" magyarázta Albrecht
János. Irodalomtörténet: A német irodalom újjászületése. A göttingeni költők
köre: Voss, Bürger. Herder, Goethe, Schiller. A romantikus iskola. Körner.
Rockért. Uhland Az ifjú Németország. Heine. Lenau, Grillparzer. — Olvas
mány : Az irodalomtörténeti tanítás alapjául szolgáló, kisebb prózai és költői
szemelvényeken kívül Schiller: Das Lied von der Glocke című költeményének
fejtegetése és részbeni megtanulása. Schiller: Wilhelm Teli című színműve és
Goethe Hermann und Dorthea című eposza Beszédgyakorlatok az olvasmányok
alapján a nyelvtani ismeretek ébrentartásával Havonként házi vagy iskolai
írásbeli dolgozat.
Marcsek .
8. T ö r té n e le m , hetenként 3 óra. K. k. Dr. Szigethy Lajos: „A magyar
nemzet története és a mai magyar állam ismertetése.“ Az őskor és a pogánykor. — A magyar kereszténység és királyság szervezése és megszilárdulása. —
A királyi hatalom szétforgáesolódása, — A királyság újjászervezése hűbéri
alapon —- Az Anjouk és Zsigmond kora. — A Hunyadiak kora — A nemzeti
királyság hanyatlása és bukása — Várháborúk a terjeszkedő török hatalom
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ellen. — A szabadságharcok kora. — A királyaival kibékült Magyarország a
reformok útján — A mai Magyarország megalakulása. — Az ország általános
földrajzi képe. — Közgazdaság (földművelés, bortermelés, állattenyésztés, erdészet,
halászat, bányászat, ásványvizeink, ipar, kereskedelem). Lakosság. Anyanyelv
és vallás szerint való megoszlás. Az egyes egyházak szervezete Műveltség.
Állampolgári jogok és kötelességek. Az alkotmány kifejlődése. A királyság
Törvényhozó-, bírói-, kormányhatalom. Állami háztartás. Horvátország. A közös
ügyek Az osztrák-magyar monarchia. Bosznia közjogi helyzete és az 1910-iki
önkormányzati szervezet Az 1913-iki választójogi törvény ismertetése és bírálata.
A világháború okai és eddigi lefolyása.
Jamrich .
9. M en n y iség ta n , hetenként 2 óra. K k. Beke: „Algebra“ és Sárkány:
„Geometria.“ a) Algebra Kombinatorika Newton binomiális tétele. Valósziníiségszámitás. b) Geometria. A gömbháromszögtan sinustétele. Cosinustétel és al
kalmazása geográfiái helyek egymástól való távolságának meghatározására,
A gömbháromszög területe Az algebrai és geometriai tananyag rendszeres
összefoglalása. Havonként iskolai Írásbeli dolgozat.
Szénfy .
10. T e r m é sz e tta n , hetenként 4 óra. K. k Fehér Ipoly : „Természettan“.
Fénytan: Fénytani készülékek, fénytalálkozás, fénj^elhajlás, fénysarkitás. Hő
tan : A hő lényege, hőforrások, a hő erőmütani egyenértéke, a hő terjedése,
hatása a testek térfogatára, halmazállapotára; gőzök és párák feszitő ereje,
sűrűsége, gőzerőművek, a lég páratartalma és annak mérése, a sugárzó hő
törvényei. Delejességtan : a delejesség mibenléte, delejes erő mérése, delejes
elhajlás és lehajlás; a föld delejes állapota. Villamosságtan : Dörzsölési villa
mosság, dörzsölő villamgépek, villamos süritők, a kisülés tüneményei, a villa
mosság sebessége, sűrűsége és beosztása, a légkör villamossága. Érintési
villamosság: galván-elemek, a galván-áram hő-, fény- és vegytani hatása, a
delejtűre gyakorolt hatása ; az áram erősségének mérése. Ohm törvénye. Villamos
távírók, delejes és villamos inductio s az azon alapuló gépek, a hővillamosság
törvényei. Elektromos hullámok. Kosmographia elemei.
F isc h er .
11
B ö lc s é s z e tta n , hetenként 3 óra. K. k- Szitnyai Elek: „Lélektan
és logika “ Léleklan : A lélektan irányai. Test és lélek. Idegrendszer. Vérmér
séklet. Öröklés és alkalmazkodás. Az érzetek, képzetek, érzelmek tana. VágyÖsztön. Hajlam és tehetség Szenvedély. A mozgás tüneményei. Akarat, jellem.
A lelki betegségek. A hipnotizmus és a vele rokon tünemények. Logika : A
képzetek összeköttetése A fogalom és viszonyai. Az Ítélet és alakjai A követ
keztetés és fajai. A tudománytan, hypothesis, theoria. Elménk tévedései, álkö
vetkeztetés.
T hkrn.
12. T orna, hetenként 2 óra. Gyakorlatok vasbotokkal és szergyakorlatok
SCHERMANN.
13. É n ek , (nem kötelező) hetenként egyszer a dalkörben.
SCHERMANN.
A kötelező heti órák száma a görög nyelvet tanulóknál és a görögpótló
tanfolyamban 30,
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R en d k ívü li rajz. A rendkívüli rajzot két csoportba osztva 59 tanuló
az I—VII. osztályból tanulta heti 4 órában. A kezdők tantervé volt: Egyenes
és görbe vonalú síkdíszítmények rajzolása táblai előrajzolás és kézi lapminták
u tán : továbbá egyszerűbb tárgyaknak természet után való rajzolása és festése.
Kézügyesítő és ecsetgyakorlatok. Emlékezet utáni rajz, tervezgetések. — A
haladók tanterve; Összetettebb díszítmények, magyar ornamentek, továbbá
stereometriai testek, testcsoportok, gipszminták, használati tárgyak, eszközök,
edények, drapériák, préselt növények, madarak, bogarak, lepkék rajzolása és
festése különböző technikákban. Aquarell és olajfestés Vázlatok szines ceruzával
és krétával.

V II.

A íanszergyüjtemények állapota és gyarapodása.
E. T e r m é s z e t r a j z i s z e r tá r .
Őre: T h irrin g Gyula tanár.
A természetrajzi szertár az 1914 —1915-ik iskolai évben a következő
tárgyakkal gyarapodott:
a) Vétel utján: 1 drb Brendel-féle virágminta (pitypang,) 4 drb sztereoszkop, 6 drb kristályváz, 1 drb preparátum domború üveg alatt (Amblistoma
mexieanum) és számos kísérleti vegyszer.
b) Ajándékozás utján: Bogsch László gimnáziumi tanár úrtól 1 drb
hölgymenyét (hermelin). Drechsler Manó VI. o. tanulótól 1 drb sulypát és 1 drb
vaspát fakóérc-erekkel (Ötösbánya). Freund Zsigmond Vl o tanulótól 1 drb
markazit kristálycsoport. Pálmai Károly VI. o. tanulótól 1 drb keresztcsőrű
pinty. Fehér Béla V. o. tanulótól 1 drb keresztes vipera. Újházi László V. o.
tanulótól 1 drb törékeny gyilc. Ipolyi Albin IV. o. tanulótól 1 drb hörcsög.
Kossányi Dezső IV. o tanulótól 1 drb sulypát kristálycsoport (Ötösbánya.)
Mischitz Herbert III. o. tanulótól 11 drb. ásvány. Németh Camilló II. o. tanuló
tól 1 drb. borzkoponya. Apróbb s kevésbbé értékes tárgyakat (ásványokat, ro
varokat stb.) adományoztak: Míchalsky József VI. o., Spisák Antal V. o.,
Drechsler Rezső Hölbling János, Tyroler Károly és Vanyó József III. o,
Kubenkó Ede, Kvaszinger Jenő és Várady Gábor II. o., Bacsányi József,
Bartsch István és Dávid János 1. o. tanulók.
A fentnevezett adakozókon kívül e helyen is hálás köszönetünket fejez
zük ki Horváth A. János áll tanítóképzőintézeti tanár úrnak, ki az elmúlt
iskolai év folyamán is szíves volt néhány állat ügyes kitömésével gyűjtemé
nyünket gazdagitani.
A természetrajzi szertár állománya az iskolai év végén ;
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1. Áz állattani gyűjteményben 6724 állat s ismertető állati alkatrész és
318 szemléltető kép.
2. A növénytani gyűjteményben 6191 drb szárított növény és növény
alkatrész, 314 drb szemléltető kép és 6 drb virágminta.
v
3. Az ásványtani és chemiai .gyűjteményben 5080 drb ásvány, 563 drb
kristáfyminta és kép, 958 drb különféle vegytani és mechanikai eszköz.
4. A kézi könyvtárban 123 kötet szakművek- és határozó könyvekből

SE. T e r m é s z e tta n t s z e r tá r .
Ő re: F ischer Miklós igazgató.
A természettani szertár az intézeti épület balszárnyának második emeletén
egy három ablakos 76'6 m2 területű és egy kétablakos 49'9 m2 területű terem
ben 12 nagy üvegszekrényben van elhelyezve. Közelében van a természettani
tanterem
A szertárnak állománya a tanév végén volt 486 műszer. A műszerek közt
van erőműtani és csillagászati 155, rezgés- és hangtani 21, fénytani 121, hőtani
62, delejesség és- villamosságtani 127 műszer. A szertár a tanév folyama alatt a
mostani világháború .eseményeit ábrázoló, vetíthető üvegképekkcl gyarnrapodott.
Ezen diagrammák négy képsorozatot alkotnak (a leltárban egy szám alatt szere
pelnek) úgy mint: I. A világháború előjátéka 25 képpel. II. A déli harctér 40
képpel. III. Az északi harctér 41 képpel és IV. A nyugati harctér 80 képpel.

Ili. É r e m g y ű jte m é n y .
Ő re: a hadbavonult Wiese Gyula helyett : Jamrich BÉLA tanár.
A gyűjteményt gyarapították ajándék útján : Dr Vancsó Mihály ügyvéd
és Hensch Aladár Vili. o- t Vétel útján beszereztük a Numizmatikák Közlönyt.
Az éremgyűjtemény állománya 3300 drb.

IV. F i l o l ó g i a i - t ö r t é n e l m i m ú z e u m .
Őre: a hadbavonult Wiese Gyula helyett: Jamrich Béla tanár.
Az 1914/15 ik iskolai évben a múzeum a következő tárgyakkal gyarapodott.:
Ajándék útján: Hensch Aladár VIII. o. tanulótól egy régi fegyver; Freund
Sándor VIII. o, tanulótól egy Iglón talált régi ágyúlöveg;. Babik Oszkár IV. o;«
tanulótól egy ; régi revolver.
A leltár szerint a múzeum jelenlegi állománya:
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I. Szobrok és dombormüvek; 16 drb. II. Régiségtani tárgy: 109 drb.
III. Képek: 1. Kőkorszak : 17 drb ; 2. Bronzkorszfik: 13 drb ; 3 Egyptom : 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 birodalom:
131 drb; 10. Középkor és újkor 1648-ig 87 drb; 11. Újkor 1648-tól: 32 drb;
12. Magyar történelem: 158 drb; 13. Hadtörténelem: 70 d rb ; 14. Szobrászat:
134 drb; 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 1350 drb ké
pünk. IV. Modellek : 6 drb. Húsvéti Írott tojás : 176 drb.

V. R a jz s z e r tá r .
Kezeli: Berzeviczy Béla tanár.
A szertár még a múlt iskolai év végén — vétel útján — az értesítőben
már fel nem sorolt következő tárgyakkal gyarapodott:
Petróleumkanna, kalapács, vagdalókés, szemétlapát, kancsó, festékpenge,
3 drb porcellán csupor, mártáscsésze, sótartó, tojástartó, kőfazék, 2 drb vas
serpenyő, 7 drb pohár, tejes és befőttes üveg, 4 drb színes zsebkendő, 11 cserép
virág (összesen 17'49 K-ért). A tanszerátalány múlt évi pénztári maradványából
az 1914—15. tanévben csak néhány kisebb tárggyal gyarapodott a szertár.
Ajándék útján: Özv. id. Bartsch Gusztávné úrnőtől: régi „Kommunions
buch“ ; Förster Sándorné úrnőtől: régi német énekeskönyv; Altmann Géza
tanár úrtól: 13 drb régi rajz és Hermes-féle lapminták; Thirring Gyula tanár
úrtól: 9 füzet kis lapminta; Ipolyi A. IV. o. t hörcsög; Sohlmann Gy. III. o. t.
2 drb koskoponya; Koromzay Z. V. o. t, hamvas varjú, ölyv, tarka harkály;
Pálmai Károly VI o. t. Petőfi szobor gipszből. Kuszmann A. III. o. t. (lőcsei
főgimn.) 2 drb cserépedény és szarvasagancs Kisebb tárgyakat ajándékoztak
még: Erős J., Kubenko E., Schönwizner L. II. o., Niksch G., Tyouler K.
Frank L., Vaskó F. és Zimmerman IV. V. o. tanulók. A rajztanár 2 drb hörcsögöt
és 33 drb különféle edényt és üveget ajándékozott a szertárnak.
E helyen mondunk köszönetét Horváth A. János áll. tanitóképző-intézeti
tanár úrnak, ki a fentebb jelzett állatokat teljesen díjtalanúl volt szíves kitömni.
A szertárnak állománya a tanév végén: 1. Szabadkézi rajzhoz: a) rajz
mintákban 1350 drb, b) természetes mintákban 753 drb; 2. mértani rajzhoz:
a) rajzmintákban 560 drb, b) modellekben 118 drb, c) eszközökben 38 drb, d)
könyvek 23 drb Lepke- és bogárgyűjtemények. Különfélék.
Használatba vettük ezeken kívül a természetrajzi szertárt, ahonnan
madarakat, kagylókat, csigákat, továbbá a gimnáziumi könyvtárt, ahonnan régi
könyveket kaptunk rajzolás céljából Rajzoltunk és festettünk természetes gyü
mölcsöt, főzeléket és virágot is.

VE. F öld rajzi s z e r tá r .
Őre: Altmann Géza tanár.
A földrajzi szertár az 1914 —1915. iskolai évben a következő térképekkel
gyarapodott.
I. Vétel útján: 1. A francia, orosz és szerb harctér térképei (3 drb). 2.
2. Nagybritannia és Írország térképe. 3. Egy földgömb.
II. Serédi Irma úrhölgy ajándéka útján : A magyar állam összes erdősé
geinek- átnézeti térképe az egyes községek határában uralkodó fő fanem ki
tüntetésével (12 drb). A földrajzi szertár állománya az 1914—1915. iskolai év
végén: 789 térkép, 5 földgömb és 2238 kép; összesen 3032 drb.

VII. G im n á z iu m i k ö n y v tá r.
Ő re: Kiss Albert tanár.
Az 1914—1915. iskolai évben a könyvtár a következő művekkel
gyarapodott:
I. Vétel útján Akadémiai kiadványok. 1. Akadémiai Almanach. 2. Aka
démiai Értesítő. 3. Archaeológiai Értesítő. 4. Bontroux, Tudomány és vallás
Ford. Fogarasi Béla. 5. Emlékbeszédek. 6 Értekezések a bölcseleti, nyelv- és
széptudományok, társadalmi és történeti tudományok köréből. 7. Mathematikai
és Természettudományi Értesítő. 8. Mathematikai és Természettudományi
Közlemények. 9. Nyelvtudományi Közlemények. 10. Walter Páter, Görög
tanulmányok. Fordította Kőszegi László. 11. Pulszky Ferenc, Kisebb
dolgozatai. 12. Szűcsi József, Bajza József.
13.
Dr. Barta Mór, Etimológiai csevegések. 14. Egyetemes Philológiai
Közlöny. 15. Erdélyi Múzeum. 16, Az Erdélyi Múzeumegyesület 1914-iki
Évkönyve. 17. Evangélikus Lap. 18. Evangélikus Őrálló. 19. Irodalomtörténet.
20. Közlemények Szepesvármegye Múltjából. 21. Franjo pl. Kouzic, Prakticna
geodezija. 22. Lehrproben und Lehrgänge. Luther Társaság kiadványai'. 23.
Jelentés a Luther-Társaság működéséről az 1913. évben. 24. Kapi Béla, Az
én vallásom a Krisztus vallása. 25. Majba Vilmos, Életképek a keresztyén
szeretet munkamezejéről. 26. Népies kiadványok: XXX. 65—69. 27. Ösvény.
Szerk. Kovács Sándor.
28. Magyar Könyvszemle. 29. Magyar nyelv. 30. Magyar Paedagogia.
Magyar Történelmi Társulat kiadványai: 31. Magyar Történeti Életrajzok:
XXX. Dr. Ortvay Tivadar: Mária, II. Lajos magyar király neje. 32. Századok.
33. Perthes-féle négy darab Kriegsschauplatz. 34. Protestáns Egyházi és
Iskolai Lap. Protestáns Irodalmi Társaság kiadványai: 35. Protestáns Szemle. 36.
Pruzsinszky Pál, Hitünk hősei a XVJ. században. 37. Skovgaard-Petersen,
Akarsz-e diadalmaskodni ?

38. Révai Nagy Lexikon VII—XI. Szepesmegyei Történelmi Társulat
kiadványai: 39. Bal Jeromos, Szepesvára története (Évkönyv XIII. kötete.)
40. Közlemények Szepesvármegye Múltjából.
41. Tanárok nyugdíjtörvénye (1914. XXXVI.) Természettudományi Tár
sulat kiadványai: 42. Hermann Ottó, A magyar pásztorok nyelvkincse. 43.
Természettudományi Közlöny és Pótfüzetek.
44. Történeti Szemle. 45. Uránia. 40. Zeitschrift des evang. Religions
unterrichtes.
II Ajándék útján. Altmann Géza főgimn. tanártól: 47. Victor Fischer,
Vektordifferentiation und Vektorintegration.
Bertóthy Zsigmond magánzótól: 48. Daudet Alfons, Ifj. Tromont és
id. Risler. 49. Dózsa Endre, Czinka Panna 50. Farkas Ernőd, Petőfi.
Regényes korrajz. 51. Jókai Mór, Egy magyar nábob. 52. Mortier Arnold.
A szörnyeteg.
Özv Böhmisch Edéné úrnőtől: 53. Dénes Ferenc, A Magyarorsz. Kárpát
egyesület alapítása, fejlődése és működése. 54. Dénes Ferenc, Tájékoztató a
magyarországi Kárpátvidéken utazók számára. 55. Évkönyv a Magyarorsz.
Kárpátegyesület 1876—1883. 1885— 1887. évfolyamaiból.
Fischer Miklós főgimn. igazgatótól: 56. Évkönyve A Magyarhoni ev.
lelkészek egyesületének I. év 1914. 57. Törvényjavaslata A magyarországi ev. egyház 1913. évi zsinata tanügyi bizottságának az egyház
iskoláiról.
Egyesületek, hatóságok, intézetek, könyvkiadók, szerzők ajándékai:
58. Évkönyve A madarak és fák napjáról szóló iskolai jelentések IV. 1913.
59. Jegyzőkönyve A győri tankerület VI. igazgatói értekezletének. 60. Jegyző
könyve A szegedi tankerület V. igazgatói értekezletének. 61. Jegyzőkönyve
A szepesi tanítóegyesület 1913- évi rendkívüli közgyűlésének. 62. Jegyzőkönyve
A szepesi városi ev. egyházmegye 1914. évi rendes közgyűlésének. 63. Hegyi Gyula,
Az E M. K. E. munkatervéhez. Ipari teendők (E. M K. E.) 64. Kulcsár Gyula.
Vezérkönyvecske a fogalmazásnak az alsó fokon való tanításához (Szerző aj.)
05. Kullervo énekei. Finnből ford. Vikár Béla (V. K. M ). 66. Lasz Samu, Föld
rajzi olvasókönyv (Lampel cég .) 07. Sándor József Beszéde. Az EMKE. munka
tervéhez (EMKE.) 68. Sándor József, Az EMKE, újjászervezése kérdéséhez.
(EMKE.) 69. Schlandt, Heirir. Deutsch-ungarisches Sprichwörter-Lexikon (VKM.)
70 Simon Gábor, Lélektan és Gondolkodástan (Szerző aj.) 71 Zsebatlasz
az 1914. és 1915. évre (Magy. Föld. Intézet).
Az iglói ev. elemi és leányiskola ajándéka: 72. Doctirna Christiana
velut institutio felicitatis consequendae. Posonii 1816. 72 Döring után Kép
iró Imre, Útmutatás magyarból deákra fordítni. Kolozsvár 1845. 74 Gradus ad Parnassum. Budáé 1827. 75. Heineccius, I. G. Fundamenta stili
cultioris. 76 Der vernünftige Kaufmann. I. 1755. 77. Kirschii Cornu
copiae linguae Latinae et Germanicae. 1775. 78. Der kleine Lateiner, oder
Kenntnisse aus der Natur und Kunst. Pressburg 1823. 79. Kreussler, Lateinisch-
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deutsches und. deutsch lateinischer Handwörterbuch. 80. Latini sermonis
exempla. Budae 1817. 81. Lichner Pál, Hellen olvasókönyv magyarázó
szótárral. I.—II. Pozsony 1844 82. Lutheri D. M. Das nutzbareste aus
denen Schriften. II Salfeld 1739. 83. Magyar grammatika magyar gyerme
kek számára. Debreczen 1820. 84. Pharmaopoca Austriaca 1855. 85Seidenstücker, I. H P. Elementarbuch der lateinischen Sprache I.—II. 1843.
86. Vorbereitung zum Latein-Lesen und Schreiben. Wien 1848. 87. Wolff,
Christian. Institutornes iuris naturae et gentium.
Kiss Albert főgimn. tanártól: 88. Évkönyve A Felvidéki Magy. Közművelődési Egyesület az 1912/13. és 1913/14. évről. 89. Évkönyve A
Magyarországi Kárpát egyesület 1914 90. Joubert, Ch I. Francois Rakoczy
II. Prince de Transylvanie. 91. Turista Közlöny 1912—1913.
Kroatsik Jenő szabómestertől: 92 D. Martini Lutheri Der siebend
Theil aller Bücher und Schrifften. Ihena 1558. 93. Graf Ludwigs von
Zinsendorf, Teutsche Gedichte. Barby 1766,
Kövi Imre nyugalm főgimn tanártól: 94. Beglinger. Irh. Des Welt
gesetz oder neue Thorie der allgemeinen Schwere. 95. Lübsen, H. B. Tri
gonometrie. 96. Weber, S Geschichte der Stadt Béla.
Them László főgimn tanártól: 97. Klein, Joh. Sam. Nachrichten von
den Lebensumständen und Schriften evang. Prediger. III. Theil. 98. Evan
gélikus Egyház és Iskola. 1892—-1898. 99. Protestáns Egyházi és Iskolai
Lap 1898. 100. Schmidt, I. I. História cirkwe evanjelické w. Uhrieh.
101. Vasárnapi Újság 1911 I.—II.
Thirring Gyula főgimn tanártól: 102. Évkönyve A Magyarországi
Kárpátegyesület 1893— 1907. 1909—1913. Német kiadásból: 1885. 1897.
103. Jelinek, Dr. C. Anleitung zur Anstellung meteorologischer Beobach
tungen und Sammlung von Hilfstafeln. 104. Némethy Károly, Földrajz az í.
II. és III. oszt. használatára
Dr Walser Gyula ev. lelkésztől és Them László főgimn. tanártól:
105. Allgemeine Evangelisch-Lutherische Kirchenzeitung 1907— 1913.
A könyvállomány 1915. júniusában kötetekben és füzetekben kitett
15342 darabot Ez évi gyarapodás 105 mű 156 darabban. Könyvbeszerzésre
11 K 60 fillér fordíttatott A különféle iskoláktól érkezett mintegy 150 Értesítő.
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V III.

Önképzőkörök és azok tevékenysége.
J. P e tő fi ö n k ép ző k ö r. Elnöke Stromp József tanár.
Már fennen lobogtak a világháború lángjai, már folyt a vér keleten,
nyugaton, már ott küzdöttek honfitársaink a kopár szerb hegyeken és a vég
telen lengyel rónaságon és megrázkódtatta a vén Európa lomha testét a
halált okádó ágyuk bömbölése: midőn az intézetben fenálló „Petőfi önképzőkör“
1914. szeptember 25-én megtartotta első alakúló gyűlését. Bár nem tudhattuk,
meddig lehetünk majd együtt, mikor szórnak szét bennünket a háború hul
lámai, mégis megkezdtük működésünket, mert éreztük, hogy e nehéz időkben
annál fokozottabb mértékben van szükségünk önképzésünkre.
A kör tisztviselői ez évben a következők voltak: Koromzay Frigyes Vili.
o. t. főjegyző, Hensch Aladár VIII. o. t. titkár, Kováts Albert VIII. o. t. főkönyvtáros, Rosenthal Aurél VIII. o. t. pénztáros, Matterny István VIII. o. t.
ellenőr, Noge Ernő VIII o. t. „B“ könyvtáros, Langsfeld Béla VII. o. t.
aljegyző, Folgens Arisztid VII. t. o. „C“ könyvtáros és Horváth Jenő VII. o. t.
alkönyvtáros.
A körnek összesen 119 tagja volt, mégpedig 53 rendes és 66 rendkívüli.
Tagsági díj 2 korona 50 fillér volt.
A kör minden szombaton délután 2 órakor tartott gyűlést. Rendes gyűlés
volt 14, rendkívüli 1. Hogy a tagok a világ eseményeiről tájékozva legyenek
és esténként a kör olvasótermében 5—7-ig nemes szórakozást leljenek, 10 kü
lönféle napilap és folyóirat és 10 sakktábla állott rendelkezésükre.
Régi tradícióihoz híven ebben az évben is sikeresen és eredményteljesen
működött a kör. A gyűlések tárgyát szavalatok, irodalmi, technikai, földrajzi
és egyéb ismeretterjesztő felolvasások s a beérkezett művek és költemények
bírálatai képezték. Szavalat volt 38, melyek közül 5-öt sikerültén, 6-ot elisme
réssel, a többit egyszerűen vette tudomásul a kör. Azon célból pedig, hogy
a kör az iskolai ünnepélyekre kijelölje a szereplőket, 3 versenyszavalatot tar
tott. Felolvasás volt 4, melyeket a kör mind jegyzőkönyvi köszönettel vett
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tudomásúl. A biráló bizottsághoz ez év folyamán 7 költemény érkezett be,
melyek közül 5-öt fogadott el a bizottság bírálatra.
Az 1914/15-iki tanévben a kör összes bevétele 354 korona 43 fillér,
összes kiadása pedig 247 korona 79 fillér volt, maradék tehát 106 korona
G4 fillér.
A tagoknak a kör 1826 kötetből álló könyvtára állott rendelkezésükre
mely 3 szekrényben van elhelyezve. Az „A“ szekrényben szombaton délután»
V24 órakor, a „B“ szekrényben hétfőn délután 2 órakor s a „C“ szekrényben
szerdán délután 2 órakor volt könyvosztás. Az „A“ szekrényben 066 kötetben
547 mű, a „B“-ben 644 kötetben 473 mű, a „C“-ben 516 kötetben 414 mű
van. Sajnos, a tagok ősszel több hétig nem használhatták a könyvtárakat,
mert a terem, melyben a könyvszekrények állanak, katonai beszállásolásokra
volt huzamosabb ideig lefoglalva.
A könyvtár a következő művekkel gyarapodott:
Thirring Gyula tanár úr ajándéka: Aeschylos: „Agamemnon“, Katona
József: „Bánk bán“, Vörösmarthy Mihály: „Két szomszédvár“ és Gyulai Pál:
„Vörösmarthy életrajza“. Különféle társaságoktól tagdíj fejében: Szűcsi József:
„Bajza József“, Marczali Henrik: „Pulszky Ferenc kisebb dolgozatai“, Ortvay:
„Mária magyar királyné“, Bontroux : „Tudomány és vallás“, Walter: „Görög
tanulmányok“ Lábos oszkár Vili. o. t. ajándéka: Herczeg Ferenc: „Szerel
mesek“ és vétel utján Jeszenszki Dezső : „Vándor utón“ cimü műve 3 pél
dányban 6 korona értékben.
A kör ezidén is rendezett ünnepélyeket és résztvett az iskolai ünnepé
lyeken: november 1-én, nemcsak az 1848/49-iki szabadságharcosok síremlé
kénél, hanem azon 35, kis fekete fakeresztekkel megjelölt sirdombnál is, melyek
alatt a most dúló véres háború városunk kórházaiban kiszenvedett hérosza
nyugosznak, a január 23-iki Petőfi-ünnepélyen és Március Idusának emlékére
március 14-én este rendezett ünnepélyen.
Sokat a tagok közül még az iskolai év befejezte előtt harcba szólított a
a király hivó szava. Az 1915 március 10 iki népfelkelő szemlén 23 tagtár
sunkat találtak alkalmasnak, mégpedig a tisztviselők közül: Matterny István
Vili. o. t., Rosenthal Aurél VIII. o. t. Noge Ernő VIII. o. t. és a következő
tagokat: Bárdossy Jenő, Bertóthy Antal, Freund Sándor, Kaczián Jenő, Lang
Vladimir, Pekarik Jenő, Podhajeczky Sándor, Polsch Géza, Schweiczpacher
Lajos, Tóth Rezső és Tutkovich Miklós VIII. o. tanulókat, Antal János, Bőtös
Kálmán, Czengel József, Fischer Márton, Hőnél Ede, Mack István, Morvái
Kálmán és Szlavkovszki András VII. o. tanulókat és Mészáros János VI. o.
tanulót. Ezeken kívül önként jelentkezett hadiszolgálatra Bartha Jenő VII o- t.
és Szabó Tibor VI. o. tanuló. Meghatóan búcsúztatta a kör ezen tagjait(
amidőn itthagyva az iskola padjait, a zászlók alá siettek. A bevonult tiszt
viselők teendőit pedig a hátralevő rövid időre másokra bizta a kör. A pénztárt
Kováts Albert Vili o. t. vette át, az ellenőri teendőket Gömöri Nándor VIII.
o. t. végezte, mig a „B“ könyvtárt Horváth Jenő VII. o. t. kezelte.
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II. T ö r té n e lm i s z e m in á r iu m . Vezetője Jamrich Béla. A történelmi
szeminárium célja általában a történelmi érzék fejlesztése és ápolása, köze
lebbről 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 helyszínén tanulmányozott műem
lékek ismertetésére és lerajzolására pályadíjakat tűz ki.
Ez idén a szeminárium nem felelhetett meg fentebbi céljainak, e helyett
azonban hetenkint megtárgyaltuk a világháború eseményeit s levontuk belőlük
a tanulságokat.
Azonkívül Koromzay Frigyes, Hensch Aladár Vili. o. t és Propper Elek
Vll. o. tanulók felolvasásokat tartottak a világháborúval összefüggő világtörté
nelmi és hazai történelmi eseményekről, amelyeket mindig megvitattunk közösen.
Ili. T h ö k ö ly Im re k ö r . A kör célja az evang prot. ifjak erősítése a
a krisztusi hitben és bennök a vallás-erkölcsi érzés ápolása.
A kör elnöke Them László vallástanár. Tisztviselői: Gömöri Nándor
Vili. o. t. titkár; Hensch Aladár Vili. o. t. főjegyző; Koromzay Frigyes VIII.
o. t. pénztáros; Kováts Albert Vili. o. t. laptáros; Langsfeld Béla VII. o. t.
aljegyző; Horváth Jenő VII. o. t. kisegítő laptáros és Bőtös Kálmán VII. o. t.,
Kerekes László VI. o. t., Koromzay Zoltán V. o. t. kisegitő pénztárosok.
A körbe belépett 64 V—Vili. o. tanuló.
A kör 10 összejövetelt tartott, melyeken bibliamagyarázatokon kívül
egyházunk múltjának egyes nagy alakjaival, küzdelmeivel és szenvedéseivel
és jelen helyzetével foglalkoztunk. Hetenként tartottunk olvasó órát, melyen
lapjainkat, egyháztörténeti elbeszéléseket és sziműveket olvastunk. Ezen olvasó
órákon időről-időre az I —IV. oszt ev. prot. tanulói is részt vettek.
Október 31-én a reformáció emlékét ünnepelte meg körünk az egész ev.
prot tanulóifjúsággal és az iglói ág. hitv. evang. egyházközség érdeklődő
tagjaival együtt. Köri ünnepély keretében megemlékeztünk Húsz János halá
lának 500. évfordulójáról is.
A kör járatta a következő folyóiratokat és lapokat: „Ösvény“, „Diák
világ“, „Isten igéje“, „Prot. szemle“, „Ébresztő“, „Harangszó“, „Ifjú Évek“
és „Missziói Lapok“. A Luther Társaság ingyen küldte meg körünknek a
„Belmisszió“ c. folyóiratot. Ezeken kívül olvastuk az „Ev. Őrálló, az „Ev.
Lapok“ és a „Prot. egyh. és isk. Lapok“ egyes cikkeit.
Ajándékozás útján a következő művekkel gyarapodott könyvtárunk: özv
Bömisch Edéné úrnő ajándéka: „Bal Jeromos“: „Szepesvár története“, Róth
M. és Lővy M .: „A szepesi tanítóegyesület 60 éves története“, Weber S .:
„Zipser Geschichts und Zeitbilder“, Weber S : „Geschichte der Stadt Béla“,

Weber P. :„ Grádeczi Horváth Gergely és családja“, Förster J . : „Közlemények
Szepesvármegve múltjából“ 1914. évf. Marcsek Andor tanár úr ajándéka:
„Buchholtz G.“ „Historischer Geschletsbericht“ és Böngérfi János „Evang.
Családi Lap“ V II-IX . évfolyama. Körünk ezen jóakarói fogadják e helyen is
köszönetünket.
Hazájuk iránti szeretetüknek körünk tagjai azáltal is akartak kifejezést adni,
hogy könyvbeszerzésre lassanként gyűjtött tőkéjüket egy százkoronás hadikölcsönkötvény beszerzésére fordították. Egyházunk szegényei iránti szeretetük pedig
abban jutott kifejezésre, hogy saját körükben rendezett gyűjtésűk eredményét
— 18 K — a torzsai lconfirmándusok otthonának küldték meg.
IV. M ark o v its-g y o rsiró k ö r. A „Markovits-gyorsirókör“ az 1914/15.
iskolai év elején 47-edszer alakult meg és azon célt tűzte ki maga elé, hogy
az előző évekhez hiven a gyorsírást az ifjúság körében megkedveltesse és
terjessze.
A kör szép. 25-én tartotta alakúló gyűlését. Az alakúló gyűlésen a nyár
folyamán elhunyt ifjúsági elnök, Velkey Miklós helyébe, kinek emlékét a kör
jegyzőkönyvében örökítette meg, Propper Elek VII. o. tanulót választottaMegválasztotta továbbá a tanfolyamvezetőket. A vitairó tanfolyamot Propper
Elek, a levelezők első tanfolyamát Herceg Aladár, a második tantolyamot
Rosenthal Aurél, majd Szabó Gyula vezette.
A tisztviselők ez évben a következők voltak: ifjúsági elnök Propper Elek
VII. o t., titkár Rosenthal Aurél VIII o. t., jegyző Szabó Gyula VIII o, t.,
pénztárnok Gömöri Nándor VIII. o. t , könyvtáros Herceg Aladár VIL o. t. A
titkári teendőket Rosenthal hadbavonulása után Szabó Gyula végezte. A kör
védnöke ez évben is Kövi Imre nyug. főgimn. tanár, tiszteletbeli elnöke
Berzeviczy Béla, vezető elnöke Thirring Gyula tanár volt.
A körnek az év elején 45 tagja volt, 11 vitairó és 84 levelező gyorsíró.
Ezek közül az év folyamán hadbavonult 3, kilépett 3 és kizáratott 1. így
tehát az év végén a tagok száma 38 volt. Tagdíj fejében a kör tagjai 2
koronát fizettek.
A kör az év folyamán 1 alakúló, 8 rendes és 1 zárógyűlést tartott. A
tagok 10 stenogrammot adtak be megbirálás végett, melyek közül a kör
sikerültén 1-et, elismeréssel 1-et és egyszerűen 8-at vett tudomásúl. Lorber
László VII. o. t. az év folyamán egy felolvasást tartott, melyben Markovits
munkálkodását méltatta. A könyvtárban 202 mű állott a tagok rendelkezésére
s ezeken kívül a következő szaklapokat olvasták: „Szegedi Gyorsíró“, „Gyors
írászati lapok“, „Magyar Gyorsirási Újság“, „Soproni Gyorsíró“ és „Az irás“
Körünk tagja volt az Országos Magyar Gyorsíró Egyesületnek, a Diák Gyorsíró
Szövetségnek és a Gyorsirástudományi Társulatnak.
A Markovits-gyorsirókör a', isk. év folyamán megkapta az 1913. évi orsz.
gyorsirási kiállításon nyert bronzérmet, a lipcsei nemzetközi grafikai kiállítás
intézői pedig oklevél elnyeréséről értesítették.
Körünk szokásos irásversenyeit az idén is megtartotta. A félévi szójel-

70
verseny február 4-én volt. Az első tanfolyamban I-ső díjat (oklevelet és
jegyzőkönyvi dicséretet) nyert: Lorber László VII. o. t , a II-ik díjat (jegyzőkönyvi dicséretet) nyerte Weisz Zoltán V. o. t. és a 111-ik díjat (szintén jegyzőkönyvi dicséretet) Freund Sándor VIII. o. t. A második tanfolyamban az I-ső
díjat Kauftheil Lipót VI. o t , a II-ikat Fehér István V. o. t. és a III-ikat Kéri
Kálmán IV. o. t. nyerte.
Az évvégi versenyeit a kör május 11-én tartotta. Az első tanfolyamban
az első díjat (10
kor.) Weisz Zoltán V. o. t, a másodikat (5 kor.)Lorber
László VII. o. t ,a harmadikat (könyvjutalom) Gömöri Nándor VIII. o. tan.
a második tanfolyamban az első díjat Kauftheil Lipót VI o. t., a másodikat
Fehér István V. o. t., a harmadikat pedig Rauchvverger Ernő VI. o. t. nyerte el.
A kör zárógyűlését május 21-én tartotta meg, amelyen az e. i. tiszt
viselők lemondottak és a jövő évre a következőket választotta meg a k ö r:
ifjúsági elnöknek ismétPropper Elek VII. o, t., titkárnak Herceg Aladár VII.
o t., jegyzőnek Müller János VI. o. t., pénztárosnak Lorber László VII. o t.
és könyvtárosnak Kerekes László VI o. tanulót.
V. D alk ör. A dalkör 1914. október 11-én alakult meg 42 taggal.
Elnöke Schermann Samu tanár. Ez évi tisztviselők voltak: Podhajeczky S.
VIII. o t. főjegyző, Tutkovich Miklós VIII. o. t. pénztáros, Gömöri Károly
VIII. o. t. kottatáros és Langsfeld Béla VII. o. t. aljegyző. Tagsági díj a
háborús időkre való tekintettel ez idén nem volt. A kör hetenként egyszer,
vasárnap 11 órakor tartotta rendes gyakorlatait és részt vett több háborús
délutánon és még egyéb iskolai ünnepélyeken.
VI. Zenekör. A kör ugyan nem alakult meg rendesen, de a szükséghez
képest több gyakorló órát tartott Schermann Samu tanár vezetése alatt és
sikeresen működött a háborús délutánokon. Dicséretre méltó tevékenységet
fejtettek k i: Folgens Arisztid, Lorber László, Langsfeld Béla, Dajka László,
Gömöri István, Marcsek Dezső és Schermann Sándor zeneköri tagok.

Az 1914—1915. iskolai évben rendezett ünnepélyek sorrendje :

I.
Háborús délután, 1914 évi november 15-én, a főgimnázium dís
termében.
II Háborús délután, 1915 évi február 21-én, a főgimnázium dísztermében.
III. Háborús délután, 1915 évi március 14-én, a városi Vigadó nagy
termében.
IV. Háborús estély, 1915. évi április 25-én, a főgimnázium dísztermében.
V. 1914. október 31-én d. u 5 órakor, a főgimnázium disztérmében.
1. „Bevezető ének“ Sántha K-tói.
2. „A hivő ember“ Lampérth G.-tól, szavalja Kaczián Jenő Vili. o- t.
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3. „Luther Márton reformációja“ irta és felolvassa Jamrich Béla főgim
názium! tanár.
4. „Hegyi beszéd“ Szabolcsba M -tői, előadja az alkalmi énekkar.
5. „A wormsi kihallgatás“. Dialóg. Irta Devrient; Porkoláb Gy. fordítá
sában előadják Koromzay Frigyes Vili. és Langsfeld Béla VII. o. t.
6 „Befejező ének“ Luther M -tói.
VI- 1914. évi november 1-e'n d. u. 3 órakor a szabadságharcban a város
terőletén elvérzett honvédek sírjánál tartott ünnepély műsora volt:
1. Himnusz
2. Apotheozis, Bajza Józseftől, szavalja Langsfeld Béla VII. o. t.
3. Ünnepi beszéd, tartja Koromzay Frigyes VIII. o. t.
4. Honvédek sírjánál, Csatári Imrétől, szavalja Horváth János VI. o. t.
5 Szózat.
VII. 1914. évi november 1-én d. u. 4 órakor, a most dúló háborúban
megsebesült vagy megbetegedett s az iglói hórházakban meghalt katonák
sirhantjainál tartott ünnepély műsora volt:
1. Himnusz.
2. „Az új hősök sírjánál“ Launer Jánostól, szavalja Podhajeczky Sándor
VIII. oszt. tanuló.
3. Ünnepi beszéd, tartja Koromzay Frigyes Vili. o. t.
4. „Csak várja, egyre várja őt . .
Győri V-től, szavalja Kopper Miksa
VII. oszt. tanuló.
5. Szózat.
VIII 1915. évi február 6 án rendezett Petőfi ünnepély-nek sorrendje volt:
1. Himnusz.
2 „A puszta télen“ Petőfi Sándortól, szavalja Kováts Albert VIII. o. t,
3. Ünnepi beszéd, tartja Koromzay Frigyes VIII o. t.
4. „Egy gondolat bánt engemet . . .“ Petőfi Sándortól, szavalja Podha
jeczky Sándor VIII. o. t.
5. Szózat.

IX .

Tápintézet.
Az iglói ág. hitv. ev. főgimti. fenntartóhatósága által alapított és fenn
tartott tápintézetbe az 1914/15. tanévben 131 tanuló vétetett föl. Ezek közül
ebédre és vacsorára járt 122, csak ebédre 9 tanuló A beírt tanulók közül a
tanév folyamán kimaradt az intézetből 9 tanuló, 4 ismét a Ksod. Vasúti
Internátusában nyert ellátást és hadbavonult 11 besorozott tanulónk, úgy hogy
a tanév végén 107 tanuló nyert élelmezést a tápintézetben. A beírt 131 tanuló
közül volt: 114 gimn., 14 áll. polgári iskolai és 3 áll. faipari szakiskolai
növendék. Az áll. faipari szakiskolai növendédek nagy része a folyó tanévben
a Tanoncotthonban volt elhelyezve.
A 114 gimn. tanuló az egyes osztályok szerint a következőleg oszlik
meg: 1. o 6, II o 11, III o. 12, IV. o. 21, V. o. 17, VI. o. 18, VII. o. 17,
VIII. o. 12 tanuló
Vallásra nézve a 114 gimn. tanuló közül volt: ág. hitv. ev. 35, ref. 24,
róni kath. 42, gör. kath. 9, izraelita 4.
A Hubay-féle 40—40 koronás tápintézeti segélyben részesült: Szabó
Gyula Vili. o. t. és Somogyi László II. o. t.
A gimn. tanács a folyó tanévben a következő tanulókat részesítette táp
intézeti elengedésben: Lang Vladimir VIII. o. t. 20 kor. Scherffel
Lajos VII. o. t. 50 kor. Somogyi József VI. o. t. 12 kor. Szabó János VI. o. t.
30 kor. Szmik János V. o. t. 40 kor. Bendik János IV. o. t. 20 kor. Négyessy
László III. o. t. 20 kor. Somogyi László II. o. t. 12 kor. Mikler János
II. o. t. 10 kor.
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 rozs
kenyér.
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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 sertéssíiltct
kapott hetenként 3-szor. Vasárnapokon és ünnepnapokon az ebédhez igen
gyakran süteményt is kapott az ifjúság.
Hogy a f. tanévben az óriási módon megdrágúlt élelmiszerek dacára is
ilyen jól és rendesen elláthattuk a tápintézetben étkező tanulókat, azt csakis
okszerű gazdálkodással tehettük. Mindamellett, nehogy a fenntartóhatóság esetleg
ráfizessen az intézményre, a tanév II. felére fizetendő dijakat személyenként
20 koronával fölemelte és ilymódon lehetővé tette, hogy a tanulók a nehéz
viszonyokat az étkezésben meg nem érezhették.
Az élelmezés megjavításához hozzájárúlt Koromzay György úr 40 koro
nával és Htunyor Bálint úr egy zsák burgonyával A gazdasági udvar rendbentartására a Rózsahegyi Cellulose gyár iglói telepe 10 köteg lécet, 10 darab
támaszfát és 10 darab deszkát ajándékozott a tápintézetnek
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 emberbaráti intézménytől, ahol
oly sok szegénysorsú tanuló részesül felekezeti különbség nélkül, — igazán
csekély díjazásért — elegendő, egészséges és tápláló élelmezésben.
A tanulók az 1914/15. évben ebédért és vacsoráért 160 koronát, csak
ebédért 140 koronát fizettek. A fenntartóhatóság a tápintézetbe fizetendő
díjakat az 1915— 16. tanévre a következő összegben állapította meg: ebéd
és vacsora egész évre 200 kor, csak ebéd 180 korona A tápinlézeti díjak
első fele a beiraláskor, a másik fele február 18-ig fizetendő a tápintézeti pénztárba.

X

Jelentés az érettségi vizsgálatról.
Az előző 1913 —1914. iskolai évben 46 tanuló tett 1914. évi május hó
18. 19. és 20. napjain írásbeli — és június 22—27-ig szóbeli érettségi vizsgát.
A vizsga eredményeként a vizsgáló bizottság 1914. évi június hó 27-én
tartott értekezletén jelesen érettnek nyilvánított 8 tanulót (az illetők: Flachbarth
Ernő, Gánóczy Mihály, Marcsek Zoltán, Molnár Árpád, Rohoska Pál, Sarudy
István Teschler Imre és Wesselényi István ;) jól érettnek nyilvánított 5 tanulót;
érettnek 28 tanulót; két hónap múlva teendő javító érettségi vizsgára utasított
3 és ismétlő érettségi vizsgára utsított 2 tanulót.
Az 1914—1915. iskolai évben a vallás- és közoktatásügyi m. kir. mi
niszter úrnak 913/1915. ein. szám alatt kelt rendelete és a felekezeti fő
hatóságnak 789/1915 sz. alatt kelt intézkedése értelmében, dr. Walser Gyula
iglói ev. lelkész elnöklése mellett 1915. évi márbius 17-én tartottuk meg az
érettségi osztályozó értekezletet.
Ezen értekezlet az osztály vizsgálatok eredménye alapján 14 hadba vonult
VIII. osztályú tanulónak állapította meg érettségi osztályzatát és érettségük fokát.
A hozott határozat értelmében a követelményeknek jelesen megfelelvén
érett 2 tanuló: Noge Ernő és Rosenthal Aurél; a követelményeknek jól
megfelelvén érett 4 tanuló és a követelményeknek megfeletvén érett 8 tanuló.
Az 1914—1915. iskolai évben rendes érettségi vizsgát tett 20 tanuló,
köztük egy tanuló ismétlő érettségi vizsgát.
Az 1915. évi május 20. 21. és 22 én megtartott írásbeli érettségi vizs
gára kitűzött tételek voltak :
I. A magyar nyelv és irodalomból: Ádárn alakja az ember tragédiájában.
II. A latin nyelv- és irodalomból: Cicero, Cato maior de senectute XIX. 67.
III. A mennyiségtanból: 1. Algebra. Két tört összege
az egyik tört nevezője 2+5 x, a másiké lO+x. Melyek ezek a törtek s milyen
értéket kell adni az x-nek, hogy a második tört háromszor akkora legyen,
mint az első ?
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II. Geometria. Hány méternyi utat tesz meg az iglói lakos a Föld ten
gelyforgása következtében 1 sec. alatt, ha Igló északi szé'essége <p = 48° 52’
24“ és az egyenlítő kerülete K = 5400 földr mértföld? (1 fr. mf. •= 7420 m.)
A szóbeli érettségi vizsga 1915. évi június 7-én vette kezdetét s három
napig tartott. A főgimnáziumnak főhatósága 1915. évi március 25-én, 989. sz
alatt kelt intézkedéssel dr. Walser Gyula iglói ev. lelkészre ruházta a vizsgálat
elnöki teendőit s a vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter úrnak f. évi
április 21-én, 38094. sz. rendelete értelmében a szóbeli érettségi vizsgán
kormányképviselői minőségben dr. Habán Mihály liptószentmiklósi állami fő
gimnáziumi igazgató vett részt.
A vizsgáló bizottság 1915. évi június 9-én megtartott értekezletén jelesen
érettnek minősített 3 tanulót, az illetők: Hensch Aladár, Koromzay Frigyes
és Politzer Hugó; jól érettnek 6 tanulót, érettnek 7 tanulót és két hónap múlva
teendő javító érettségi vizsgára utasított 4 tanulót.

X I.

Jótékonysági rovat.
Főgimnáziumunk a lefolyt iskolai évben a következő jótéteményekben
részesült:
1. Wesselényi Mátyás kir. tan. lcir körjegyző az Ifjúsági Segélyalap
gyarapítására 100 koronát adományozott.
2. Koromzay György gyáros az Ifjúsági Segélyalap gyarapítására 80
koronát adományozott.
3. A Szepesi XVI. városi takarékpénztár ösztöndíjakra 60 koronát
adományozott.
4. A Szepes-Iglói Takarék és Hitelintézet ösztöndíjra 30 koronát
adományozott.
5. Széli Ödön bankigazgató ösztöndíjra 30 koronát adományozott.
6. Dr Vancsó Gyula budapesti ügyvéd ösztöndíjra 20 koronát adományozott.
7. Dr. Wirtzfeld Béla sárkányi ügyvéd pályadíjra 10 koronát adományozott.
Fogadják a nemesszívű adományozók a tanári karnak hálás köszönetét.

Ösztöndíjak, jutalmak és egyéb segélyezések.
a) Ö s z tö n d íja k :
1. A gróf Teleki-Róth Johanna-féle 65 koronás ösztöndíjat az ág. hitv. ev.
egyetemes ösztöndíjosztó bizottságnak határozata szerint kapták: Gömöri
Károly és Kaczián Jenő Vili. o. tanulók.
2. A Dobos Kálmán-féle 40—40 koronás ösztöndíjat a gimnáziumi tanács
határozata szerint kapta: Czölder Károly VII. o. t. és Schermann Sándor V, o. t.
3. A Schwartz Károly-féle 44 koronás ösztöndíjat a gimnáziumi tanács
határozata szerint kapta Scherffel Nándor VII. o. t.
4. A Szontágh Lajos-féle 40 koronás ösztöndíjat kapta Stromp TiborV. o. t.
5. Az iglói izr. hitközség 40 koronás ösztöndíját kapta Propper ElekVII. o. t
6. A Scholtz József-féle 16 —16 koronás ösztöndíjat kapták: Them
László és Bogsch László II. o. tanulók.
7. Az 1881 évi maturánsok jutalomdíjat (40 kor.) kapta Noge Ernő Vili o. t.
8. A Goldmann Simon-féle 36 K ösztöndíjat a gimnáziumi tanács Kopper
Miksa VII. o tanulónak Ítélte oda
Az iglói ág. hitv. ev. főgimnázium a világháború esztendejében ösztön
díjainak egy részét a tanügyi kormány és a felekezeti főhatóság hozzájárulá
sával a magyar határt védő, hős katonáinknak téli ruhával való felszerelésére
használta fel.
Azok a tanulók, kiket a gimnáziumi tanács, illetve a tanári testület ki
tartó szorgalmuk és magaviseletük miatt a mondott hazafias célra igénybe vett
ösztöndíjak valamelyikére méltónak Ítélt, díszes oklevelet kaptak annak bizony
ságául, hogy hazánk szent érdekeinek szolgálatában anyagi áldozatot hoztak.
Ezek a tanulók a következők:
9. A Tavasi Lajos-féle 100 koronás ösztöndíjat a tanári kar Koromzay
Frigyes VIII. o tanulónak ítélte oda. Oklevelet kapott.
10. A Loisch Eduard és Ottilia szül. Melczer-féle 100— 100 kor. ösztön
díjat a gimnáziumi tanács Folgens Arisztid és Rauchwerger Ottó VII. o. t.
ítélte oda. Oklevelet kaptak.
11. A Scholtz-Kailing Amanda-féle 80 —80 koronás ösztöndijat a gimnáziumi
tanács Weisz László VII. o. t. és Drechsler Manó VI. o. t. Ítélte oda. Ok
levelet kaptak
12. A Pákh Károly-féle 90 koronás ösztöndíjat a tanári kar Hensch
Aladár VIII o. t. Ítélte oda. Oklevelet kapott.
13. A Hubay Miksa-féle 4 0 —40 koronás ösztöndíjat a gimnáziumi tanács
Lang Vladimir VIII. o. t. és Kürthy Zoltán IV. o. t. Ítélte oda. Oklevelet kaptak.
14 A Hubay Miksa-féle 40—40 koronás tápintézeti segélyt a gimnáziumi
tanács Szabó Gyula VIII. o. t. és Somogyi László II. o. tanulónak Ítélte oda.
Oklevelet kaptak.

15. Az Újlaki Jenő-féle 40 koronás ösztöndíjat a gimnáziumi tanács
’ Marcsek Dezső VI. o. t. Ítélte oda. Oklevelet kapott.
16. A Payer Jenő-féle 20—20 koronás ösztöndíjat a gimnáziumi tanács
Lingsch Dezső I, o. t. és Molnár Lajos i o t. Ítélte oda. Oklevelet kaptak.
17. A Münnich Aurél-féle 16 koronás ösztöndíjat a tanári kar Rauchwerger Imre III. o. t- Ítélte oda. Oklevelet kapott.
18 A Fischer Miklós-féle 30 koronás ösztöndíjat a tanári kar Gömöri
István VI. o. t. ítélte oda. Oklevelet kapott.
19. A Búzás Lajos-féle 8 koronás ösztöndíjat a gimnáziumi tanács
Hexner Vilmos I. o. t. Ítélte oda. Oklevelet kapott.
20. A Fest Imre-féle 8 koronás ösztöndíjat a gimnáziumi tanács Kádár
József III. o. t. Ítélte oda. Oklevelet kapott.
21. Az ö-v. Münnich Adolfné szül. Ritter Julia-féle 16 koronás ösztön
díjat a gimnáziumi tanács Honti Lajos II. o. t ítélte oda. Oklevelet kapott.
22. A Feigenbaum József-féle 100—100 koronás ösztöndíjat a gimnáziumi
tanács Rosenthal Aurél VIII. o. t. és Herczeg Aladár VII. o. t. Ítélte oda. Ok
levelet kaptak.
23. A 20 éves jubileumi alapítvány 40 koronás ösztöndíját a tanári kar
Golitzer Hugó VII. o. t. ítélte oda. Oklevelet, kapott.
24. A GuhrMárton-féle 32 koronás ösztöndíjat a gimnáziumi tanács
Horváth Jenő VI. o t. ítélte oda. Oklevelet kapott.
25. A Kobialka János-féle 20—20 koronás ösztöndíjat a gimnáziumi tanács
Müller János VI.o. t. és Lorber Andor IV. o. t. Ítélteoda. Oklevelet kaptak.
26. A Pákh Albert-féle 12 koronás ösztöndíjat a gimnáziumi tanács
Kováts Lóránt IV. o. t. ítélte oda. Oklevelet kapott.
27. A Pákh Lajos-féle 12 koronás ösztöndíjat a gimnáziumi tanács
Bartsch Miklós V. o. t. Ítélte oda. Oklevelet kapott
28. A Schwartz Lajos-féle 24 koronás ösztöndíjat az egyháztanács
Koromzay Frigyes VII. o t. Ítélte oda.
29 A Petőfi-önképzőkör milleniumi alapítványának egy évi kamatját
(16 kor.) a kör Koromzay Frigyes VIII o t. ítélte oda. Oklevelet kapott.
30. Az 1891 évben érettségi vizsgát tett tanulók iutalomdíját (12 kor.)
a tanári kar Noge Ernő VIII. o. t. ítélte oda. Oklevelet kapott.
Pénzjutalomban részesültek a következő tanulók:
31. A Szepesi XVI Városi Takarékpénztár adományából 3 0 - 3 0 koronás
jutalomdijat nyertek Klein Károly V o. t. és Klein Samu IV. o. t.
32. Az Iglói Takarék- és Hitelintézet 30 koronás adományát kapta
Gömöri Sándor IV. o. t.
33. Széli Ödön úr 30 koronás adományát kapta Szmik János V. o. t.
34. Dr. Vancsó Gyula 20 koronás jutalomdíját kapta Mikler János II. o. t.
35. 8 koronás jutalomdíjat kapott Szalai László I. o. t.
36. A Wirtzfeld Béla-féle 10 K pályadíjat nyerte Koromzay Frigyes Vili. o. t.
37. A Fromhold Arthur-féle 8 K ösztöndíjat kapta Lorber Andor IV. o. t.

79
b) A M a rk o v its-g y o rsír ó k ö r r é sz é r ő l k ö v e tk e z ő k n y e r te k ju ta lm a t
Az évvégi levelező írásverseny nyertesei : Az I. tanfolyamban : 1. Weisz
Zoltán V. o t. 10 K. 2. Lorber László VII o t 5 K. 3 Gömöri Nándor
Vili o t. Petőfi összes költeményei.
A II. tanfolyamban : 1. Kaufthcil Lipót VII. o. t. 10 K. 2. Fehér István
V. o. t. 5 K. 3. Rauchwerger Ernő IV7. o. t. Költők lugasa.

c) A z Ifjú sá g i S e g é ly a la p :
Az Ifjúsági Segélyalap nak kamataiból az 1914 —1915 tanévben 244 ko
ronát fordítottunk szegénysorsú tanulóknak téli ruhával való ellátására s
egyéb segélyezésére.
d) T á p in téze tid íja k e le n g e d é s e :
A gimnáziumi tanács 10 tanulónak 234 koronát engedett el a tápintézeti
díjakból.
e) T a n d íje le n g e d é sb e n r é s z e s ü lte k :
A VIII. oszlóbból: Gömöri Károly 15 K, Noge Ernő 20 K.
A VII osztályból: Czölder Károly 20 K, Dajka László 02 K, Kopper
Miksa 15 K, Propper Elek 20 K
A VI osztályból: Dajka Miklós 02 K, Drechsler Manó 20 K, Glattstein
Dezső 10 K, Havas Mihály 10 K, Müller János 20 K. Répászky Ernő 15 K.
Az V. osztályból: Schermann Sándor 62 K, Stromp Tibor 02 K, Weisz
Zoltán 10 K.
A IV. osztályból: Drechsler Rezső 15 K, Gömöri Sándor 15 K, Kilrthy
Zoltán 20 K
A II osztályból: Bogsch László 62 K, Milder János 15 K, Schwartz
Artur 10 K, Them László 62 K.
Az I. osztályból: Ivánka Imre 42 K, Szakai János 10 K.
Ezeken kívül 6 kánens 372 K erejéig részesült tandíjelengedésben.
Az 1914— 1915-iki iskolai évben a tanulók segélyezésére és jutalmazá
sára a következő összegeket fordítottuk:
1. Tandíjelengedés a kánensek elengedett tandíjával együtt 1040 K
2. Tápintézeti elengedés .................__ ..........................._
234 „
3 Ifjúsági segélyalapból ... ... —
.........................
244 „
4. Ösztöndíjakra és jutalomdíjakra fordítottunk _ _
1782 „
Összesen : 3306 K

Statisztikai kim utatás a k özép isk ola tanulóiról.
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A jövő 1915—1916. tanévre vonatkozók.
1915. évi augusztus hó 31-én lesznek a felvételi-, pótló- és javító
vizsgálatok.
A beiratások szeptember 1., 2., 3 , 4. és 5-én lesznek.
A z iskolai évnek ünnepélyes megnyitását szeptember 6-án reggel kilenc
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 12 K, (beiratási díj
2 K, könyvtárra, értesítőre 6 K, berendezési célokra 2 K, bizonyítványdíj
2 K) összesen 62 K
A vidéki tanulók évi tandíja 60 K, mellékdíjak 12 K, (beiratási díj 2 K,
könyvtárra, értesítőre 6 K, berendezési célokra 2 K, bizonyítványdíj 2 K )
összesen 72 K.
A hitoktatói díjakat a tanév elején a gimn. pénztárba keit befizetni.
A z 1914 évi XXXVI. t-c. értelmében minden tanuló az országos tanári
nyugdíjalap javára 12 koronát a beiratás alkalmával tartozik fizetni
A magántanulók a tandíjon és mellékdíjakon felül 60 K vizsgaaíjat
fizetnek, melynek fele a beiratásnál, másik fele a vizsga előtt fizetendő le.
A mellékdíjak, az országos tanári nyugdíjintézetre fizetendő 12 K és a
tandíjnak első fele a beiratás alkalmával, a tandíjnak második fele pedig
február l-én fizetendő.
Gimnáziumi pénztáros 7 hirring Gyula tanár
Szabadkézi rajz és festészetben mint rendkívüli tantárgyban gimnáziumi
tanulók az intézeti épületben nyerhetnek oktatást. A hetenkénti 2 óráért
egész évre fizetendő díj 10 K.
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A tápintézetbe való felvételre nézve figyelembe veendők a következők:
a) A felvételt a tápintézetbe valláskülönbség nélkül az igazgató és táp
intézeti gondnok eszközük.
b) A tápintézeti díj egész évre ebéd és vacsoráért 200 kor., csak ebédért
180 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) AT.nden tápintézeti tanuló a fennálló intézeti szabályokhoz alkalmaz
kodni tartozik.
d) A tápintézeti díj részbeni elengedéséért augusztus 1-éig nyújtandók
be a folyamodványok az igazgatónál, szegénységet és jeles vagy jó előmene
telt igazoló iskolai bizonyítvánnyal felszerelve és bérmentve küldve.
Azoknál, kik a múlt tanévben is részesültek elengedésben, elegendő a
folyamodvány beküldése bizonyítvány nélkül. A kitűzött határidőn túl érkező
folyamodványok figyelembe nem vétetnek.
Tápintézeti gondnok Stromp József tanár.
A tandíj részbeni elengedéséért folyamodhatnak a szegénységüket kellőleg
igazoló, jó magaviseletű és legalább jó előmenetelű tanulók A folyamodványok
benyújtásának határideje a folyó tanév január 15-ike. Folyamodványok az
igazgatónál nyújtandók be.
Azon tisztelt szülők tájékozására, kik a helyi viszonyokat nem ismerik,
közöljük:
a) Teljes ellátásért fizetnek a tanulók 32, 36, 40, 60, 80, 90 koronát
havonként;
b) lakásért reggelivel, mosással és takarítással (télen fűtéssel) havonként
12—14 koronát.
c) Azok, kik csak ebédre járnak a tápintézetbe, az ebéden kívül teljes
ellátásért 2 6 —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
többi rendes tantárgyakban tanúsított előmenetelökkel egyenlő értékű be
számítás alá esik.
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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 fordításban s a görög irodalom és
művelődéstörténet alapvonalai.
b) A rajz (mértani és szabadkézi rajz).
Ha oly tanuló, ki már egy vagy két osztályban görög nyelvet és iro
dalmat tanult, akár átlépés esetében, akár ugyanazon intézet kebelében a görög
nyelv és irodalom helyett tanított tantárgyakban való oktatásra jelentkezik, az
illető tantárgyakban amaz intézet megelőző osztályaiban elvégzett tananyagból
felvételi vizsgálatot tartozik tenni.
Viszont a görög nyelv és irodalom illető tananyagából tartozik felvételi
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 tudományegyetemnek 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 tanulóknak jogi,
orvosi, tanári (kivéve a nyelvészeti, bölcsészeti és történeti szakokat), mérnöki,
bányászati, erdészeti, gazdászati, katonai, tengerészeti pályákra, de különösen
ajánlatos azoknak, kik mérnöki, bányászati, erdészeti, gazdászati, katonai, ten
gerészeti, pénzügyi, vasúti, postai, magánhivatalnoki pályára kívánnak lépni.
A főgimnáziumi tanfolyam választásánál tekintetbe veendő a tanuló lelki
tehetsége is. Oly tanuló, ki a nyelvekben nagyobb előmenetelt tanúsít, mint a
mennyiségtanban és természettudományokban, válassza jövő tanéveire a görög
nyelvet, ellenben oly tanuló, ki nagyobb tehetséget és hajlamot tanúsít a reá
liákra, mint a 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 augusztus 31-én tehetnek javító
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vizsgálatot. Vizsgálati engedélyért nem kell folyamodniok. A két tantárgyból
bukott tanulók csupán a felekezeti főhatóság engedélyével tehetnek javító vizs
gálatot. A folyamodványok folyó évi június hó 15-ig az itteni főgimnázium
igazgatóságánál nyújtandók be. A folyamodványhoz mellékelni kell az iskolai
bizonyítványt. 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 újraoltattak vagy újraoltás alól törvényszerű módon felmentettek.
Iglón, 1915. június hóban.

Fischer Miklós
királyi tanácsos, főgimnáziumi igazgató.
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